
 

 

Warszawa, dnia 24.04.2020 r. 
 

 

 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix  
w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej”, numer sprawy: 18/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o 
zamówieniu numer 2020/S 067-159442 z dnia 03-04-2020 r. 

 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający może przedstawić dostawcę, rodzaj, typ oraz wersję wykorzystywanego rozwiązania (sprzęt i 
oprogramowanie) do uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), w tym kart inteligentnych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że do uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), w tym kart inteligentnych wykorzystuje 
rozwiązania: 

− Gemalto SafeNet IDPrime .NET, 
− karty Carbon i Graphite firmy KIR z aplikacją Szafir, 
− MFA w standardzie TOTP (Time-based One-time Password) na Citrix ADC. 

 

Pytanie 2: 
Czy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, Zamawiający przewiduje możliwość zdalnego dostępu do 
infrastruktury serwerowej np. za pomocą zdalnych sesji inicjowanych przez Administratorów Zamawiającego lub 
rozwiązania VPN, tak by była możliwa zdalna konfiguracja oprogramowania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający przewiduje możliwość zdalnego dostępu do infrastruktury serwerowej np. za pomocą zdalnych 
sesji inicjowanych przez Administratorów Zamawiającego lub rozwiązania VPN, tak by była możliwa zdalna 
konfiguracja oprogramowania. 
 

Pytanie 3: 
Czy w przypadku wciąż obowiązujących ograniczeń w poruszaniu się i odbywaniu podróży oraz zakazu 
zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 374) Zamawiający 
przewiduje możliwość przedłużenie terminu wykonania Zadania II lub zmianę sposobu przeprowadzenia szkolenia 
na metodę zdalną za pomocą narzędzi do telekonferencji i/lub platformy e-leariningowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjąśnia, że dokonał zmiany formuły przeprowadzenia warsztatu szkoleniowego, określając, że 
warsztat szkoleniowy przeprowadzony będzie w trybie online. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów: 
1) pkt III.2 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, w zakresie opisu Zadania nr II, 
2) § 1 oraz § 4 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie realizacji Zadania nr II oraz § 1 

wzoru Umowy, w zakresie wymagań dotyczących klauzuli społecznej i środowiskowej, 
3) pkt II.1 Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 
4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie wymagań klauzuli społecznej i klauzuli 

środowiskowej. 
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Pytanie 4: 
Czy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz ograniczeniami w przemieszczaniu się i zaleceniami 
pracy zdalnej w trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania zdalnego 
dostępu do systemu w celu realizacji asysty technicznej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje możliwość wykorzystania zdalnego dostępu do systemu w celu realizacji 
asysty technicznej. 
 

Pytanie 5: 
W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w jakim terminie Zamawiający przewiduje podpisanie 
umowy i rozpoczęcie wykonania prac związanych z tym postępowaniem? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Termin podpisania umowy uzależniony jest od terminu zakończenia procedury przetargowej, zaś realizacja prac 
wynikających z zawartej umowy możliwa będzie w terminach określonych w umowie, po jej podpisaniu. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) SIWZ - zmieniona w dniu 24-04-2020 r., 
2) Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 24-04-2020 r., 
3) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy (FC) – zmieniony w dniu 24-04-2020 r., 
4) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 24-04-2020 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 
 

 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny GUS 
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