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Lublin, dnia 9 czerwca 2020 r. 
 
Nr sprawy KP-272-PNU-44/2020-252 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 214 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa serwerów i urządzeń monitorowania i zabezpieczenia 
sieci wraz z licencjami 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 

odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła w następującym 
zakresie: 
Pytania Wykonawcy: 
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Stanowisko Zamawiającego jest następujące: 
Odp.1. 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie opisane w SOPZ w punkcie 2.4. podpunkt 4 stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Protokoły POP3 oraz IMAP są podstawowymi protokołami wykorzystywanymi przez klienta pocztowego do pobierania 
poczty zarówno z serwerów znajdujących się w sieci prywatnej jak i serwerów umiejscowionych w sieci publicznej. 
Zatem analiza tych protokołów i tym samym przesyłanych za ich pośrednictwem załączników jest jak najbardziej 
uzasadniona. Bezpieczeństwo to kontrola wszystkich kanałów komunikacyjnych i w związku z tym oferowany system 
musi posiadać wszelkie wymagane mechanizmy, które mogą być zrealizowane w postaci osobnych komercyjnych 
platform sprzętowych lub programowych. 
Odp.2. 
Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż opisane wymagania są wymaganiami minimalnymi. Istnieją rozwiązania 
przewyższające te bazowe - minimalne oczekiwania, które będąc otwarte w górę nie zawężają opisu do jednego 
producenta wymienionego przez Wykonawcę. 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie opisane w SOPZ w punkcie 2.9. podpunkt 1 stanowiącym załącznik do SIWZ. 
W praktyce administrowania usługami sieciowymi Uczelni bardzo często, z wielu przyczyn stosujemy przekierowania 
standardowych portów usług TCP i UDP. Z uwagi na powyższe, Zamawiający oczekuje elastycznego rozwiązania 
bezpieczeństwa, które nie wymusi na nas zmiany naszych polityk zabezpieczeń, ale samo dopasuje się do naszych 
wymagań. 
Odp.3. 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie opisane w SOPZ w punkcie 2.3. podpunkt 5 stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Ideą budowania lepszych polityk bezpieczeństwa jest możliwość tworzenia tych polityk bezpieczeństwa nie tylko na 
podstawie portów ale na podstawie aplikacji. Dlatego większość producentów wprowadziła taką możliwość w swoich 
rozwiązaniach kilka lat temu i w związku z tym w opisach produktów prezentuje wydajność firewall z włączoną funkcją 
kontroli aplikacji. 
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Odp. 5. 
Zamawiający zmienia brzmienie punktu 2.4. podpunkt 7 SOPZ stanowiącego załącznik do SIWZ w sposób następujący: 
Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno po stronie klienta jak i stronie serwera w 
ramach modułu IPS) dla ruchu mieszanego – minimum 12Gbps. 
Odp.6. 
Zamawiający zastępuje określoną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia anglojęzyczną nazwę „Enterprise 
Mix” za pomocą określenia „IMIX ( Internet Mix)” określonego zgodnie z RFC 6985. 
Jeśli chodzi o rozkład ruchu, dla którego Zamawiający chce aby zapewniona była wydajność : 

Wielkość pakietu  
(wraz z nagłówkiem IP) 

Pakiety  Udział pakietów Bajty  Udział w bajtach 

40  7  58.333333%  280  7%  

576  4  33.333333%  2304  56%  

1500  1  8.333333%  1500  37%  

 
Odp.7. 
Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie ilości oraz typów portów. Postawione wymagania są wymaganiami 
minimalnymi zapewnianiającymi odpowiednie połączenia w strukturze sieci wraz z zapewnieniem nadmiarowości. 
Odp.8. 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Możliwość podłączenia modemu jest konieczna z punktu widzenia 
alternatywnego dostępu administracyjnego oraz zapewnienia działania strategicznych usług na wypadek awarii łącza 
podstawowego. 
Odp.9. 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie w tym zakresie. Postawione wymagania są wymaganiami minimalnymi. 
Zamawiający zatrudnia ponad 1000 pracowników oraz udostępnia Internet ponad 7000 studentów co w przeliczeniu 
daje 800tyś. nowych połączeń na sekundę. 
Ilość nowych połączeń powinna być mierzona przede wszystkim w godzinach kiedy powstaje pik ruchu. Należy przy 
tym brać pod uwagę, że użytkownicy wykorzystują również urządzenia mobilne. Należy zauważyć również, że do 
całkowitej liczby sesji oraz nowych sesji na sekundę liczone są połączenia poprzez VPN oraz komunikacja do serwerów. 
Odp.10. 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga aby wydajność systemu była dopasowana do posiadanej infrastruktury tak, aby zakupione 
rozwiązanie gwarantowało stabilną pracę przez okres kilku lat. 
 
Pytania kolejnego Wykonawcy: 
Pytanie 1 
Dot. KP-272-PNU-44/2020 Dostawa serwerów i urządzeń monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjami 
W związku z ogłoszonym przez Państwa postepowaniem zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie następującego 
zapisu: 
W załączniku do ogłoszenia o nazwie „23677_Zalacznik,nr,2,do,SIWZ,-,Formularz,Oferta,Wykonawcy” będącym wzorem 
oferty w pkt. 1 w tabeli dot. części nr 2 postepowania wyszczególniają Państwo: 

 
Numer 
części Nazwa 

 
Cena 
jednostkowa 
netto w złotych 

 
Liczba 
sztuk  
 

 
Wartość netto w 
złotych (cena 
jednostkowa x liczba 
sztuk) 

 
VAT 

 
Wartość brutto w 
złotych 

1 Serwery …… zł 4 …… zł … % …… zł 
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2 Urządzenia 
monitorowania i 
zabezpieczenia 
sieci wraz z 
licencjami 

…… zł 2 …… zł … % …… zł 

Na cenę przedstawioną w części 2 oferty składają się: 

Urządzenia monitorowania 
sieci 

…… zł 2 …… zł … % …… zł 

Licencja na oprogramowanie do 
ochrony sieci 

 
…… zł 

 
1 

 
…… zł 

 
… % 

 
…… zł 

Natomiast w pliku o nazwie „23676_Zalacznik,nr,1,do,SIWZ,-,Szczegolowy,opis,przedmiotu,zamowienia”, pkt 2. Ppkt 2 
wskazuja Państwo:  
„W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych 
(fizycznych lub logicznych) instancji systemów” 
W związku z powyższymi zapisami, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie pod 
pojęciem „Licencja na oprogramowanie do ochrony sieci” sztuk: 1? 
Pytanie 2. 
W załączniku nr 1 do siwz „ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” pkt. 2.2 ppkt.6 Zamawiajcy wymaga aby 
system logowania dysponował co najmniej 4 portami Gigabit Ethernet RJ-45.  
Wnosimy, aby Zamawiający zmodyfikował swoje wymagania i dopuścił rozwiązanie równoważne tj. system logowania 
posiadający co najmniej 2 porty Gigabit Ethernet RJ-45. 
Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu nie powołuje zmiany funkcjonalności i wydajności takiego systemu, 
umożliwia natomiast zaoferowanie szerszej gamy rozwiązań 
 
Stanowisko Zamawiającego jest następujące: 
Odp.1. 
Pod pojęciem „Licencja na oprogramowanie do ochrony sieci”  liczba sztuk: 1 –  Zamawiający wymaga dostarczenia 
jednego zestawu licencji w skład którego wchodzą licencje pozwalające na jednoczesne działanie wszystkich urządzeń 
wchodzących w skład oferty w części 2. 
Odp.2. 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania 
zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Wyjaśnienia nie wprowadzają zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

                   


