
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.001.2021.PCh Warszawa, dnia 7 czerwca 2021 r.  

 
 
 
 
 
do Wykonawców 
ubiegających się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Modernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa firewall 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść 
załącznika nr 1 do SWZ : 

 
Pytanie nr 4 
Zamawiający w dokumencie SWZ (Rozdział VIII., ust. 1.2, pkt b) określił wymagane doświadczenie, w postaci 
należytego wykonania co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie, wdrożeniu i świadczeniu usług 
wsparcia technicznego dla systemu bezpieczeństwa firewall, o wartości co najmniej 700.000 zł brutto każde,  
natomiast w innym miejscu (Rozdział XI., ust. 2.1, pkt e) Zamawiający oczekuje wykazania (tylko) dostaw lub 
(tylko) usług i nie wspominając przy tym o wymogu wykazania świadczenia usługi wsparcia technicznego. 
 
W odniesieniu do określonych wymogów dotyczących doświadczenia pragniemy zwrócić uwagę iż: 
Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań o funkcjonalnościach zbliżonych do systemów firewall, które realizują 
zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dla systemów informatycznych. Równocześnie systemy te wymagają, 
podobnie jak w przypadku systemów firewall, znajomości polityk bezpieczeństwa, oraz pokrewnych kompetencji 
w ich wdrażaniu. 
Powdrożeniowe wsparcie serwisowe realizowane przez producenta systemu bezpieczeństwa to najczęstsza 
metoda zapewnienia bezusterkowego działania takich systemów, gwarantująca najwyższy poziom 
bezpieczeństwa. Zasadniczo, podstawowym okresem wsparcia producenckiego jest okres 3 lub 5 letni. Dopiero 
po upływie tego okresu Zamawiający decydują się powierzyć dalszą opiekę partnerowi producenta. W związku  
z tym potencjalnemu wykonawcy ciężko będzie wykazać wdrożenie takiego systemu w ciągu 3 ostatnich lat  
i wykazać objęcie go wsparciem w tym okresie. 
Zamawiający określił minimalną wartość dla wykazywanego doświadczenia. Na rynku zaawansowanych 
systemów bezpieczeństwa prężnie działa wielu producentów oferujących rozwiązania, które są skalowane  
w rozmaity sposób. Ich wartość nie zawsze musi świadczyć o stopniu zaawansowania lub potencjalnych 
kosztach wdrożenia a co za tym idzie wartość niekoniecznie musi się przekładać na doświadczenie i 
kompetencje Wykonawcy. 
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W związku z powyższymi wnioskami zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zmiany zapisu Rozdział VIII.,  
ust. 1.2, pkt b) na: 
(b) [DOŚWIADCZENIE] Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej 
dwóch zamówień polegających na dostawie lub wdrożeniu, a także zapewnieniu usług wsparcia technicznego dla 
systemu bezpieczeństwa, o wartości co najmniej 700.000 zł brutto każde lub których łączna kwota wyniosła co 
najmniej 1.500.000,- zł brutto (przy czym wartość mniejszego nie może być mniejsza niż 400.000 zł brutto) 
Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wykaz określony w pkt XI. 2.1 lit. e jako wykaz dostaw lub usług jest dokumentem 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). W tym samym punkcie SWZ, Zamawiający odsyła Wykonawców do 
załącznika nr 4 do SWZ, w którym, w kolumnie 2, przedmiot zamówienia określono jako: dostawa, wdrożenie  
i świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu bezpieczeństwa firewall.  
 
Aby warunek opisany w pkt VIII. 1.2 SWZ został spełniony, Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem  
w postaci należytego wykonania co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie, wdrożeniu  
i świadczeniu usług wsparcia technicznego dla systemu bezpieczeństwa firewall, o wartości co najmniej 700.000 
zł brutto każde. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. warunku udziału w postępowaniu. 
 
 
Pytanie nr 5 
W punkcie 7.4.4. Zmawiający zamieścił wymaganie: 

