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Obrazów, dnia 20.11.2019 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 5 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego  w ramach projektu pod nazwą  

„Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów” 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 
 

Pytanie nr 1  

Dotyczy Serwera typu Syslog wraz z oprogramowaniem (1 szt.) - zał. nr 7b pkt 19 Zamawiający 

zamieścił m.in. następujący wymóg: 

44. Maks. Liczba wolumenów wewnętrznych - 512 

Wg naszej wiedzy nie istnieje produkt, spełniający ww. wymóg i zarazem wszystkie pozostałe 

parametry. 

Z drugiej strony ten parametr wydaje się mało istotny w kontekście celu, jaki został opisany (serwer 

SysLOG). 

Czy zatem Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie pozostałe parametry, z maksymalna 

liczbą wolumenów wewnętrznych = 64 ? 

Odpowiedz: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy 

Pytanie 2: 

Dotyczy oprogramowania biurowego do komputerów (11 szt.) - zał. nr 7b pkt 18, (11 szt.) - zał. nr 7c 

pkt 8, (55 szt.) - zał. nr 7d pkt 4 

Zamawiający zamieścił m.in. następujący wymóg: 

Wymagania odnośnie oprogramowania: 

a) wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym 

Zamawiającego 

Wg naszej wiedzy na dzień dzisiejszy żadna licencja nieograniczona czasowo nie spełnia powyższego 

zapisu. 

W starych wersjach była kiedyś taka możliwość, jednak w aktualnych pakietach oprogramowania 

biurowego, spełniającego zapisy SIWZ, nie ma takiej możliwości. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje opis oprogramowania biurowego poprzez wykreślenie ten wymogu z opisu 

przedmiotu zamówienia ? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla wymóg z opisu przedmiotu zamówienia  

 

Pytanie nr 3 
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W załączniku 7b punkt 14. Zakup urządzenia UTM (1 szuka) Zamawiający opisał dokładnie urządzenie 

firmy storm shield. 

Wnosimy, aby Zamawiający dopuścił urządzenie spełniające poniższą specyfikację, występującą dla 

innych urządzeń tego typu  w SIWZ: 

Lp. Wymagane parametry minimalne 

1.  Producent rozwiązania musi posiadać udowodnioną pozycję lidera w zakresie 
bezpieczeństwa potwierdzone niezależnymi raportami. 

2.  Producent rozwiązania musi posiadać dedykowaną szeroką gamę produktów 
dopasowanych do potrzeb klientów obejmujących małe biura po centra przetwarzania 
danych. 

3.  Funkcjonalność bramy bezpieczeństwa  

4.  Urządzenie powinno 
posiadać możliwość 
uruchomienia 
następujących 
funkcjonalności, 
dostarczonych przez 
jednego producenta: 

Firewall  

5.  IPS 

6.  Zarządzanie identyfikacją użytkownika 

7.  System automatycznego wykrywania i klasyfikacji aplikacji wraz 
z filtrowaniem URL 

8.  Wykrywanie malware oraz komunikacji z serwerami C&C 
(wykrywanie działających botnetów) 

9.  Wykrywanie wiadomości SPAM 

10.  Brama IPSec VPN 

11.  Ochrona przed wyciekiem informacji (Data Loss Prevention) 

12.  Dostęp dla urządzeń mobilnych 

13.  Zarządzanie i konfiguracja 

14.  Rozwiązanie musi 
posiadać 
odpowiednie 
certyfikacje  

Common Criteria 
 

15.  Urządzenie w 
formie appliance 
sprzętowego 
posiadające 

LAN 10/100/1000Base-T Ports – 6 sztuk 

16.  DMZ 10/100/1000Base-T RJ-45 - 1 sztuka 

17.  WAN  10/100/1000Base-T RJ-45 port - 1 sztuka 

18.  Firewall Rozwiązanie powinno posiadać inspekcję stanową opartą na 
granularnej analizie komunikacji oraz stanu aplikacji w celu 
poprawnego śledzenia i kontroli przepływu ruchu 

19.  Rozwiązanie powinno posiadać przepustowość firewalla nie 
mniejszą niż  1,95 Gb/s) 

20.  Urządzenie powinno pozwalać na kontrolę przynajmniej 150 
predefiniowanych serwisów/protokołów 

21.  Urządzenie powinno posiadać możliwość zaraportowania ilości 
„trafień” wybranej polityki do aplikacji zarządzającej 

22.  Tworzenie reguł powinno pozwalać na ich konfiguracje w 
określonych interwałach czasowych wraz z podaniem daty lub 
godziny ich wygaśnięcia 

23.  Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji reguł 
filtrowania ruchu w oparciu o tożsamość użytkownika (Identity 
Firewall), integrując się ściśle z usługą katalogową Microsoft 
Active Directory 

24.  Powinno posiadać lokalną bazę użytkowników pozwalając na ich 
autentykację bez potrzeby korzystania z zewnętrznych 
rozwiązań 

25.  Urządzenie pracujące w klastrze musi umożliwiać pracę w trybie 
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Transparent/Bridge 

26.  Rozwiązanie powinno wspierać wysoką dostępność (HA) wraz z 
dzieleniem obciążenia i synchronizacją stanu. 

27.  Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na ilość 
jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej. 

