
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 14.12.2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 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. 
 
Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 29 grudnia 2020 r. godzina 9:00. 
 
Pytanie 20: 
W odpowiedzi na pytania nr 4, Zamawiający podał wymóg by rozwiązanie miało „możliwość blokowania ataków o 
dużej przepustowości (do 800 Mbps), w tym np. UDP flood”. Czy należy przez to rozumieć, zakładając najmniejszą 
wielkość pakietu (84 bajty) oraz wymagania na przepustowość 2Gbps, że zaproponowane urządzenie musi 
oferować wydajność w przybliżeniu na poziomie 3 milionów pakiet na sekundę (pps) dla protokołu UDP? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wskazał w wymaganiach wydajności urządzenia na poziomie 3 milionów pakiet na sekundę (pps) 
dla protokołu UDP. Zamawiający wyraźnie wskazał jednak w pkt 25a wymaganą przepustowość urządzenia na 
poziomie minimum 2 Gbps. Jak Wykonawca słusznie zauważył, z technologii wynika, że aby spełnić ten warunek 
zaoferowane urządzenie musi zapewniać wydajność min. 2 976 192 pakietów na sekundę (dla pakietów o wielkości 
84) dla protokołu UDP. Jest to jednak wymaganie wynikające z innego wymagania, dlatego Zamawiający nie opisał 
go w OPZ. 
 
Pytanie 21: 
Dotyczy pkt 4 Załącznika nr 1 do SIWZ: 
Zamawiający wymienia wsparcie dla protokołów http 1.0/1.1/2.0, FTP/S oraz Websocket. Rozwiązania klasy Web 
Application Firewall generalnie służą do ochrony aplikacji Web czyli działających w oparciu o protokół http/https 
Czy dobrze rozumiemy, że wsparcie dla protokołów innych niż wymienione wersje ma polegać na konfiguracji 
funkcjonalności load-balancingu dla tych protokołów (czyli konfiguracji wirtualnych serwerów, które ruch dla tych 
protokołów będą w stanie przesłać do serwerów w backend), a nie dla konfiguracji ich ochrony przy pomocy WAF? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że  wsparcie dla protokołów innych niż wymienione „http/https” ma polegać na 
konfiguracji funkcjonalności load-balancingu dla tych protokołów, a nie dla konfiguracji ich ochrony przy pomocy 
WAF.  
 
Pytanie 22: 
Dotyczy pkt 22 Załącznika nr 1 do SIWZ: 
„Musi być ochrona przed atakami na dostępność aplikacji (ataki DoS/DDoS): blokowanie ataków i weryfikacja 
ruchu za pomocą kodów Captch, ochrona przeciwko atakom typu Low-and-Slow, weryfikacja i blokowanie ruchu z  
sieci anonimowej TOR.” Efektywne blokowanie ruchu z sieci TOR zazwyczaj wymaga dostępu do tzw. bazy reputacji 
adresów IP (ip reputation). 
Czy dobrze rozumiemy, że w ramach tego postępowania, Zamawiający oczekuje również dostarczenia 
odpowiedniej licencji pozwalającej na korzystanie z tego typu bazy przez cały czas trwania wsparcia 
gwarancyjnego na dostarczone rozwiązanie? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga weryfikacji i blokowania ruchu z  sieci anonimowej TOR. Jeżeli weryfikacja oraz blokowanie 
ruchu z sieci TOR wymaga dostępu do tzw. bazy reputacji adresów IP (ip reputation) to Zamawiający oczekuje 
dostarczenia odpowiedniej licencji pozwalającej na korzystanie z bazy reputacji adresów IP przez cały czas 
trwania wsparcia gwarancyjnego.  
Pytanie 23: 
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 18:  
„Dotyczy Pkt 25. Zamawiający nie podał spodziewanej ilości szyfrowanych transakcji na sekundę̨ a wymaga w 
punkcie 5 tej funkcjonalności. Czy Oferent prawidłowo szacuje minimalne wymaganie na 1/5 wymaganych 
transakcji http, czyli minimalnie 20 tysięcy transakcji SSL dla szyfrów opartych na krzywych eliptycznych? 
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga minimum 20 tys. transakcji SSL” 
Poprosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 20 tys transakcji SSL na sekundę dla szyfrów opartych o 
krzywe eliptyczne i klucze o długości 256bit, czy 20 tys transakcji SSL na sekundę dla szyfrowania opartego o 
klucze RSA o długości 2048bit. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga 20 tys transakcji SSL na sekundę dla szyfrowania opartego o klucze RSA o długości 2048bit. 
 
 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu; 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 14-12-2020 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 
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