Warszawa, 22-09-2020 r.

LPR.ZZP.26.45-5.2020
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 i ust. 4 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
i wprowadza zmiany w treści SIWZ:

Pytanie nr 1:
W odpowiedzi na pytanie 3 Zamawiający napisał że podtrzymuje
wymagania OPZ i nie dopuszcza alternatywy RADIUS w stosunku
do syslog.
Zaznaczamy iż funkcjonalność ta nie jest typową funkcjonalnością
systemów firewall, gdyż do zarządzania użytkownikami służą
dedykowane systemy takie jak ISE producenta Cisco, ClearPass
producenta Aruba, FortiAuthenticator producenta Fortinet oraz
podobne.
Dodatkowo sama funkcjonalność polega na działaniu skryptu/parsera,
który dopasowuje log syslog do odpowiedniego wyrażenia regularnego.
Urządzenia firewall z zasady nie są kolektorami logów dla innych
urządzeń sieciowych. Jedyne rozwiązanie Palo Alto posiada taką
nietypową dla systemów firewall funkcjonalność i tak naprawdę tylko
złożenie oferty na urządzeniach tego producenta jest obecnie możliwe…

Prosimy zatem o dopuszczenie identyfikacji użytkowników na postawie protokołu RADIUS jako
alternatywy dla Syslog, lub o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego , dla którego funkcjonalność
rozpoznawania użytkowników na podstawie logów z syslog będzie realizowana z dedykowanej
maszyny wirtualnej tego samego producenta będącej częścią systemu zarządzania i natywnie
współpracująca z systemami firewall.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zaakceptuje jako równoważne rozwiązanie dla którego funkcjonalność rozpoznawania
użytkowników na podstawie logów z syslog będzie realizowana z dedykowanej maszyny wirtualnej
tego samego producenta będącej częścią systemu zarządzania i natywnie współpracująca z systemami
firewall.
Pytanie nr 2:
Zwracamy uwagę, iż Zamawiający posiada w specyfikacji obecnie zapisy wymuszające konieczność
budowania konfiguracji większych urządzeń niż urządzenia PaloAlto kierowane do tego postępowania.
Przykładem jest wymaganie czterech portów SFP+ 10G (sumaryczna przepustowość portów min
80Gbps) przy jednoczesnym wymaganiu wydajności całego urządzenia na poziomie 4,5Gbps. Inni
producenci niż Palo Alto nie wyposażają swoje urządzenia w ilość portów adekwatną do wydajności
urządzenia.
Wymaganie Zamawiającego na ilość portów 10G powoduje iż inni producenci muszą zaoferować
urządzenia o wydajnościach samego urządzenia poziomu 50-60 Gbps.
Podobnie jest dla systemu zarządzania, gdzie Zamawiający nie równo traktuje różnych producentów,
gdyż dla rozwiązania Palo Alto oczekuje dostawy licencji na zarządzanie 25 urządzeniami, a dla innych
rozwiązań niż Palo Alto wymaga dostawy licencji na zarządzanie 100 urządzeniami.
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie wymagań w sposób umożliwiający równe
traktowanie wszystkich oferentów i zmianę co najmniej wymagań 4.1.3), 4.6.3) oraz 6.3.2) na brzmiące
4.1.3)
musi posiadać 2 interfejsy 1/10GE SFP+. Zamawiający dopuszcza by urządzenie zamiennie dla czterech
interfejsów 1/10GE było wyposażone w 4 (cztery) interfejsy 10GE i 4 (cztery) interfejsy 1GE;
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć dwa moduły 10GE SFP+ SR i dwa moduły 10GE SFP+ LR
4.6.3)
Firewall musi wykrywać co najmniej 2000 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;
6.3.1) oraz 6.3.2)
obsługa nie mniej niż 25 firewalli fizycznych czy wirtualnych (w rozumieniu wirtualny
kontekst/domena/system uruchomiony na dostarczanym firewallu);

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. W załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu
zamówienia:
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1.

W pkt 4.1.3):

Było:
3) 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
Jest:
3) musi posiadać 2 interfejsy 1/10GE SFP+. Zamawiający dopuszcza by urządzenie zamiennie
dla czterech interfejsów 1/10GE było wyposażone w 4 (cztery) interfejsy 10GE i 4 (cztery)
interfejsy 1GE;
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć cztery moduły 10GE SFP+ SR

2.

W pkt 4.6.3):

Było:
3) 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;
Jest:
3) Firewall musi wykrywać co najmniej 2000 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;
3.

W pkt 6.3.1) oraz 6.3.2)

Było:
1) obsługa nie mniej niż 20 firewalli fizycznych;
2) obsługa nie mniej niż 100 firewalli wirtualnych (w rozumieniu wirtualny kontekst/domena/system
uruchomiony na dostarczanym firewallu);
Jest:
1)

obsługa nie mniej niż 25 firewalli fizycznych czy wirtualnych (w rozumieniu wirtualny
kontekst/domena/system uruchomiony na dostarczanym firewallu);
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2) obsługa nie mniej niż 100 firewalli wirtualnych (w
kontekst/domena/system uruchomiony na dostarczanym firewallu);
II.

rozumieniu

wirtualny

W związku z powyższymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ
Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium
w postępowaniu na dzień 08.10.2020 r. na godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
08.10.2020 r. o godz. 13:00.

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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