Warszawa, 14-09-2020 r.

LPR.ZZP.26.45-2.2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa 4 szt. urządzeń typu FireWall
do centrów przetwarzania danych Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
w związku z budową Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD
PRM – Zadanie 2”. Nr postępowania: ZP/5/VIII/2020.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając
na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej
dalej „Ustawą”, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców,
na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
W punkcie 3 OPZ Zamawiający pisze: Zamawiający informuje,
iż posiada obecnie dwa urządzenia Paloalto Network, które również
muszą zostać objęte scentralizowanym zarządzaniem.
Tak postawione wymaganie ograniczna możliwość zaoferowania
Zamawiającemu innego rozwiązania niż rozwiązanie Palo Alto.
Prosimy o zmianę wymagania i dopuszczenie rozwiązania
równoważnego, które nie będzie obejmowało zarządzaniem
scentralizowanym obecnie posiadanych urządzeń.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, które nie będzie
obejmowało zarządzaniem scentralizowanym obecnie posiadanych
urządzeń.

Pytanie nr 2:
W punkcie 4.1.3) OPZ Zamawiający pisze: musi posiadać 4 interfejsy 1/10GE SFP+ obsadzone dwoma
modułami 10GE SFP+ SR i dwoma modułami 10GE SFP+ LR. Zamawiający dopuszcza by urządzenie
zamiennie dla czterech interfejsów 1/10GE było wyposażone w 4 (cztery) interfejsy 10GE i 4 (cztery)
interfejsy 1GE.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, które posiada 2 porty 10GE SFP+ oraz umożliwia uzyskanie
większych przepustowości przez agregowanie interfejsów 1G
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie.
Pytanie nr 3:
W punkcie 4.5.1)d) OPZ Zamawiający pisze: musi umożliwiać uwierzytelnienie użytkowników lub
transparentne ustalenie jego tożsamości w oparciu o: d) logi z syslog;
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w stosunku do syslog umożliwiającego
umożliwiać uwierzytelnienie użytkowników w oparciu o RADIUS.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie.
Pytanie nr 4:
W punkcie 4.6.3) OPZ Zamawiający pisze: Firewall musi wykrywać co najmniej 3000
predefiniowanych aplikacji wspieranych przez producenta (takich jak Skype, Tor, BitTorrent, eMule,
UltraSurf) wraz z aplikacjami tunelującymi się w HTTP lub HTTPS oraz pozwalać na ręczne tworzenie
sygnatur dla nowych aplikacji bezpośrednio na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi;
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, króre posiada bazę co najmniej 2000 aplikacji, ale również
posiada bazę adresów IP serwisów i aplikacji internetowych, gdzie baza ta może być użyta nie tylko do
identyfikacji aplikacji w konfiguracji polityk, ale również np. do tworzenia wpisów w tablicy routingu.
Rozwiązanie oparte o bazę serwisów internetowych pozwala na podjęcie decyzji o obsłudze ruchu
jeszcze zanim zostanie nawiązana sesja TCP i zanim zostanie wykryta aplikacja.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie.
Pytanie nr 5:
W punkcie 4.6.4) OPZ Zamawiający pisze: Firewall musi pozwalać na definiowanie i przydzielanie
różnych profili ochrony (IPS, URL, blokowanie plików) per aplikacja. Musi być możliwość przydzielania
innych profili ochrony (IPS, URL, blokowanie plików) dla dwóch różnych aplikacji pracujących na tym
samym porcie;
Podane zapisy szczegółowo wskazują na producenta Palo Alto Networks. Czy jako równoważny
dopuszcza się system, gdzie traktowanie aplikacji i filtra URL jako parametru polityki, dla których
dowiązuje się profile ochronne AV, DNS, IPS?
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający uzna równoważny system, gdzie będzie traktowanie aplikacji i filtra URL jako parametru
polityki, dla których dowiązuje się profile ochronne AV, DNS, IPS.
Pytanie nr 6:
W punkcie 4.7.a) OPZ Zamawiający pisze: Moduł AV musi być uruchamiany per aplikacja oraz
wybrany dekoder taki jak http, smtp, imap, pop3, ftp, smb
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego gdzie moduł AV może być uruchamiany
per dekoder HTTP, SMTP, POP3 IMAP, MAPI, FTP, FTP, CIFS.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne, gdzie moduł AV może być uruchamiany
per dekoder HTTP, SMTP, POP3 IMAP, MAPI, FTP, FTP, CIFS.
Pytanie nr 7:
W punkcie 4.8.a) OPZ Zamawiający pisze: Firewall musi umożliwiać przechwytywanie i przesyłanie
do zewnętrznych systemów typu „Sand-Box” plików różnych typów (exe, dll, pdf, msofffice, java, swf,
apk).
