Warszawa, dnia 17.01.2022 r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ NR 1
Dotyczy: „Dostawa systemu do monitorowania i analizowania przepływów sieciowych wraz z
gwarancją i usługami wsparcia w okresie 36 miesięcy”- COI-ZAK.262.27.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień SWZ:
Pytanie 1
Dot. Opisu przedmiotu zamówienia- protokół sFlow
Z uwagi na to, że protokół sFlow jest już praktycznie nie używany do monitorowania ruchu sieciowego
pod kątem bezpieczeństwa jak również jest statystycznym protokołem opartym o próbkowanie danych
a jego wymaganie znacznie ogranicza konkurencję prosimy o informację:
- czy Zamawiający dopuści jako alternatywne rozwiązanie monitorowania i analizy sieci w oparciu o
protokoły opisujące ruch w postaci dwu-kierunkowych przepływów ( zamiast jedno-kierunkowego jak
np. w sFlow ) w ramach jednego rekordu, zawierające dodatkowe metryki i parametry odnośnie
samego ruchu, wydajności sieci, bezpieczeństwa pozwalające na dużo bardziej zaawansowaną analizę
sieci i ruchu niż tylko w oparciu o protokoły statystyczne jakimi jest m.in. sFlow?
Analiza i monitorowanie sieci w oparciu o pełną informację całego ruchu i wszystkich pakietów jest
znacznie bardziej efektywna i skuteczna niż tylko w oparciu o dane pochodzące z protokołów
zawierających opis ruchu w oparciu o np. co setny pakiet czy tysięczny pakiet.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że funkcjonalność
opisana w ppkt 3.1.3 tabeli punktu III.1 Rozdziału II SWZ stanowi kryterium oceny ofert i nie ogranicza
możliwości składania ofert.
Pytanie 2
Dotyczy rozdziału I SIWZ, pkt 19 – Kryteria oceny ofert.
Ponieważ podane kryteria oceny ofert wydają się dotyczyć kryterium 19.6, prosimy o podanie zasad
oceny w kryteriach dla punktów 19.7.1, 19.8.1, 19.9.1.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SWZ we wskazanym w powyższym pytaniu zakresie.

Zamawiający w wymaganiu 1, punkt 1.1 wymaga by komponenty Analizatora Flow były dostarczone z
zachowaniem wysokiej dostępności. Prosimy o informację, czy rozwiązanie będzie wykorzystywane w
jednym DC, czy też w środowisku składającym się z DC głównego i zapasowego? Jeśli rozwiązanie ma
być wykorzystywane w dwóch ośrodkach, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga
rozwiązania zapewniającego redundancję na poziomie każdego z DC (np. poprzez dostarczenie dwóch
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Pytanie 3
Dotyczy rozdziału II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt III.1.

collectorów flow dla każdego ośrodka przetwarzania danych, co daje łącznie cztery komponenty flow
collectora oraz dwa konsoli zarządzającej) czy też redundancji na poziomie całego systemu (np. poprzez
dostarczenie pojedynczego collectora flow do każdego z ośrodków przetwarzania danych, co daje
łącznie dwa komponenty flow collectora oraz dwie konsole zarządzające)
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązanie będzie wykorzystywane w środowisku składającym się z DC
głównego i zapasowego oraz ma posiadać redundancję na poziomie całego systemu (np. poprzez
dostarczenie pojedynczego collectora flow do każdego z dwóch ośrodków przetwarzania danych, co
daje w sumie dwa komponenty flow collectora oraz dwie konsole zarządzające).
Pytanie 4
Dotyczy rozdziału II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt III.1.
Zamawiający w wymaganiu 5, punkty 5.3 i 5.4 wymaga obsługi zaszyfrowanego ruchu sieciowego bez
potrzeby deszyfrowania ruchu. Prosimy o informację, czy wszystkie monitorowane urządzenia
sieciowe Zamawiającego pozwalają na generowanie informacji Netflow wzbogaconej o np. Cisco ETA
(Encrypted Traffic Analytics)? Jeśli nie, to czy dla spełnienia kryterium wymagane jest dostarczenie
komponentu pozwalającego na generowanie informacji Netflow, wzbogaconej o informacje
kryptograficzne, z kopii ruchu sieciowego (np. flow sensor)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że:
a). Nie wszystkie monitorowane urządzenia sieciowe Zamawiającego pozwalają na generowanie
informacji Netflow wzbogaconej o np. Cisco ETA (Encrypted Traffic Analytics).
b). Dla spełnienia kryterium wymagane jest dostarczenie rozwiązania (z zachowaniem redundancji)
wraz z licencjami, które pozwalają na przetwarzanie ruchu zaszyfrowanego w celu identyfikacji (już na
tym poziomie) zagrożeń bezpieczeństwa m.in. Malware. Zatem będzie spełnione kryterium z
zachowaniem powyższego oraz jeśli zostanie dostarczony komponent (z zachowaniem redundancji –
w sumie min. dwa komponenty) pozwalający na generowanie informacji Netflow na podstawie kopii
ruchu sieciowego.

