Warszawa, dnia 07 lipca 2021 r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA SWZ NR 2 ORAZ ZMIANA SWZ NR 2

Dotyczy: „Zakup sprzętu i oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z usługami wsparcia i gwarancji
(6 części)” - COI-ZAK.262.5.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 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 i zmian SWZ.
Pytanie 1
Wymaganie COI
1.5. Każdy dostarczony komponent Analizatora Flow musi być dostarczony razy dwa. Jeśli istnieją
dodatkowo płatne licencje na HA (ang. High availability) niezbędne jest również ich
dostarczenie.
1.1.1. W przypadku dostarczenia komponentów Analizatora Flow zbierających lub
przechwytujących dane w formie sprzętu fizycznego, muszą być dostarczone dwie sztuki,
każdy z nich musi posiadać dwa redundantne zasilacze, min. 2 interfejsy sieciowe SFP+ oraz
dwa typu 10/100/1000BASE-T.
Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z punktem 1.1.1, jeśli komponenty Analizatora Flow będą
w postaci maszyny wirtualnej, to nie ma potrzeby dostarczenia ich w podwójnej ilości.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie z pkt 1.5 oraz 1.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia. Ponadto
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymaganiem z pkt 1.5 należy dostarczyć każdy komponent (także
dot. maszyn wirtualnych) Analizatora Flow razy dwa.
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Pytanie 2
Wymaganie COI
3.1.3 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)
Pytanie:
Prosimy o usunięcie wymagania na obsługę sFlow. Zamawiający wymaga od rozwiązania detekcji
zaawansowanych zagrożeń. sFlow ze względu na brak analizy pełnych przepływów a jedynie bazując
na próbkowaniu ruchu może dawać jedynie ogólny pogląd na statystyki sieciowe, natomiast nie nadaje
się jako źródło danych do wykrywania zaawansowanych zagrożeń . Ponadto Zamawiający Wymaga
dostarczenia rozwiązania obsługującego kopię ruchu, dlatego sFlow nie będzie miał zastosowania.
W wielu tej klasy rozwiązaniach sFlow jest obsługiwany przez osobny silnik (inny niż NetFlow/IPFIX) na
dedykowanym urządzeniu, co może zwiększać koszt proponowanego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie z pkt 3.1.3 Opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie zawarte w pkt. 3.1.3 OPZ stanowi kryterium oceny i jest
dodatkowo punktowane (zgodnie z zapisami zawartymi w Formularz Oferty w pkt. III.1.1 Lp. 3. ppkt
3.1.3.). Zamawiający zaznacza, że Analizator Flow powinien (nie musi) działać w oparciu o analizę Flow
typu: sFlow.
Pytanie 3.
Dotyczy rozdziału 7 SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu, punkt 7.1, ppkt 4).
Czy Zamawiający dopuści – jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej – dostawę systemu monitorowania i analizowania ruchu przepływów sieciowych wraz z
usługą wsparcia technicznego świadczoną przez okres co najmniej 36 miesięcy zrealizowaną w okresie
dłuższym niż w okresie ostatnich 3 lat (np. dostawa systemu w ciągu ostatnich 5 lat ze świadczeniem
wsparcia przez 36 miesięcy, co oznacza, że zakończenie usługi wsparcia nastąpiło w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert.)? Ew. gdyby Zamawiający widział możliwość zmiany treści
warunku udziału w postępowaniu prosimy o rozważenie takiego jego przeformułowania aby termin
dostawy rozwiązania został wydłużony do 5 lat przed terminem składania ofert a świadczenie usługi
wsparcia w terminie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. Zdaniem wykonawcy podniesie to
konkurencyjność tego postępowania a nie będzie miało wpływu na jakość oczekiwanego przez
Zamawiającego rozwiązania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 7 Rozdziału I SWZ, ppkt. 7.1. 5), nadając mu następujące brzmienie:
5) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku dostaw) bądź wykonał lub
wykonuje (w przypadku usług)3 :  co najmniej dwie dostawy / usługi zapewnienia fizycznego appliance
klasy Load Balancer z funkcjonalnością terminacji SSL/TLS i WAF; i/lub  co najmniej dwie dostawy /
usługi zapewnienia wirtualnego appliance klasy Load Balancer z funkcjonalnością terminacji SSL/TLS i
WAF; i/lub  co najmniej dwie usługi wsparcia technicznego Load Balancer z funkcjonalnością
terminacji SSL/TLS i WAF świadczone przez okres minimum 12 miesięcy; o wartości minimum 600
000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) każda - niezależnie od tego czy Wykonawca
powołuje się na dostawę czy usługę. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną
w ramach jednej umowy, a przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną lub
realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na usługę wykonywaną,
to wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 600
000,00 zł brutto i wykonana została w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.
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Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 10 Rozdziału I SWZ, ppkt. 10.1.1., nadając mu
następujące brzmienie:
10.1.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.1 SWZ
- wykazu dostaw/usług (dla części zamówienia, na które została złożona oferta, sporządzonego wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza Oferty) wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat (dotyczy części
1-4 i 6) lub w okresie ostatnich pięciu lat (dotyczy części 5), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz

którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji dostaw/usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o
którym mowa powyżej, dotyczy dostaw/usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Pytanie 4.
Dotyczy rozdziału 19 SIWZ – Kryteria oceny ofert, punkt 19.7.1.
Zamawiający w kryterium do części IV przyznaje dodatkowe punkty w przypadku dostarczenia
Analizatora Flow w formie Hardware Appliance. Czy w przypadku, gdy oferowany system analizy ruchu
sieciowego zbudowany jest z więcej niż jednego komponentu (np. konsola zarządzająca oraz collector
danych), wymaganie to muszą spełniać wszystkie komponenty systemu, czy też dodatkowa punktacja
zostanie przyznana w przypadku dostawy nawet jednego z komponentów w formie „Hardware
Appliance”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że wymogi określone w pkt. 19.7.1. dotyczą Analizatora Flow (systemu) jako
całości, a nie jego poszczególnych komponentów.
Pytanie 5
Wymaganie COI
18 Mechanizm analizy plików (antymalware/antyspyreware)
18.2 Musi zapewniać możliwość rozpoznawanie typów pliku w oparciu o predefiniowane definicje
uwzględniając w tym co najmniej pliki typu wykonywalnego PE32, pdf, MS Office, jpg, Java Script, svg
Pytanie:
Pytanie czy Zamawiający zaakceptuje brak detekcji plików: jpg, java script, svg. Niniejszy rodzaj plików
stanowi ograniczenie konkurencji wskazując na jednego Producenta tj. firmę Palo Alto. Czy w miejsce
plików jpg, java scirpt, svg Zamawiający zaakceptuje poniższe rodzaje plików: 7Z (7 zip Compresssed
file) BZ (Bzip2 file compression) GZ (GZ file) MSCAB (Microsoft Windows CAB File) MSCHM (Microsoft
Compiled HTML Help File) ISHIELD_MSI (Install Shild v.5.x or 6.x compressed file) JAR (Java Archive)
MAIL (Mailbox for Netscape, Eudora, others) MSEXE (Windows/DOS executable file) NEW_OFFICE
(Microsoft Office Open XML format OOXML Document - DOCX, PPTX, XLSX) TAR PDF RTF (Rich Text
Format files) SWF (Flash) XPS (Microsoft Document Writer - MS PDF Alternative) ZIP (Zip compressed)
ZIP_ENC (PKZip encrypted compressed archive) HWP (Hangul word processor file) LNK (Microsoft
Windows Shortcut file)

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części VI
COI-ZAK.262.5.2021 – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w zakresie III.1.1 LP. 18. ppkt. 18.2. nadając mu następujące brzmienie:
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapisy zawarte w pkt. III.1.1. Wymagania szczegółowe dla NGFW, pkt. 18.
Mechanizm analizy plików (antymalware/antyspyreware) ppkt. 18.2. Opisu przedmiotu zamówienia
nadając im następujące brzmienie:
18.2. Musi zapewniać możliwość rozpoznawania typów pliku w oparciu o predefiniowane definicje
uwzględniając w tym co najmniej pliki typu wykonywalnego PE32, pdf, MS Office.

