
 

 

 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 2.09.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ II 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), 
Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn.: „Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN”; numer sprawy: 11/ST/WS/POPC/PN/2021;  ogłoszenie o 
zamówieniu numer 2021/S 148-394388 z dnia 3-08-2021 r. 

 
Pytanie 6:  
A. Wymagania dla 2 szt. urządzeń typu I  
pkt 4 Parametry wydajnościowe: d) Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, 
Application Control, Antywirus - minimum 1 Gbps. 
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o przepustowości 3Gbps, natomiast wydajność skanowania ruchu 
tylko 1 Gbps. Zgodnie z obecnymi wymaganiami bezpieczeństwa cały ruch przechodzący przez urządzenie powinien 
podlegać inspekcji  IPS, Application Control, Antywirus. Czy związku z tym Zamawiający zmieni wymaganie na 
Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus -
minimum 3 Gbps. Pozwoli to na pełne zabezpieczenie sieci Zamawiającego 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia.  
Parametry opisane w OPZ określają wymagania minimalne dla urządzeń typu I zostały dobrane na podstawie 
dotychczasowej eksploatacji WAN (przepustowość i parametry łączy WAN, wielkość i rodzaj transmitowanych 
danych) oraz zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa IT dotyczącymi inspekcji ruchu.  
 
Pytanie 7:  
B. Wymagania dla 17 szt. urządzeń typu II  
pkt 4 Parametry wydajnościowe: d) Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, 
Application Control, Antywirus - minimum 140 Mbps. 
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o przepustowości 800 Mbps, natomiast wydajność skanowania ruchu 
tylko 140 Mbps. Zgodnie z obecnymi wymaganiami bezpieczeństwa cały ruch przechodzący przez urządzenie 
powinien podlegać inspekcji  IPS, Application Control, Antywirus. Czy związku z tym Zamawiający zmieni wymaganie 
na Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - 
minimum 800 Mbps. Pozwoli to na pełne zabezpieczenie sieci Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia.  
Parametry opisane w OPZ określają wymagania minimalne dla urządzeń typu II zostały dobrane na podstawie 
dotychczasowej eksploatacji WAN (przepustowość i parametry łączy WAN, wielkość i rodzaj transmitowanych 
danych) oraz zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa IT dotyczącymi inspekcji ruchu.  
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