Wnioskujemy o wykreślenie tego postanowienia. Umowa ściśle winna określać przedmiot zamówienia,
o czym mowa też w przepisach ustawy, co do sposobu opisu przedmiotu zamówienia. Sformułowanie
zawarte w ust. 4 nadmiernie obciąża wykonawcę ryzykiem co do samego istnienia i świadomości
danego zobowiązania do wykonania. W jaki sposób bowiem Wykonawca ma wycenić ofertę skoro
zakres jest otwarty? Zamawiający zawsze będzie w stanie podnieść argument, że to co nie jest wyraźnie
wskazane jako jego obowiązek jest obowiązkiem wykonawcy. To istotne naruszenie zasad opisu
przedmiotu zamówienia i równowagi Stron. Należy dodać że Strony niczego razem nie zdefiniowały, co
więcej Wykonawca nie definiuje zakresu umowy, za definiowanie zakresu umowy odpowiada
Zamawiający.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i wyjaśnia, że przywołane w pytaniu
postanowienie projektowanych postanowień umowy ma charakter informujący i wskazuje, że to
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, których celem jest wykonanie umowy, z
wyjątkiem tych wyraźnie zastrzeżonych dla Zamawiającego i w szczególności, postanowienie to nie
przewiduje odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi
zamawiający oraz w sposób wyraźny wskazuje, że zakres zobowiązań wykonawcy musi być zgodny z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
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Pytanie 5
Dotyczy rozdziału III SIWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, § 2 ust. 4

Pytanie 6
Dotyczy rozdziału III SIWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, § 7 ust 6
Wnioskujemy o wykreślenie tego postanowienia, jako że poza udzieleniem licencji do przedmiotu
umowy i dokumentacji producenta, Wykonawca nie tworzy żadnych utworów i w związku z tym nie
przenosi praw autorskich.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zgodnie z literalna treścią przywołanego w
pytaniu postanowienia „w przypadku, w którym Wykonawca w ramach realizacji zobowiązań
wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy utwory” Zamawiający wymaga przeniesienia praw
autorskich do takich utworów.
Pytanie 7
Dotyczy rozdziału III SIWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, § 14 ust. 1 pkt 4)
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów, gdyż w tym punkcie jest mowa o 100% całkowitego
wynagrodzenia brutto a w § 13 ust. 7 maksymalny pułap kar to 40% całkowitej kwoty za realizację
przedmiotu Umowy, określonej w stawce brutto.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SWZ we wskazanym w powyższym pytaniu zakresie.

Jednocześnie, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie
Rozdziału I – Instrukcja dla Wykonawców i Rozdziału III - Projektowane postanowienia umowy, tj:
W rozdziale I – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający zmienia postanowienie:
1. Pkt. 15.1. nadając mu następująca treść:
15.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
26/01/2022 r.
do godz.

11:00

2. Pkt. 15.2. nadając mu następującą treść:
15.2. Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu
26/01/2022 r.

13:00

o godz.

3. Pkt. 17.1. nadając mu następującą treść:
17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 25.04.2022 r.

W rozdziale I – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający zmienia postanowienie pkt 19.7.1, nadając
mu następującą treść :”W przypadku kryterium „Dostarczony Analizator Flow powinien działać w
oparciu o analizę Flow: NetFlow, sFlow, IPFIX i na podstawie danych z telemetrii (np. z urządzeń
sieciowych typu Cisco Nexus)”[DF2] Wykonawca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku
liczbę punktów wynikających z działania:”.
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W rozdziale I – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający zmienia postanowienie pkt 19.8.1, nadając

mu następującą treść: ”W przypadku kryterium „Dostarczony Analizator Flow powinien umożliwiać
wskazanie „zarażonych lub podejrzanych pod względem bezpieczeństwa” hostów lub systemów”[DF3]
Wykonawca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z
działania:”.
W rozdziale I – Instrukcja dla Wykonawców, Zamawiający zmienia postanowienie pkt 19.9.1, nadając
mu następującą treść: ”W przypadku kryterium „Dostarczony Analizator Flow powinien umożliwiać
identyfikowanie Malware w zaszyfrowanym ruchu sieciowym bez potrzeby deszyfrowania ruchu”[DF4]
Wykonawca otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z
działania:”.

W Rozdziale III - Projektowane postanowienia umowy Zamawiający zmienia postanowienie § 14 ust. 1
pkt 4) Rozdziału III SWZ – Projektowane postanowienia umowy, nadając mu następującą treść : „4)
jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy wartość 40%
całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w §10 ust. 1 Umowy;”.
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W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią
integralną część SWZ.
Wiesław Krzywiński
Dyrektor Generalny
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