Musi zapewniać możliwość rozpoznawania typów pliku w oparciu o predefiniowane definicje
uwzględniając w tym co najmniej pliki typu wykonywalnego PE32, pdf, MS Office.
Pytanie 6
Wymaganie COI
18.4 Musi zapewniać możliwość blokowania transmisji plików na podstawie definicji typu plików.
Rozpoznawanie typu pliku musi się odbywać w oparciu np. o nagłówek pliku i typ MIME bez względu
na rozszerzenie.
Pytanie:
Ze względu na fakt, że najbardziej wiarygodną metodą blokowania transmisji plików jest
rozpoznawanie po nagłówku, czy Zamawiający zgodzi się na blokowanie transmisji plików w oparciu o
nagłówek? Rozpoznawanie po typie MIME stanowi ograniczenie konkurencji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapisy zawarte w pkt. III.1.1. Wymagania szczegółowe dla NGFW, pkt. 18.
Mechanizm analizy plików (antymalware/antyspyreware) ppkt. 18.4. Opisu przedmiotu zamówienia
nadając im następujące brzmienie:
18.4. Musi zapewniać możliwość blokowania transmisji plików na podstawie definicji typu plików.
Rozpoznawanie typu pliku musi się odbywać w oparciu np. o nagłówek pliku bez względu na
rozszerzenie.
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części VI
COI-ZAK.262.5.2021 – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w zakresie III.1.1 LP. 18. ppkt. 18.4. nadając mu następujące brzmienie:
Musi zapewniać możliwość blokowania transmisji plików na podstawie definicji typu plików.
Rozpoznawanie typu pliku musi się odbywać w oparciu np. o nagłówek pliku bez względu na
rozszerzenie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia zapisy zawarte w pkt. III.1.1. Wymagania szczegółowe dla NGFW, pkt. 22
Mechanizm przekierowywania plików do Sandbox-a, ppkt. 22.1. Opisu przedmiotu zamówienia nadając
im następujące brzmienie:
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Pytanie 7
Wymaganie COI
22.1 Musi posiadać możliwość przechwytywania i przesyłania do zewnętrznych środowisk
symulacyjnych (ang. „Sandbox”) plików różnych typów (min.: pliki wykonywalne PE32, pdf, MS Office,
Java Script, jpg) przechodzących w ruchu sieciowym chronionym przez NGFW.
Pytanie:
Czy Zamawiający zaakceptuje brak przechwytywania i przesyłania plików: jpg, java script, svg? Niniejszy
rodzaj plików stanowi ograniczenie konkurencji wskazując na jednego Producenta tj. firmę Palo Alto.
Pytanie czy Zamawiający zaakceptuje niżej wymienione pliki w miejsce jpg, Java Script, svg? 7Z (7 zip
Compresssed file) BZ (Bzip2 file compression) GZ (GZ file) MSCAB (Microsoft Windows CAB File)
MSCHM (Microsoft Compiled HTML Help File) ISHIELD_MSI (Install Shild v.5.x or 6.x compressed file)
JAR (Java Archive) MAIL (Mailbox for Netscape, Eudora, others) MSEXE (Windows/DOS executable file)
NEW_OFFICE (Microsoft Office Open XML format OOXML Document - DOCX, PPTX, XLSX) TAR PDF RTF
(Rich Text Format files) SWF (Flash) XPS (Microsoft Document Writer - MS PDF Alternative) ZIP (Zip
compressed) ZIP_ENC (PKZip encrypted compressed archive) HWP (Hangul word processor file) LNK
(Microsoft Windows Shortcut file)