28.  Rozwiązanie posiada możliwość komunikacji z serwerami 
uwierzytelnienia i autoryzacji za pośrednictwem protokołów 
RADIUS i TACACS+ 

29.  Powinno pozwalać na obsłużenie do 500000 jednoczesnych 
sesji/połączeń z prędkością zestawiania 19600 połączeń na 
sekundę 

30.  Wsparcie dla IPv6 Rozwiązanie powinno pozwalać na obsługę IPv6 przez moduł 
Firewall, Kontroli Aplikacji, Antymalware, Filtrowania URL 

31.  Rozwiązanie powinno wspierać 6 do 4 NAT lub 6 do 4 tuneli 

32.  Powinna być zapewniona integracja z AD poprzez IPv6 

33.  Urządzenie powinno nie mieć problemów z raportowaniem 
ruchu IPv6 oraz prezentacją tabel routingu dla IPv6 

34.  Intrusion 
Prevention System 
(IPS) 

Zapewniać skuteczność wykrywania zagrożeń i ataków na 
poziomie minimum 98% udokumentowany przez niezależne 
testy opublikowane w okresie ostatnich 18 miesięcy (np. 
niezależne testy NSS Labs) 

35.  Posiadać możliwość pracy w trybie in-line (wszystkie pakiety, 
które mają być poddane inspekcji muszą przechodzić przez 
system) 

36.  Posiadać możliwość pracy zarówno w trybie pasywnym (IDS) jak 
i aktywnym (z możliwością blokowania ruchu) 

37.  Posiadać możliwość wykrywania i uniemożliwiania szerokiej 
gamie zagrożeń (np.: złośliwe oprogramowanie, skanowanie 
sieci, ataki na usługi VoIP, próby przepełnienia bufora, ataki na 
aplikacje P2P, zagrożenia dnia zerowego, itp.) 

38.  Posiadać możliwość wykrywania modyfikacji znanych ataków 
jak i te nowo powstałe, które nie zostały jeszcze dogłębnie 
opisane, 

39.  Sposoby 
wykrywania 
zagrożeń – 
urządzenie musi 
posiadać 

sygnatury ataków opartych na exploitach 

40.  reguły oparte na zagrożeniach 

41.  mechanizm wykrywania anomalii w protokołach 

42.  mieć możliwość inspekcji nie tylko warstwy sieciowej i 
informacji zawartych w nagłówkach pakietów, ale również 
szerokiego zakres protokołów na wszystkich warstwach modelu 
sieciowego włącznie z możliwością sprawdzania zawartości 
pakietu 

43.  posiadać mechanizm minimalizujący liczbę fałszywych alarmów 
jak i niewykrytych ataków (ang. false positives i false negatives) 

44.  mieć możliwość detekcji ataków/zagrożeń zgłoszonych z wielu 
elementów i korelacji wielu, pozornie niepowiązanych zdarzeń 

45.  posiadać wiele możliwości reakcji na zdarzenia takie jak: tylko 
monitorowanie, blokowanie ruchu zawierającego zagrożenia, 
zastąpienie zawartości pakietów oraz mieś możliwość 
zapisywania pakietów 

46.  posiadać możliwość pasywnego zbierania informacji o 
urządzeniach sieciowych oraz ich aktywności, takich jak systemy 
operacyjne, serwisy, otwarte porty, aplikacje oraz zagrożenia w 
celu wykorzystania tych informacji do analizy i korelacji ze 
zdarzeniami bezpieczeństwa, eliminowania fałszywych alarmów 
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oraz tworzenia polityki zgodności 

47.  posiadać możliwość pasywnego gromadzenia informacji o 
przepływach ruchu sieciowego ze wszystkich monitorowanych 
hostów włączając w to czas początkowy i końcowy, porty, usługi 
oraz ilość przesłanych danych 

48.  zapewniać możliwość pasywnej detekcji predefiniowanych 
serwisów takich jak FTP, HTTP, POP3, Telnet, itp. 

