Warszawa, dnia 20.06.2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet i usługi antyDDoS przez

12 miesięcy” -

COI-ZAK.262.20.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.

1. OPZ pkt 5, ppkt 1.8 „Wykonawca dostarczy wkładkę do routera Cisco XFP-10GLR-OC192SR oraz
30 metrowy patchcord single mode duplex” -czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu
zamiennika XFP10GLR-192SR-L z uwagi na brak możliwości pozyskania modelu wskazanego w OPZ.
Informujemy, że Cisco nie sprzedaje tego modelu od 2017 roku.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu zamiennika, który jest kompatybilny
z wyżej wymienionym routerem.

2. Czy możliwym jest modyfikacja treści postanowień § 8, ust 8 Umowy: „Wysokość kar umownych
naliczanych Wykonawcy w ramach Umowy nie przekroczy 100 % całkowitej kwoty za realizację
Przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 6 ust. 1 Umowy” - o zapis, zgodnie z którym:
„Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w ramach Umowy nie przekroczy 40 %
całkowitej kwoty za realizację Przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 6 ust. 1
Umowy”?
Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych daje możliwość oceny ryzyka związanego
z realizacją umowy. Podkreślenia wymaga, że kary umowne powinny służyć zabezpieczeniu
terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem
dla wykonawcy z tego względu wysokość ograniczenia kar umownych w proponowanej wysokości
wydaje się zasadne.
Ponadto zwrócić należy uwagę, że z treścią art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej
części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy
kara umowna jest wygórowana”.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SWZ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy.

3. Zgodnie z treścią § 8, ust 4 Umowy: „Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia” - w celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone
zostanie postępowaniem wyjaśniającym, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar
umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać
Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia
procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Czy
Zamawiający doprecyzuje zapisy umowy w powyższym zakresie?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy.

4. Wnosimy o uzupełnienie zapisu § 8, ust 5 Umowy: „Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary
umownej,
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w nieograniczonej wysokości. Z tego względu określenie maksymalnej wysokości odszkodowania
umożliwia Wykonawcy ocenę ryzyka związanego z realizacją umowy. W świetle powyższego
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu,
poprzez wskazanie, że „łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy
całkowitej wartości umowy”. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości
odszkodowania umożliwia określenie ryzyka związanego z realizacją umowy. Czy Zamawiający
doprecyzuje zapisy umowy w powyższym zakresie?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane
wymagane przez art. 374 § 1 Ksh?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego
działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane
wymagane przez art. 374 § 1 KSH.

6. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 28 czerwca
2022r.?
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w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca musi przeprowadzić analizę wymagań opisanych
w postępowaniu, w zakresie wymagań opisanych w SWZ o raz sprawdzić warunki techniczne.
Wymagania określone w postępowaniu przez Zamawiającego potrzebują dłuższego czasu na
opracowanie oferty, niż został pierwotnie wyznaczony, szczególnie biorąc pod uwagę przypadające
w międzyczasie dodatkowe dni wolne od pracy. Zamawiający jako podmiot określony w ustawie
zobowiązany jest do prowadzenia takich postępowań znacznie częściej i ma świadomość jakie
działania Wykonawcy muszą podjąć na etapie składania ofert aby prawidłowo przygotować oferty
i oszacować wartość zamówienia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 24.06.2022 r do godz. 11:00

7. Proszę o wyjaśnienie treści SWZ: W pkt. 6 ppkt. 3 Rozdziału II SWZ - OPZ, Zamawiający przedstawił
następujące wymaganie: „Zapewniona zostanie ochrona przeciw atakom DDoS oraz DoS,
realizowana sprzętowo na poziomie sieci operatora (blackholing). Ochrona musi zapewniać
również ochronę przed atakami typu flood, sweep, teardrop oraz smurf dla min. protokołów
HTTP/HTTPS, SIP, DNS.” Wskazane przez Zamawiającego ataki nie działają bezpośrednio
w protokołach, które mają podlegać zabezpieczeniu (SIP/http/DNS) – nie wykorzystują podatności
tych protokołów, ale pośrednio, mogą mieć wpływ na działanie aplikacji/usług, które są
realizowane w wymienionych protokołach. Czy Zamawiający zaakceptuje, by proponowane przez
Wykonawcę rozwiązanie pozwalało zabezpieczyć aplikacje/usługi działające w infrastrukturze
Zamawiającego przed atakami DDoS, a nie koncentrowało się na podatnościach samych
protokołów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zaakceptuje, by proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie pozwalało
zabezpieczyć aplikacje/usługi działające w infrastrukturze Zamawiającego przed atakami DDoS, a nie
koncentrowało się na podatnościach samych protokołów.

8. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazał, że Wykonawca musi zapewniać również
ochronę przed atakami typu flood, sweep, teardrop oraz smurf dla min. protokołów HTTP/HTTPS,

SIP, DNS. Proszę o doprecyzowanie - czy Zamawiający uzna ten warunek z spełniony jeśli zostanie
zaoferowana usługa będzie zawierać ochronę przed:


atakami wolumetrycznymi (TCP, UDP, ICMP, DNS Amplification),



atakami na fragmentację IP (Teardrop,Targa3, Jolt2, Nestea),



atakami na implementacje stosu TCP w systemach operacyjnych (SYN, FIN, RST, SYN ACK,
URG-PSH, TCP Flags),



atakami na aplikacje (HTTP GET, floods, SIP Invitefloods, DNS attacks, HTTPS
protocolattacks),



zatruwaniem DNS (Cache Poisoning),



atakami na luki,



atakami na wyczerpanie zasobów (Slowloris, Pyloris, LOIC, etc.)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że Wykonawca musi spełniać wymagania minimalne opisane
w Rozdziału II SWZ – OPZ. Zamawiający uzna powyższy zakres usługi za spełniający minimalne
wymagania opisane w pkt. 6 ppkt. 3 Rozdziału II SWZ - OPZ.

ZMIANA SWZ
1.

Pkt. 16.1 SWZ uzyskuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
2022-06-24
do godz.
11:00

2.

Pkt. 16.2 SWZ uzyskuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu
2022-06-24
o godz.

3.

13:00

Pkt. 18.1 SWZ uzyskuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia
2022-07-23
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