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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 SWZ: 

 
Pytanie nr 24 
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 5.7 . Czy Zamawiający zmieni zapis "w dowolnym momencie realizacji umowy" 
na "w czasie 6  (opcjonalnie 9) miesięcy od podpisania protokołu odbioru" z jednoczesnym usunięciem  
wymagania w pkt. 14.2 co do realizacji szkolenia w nie przekraczalnym terminie do 90 dni od dokonania 
zgłoszenia? Uprzejmie zwracamy uwagę, że certyfikowane szkolenia zmieniają się zgodnie z cyklem życia  
produktu i napływającymi wymaganiami producenta danego rozwiązania NGFW.  
Dostępne dziś autoryzowane szkolenia w zakresie treści jak i kosztu mogą być już nie dostępne np. w przyszłym 
roku a co dopiero za 3 lata. Żaden certyfikowany ośrodek szkoleniowy nie zgodzi się na warunki  
jakie postawił Zamawiający tj. realizacje szkolenia za np. 3 lata od chwili obecnej w oparciu o program dziś 
obowiązujący (program i zakres może ulec zmianie) jak i po cenie dziś obowiązującej i skalkulowanej  
do oferty (ewent. ryzyko zwyżki ceny szkoleń za 3 lata w stos. do ceny obecnej i z uwzględnieniem dodatkowego 
ryzyka kursowego i kosztu pieniądza rozłożonego w czasie (szkolenia certyfikowane są wyceniane zwykle  
w walucie obcej) może zostać łatwo przeniesione na Zamawiającego przez składającego ofertę przez np. 2 bądź 
3 krotne podwyższenie ceny za takie szkolenie względem ceny dzisiejszej dla szkolenia autoryzowanego).  
W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości skrócenia czasu (w proponowanych 
alternatywnych wersjach), w którym Zamawiający zrealizuje szkolenia autoryzowane co pozwoli  
zredukować ryzyko po stronie oferenta i koszty po stronie Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego wymagania, ponadto w treści załącznika nr 1 do SWZ (dalej: 
OPZ) nie ma zapisu mówiącego o programie szkolenia, jak opisuje to pytający „w oparciu o program dziś 
obowiązujący”. Szkolenie ma być zorganizowane zgodnie z  wymaganiami określonymi w pkt. 14 OPZ. 
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Pytanie nr 25 
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 5.7 . Czy Zamawiający uzna wymóg certyfikowanego szkolenia za spełniony jeśli 
wykonawca przekazał by Zamawiającemu vouchery (rozumiane jako przedpłacone uprawnienie do odbycia 
szkolenia) dla 5 osób umożliwiające realizacje szkoleń  
certyfikowanych w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym producenta z okresem ważności 6 (bądź alternatywnie 
9 miesięcy) od ich wydania i możliwych do realizacji w dowolnym terminie  
(dostosowanym do prowadzonych cykli szkoleń w ośrodku szkoleniowym) jak i dowolnej liczy w danym rzucie 
(do 5) uczestników (każdorazowo decyduje Zamawiający)?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 
 
Pytanie nr 26 
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 7.24. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanego klienta VPN 
spełniającego warunki opisane w/w punkcie a jeśli tak to dla jakich systemów operacyjnych  
(Windows/Linux/MACOS/Android/IOS) ma być dostarczony ten klient i dla jakiej liczby urządzeń/użytkowników?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga dostarczenia dedykowanego klienta VPN. Dostęp dla pracowników zdalnych może 
odbywać się w szczególności z urządzeń z systemem operacyjnym Windows, Android czy iOS. 
 
 
Pytanie nr 27 
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 7.27-30. Zamawiający posługuje się sformułowaniem: "musi posiadać 
możliwość"/"mieć możliwość" itp. Czy w ramach owej możliwości wystarcza by system miał tylko techniczną   
możliwość realizacji tych wymagań osiągając tą możliwość do zrealizowania w praktyce dopiero po doposażeniu 
go w odpowiednią subskrypcje (nie będącą jednak przedmiotem postępowania), czy też Zamawiający wymaga  
dostarczenia kompletnego rozwiązania realizującego każde z tych wymagań z odpowiednim  
zestawem licencji/subskrypcji (np. dla f-cji sandboxingu) dla praktycznej realizacji każdego z tych wymagań? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia ww. subskrypcji oraz wszystkich innych subskrypcji niezbędnych do 
realizacji minimalnych wymagań opisanych w pkt 7 OPZ. 
 
 
Pytanie nr 28 
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 7.33-34.  Zamawiający posługuje się sformułowaniem: "musi umożliwiać". Czy w 
ramach owej możliwości wystarcza by system miał tylko techniczną  możliwość realizacji tych wymagań  
osiągając tą możliwość do zrealizowania w praktyce po doposażeniu go w odpowiednią subskrypcje (nie będącą 
jednak przedmiotem postępowania), czy też Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego rozwiązania  
realizującego każde z tych wymagań z odpowiednim zestawem licencji/subskrypcji (np. dla f-cji URL Filtering) dla 
praktycznej realizacji każdego z tych wymagań? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostarczenia ww. subskrypcji oraz wszystkich innych subskrypcji niezbędnych do 
realizacji minimalnych wymagań opisanych w pkt 7 OPZ. 
 
