
 

 

Warszawa, dnia 30.09.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. 
zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami 
bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego 
informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń; numer sprawy: 41/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie  
o zamówieniu numer 2020/S 162-392310 z dnia 21-08-2020 r. 

 
Pytanie 58: 
Dotyczy dokumentu „Opis Przedmiotu Zamówienia – zmieniony w dniu 11-09-2020 r.” 
I. Opis wymagań Systemu SIEM, PKT. 6.  

1) w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczył komponent pozwalający na archiwizację (backup) 
i odtwarzanie po awarii komponentów dostarczonego systemu SIEM, w jednym z następujących wariantów: 
a) Wykonawca dostarczy i wdroży licencje klienckie do oprogramowania Veeam Backup&Replication w 

wersji 10.0., Zamawiający dysponuje oprogramowaniem serwerowym Veeam oraz przestrzenią do 
backupu i udostępni je na potrzeby realizacji tego przedmiotu zamówienia; 

lub 
b) Wykonawca dostarczy inne rozwiązanie równoważne umożliwiające backup przedmiotu zamówienia - 

System SIEM, w tym niezbędne oprogramowanie, licencje i urządzenia komputerowe, dostosowane do  
instalacji w szafach rack. 

Pytanie: Prosimy o informację jakie poziom licencji Zamawiający posiada aktualnie oraz jakiego poziomu mają być 
zaoferowane licencje (Standard, Enterprise, Enterprise PLUS)? 
Jednocześnie z związku z zadanymi pytaniami oraz wcześniejszymi licznymi modyfikacjami treści SIWZ zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 09.10.2020 r.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1  
Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie posiada licencje do oprogramowania Veeam Backup&Replication w wersji 10.0. 
na poziomie Enterprise PLUS oraz wymaga dostarczenia tego samego typu licencji. 
lub  
dostarczenia innego rozwiązania równoważnego umożliwiającego backup przedmiotu zamówienia - Systemu SIEM, 
w tym niezbędnego oprogramowania, licencji i urządzeń komputerowych, dostosowanych do instalacji w szafach 
rack. 
Ad. 2  
Zamawiający wyjaśnia, że w dniu 29.09.2020 po raz kolejny przesunął termin składania ofert określając go na dzień 
06.10.2020 r. Zamawiający informuje, że data 6.10.2020 r. jest datą składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
 

Przewodnicząca 
Komisji Przetargowej 

Agnieszka Jagoda  
Konsultant 

w Wydziale zamówień Publicznych GUS 
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