• 2 dyski twarde o pojemności minimum 2 TB każdy w konfiguracji RAID1, 
Zwracamy uwagę, iż przechowywanie logów bezpośrednio na urządzeniu NGFW nie jest często stosowanym 
rozwiązaniem i jest najczęściej używane tylko jako przestrzeń tymczasowa na czas utraty połączenia  
z centralnym systemem logowania. Dodatkowo za wykorzystaniem centralnego systemu do przechowywania 
logów przemawia fakt, iż w ramach klastra niezawodnościowego najczęściej każde z urządzeń w  klastrze 
przechowuje tylko swoje logi. Zamawiający najwidoczniej świadomość ograniczeń wynikających z lokalnego 
logowania, gdyż wymaga w ramach postępowania dostarczenia Systemu Centralnego Zarządzania i Logowania 
pełniącego rolę centralnego systemu  przechowywania logów. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie 
rozwiązania posiadającego lokalne dyski na logi o pojemności użytecznej 1TB  w RAID 1 oraz zapewniającego 
przestrzeń co najmniej 3TB na poziomie Systemu Centralnego Zarządzania i Logowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru dotyczącego pojemności dysków. 
 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy punktu 7.21 
Z doświadczenia oferenta wynika, że wielu producentów podaje zawyżoną ilość rozpoznawanych aplikacji gdyż 
w wielu przypadkach pojedynczą aplikację, lecz ze zmienionymi parametrami traktują jako zupełnie różne 
aplikacje. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego rozpoznającego co najmniej 1700 aplikacji, 
zmiana taka pozwoli na zaoferowanie Państwu rozwiązania światowej klasy, lecz producent którego bardziej 
dokładnie pochodzi do obliczenia ilości rozpoznawanych aplikacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ilości rozpoznawanych aplikacji. 
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Pytanie nr 7 
Dotyczy punktu 7.24 
Prosimy o potwierdzenie iż dostęp mobilny jest to dostęp dla pracowników zdalnych i może odbywać się  
z urządzeń z systemem operacyjnym Windows, Android czy iOS. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza że dostęp mobilny jest to dostęp dla pracowników zdalnych i może odbywać się  
w szczególności z urządzeń z systemem operacyjnym Windows, Android czy iOS. 
 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy punktu 7.26 
Pragniemy zauważyć, że podany w tym wymaganiu zestaw typów plików  w stu procentach jest obsługiwany 
tylko przez urządzenia producenta PaloAlto, a pozostali producenci rozwiązań będą posiadać jeden lub kilka 
typów nieobsługiwanych, co sprowadza się do sytuacji, iż w postępowaniu będzie można zaoferować 
rozwiązanie tylko jednego producenta. 
Dodatkowo, jest to zestaw typów plików który prawdopodobnie jest skopiowany z karty katalogowej producenta 
PaloAlto i wiele z opisanych typów plików  to pliki dedykowanego oprogramowania lub są przestarzałe, wycofane 
z użycia i zastąpione nowszymi typami . Przykładem takich typów plików są pliki typu mdi, pif, pgp czy tif… 
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, które pozwala na blokowanie 
transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, rar, zip, exe, gzip, hta, , pdf, pgp, tar, text/html, tif, pliki msoffice, pliki 
zaszyfrowane oraz rozpoznawanie pliku  odbywa się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie na podstawie 
rozszerzenia. 
Taka modyfikacja pozwoli na zaoferowanie rozwiązania więcej niż jednego producenta, co podniesie 
konkurencyjność składanych ofert, a jednocześnie nie spowoduje obniżenia poziomu bezpieczeństwa 
proponowanego rozwiązania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.  
Tym samym Zamawiający zmienia pkt 7.26 załącznika nr 1 do SWZ. 

Obecna treść:  

„System bezpieczeństwa musi umożliwiać blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, doc, 
szyfrowany doc, docx, ppt, szyfrowany ppt, pptx, xls, szyfrowany xls, xlsx, rar, szyfrowany rar, zip, szyfrowany 
zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, ocx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar, text/html, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać 
się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie na podstawie rozszerzenia”,  

otrzymuje brzmienie: 

„System bezpieczeństwa musi umożliwiać blokowanie transmisji plików, nie mniej niż:  dll, exe, pif, com,  sys, 
cab, vbs, doc, szyfrowany doc, docx, ppt, szyfrowany ppt, pptx, xls, szyfrowany xls, xlsx, pdf, rar, zip, 7z,  gzip, 
tar, mdb, reg, text/html. 
Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie na podstawie rozszerzenia.”. 
  
