
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 1.12.2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz 
dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. 
Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych”; numer sprawy: 
74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 227-556378 z dnia 20-11-2020 r. 
 
Pytanie 2: 
W punkcie 25.e OPZ Zamawiający wskazuje a) ilość portów 10Gb SFP+/QSFP – minimum 2.  
Jak wiadomo pojedynczy port nie może działać w trybie 10Gb SFP+/QSFP, gdyż nawet sama forma złącza (form 
factor) różni się dla tych prędkości. Też mając na uwadze iż Zamawiający wymaga urządzenia o przepustowości 
2Gbps jest zrozumiałe, iż urządzenie wyposażone w porty 10Gbps obsłuży wymaganą wydajność. Prosimy zatem o 
potwierdzenie iż w punkcie 25.e zamawiający ma na myśli „ilość portów 10Gb SFP+ lub QSFP – minimum 2.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż w punkcie 25. e) opisując „ilość portów 10Gb SFP+/QSFP –  minimum 2.” Zamawiający 
miał na myśli „ilość portów 10Gb SFP+ lub QSFP minimum 2”. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej.  
Obecnie wymaganie brzmi: 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach jednej u mowy c o najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 
PLN brutto.  
Bardzo prosimy o zmianę wymagania na:  
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach jednej u mowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 
PLN brutto.  
lub  
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach dwóch osobnych umów dwa zamówienia, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu monitorującego i 
filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto 
sumarycznie dla obu zamówień. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 7.1.4) SIWZ, w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę, tj.:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
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ramach jednej u mowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 
PLN brutto. 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania: 
A. inżynier ds. systemów klasy WAF – 1 osoba – która: 

a) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy WAF, doświadczenie 
potwierdzone udziałem, w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie (umowie lub kontrakcie) o 
wartości co najmniej 615 000,00 PLN brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę działającą w 
systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka 
polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 
października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.); 

B. inżynier sieci – 1 osoba – która: 
a) posiada doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych, doświadczenie 

potwierdzone udziałem w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie (umowie lub kontrakcie) o 
wartości co najmniej 615 000,00 PLN brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę działającą w 
systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka 
polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 
października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.). 

 
 

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ: 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - sekcja III.1.3) - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – było 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 
PLN brutto. 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania: 
A. inżynier ds. systemów klasy WAF – 1 osoba – która: 

a) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy WAF, doświadczenie 
potwierdzone udziałem, w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie (umowie lub kontrakcie) o 
wartości co najmniej 615 000,00 PLN brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę działającą w 
systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka 
polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 
października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.); 

B. inżynier sieci – 1 osoba – która: 
a) posiada doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych, doświadczenie 

potwierdzone udziałem w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie (umowie lub kontrakcie) o 
wartości co najmniej 615 000,00 PLN brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę działającą w 
systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka 
polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 
października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.). 
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Ogłoszenie o zamówieniu - sekcja III.1.3) - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – powinno być 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 
PLN brutto. 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania: 
A. inżynier ds. systemów klasy WAF – 1 osoba – która: 

a) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy WAF, doświadczenie 
potwierdzone udziałem, w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie (umowie lub kontrakcie) o 
wartości co najmniej 615 000,00 PLN brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę działającą w 
systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka 
polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 
października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.); 

B. inżynier sieci – 1 osoba – która: 
a) posiada doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych, doświadczenie 

potwierdzone udziałem w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie (umowie lub kontrakcie) o 
wartości co najmniej 615 000,00 PLN brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę działającą w 
systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka 
polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 
października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.). 

 
SIWZ – pkt 7.1.4) – było 

4) zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, zrealizowali w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i 
wdrożeniu systemu monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości 
nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto. 

Określenie warunków: 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających 
poniższe wymagania: 
A. Inżynier ds. systemów  klasy WAF – 1 osoba – która: 

a) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy WAF, 
doświadczenie potwierdzone udziałem, w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie 
(umowie lub kontrakcie) o wartości, co najmniej 615 000,00 zł brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę 
działającą w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe 
poświadczenie znajomości języka polskiego, jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.); 

B. Inżynier sieci – 1 osoba – która: 
a) posiada doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych, 

doświadczenie potwierdzone udziałem w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie 
(umowie lub kontrakcie) o wartości, co najmniej 615 000,00 zł brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę 
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działającą w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe 
poświadczenie znajomości języka polskiego, jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.). 

 
SIWZ – pkt 7.1.4) – powinno być 

4) zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, zrealizowali w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie i 
wdrożeniu systemu monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości 
nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto. 

Określenie warunków: 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających 
poniższe wymagania: 
A. Inżynier ds. systemów  klasy WAF – 1 osoba – która: 

a) posiada doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy WAF, 
doświadczenie potwierdzone udziałem, w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie 
(umowie lub kontrakcie) o wartości, co najmniej 615 000,00 zł brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę 
działającą w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe 
poświadczenie znajomości języka polskiego, jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.); 

B. Inżynier sieci – 1 osoba – która: 
a) posiada doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych, 

doświadczenie potwierdzone udziałem w co najmniej 1 w pełni zakończonym projekcie 
(umowie lub kontrakcie) o wartości, co najmniej 615 000,00 zł brutto; 

b) posługuje się językiem polskim oraz posiada świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę 
działającą w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada urzędowe 
poświadczenie znajomości języka polskiego, jako obcego na poziomie biegłości językowej A1 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1480, z późn. zm.). 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór), Część IV, sekcja C pkt 151 – było  
Wykonawca wypełnia niniejszą podsekcję 
Patrz pkt 7.1.4) SIWZ  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na  dostawie i wdrożeniu systemu 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł 
brutto. 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór), Część IV, sekcja C pkt 151 – powinno być 
Wykonawca wypełnia niniejszą podsekcję 
Patrz pkt 7.1.4) SIWZ  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na  dostawie i wdrożeniu systemu 
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monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł 
brutto. 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ, Część IV, sekcja C pkt 151 – było  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na  dostawie i wdrożeniu systemu 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł 
brutto. 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ, Część IV, sekcja C pkt 151 – powinno być 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali w 
ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na  dostawie i wdrożeniu systemu 
monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych klasy WAF o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł 
brutto. 
 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu; 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 1-12-2020 r.; 
3) Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 1-12-2020 r.,  
4) Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmieniony w dniu 1-12-2020 r. 
 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 
 

 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny GUS 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
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