22.1.Musi posiadać możliwość przechwytywania i przesyłania do zewnętrznych środowisk
symulacyjnych (ang. „Sandbox”) plików różnych typów (min.: pliki wykonywalne PE32, pdf, MS Office)
przechodzących w ruchu sieciowym chronionym przez NGFW.
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części VI
COI-ZAK.262.5.2021 – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, w zakresie III.1.1 LP. 22. ppkt. 22.1. nadając mu następujące brzmienie:
Musi posiadać możliwość przechwytywania i przesyłania do zewnętrznych środowisk symulacyjnych
(ang. „Sandbox”) plików różnych typów (min.: pliki wykonywalne PE32, pdf, MS Office) przechodzących
w ruchu sieciowym chronionym przez NGFW.
Pytanie 8
Wymaganie COI
26 Mechanizmy zarządzania tożsamością użytkowników
26.2. Musi umożliwiać wstawianie informacji o użytkowniku w nagłówkach protokołu http (np.
XAuthenticated-User).
Pytanie:
W momencie gdy do autentykacji zastosujemy zewnętrzny serwer RADIUS lub bazę użytkowników
przechowywaną w systemie zarządzania Firewall’ami wstawianie informacji o użytkowniku w
nagłówkach protokołu http jest bezzasadne. Czy Zamawiający zgodzi się o odstąpienie od powyższego
wymagania ze względu na propozycje rozwiązania z bezpieczną integracją serwera RADIUS z
poszczególnymi komponentami infrastruktury?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia treść pkt. III.1.1. Wymagania szczegółowe dla NGFW pkt. 26. Mechanizmy
zarządzania tożsamością użytkowników poprzez usunięcie ppkt. 26.2. Musi umożliwiać wstawianie
informacji o użytkowniku w nagłówkach protokołu http (np. X-Authenticated-User).
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części VI
COI-ZAK.262.5.2021 – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, poprzez usunięcie pkt. III.1.1 LP. 26. ppkt. 26.2. Musi umożliwiać wstawianie
informacji o użytkowniku w nagłówkach protokołu http (np. X-Authenticated-User).
Pytanie 9
Wymaganie COI
28 Funkcjonalność dot. zapytań DNS
28.2. Konieczna jest możliwość definiowania statycznych mapowań FQDN – IP i przekierowywania
zapytań o wybrane domeny do wybranych serwerów DNS.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zapewniające możliwość definiowania statycznych mapowań
FQDN – IP bez przekierowywania zapytań o wybrane domeny do wybranych serwerów DNS. Prosimy
o usunięcie wymagania przekierowywania zapytań ze względu na ograniczenie konkurencji do
rozwiązań Palo Alto.
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia treść pkt. III.1.1. Wymagania szczegółowe dla NGFW pkt. 28 Funkcjonalność dot.
zapytań DNS poprzez usuniecie ppkt. 28.2. Konieczna jest możliwość definiowania statycznych
mapowań FQDN – IP i przekierowywania zapytań o wybrane domeny do wybranych serwerów DNS.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części VI
COI-ZAK.262.5.2021 – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ, poprzez usunięcie III.1.1 LP. 28. ppkt. 28.2. Konieczna jest możliwość definiowania
statycznych mapowań FQDN – IP i przekierowywania zapytań o wybrane domeny do wybranych
serwerów DNS.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści:
I. Rozdziału II SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia w poniższym zakresie:
1. Zamawiający zmienia zapisy zawarte w pkt. III.1.1. Wymagania szczegółowe dla NGFW, pkt.
12. VPN, ppkt. 12.3. Opisu przedmiotu zamówienia nadając im następujące brzmienie:
Musi mieć możliwość tworzenia VPN-SSL (z obsługą IPv6) dla min. 100 kont pracujących
równolegle.
2. Zamawiający zmienia zapisy zawarte w pkt. III.1.1. Wymagania szczegółowe dla NGFW, pkt.
19. Mechanizm Web filtering, ppkt. 19.1. Opisu przedmiotu zamówienia nadając im
następujące brzmienie:
NGFW musi zapewniać możliwość definiowania reguł związanych z filtrowaniem URL (ang. URL
Filtering) lub filtrowaniem WEB (ang. WEB Filtering).
II. Załącznika nr 5 do Formularza oferty w Części VI COI-ZAK.262.5.2021 – wzór wykazu parametrów
oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań zawartych w OPZ w poniższym zakresie:
1. Zamawiający zmienia zapisy zawarte w pkt. III.1.1 LP. 12. ppkt. 12.3. nadając im następujące
brzmienie:
Musi mieć możliwość tworzenia VPN-SSL (z obsługą IPv6) dla min. 100 kont pracujących
równolegle.
2. Zamawiający zmienia zapisy zawarte w pkt. III.1.1 LP. 19. ppkt. 19.1. nadając im następujące
brzmienie:
NGFW musi zapewniać możliwość definiowania reguł związanych z filtrowaniem URL (ang. URL
Filtering) lub filtrowaniem WEB (ang. WEB Filtering).
III. Rozdziału III - Projektowane postanowienia umowy – Część IV Dostawa systemu do
monitorowania i analizowania przepływów sieciowych wraz z gwarancją i usługami wsparcia na
okres 36 miesięcy, w następującym zakresie:
1. postanowienie § 1 wiersz 21 Tabeli otrzymuje następującą treść: „21. | Zlecenie | Dokument
w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej, opatrzonej ważnym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) - na podstawie którego Zamawiający zobowiązuje się powierzać
Wykonawcy wykonywanie Godzin eksperckich, wskazujący zakres oraz terminy prac, których
terminową realizację, jako Godzin eksperckich, zobowiązany jest zapewnić Wykonawca sporządzony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy.”.