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy punktu 7.29 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, gdzie administrator może wysyłać do systemu Sandbox 
wszystkie pliki lub podejrzane pliki i ma możliwość dodania wyjątku, których plików nigdy nie należy wysyłać do 
systemu Sandbox. Rozwiązanie takie jest jednocześnie zgodne z wymaganiem 7.18 gdyż działa zgodnie  
z zasadą bezpieczeństwa „The Principle of LeastPrivilege”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego parametru. 
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Pytanie nr 10 
Dotyczy punktu 7.32 
Pragniemy zwrócić uwagę, że rozwiązanie pozwalające na kontynuowanie transmisji zainfekowanego pliku 
niesie potencjalne zagrożenie i jest niezgodne z ogólnie przyjętymi najlepszymi praktykami przyjętymi w branży. 
Jak wiadomo, pod każdym względem systemy bezpieczeństwa dążą do automatyzacji i w tym właśnie celu 
instalowane są systemy NGFW by w trybie automatycznym reagować na zagrożenia i blokować transmisję 
zainfekowanych/niedozwolonych plików. Oddelegowanie do użytkownika końcowego decyzji o pobraniu 
niedozwolonego pliku z punktu widzenia bezpieczeństwa należy traktować w sposób, jak by w sieci zupełnie nie 
było zainstalowanego systemu NGFW i infrastruktura nie była chroniona. Właśnie dla tego funkcjonalność taka 
nie jest implementowana na rozwiązaniach bezpieczeństwa większości producentów.  
Również Zamawiający rozumiejąc zasadność stosowania systemów NGFW w punkcie 7.18 wymaga aby, system 
zabezpieczeń działał zgodnie z zasadą „The Principle of Last Privilage” tzn, system zabezpieczeń powinien 
blokować wszystkie aplikacje, poza tymi, które w regułach polityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jako 
dozwolone.  
Prosimy zatem o usunięcie wymagania 7.32 gdyż jest ono sprzeczne z wymaganiem 7.18 oraz funkcjonalność 
jest z zasady niezgodna i sprzeczna z ideą i najlepszymi praktykami wykorzystania systemów NGFW, które są 
tematem dzisiejszego postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego parametru. 
 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy punktu 7.42 
Jedynie producent PaloAlto rozdziela moduł AntySpyware od modułu AntyVirus. Pozostali producenci NGFW 
plasujący się w kwadracie Gartner moduł AntySpyware posiadają zintegrowany z modułem AntyVirus. Prosimy 
zatem o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym moduł AntySpyware jest częścią modułu 
AntyVirus i/lub IPS, Moduł/funkcjonalność AntyVirus i/lub IPS zawierający sygnatury AntySpyware będzie 
uruchamiany per reguła polityki bezpieczeństwa firewall. W proponowanym rozwiązaniu zgodnie z wymaganiem 
7.43  moduł/funkcja AntyVirus i/lub IPS, który prowadzi również inspekcję AntySpyware nie jest uruchamiany  
ł per urządzenie lub jego część (np. interfejs sieciowy, strefa bezpieczeństwa) oraz umożliwia tworzenie sygnatur 
AntySpyware w module IPS. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aby moduł/funkcjonalność  anty-spyware o którym mowa w pkt. 7.42 załącznika nr 1 do 
SWZ był częścią innego modułu/funkcjonalności. 
 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy punktu 7.54 
Zwracamy uwagę, iż koncept konfiguracji kandydackiej bezpośrednio na urządzeniu NGFW jest 
charakterystyczną cechą urządzeń Palo Alto. Inni producenci posiadają koncept konfiguracji kandydackiej 
realizowany z poziomu Systemu Zarządzania.  
W związku powyższym prosimy o usunięcie wymagania opisanego w punkcie 7.54 lub o dopuszczenie 
rozwiązania gdzie koncept konfiguracji kandydackiej może być realizowany z poziomu Centralnego Systemu 
Zarządzania tego samego producenta dostarczonego w postaci maszyny wirtualnej. 
Proponowane zmiany pozwolą na zaoferowanie w przetargu rozwiązania konkurencyjnego do Palo Alto. 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi, Zamawiający zmienia pkt 7.54 załącznika nr 1 do SWZ. 

Obecna treść:  
„System bezpieczeństwa firewall musi posiadać możliwość tworzenia konfiguracji roboczej (tzw. konfiguracji 
kandydackiej) którą można dowolnie edytować na urządzeniu bez automatycznego zatwierdzania 
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wprowadzonych zmian w konfiguracji urządzenia do momentu gdy zmiany zostaną sprawdzone i zaakceptowane 
przez administratora systemu”  

otrzymuje brzmienie: 

„System bezpieczeństwa firewall musi posiadać możliwość tworzenia konfiguracji roboczej (tzw. konfiguracji 
kandydackiej) którą można dowolnie edytować bez automatycznego zatwierdzania wprowadzonych zmian  
w konfiguracji urządzenia do momentu gdy zmiany zostaną sprawdzone i zaakceptowane przez administratora 
systemu.”. 
 