49.  Posiadać możliwość automatycznej inspekcji i ochrony dla ruchu 
wysyłanego na niestandardowych portach używanych do 
komunikacji 

50.  Zapewniać możliwość obrony przed atakami skonstruowanym 
tak, aby uniknąć wykrycia przez IPS. W tym celu musi stosować 
najodpowiedniejszy mechanizm defragmentacji i składania 
strumienia danych w zależności od charakterystyki hosta 
docelowego 

51.  Zapewniać mechanizm bezpiecznej aktualizacji sygnatur. 
Zestawy sygnatur/reguł muszą byś pobierane z serwera w 
sposób uniemożliwiający ich modyfikację przez osoby postronne 

52.  zapewniać możliwość definiowania wyjątków dla sygnatur z 
określeniem adresów IP źródła, przeznaczenia lub obu 
jednoczenie być zarządzany tylko poprzez system centralnego 
zarzadzania za pomocą szyfrowanego połączenia 

53.  Zapewniać możliwość wykorzystanie informacji o 
sklasyfikowanych aplikacjach do tworzenia reguł IPS 

54.  zapewniać obsługę reguł Snort 

55.  mieć możliwość detekcji ataków i zagrożeń opartych na 
protokole IPv6 

56.  mechanizm wykrywania anomalii w ogólnym zachowaniu ruchu 
sieciowego 

57.  Zapewniać mechanizmy automatyzacji co najmniej w zakresie 
wskazania hostów skompromitowanych 

58.  zapewniać mechanizmy automatyzacji w zakresie 
automatycznego dostrojenia polityk bezpieczeństwa 

59.  posiadać możliwość wykorzystania mechanizmów obsługi ruchu 
asymetrycznego firewalla dla uzyskania pełnej widoczności 
ruchu - w szczególności musi posiadać możliwość pracy w trybie 
failover firewalla oraz w trybie klastrowania 

60.  

61.  pozwalać na objęcie ochroną protokołów SCADA 

62.  pozwalać na ochronę protokołów VOIP 

63.  Identyfikacja 
użytkownika (User 
Identity) 

Urządzenie musi w oparciu o zdarzenia być zdolne do 
identyfikacji użytkownika poprzez zadanie zapytań 

64.  Urządzenie musi pozwalać na identyfikację i autentykację 
użytkownika dla zasobów nie związanych z domeną 

65.  Urządzenie musi posiadać dedykowanego agenta instalowanego 
przez politykę pozwalającego na raportowanie i identyfikację 
użytkownika 

66.  Urządzenie musi wspierać środowiska terminalowe 

67.  Urządzenie musi integrować się z usługami katalogowymi, IF-
MAP oraz RADIUS 

68.  Urządzenie musi powodować minimalny wpływ na kontrolery 
domeny 

69.  Urządzenie musi wspierać nagłówki pozwalającą na 
identyfikację użytkownika (np. X-forwarded) 

70.  System Baza znanych aplikacji powinna zawierać nie mniej niż 7000 
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automatycznego 
wykrywania i 
klasyfikacji aplikacji 
wraz z filtrowaniem 
URL 

pozycji 

71.  Urządzenie musi pozwalać na kategoryzację adresów URL w 
liczbie przekraczającej 200000000 i pokrywać przynajmniej 
85% adresów z listy top 1M serwisu Alexa 

72.  Urządzenie powinno pozwalać na musi umożliwiać tworzenie 
reguł zawierających wiele kategorii 

73.  Lokalny cache po 4 tygodniach powinien pozwalać na 
dostarczenie odpowiedzi na 99% zapytań 

74.  Filtrowanie URL powinno pozwalać na kategoryzację względem 
ryzyka danego adresu 

75.  Rozwiązanie powinno posiadać mechanizm ograniczenia użycia 
pasma 

76.  Rozwiązanie powinno posiadać mechanizm definiowania 
wyjątków na poziomie zdefiniowanego obiektu 

77.  Strona informująca o zablokowanym zasobie powinna być 
możliwa zdefiniowania, dodatkowo powinna umożliwiać na 
przekierowanie użytkownika na inna stronę. 

78.  Urządzenie powinno wspierać mechanizmy białych i czarnych 
list 

79.  Wykrywanie 
malware oraz 
komunikacji z 
serwerami C&C 

Moduł wykrywający malware i botnety powinien być 
zintegrowaną z platformą aplikacją  

80.  System Anti-Bot powinien umożliwiać wykrycie oraz blokadę 
podejrzanego zachowania w chronionych segmentach sieci 

81.  Wykrycie zdarzenia powinno opierać na wielowarstwowej 
analizie (połączenie reputacji adresów URL, IP  czy DNS 
połączonych z analizą cech charakterystycznych dla botnetów 

82.  Urządzenie powinno umożliwiać wykrycie malware typu 
„Cryptor” i „Ransomware” wraz z wariantami „Cryptolocker, 
CryptoWall…” itd. poprzez statyczną i dynamiczną analizę próbki 