IV. Rozdziału III - Projektowane postanowienia umowy – Część V Dostawa 8 wirtualnych appliance
(klasy Load Balancer z funkcjonalnością terminacji SSL/TLS i WAF) wraz z usługami wsparcia na
okres 36 miesięcy, w następującym zakresie:
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2. postanowienie § 5 ust. 6 otrzymuje następującą treść: „Po zakończeniu prac, zrealizowanych na
podstawie Zlecenia, Strony zobowiązują się potwierdzić fakt ich wykonania w formie pisemnej
(lub poprzez zastosowanie ważnego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego), zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy.”.

1. postanowienie § 1 wiersz 19 Tabeli otrzymuje następującą treść: „19. | Zlecenie | Dokument
w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej, opatrzonej ważnym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) - na podstawie którego Zamawiający zobowiązuje się powierzać
Wykonawcy wykonywanie Godzin eksperckich, wskazujący zakres oraz terminy prac, których
terminową realizację, jako Godzin eksperckich, zobowiązany jest zapewnić Wykonawca sporządzony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy.”.
2. postanowienie § 5 ust. 6 otrzymuje następującą treść: „Po zakończeniu prac, zrealizowanych na
podstawie Zlecenia, Strony zobowiązują się potwierdzić fakt ich wykonania w formie pisemnej
(lub poprzez zastosowanie ważnego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego), zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy.”.
V. Rozdziału III - Projektowane postanowienia umowy – Część VI Zakup 8 wirtualnych appliance
(klasy NGFW), 2 konsoli zarządzających wraz z usługami wsparcia na okres 36 miesięcy, w
następującym zakresie:
1. postanowienie § 1 wiersz 19 Tabeli otrzymuje następującą treść: „19. | Zlecenie | Dokument
w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej, opatrzonej ważnym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) - na podstawie którego Zamawiający zobowiązuje się powierzać
Wykonawcy wykonywanie Godzin eksperckich, wskazujący zakres oraz terminy prac, których
terminową realizację, jako Godzin eksperckich, zobowiązany jest zapewnić Wykonawca sporządzony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy.”.
2. postanowienie § 5 ust. 6 otrzymuje następującą treść: „Po zakończeniu prac, zrealizowanych na
podstawie Zlecenia, Strony zobowiązują się potwierdzić fakt ich wykonania w formie pisemnej
(lub poprzez zastosowanie ważnego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego), zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy.”.