 
Pytanie nr 13 
Dotyczy punktu 7.55 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania gdzie do spełnienia wymagania z punktu 7.55 będzie wykorzystany 
protokół RADIUS, który jest standardowym protokołem uwierzytelniania użytkowników i jest wspierany przez 
wszystkie systemy typu Linux. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego parametru. 
 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy punktu 7.4 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w następującej konfiguracji fizycznej: 
10 x 1G RJ45 oraz dodatkowo jedną z poniższych opcji (rozłącznie) 
a) 8 x 10GbE SFP+ lub  
b) 4 x 10GbE i 2 x 40GbE QSFP+ lub  
c) 4 x 40GbE QSFP+? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów konfiguracji sprzętowej. 
 
 
Pytanie nr 15 
Dotyczy punktu 7.4 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie pojemność dysku SDD wynosi 2 x 480G RAID1  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów ilości i pojemności dysków. 
 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy punktu 7.5 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza ilość wkładek zgodną z ilościami portów z pkt. 1? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów konfiguracji sprzętowej. 
 
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy punktu 7.6 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie Control/Management-Plane jest zrealizowany na osobnym 
serwerze wirtualnym niezależnym od systemów bezpieczeństwa? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania gdzie Control/Management-Plane jest zrealizowany na osobnym 
serwerze wirtualnym. 
 
 
Pytanie nr 18 
Dotyczy punktu 7.22 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza by system miał możliwość  ręcznego  tworzenia  sygnatur  dla  nowych aplikacji  
z użyciem zewnętrznych narzędzi i bez wsparcia producenta. 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający zmienia pkt 7.22 załącznika nr 1 do SWZ. 

Obecna treść: 
„System bezpieczeństwa musi posiadać możliwość ręcznego tworzenia sygnatur dla nowych aplikacji 
bezpośrednio na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta.” 

otrzymuje brzmienie: 

„System bezpieczeństwa musi posiadać możliwość ręcznego tworzenia sygnatur dla nowych aplikacji 
bezpośrednio na urządzeniu lub z  użyciem zewnętrznych narzędzi, wspieranych przez producenta 
rozwiązania.”. 
 
 
Pytanie nr 19 
Dotyczy punktu 7.27 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie typu sand-box z prędkością nie mniej niż 4 Gbps. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego parametru. 
 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy punktu 7.35 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza by system posiadał możliwość  ręcznego  tworzenia  sygnatur  dla  nowych filtracji 
stron z użyciem zewnętrznych narzędzi? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego wymagania. 
 
 
Pytanie nr 21 
Dotyczy punktu 7.44 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie sygnatury anty-spyware dostarczane są w całości przez 
producenta. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego wymagania. 
 
 
Pytanie nr 22 
Dotyczy punktu 7.48 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania w celu zarządzania 
systemem bezpieczeństwa. 
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Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający zmienia pkt 7.48 załącznika nr 1 do SWZ. 

Obecna treść: 
„Zarządzanie systemu bezpieczeństwa musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI 
dostępnej przez przeglądarkę WWW. Nie jest dopuszczalne, aby istniała konieczność instalacji dodatkowego 
oprogramowania na stacji administratora w celu zarządzania systemem.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Zarządzanie systemu bezpieczeństwa musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz/lub graficznej konsoli GUI. 
Zamawiający dopuszcza, instalację dodatkowego oprogramowania na stacji administratora w celu zarządzania 
systemem.”. 
 
 
Pytanie nr 23 
Dotyczy punktu 7.53 OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza by narzędzia monitorowania i analizy logów były dostępne z sytemu zarządzania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza by narzędzia monitorowania i analizy logów były dostępne z sytemu zarządzania lub  
w postaci osobnej maszyny wirtualnej zainstalowanej w środowisku wirtualnym vmware lub na stacji 
administratora. 

Zamawiający zmienia pkt 7.53 załącznika nr 1 do SWZ. 

Obecna treść: 
„Urządzenie bezpieczeństwa musi posiadać wbudowany twardy dysk do przechowywania logów i raportów. 
Wszystkie narzędzia monitorowania, analizy logów i raportowania muszą być dostępne lokalnie na urządzeniu 
zabezpieczeń. Nie może być wymagany do tego celu zakup zewnętrznych urządzeń, oprogramowania ani 
licencji.” 

otrzymuje brzmienie: 

„Urządzenie bezpieczeństwa musi posiadać wbudowany twardy dysk do przechowywania logów i/lub raportów. 
Wszystkie narzędzia monitorowania, analizy logów i raportowania powinny być dostępne lokalnie na urządzeniu 
lub w postaci osobnej maszyny wirtualnej zainstalowanej w środowisku wirtualnym vmware lub na stacji 
administratora.”. 
 
 
 

Dyrektor Generalny 
Najwyższej Izby Kontroli 
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