83.  Urządzenie powinno umożliwiać wykrywania ataków typu 
„Waterhole” 

84.  Funkcjonalność powinna być zarządzana z centralnej konsoli 

85.  Funkcjonalność powinna posiadać możliwość: 
a) inspekcji ruchu SSL 
b) inspekcji plików skompresowanych 
c) skanowania plików transmitowanych protokołem CIFS 

86.  Inspekcja SSL (ruch 
przychodzący / 
wychodzący) 

Wsparcie dla Perfect Forward Secrecy (PFS, ECDHE) 

87.  Wsparcie dla AES-NI i AES-GCM 

88.  Integracja z sandboxem 

89.  Funkcjonalność powinna pozwalać na wykorzystanie przez 
administratora filtrowania URL 

90.  Brama IPSec VPN Urządzenie powinno wspierać CA wewnętrzne oraz zewnętrzne 

91.  Wsparcie dla 3DES oraz AES-256 dla fazy IKE I i II oraz IKEv2 
oraz „Suite-B-GCM-128” i „Suite-B-GCM-256” dla fazy II 

92.  Rozwiązanie powinno wspierać site-to-site VPN w następujących 
topologiach: 
- każdy do każdego (full mesh) 
- gwiazda 
- połącznie poprzez huby 

93.  Urządzenie powinno wspierać użytkownika korzystającego z 
trybu klienta VPN (IPSec oraz SSL) oraz clientless SSL VPN, w 
zakresie obsługi haseł w systemie, bezpośrednio lub pośrednio, 
co najmniej dla obsługi sytuacji wygaśnięcia terminu ważności 
hasła w systemie, umożliwiając zmianę przeterminowanego 



 

Znak sprawy: ZP.271.11.2019 

hasła 

94.  Urządzenie powinno pozwalać na pracę z przepustowością 270 
Mbps dla VPN AES-12 

95.  Wsparcie dla 
urządzeń mobilnych 

Zamawiający oczekuje zintegrowanej obsługi urządzeń 
mobilnych 

96.  Rozwiązanie powinno wspierać zarządzane i niezarządzane 
urządzenia dostępowe (polityka BYOD) 

97.  Zarządzanie i 
konfiguracja 

Urządzenie posiada możliwość eksportu informacji przezsyslog 

98.   Urządzenie wspiera eksport zdarzeń opartych o przepływy za 
pomocą protokołu NetFlow lub analogiczny 

99.   Urządzenie posiada możliwość komunikacji z serwerami 
uwierzytelnienia i autoryzacji za pośrednictwem protokołów 
RADIUS i TACACS+ oraz obsługuje mechanizmy AAA 
(autentykacja, autoryzacja, accounting) 

100.   Urządzenie jest konfigurowalne przez CLI oraz interfejs 
graficzny 

101.   Dostęp do urządzenia jest możliwy przez SSH 

102.   Urządzenie obsługuje protokół SNMP 1/2/3 

103.   Możliwa jest edycja pliku konfiguracyjnego urządzenia w trybie 
off-line. Tzn. istnieje możliwość przeglądania i zmian 
konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po 
zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej jest możliwe 
uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją 

104.   Urządzenie umożliwia zrzucenie obecnego stanu programu 
(coredump) dla potrzeb diagnostycznych, 

105.   Urządzenie posiada wsparcie dla mechanizmu TCP Ping, który 
pozwala na wysyłanie wiadomości TCP dla rozwiązywania 
problemów związanych z łączności w sieciach IP 

106.  Licencje i gwarancja na okres 36 miesięcy 

Odpowiedz: 
Zamawiający dopuścił urządzenie spełniające powyższa specyfikację jak równoważne  

Pytanie nr 4 
W formularzu ofertowym - Zestawienie sprzętu zadanie nr 1 pozycja 9 Zakup oprogramowania do 
backupu danych (1 szt.) Zamawiający wymaga podania zużycia energii. Jest to oprogramowanie , a co za 
tym idzie nie jest możliwe podanie zużycie energii.  Prosimy o potwierdzenie, że w tym polu Zamawiający 
nie wymaga podania zużycia energii 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza  
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że w momencie gdy producent nie podaje zużycia energii w kartach 

katalogowych, Zamawiający nie wymaga podania zużycia energii 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza  
 
 
W związku przygotowywaniem odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający przesuwa termin 

składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 05.12.2019 

r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje: 

 



 

Znak sprawy: ZP.271.11.2019 

1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

20.1 Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 05.12.2019 r. do 
godz. 10.00 

2. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

21.1  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019  r., o godzinie 10:15  w siedzibie Zamawiającego 

 