 
Pytanie nr 29 
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 7.51. Czy pisząc o standardzie SSL VPN Zamawiający zamierza wykorzystywać 
dostęp zdalny z wykorzystaniem dedykowanego klienta VPN zgodnie z pkt. 7.24 (jeśli tak to dla jakich systemów 
operacyjnych to wymaganie ma być spełnione: (Windows/Linux/MACOS/Android/IOS) i dla jakiej liczby 
użytkowników), czy chodzi o dostęp z wykorzystaniem technologii tzw. client-less (przez przeglądarkę WWW bez 
korzystania z dedykowanego klienta VPN)?  
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Jeśli Zamawiający ma na myśli dostęp client-less prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie ma być dostarczone 
w konfiguracji pozwalającej na realizacje tej funkcjonalności z chwila dostawy dla określonej liczby 
użytkowników, lub że ma być tylko techniczna możliwość realizacji tak brzmiącego wymagania jednak bez 
konieczności dostarczania na etapie postępowania dodatkowych komponentów licencyjno-subskrypcyjnych jakie 
są/mogą być wymagane dla realizacji tego wymagania.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający opisuje funkcjonalność dostępu zdalnego jako możliwość jego użycia przy wykorzystaniu 
dostarczonych urządzeń oraz dedykowanemu oprogramowaniu (typu gruby client), z urządzeń z systemem 
operacyjnym Windows, Android czy iOS, funkcjonalność client-less musi być realizowana przez zaoferowany 
system, jednocześnie Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji-subskrypcji na etapie postępowania. 
  
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść pkt 7.24 OPZ: 

obecna treść: 
„System bezpieczeństwa musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o 
standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia 
rutingu (tzw. routing-based VPN). Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie 
technologii SSL VPN. Wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.” 

otrzymuje brzmienie: 
„System bezpieczeństwa musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o 
standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia 
rutingu (tzw. routing-based VPN). Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie 
technologii SSL VPN. Wykorzystanie funkcji VPN (IPSec lub SSL) nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.”. 
 
 
Pytanie nr 30 
Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 7.51.  Zamawiający posługuje się sformułowaniem: "zapewnia możliwość". Czy w 
ramach owej możliwości wystarcza by system miał tylko techniczną  możliwość realizacji tego wymagania  
osiągając tą możliwość do zrealizowania w praktyce dopiero po doposażeniu go w odpowiednią subskrypcje (nie 
będącą jednak przedmiotem postępowania), czy też Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego 
rozwiązania realizującego  
to wymaganie z odpowiednim zestawem licencji/subskrypcji (np. dla f-cji URL Filtering) dla praktycznej realizacji 
tego wymagania? 
  
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez usunięcie pkt. 7.51 OPZ o treści:  
"System bezpieczeństwa zapewnia możliwość bezpiecznego zdalnego dostępu do chronionych zasobów w 
oparciu o standard SSL VPN bez konieczności stosowania dodatkowych licencji”. 
 
 
Pytanie nr 31 
Prosimy o weryfikację, czy Zamawiający aby nie dokonał błędnego opisu kryteriów dodatkowo punktowanych w 
dok. SIWZ i tabeli kryteriów punktowych dla wiersza nr 3.  o wartości 20 pkt. Kryterium to jest  
pochodną spełniania przez oferowane rozwiązanie wymagania zawartego w zał. nr 1 i opisanego w pkt. 7.15 i 
7.16, które z kolei są kryteriami obligatoryjnymi a różnice semantyczne w brzmieniu kryterium punktowego nr. 3 
nie zmieniają faktu, iż każdy oferent  
spełniający obligatoryjny wymóg 7.15-16 musi dostać 20 pkt. z kryterium nr 3, natomiast podmiot, który nie dostał 
by punktów w ramach w/w kryterium dodatkowo punktowanego z definicji nie spełnia wymagań z zał. nr 1 pkt. 
7.15-16 a tym samym jego oferta została by odrzucona. Tego typu podejście skutkuje dodatkową punktacją za 
funkcjonalność obligatoryjną, nie punktowaną. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie popełnił błędu przy opisie kryteriów punktowanych, funkcjonalność dodatkowo punktowana 
opisuje możliwość przekazania ruchu rzeczywistego - deszyfrowanego do kolejnego systemu bezpieczeństwa  
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w celu jego analizy (i powrotu do urządzenia po dokonaniu inspekcji) a nie kopii jak opisuje pkt. 7.16 OPZ, czy 
deszyfracji i analizy przez moduły lokalne urządzenia jak opisuje pkt. 7.15 OPZ. Wg Zamawiającego nie są to 
różnice semantyczne, dostarczony system musi spełniać minimalne wymagania pkt. 7.15 i 7.16 OPZ, ale nie 
musi posiadać funkcjonalności dodatkowo punktowanej. Może jednak okazać się, że zaoferowany system 
spełnia wymagania minimalne oraz dodatkowe kryterium co nie jest błędem. 
 
 
 
 

Dyrektor Generalny 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
/-/ Janina Bielak 

 

 


