
 
 

 

Warszawa, dnia 8.12.2020 r.  
 

GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,  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 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 4: 
Czy poprzez wymóg "ochrony przeciwko atakom wolumetrycznym" zamawiający rozumie wymaganie możliwość 
blokowania ataków o dużej przepustowości (powyżej 10 Gbps), np. UDP flood? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga „ochrony przeciwko atakom wolumetrycznym” w celu ochrony przed całkowitym wysyceniem 
połączeń systemu docelowego. Zamawiający rozumie wymaganie możliwość blokowania ataków o dużej 
przepustowości (do 800 Mbps), w tym np. UDP flood. 
 
Pytanie 5: 
Ile obecnie usług WWW/FTP jest skonfigurowanych na istniejących systemach F5/Citrix, które należy zmigrować ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ilość publikowanych aplikacji jest dynamiczna, podczas wdrożenia, wykonawca będzie miał do zaimplementowania 
na zaproponowanym rozwiązaniu nie więcej niż 200 usług. 
 
Pytanie 6: 
Czy na obecnie wykorzystywanych systemach F5 stosowane są iRules? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Na obecnie wykorzystywanych systemach F5 są stosowane 44 iRules. 
 
Pytanie 7: 
Jakie funkcje realizują zaimplementowane obecnie reguły iRules? Proszę opisać szczegółowo. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Obecnie iRules są wykorzystywane na 2 instancjach/modułach F5 w zakresie: 
- 1 instancja/moduł – 29 reguł 
- 2 instancja/moduł – 15 reguł 
Zamawiający wykorzystuje iRules do kierowania, przekierowywania, sprawdzania, modyfikowania, opóźniania, 
odrzucania lub rejestrowania zdarzeń związanych z ruchem sieciowym przechodzącym przez urządzenie F5. 
iRules na instancji pierwszej dotyczą: 
reguł dopuszczających ruch po określonych ciągach znaków (stringach)  i ścieżce (path access) 
reguł przekierowujących ruch po zapytaniu host i url 
reguł przekierowujących ruch z zapytania https do http 
reguł http_request 
reguł blokujących ruch po określonych ciągach znaków (stringach) i ścieżce (path access) 
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iRules na instancji drugiej dotyczą: 
reguł dopuszczających ruch po określonych sygnaturach 
reguł uwierzytelniających 
reguł blokujących ruch po określonych ciągach znaków (stringach) i ścieżce (path access) 
 
Pytanie 8: 
Czy w przypadku istniejących reguł WAF w obecnym środowisku F5/Citrix Zamawiający dopuszcza nie migrowanie 
ich do nowego środowiska a zamiast tego utworzenie nowych polityk? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza utworzenie nowych polityk, które będą merytorycznie i funkcjonalnie zgodne z istniejącymi 
w obecnym środowisku F5/Citrix. 
 
Pytanie 9: 
Ile jest obecnie wykorzystywanych polityk WAF w środowisku F5/Citrix, które należy odtworzyć na nowym systemie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Obecnie Zamawiający wykorzystuje: 
- na F5  - 10 polityk bezpieczeństwa; 
- na Citrix – 4 profile bezpieczeństwa. 
Zamawiający wymaga odtworzenia na dostarczonym systemie WAF obecnie istniejących funkcjonalności oraz tych 
opisanych w OPZ. 
 
Pytanie 10: 
Jaką rolę w obecnym systemie pełni Citrix? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W obecnym systemie Citrix ADC pełni rolę udostępniania części aplikacji w Internecie (reverse-proxy), terminowania 
SSL/TLS i load balancingu. 
 
Pytanie 11: 
Czy po wdrożeniu nowego rozwiązania WAF przewiduje się dalsze korzystanie z systemów Citrix i F5? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wdrożenie przedmiotowego WAF ma zastąpić F5, natomiast Citrix ADC będzie funkcjonować razem z WAF wdrożonym 
w ramach tego postępowania w sposób zgodny z wymaganiami OPZ. 
 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający wymaga zainstalowania urządzeń WAF w osobnych szafach rack? W jakiej odległości znajdują się 
od siebie szafy rack, kóre przewidziane zostały do instalacji nowych urządzeń WAF? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga zainstalowania urządzeń WAF w osobnych szafach rack, ale istnieje taka możliwość. 
Decyzja o lokalizacji urządzeń zostanie podjęta ostatecznie, po uwzględnieniu optymalnego sposobu podłączenia 
do sieci LAN oraz sieci energetycznej, w trakcie opracowania projektu technicznego dla przedmiotowego 
zamówienia. 
 
Pytanie 13: 
Ile dostępnej mocy mają obecnie PDU obecne w szafach przewidzianych do instalacji nowych urządzeń WAF? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dysponuje wolną mocą w PDU w aktualnie zainstalowanych w szafach. Zgodnie z zapisami OPZ 
„Wdrożenie” pkt. 6 i pkt. 9 Wykonawca powinien dostarczyć PDU w ilości pozwalającej na prawidłowe podłączenie 
wszystkich urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia oraz dokona podłączenia dostarczonych urządzeń do 
sieci energetycznej Zamawiającego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zapewniający właściwe 
bezpieczeństwo użytkowania. 



 

3 

Pytanie 14: 
Czy Zamawiający oczekuje specyficznego rodzaju podłączenia systemu WAF do sieci lokalnej 
(multimode/singlemode)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga podłączenia systemu WAF do sieci lokalnej poprzez światłowód wielomodowy (multimode) w 
wykonaniu duplex, minimum 10Gb SFP+ lub QSFP. 
 
Pytanie 15: 
Czy Zamawiający ma specyficzne wymagania dotyczące generatora zdarzeń wykorzystywanego do testów 
rozwiązania WAF? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga sprawdzenia wydajności Systemu WAF z wykorzystaniem standardowego generatora zdarzeń. 
 
Pytanie 16: 
Dotyczy Pkt 25.e. OPZ. Czy Oferent prawidłowo rozumie wymóg ilości portów 10Gb SFP+/QSFP, iż należy zaoferować 
rozwiązanie posiadające minimalnie 2 interfejsy 10Gb SFP+ oraz minimalnie 2 interfejsy QSFP?  
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 17: 
Dotyczy Pkt 25.a. OPZ. Czy poprzez wymaganą przepustowość 2Gbps należy rozumieć przepustowość dla 
działającej ochronnej funkcjonalności WAF?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że poprzez wymaganą przepustowość 2Gbps należy rozumieć przepustowość dla 
działającej ochronnej funkcjonalności WAF. 

Pytanie 18: 
Dotyczy Pkt 25. Zamawiający nie podał spodziewanej ilości szyfrowanych transakcji na sekundę 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. 
 

Pytanie 19: 
Dotyczy Pkt 6. 
Czy poprzez tą funkcjonalność Zamawiający rozumie również translacje w locie osadzonych linków w kodzie html z 
http://www.aplikacja.internal na https://www.aplikacja.pl? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający poprzez tą funkcjonalność rozumie również translacje w locie osadzonych linków w kodzie html 
np. z http://www.aplikacja.internal na https://www.aplikacja.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Przetargowej 

Bartosz Wielądek 
Konsultant 

w Wydziale zamówień Publicznych GUS 
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