VI. Rozdziału I SWZ:
1. W zakresie pkt. 18 ppkt. 18.4 nadając mu nowe brzmienie:
Zamawiający zastrzega, że łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie może mieć wartości 0,00 złotych. Wykonawca jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji składających się na cenę całego
przedmiotu zamówienia. W przypadku pozostawienia niewypełnionej pozycji składającej się na
cenę całego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że dana pozycja wynosi 0,00 zł.
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Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie Tabeli cenowych stanowiących wykaz
zaoferowanych licencji/subskrypcji lub urządzeń, w których Wykonawca musi podać nazwę
licencji/subskrypcji lub urządzeń, należy dostosować liczbę pozycji do liczby zaoferowanych
licencji/subskrypcji lub urządzeń.

2. W zakresie pkt. 27 Rozdziału I SWZ Tabeli RODO nr 1, nadając jej nowe brzmienie:
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych Centralny Ośrodek
Informatyki z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,my“).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl; odo@coi.gov.pl;
- telefonicznie: 22 250 28 83, 22 250 28 85;
- osobiście w naszej siedzibie.

Inspektor ochrony
danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący
sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl.

Cele przetwarzania
danych oraz podstawa
prawna przetwarzania

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Zakup sprzętu i oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z usługami
wsparcia i gwarancji (6 części) – COI.ZAK.262.5.2021, w tym weryfikacji
spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, potwierdzenia wymogów zamawiającego
dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert.
Podstawą prawną przetwarzania danych są nasze prawne obowiązki
wynikające z Prawa zamówień publicznych, w tym weryfikacja spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia,
spełnienia kryteriów oceny ofert.
- bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego – jeżeli powstanie spór. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości
obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
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Ponadto, jeżeli zawrzemy z Tobą umowę, będziemy przetwarzać Twoje
dane osobowe, aby:
 Zawrzeć z Tobą umowę i realizować jej warunki, w tym kontaktować się
z Tobą w bieżących sprawach biznesowych. Podstawą prawną
przetwarzania jest zawierania umowa.
 Wypełniać obowiązki związane z rachunkowością i płaceniem
podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych,
przechowywanie dowodów księgowych, dokumentacji podatkowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne

wynikające z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości)
oraz przepisów podatkowych.
 Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić
ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór
dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku zawarcia umowy, będziemy przechowywać Twoje dane
osobowe przez cały czas trwania umowy oraz przez 10 lat od zakończenia
realizacji umowy.

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ust.3 oraz art. 74 Prawa zamówień
publicznych, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i innym osobom żądającym dostępu
do dokumentacji postępowania;
- Ministrowi Cyfryzacji w zakresie postępowań o udzielnie zamówienia
publicznego, prowadzonych w imieniu i na rzecz Ministra Cyfryzacji;
- organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych.

Obowiązek
podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek
podania danych wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych.

Twoje prawa

Masz następujące prawa:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych ze względu na szczególną sytuację;
e. prawo do usunięcia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w wierszu 1 i 2 niniejszej
tabeli).
Prawo wniesienia sprzeciwu
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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Okres
przechowywania
danych

3. W zakresie pkt. 27 Rozdziału I SWZ Tabeli RODO nr 2, nadając jej nowe brzmienie:
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
danych

Administratorem Twoich danych osobowych Centralny Ośrodek Informatyki z
siedzibą w Warszawie (dalej: ,,my“).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl; odo@coi.gov.pl;
- telefonicznie: 22 250 28 83, 22 250 28 85;
- osobiście w naszej siedzibie.