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego które umożliwia wysyłanie do zewnętrznego
systemu Sandbox wszystkich plików lub umożliwia wskazanie wyjątków, czyli które typy plików
(np. exe, pdf, msoffice itp) nie będą wysyłane do systemów sandbox.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne, które umożliwia wysyłanie do zewnętrznego
systemu Sandbox wszystkich plików lub umożliwia wskazanie wyjątków.
Pytanie nr 8:
W punkcie 4.12.5) OPZ Zamawiający pisze: Praca na urządzeniu musi odbywać się na konfiguracji
kandydackiej, a nie aktywnej. Zmiany w konfiguracji aktywnej odbywają się poprzez zatwierdzanie
zmian (ang. Commit). Przed zatwierdzaniem zmian na urządzeniu musi być możliwość przejrzenia
zmian, które zostały wykonane na konfiguracji kandydackiej. Realizacja tego wymagania musi opierać
się o samo urządzenie – nie dopuszcza się realizacji koncepcji kandydackiej z wykorzystaniem centralnej
konsoli zarządzania. Funkcja ta musi być dostępna również w przypadku utraty komunikacji z centralną
konsolą zarządzania. Funkcja ta musi być realizowana co najmniej przez graficzny interfejs zarządzania
firewallem (GUI).
Tak postawione wymaganie może być spełnione tylko przez rozwiązanie firmy Palo Alto i uniemożliwia
zaoferowanie rozwiązań konkurencyjnych.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania konkurencyjnego, gdzie bezpośrednio na urządzeniu nie istnieje
koncepcji konfiguracji kandydackiej, jednak koncepcja ta jest realizowana z poziomu systemu
zarządzania, który również jest częścią dzisiejszego postępowania.
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie konkurencyjne, gdzie bezpośrednio na urządzeniu nie istnieje
koncepcja konfiguracji kandydackiej, jednak koncepcja ta jest realizowana z poziomu systemu
zarządzania
Pytanie nr 9:
W punkcie 6.2.1) OPZ Zamawiający pisze: musi być realizowany jako pojedynczy system
- nie dopuszcza się oferowania systemu zarządzania składającego się z kilku komponentów;
Wymaganie w takiej postaci może być spełniony tylko przez rozwiązanie producenta Palo Alto.
Najczęściej producenci rozwiązań posiadają dedykowane narzędzia do przetwarzania i korelowania
zdarzeń (np. Checkpoint SMS, Fortinet FortiAnalyzer, Juniper Junos Space Security Director, itp) i jest
to odrębna maszyna niż maszyna zarządzająca konfiguracją.
Jedynie narzędzie Panorama producenta Palo Alto umożliwia w całości spełnić opisane wyżej
wymaganie.
W związku z powyższym oraz działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie
rozwiązania, gdzie system zarządzania może być realizowany przez co najmniej dwie maszyny
wirtualne tego samego producenta, gdzie jedna maszyna pełni rolę systemu zarzadzania, a druga
maszyna służy do magazynowania i korelowania logów.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie system zarządzania może być realizowany przez
co najmniej dwie maszyny wirtualne tego samego producenta, gdzie jedna maszyna pełni rolę systemu
zarzadzania, a druga maszyna służy do magazynowania i korelowania logów.
Pytanie nr 10:
W punkcie 6.3.2) OPZ Zamawiający pisze: obsługa nie mniej niż 100 firewalli wirtualnych
(w rozumieniu wirtualny kontekst/domena/system uruchomiony na dostarczanym firewallu);
Wielu producentów wymaga licencji na każdy zarządzany system/firewall/kontekst/domena. Obecnie
Zamawiający wymaga dostarczenia 4 szt. firewalli.
W tabeli wylistowanych urządzeń Palo Alto Zamawiajacy podaje licencje na 25 zarządzanych urządzeń,
a w warunkach równoważnych Zamawiający wymaga o licencji na zarządzanie o wiele większą ilością
urządzeń. Wymaganie możliwości zarządzania aż 100 firewalli wirtualnych, w tym przypadku wydaje
się zbędna i wydaje się mieć na celu jedynie zwiększenie ceny rozwiązania konkurencyjnego do
rozwiązania Palo Alto. Jeżeli Zamawiający w przyszłości będzie chciał rozbudować system o kolejne
firewalle, do w ramach kolejnego postępowania mogą być dołączone dodatkowe licencje tylko
na wymaganą ilość zarządzanych firewalli gdyż licencje takie mogą być dodawane (stackowane).
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania, które obsługuje urządzenia dostarczone
w ramach dzisiejszego postępowania.
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Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ
dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Artur Lisowski - WP.I
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