Inspektor ochrony
danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący
sposób:
- listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 132/136, 02-305 Warszawa;
- przez e-mail: iod@coi.gov.pl.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup
sprzętu i oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z usługami wsparcia
i gwarancji (6 części) – COI.ZAK.262.5.2021, w tym weryfikacji spełniania
warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących
wykonania przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert. Podstawą prawną
przetwarzania danych są nasze prawne obowiązki wynikające z Prawa
zamówień publicznych, w tym weryfikacja spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, spełnienia kryteriów oceny
ofert.
- bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
– jeżeli powstanie spór. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
Ponadto, jeżeli zawrzemy umowę z wykonawcą, który przekazał nam Twoje
dane osobowe, będziemy je przetwarzać, aby:
 Kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach biznesowych, w tym
w sprawie wykonywania umowy między nami a wykonawcą (czyli Twoim
pracodawcą lub podmiotem, z którym współpracujesz). Podstawą prawną
przetwarzania danych jest:
o W przypadku postępowań związanych ze statutowymi zadaniami COI
(wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym) –
niezbędność przetwarzania do naszych zadań realizowanych
w interesie publicznym (naszych zadań statutowych),

Strona | 10

Cele przetwarzania
danych oraz
podstawa prawna
przetwarzania

o W przypadku postępowań prowadzonych w celach obsługowych COI nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego
kontaktu
z
naszymi
kontrahentami
(tj.
ich
pracownikami/współpracownikami) w sprawach biznesowych.
 Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych
roszczeń związanych z umową z wykonawcą (czyli Twoim pracodawcą lub
podmiotem, z którym współpracujesz) – jeżeli powstanie spór dotyczący
umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami
lub dochodzenia roszczeń.
Okres
przechowywania
danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zawarcia
umowy, z wykonawcą, który przekazał nam Twoje dane, będziemy je
przetwarzać przez cały czas trwania umowy oraz przez 10 lat od zakończenia
realizacji umowy.

Źródło danych i
kategorie danych

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Twojego
pracodawcy, podmiotu, z którym współpracujesz lub podmiotu, który zwrócił
się do Ciebie w związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu.
Wykonawca przekazał nam Twoje imię i nazwisko, służbowe dane
kontaktowe, informacje dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego,
wykształcenia, umiejętności, uprawnień, publikacji i inne informacje
wymagane do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ust. 3 oraz art. 74 Prawa zamówień
publicznych, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i innym osobom żądającym dostępu do
dokumentacji postępowania;
- Ministrowi Cyfryzacji w zakresie postępowań o udzielnie zamówienia
publicznego, prowadzonych w imieniu i na rzecz Ministra Cyfryzacji;
- organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych.

Strona | 11

Odbiorcy
danych

Twoje prawa

Masz następujące prawa:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych ze względu na szczególną sytuację;
e. prawo do usunięcia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w wierszu 1 i 2 niniejszej
tabeli).
Prawo wniesienia sprzeciwu
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin
składania ofert do dnia 20.07.2021 r. do godz. 11:00.
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w Rozdziale I SWZ:
1) pkt. 15.1. otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

20/07/2021 r.

do godz.

11:00

o godz.

13:00

2) pkt. 15.2. otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu

20/07/2021 r.

3) pkt. 17.1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 16.11.2021” .

W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią
integralną część SWZ.
Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
/-/
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Zamawiający informuje, że zmodyfikowany Załącznik nr 5 do Formularza oferty w Części VI
COI-ZAK.262.5.2021 – wzór wykazu parametrów oferowanych lub opis sposobu spełniania wymagań
zawartych w OPZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

