
Pytanie 1: 

W punkcie 2.1.6. Urządzenie UTM (zaawansowana zapora sieciowa podwyższająca 
bezpieczeństwo informatyczne firmy), Zamawiający w punkcie 7 napisał „Wydajność systemu w 
zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem AES256-SHA1) dla 
ruchu http – minimum 300 Mbps.”. Czy w związku ze zmienioną specyfikacji przed producenta 
odpowiadającego sprzętu, Zamawiający dopuszcza urządzenie, które w zakresie inspekcji 
komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http ma wydajność 175Mbps? 

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej 
SSL dla ruchu http ma wydajność min. 175Mbps. 

  

Pytanie 2: 

W punkcie 2.1.3. Oprogramowanie do backupu, Zamawiający napisał „Oprogramowanie musi być 
licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie 

powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per 
zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone” dodatkowo w specyfikacji 
serwera zapisał serwer dwuprocesorowy. W związku z powyższym, czy licencja na powyższe 
oprogramowanie ma obejmować oba procesory? 

Licencje mają obejmować oba procesory.  

 

Pytanie 3 

W punkcie 2.1.7 Zasilacz awaryjny (UPS), Zamawiający w punkcie 7. Zapisał, że sprzęt powinien 
posiadać „Zasilacz UPS musi  być wyposażony w sterowane programowo gniazda wyjściowe (co 
najmniej dwie grupy gniazd). Sterowanie gniazd musi umożliwiać sekwencyjnie wyłączanie / 
załączanie odbiorów w zaprogramowanym interwale czasowym. Sterowanie gniazdami musi 
umożliwiać również powiązanie ze zdarzeniami.” Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie 
powyższego zapisu? Rezygnacja umożliwi zastosowanie jednego urządzenia bez konieczności 
montowania urządzeń zewnętrznych. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

  

Pytanie 4 

W punkcie 2.1.7 Zasilacz awaryjny (UPS), Zamawiający w punkcie 7. Zapisał, że sprzęt powinien 
posiadać „Zasilacz UPS musi  być wyposażony w sterowane programowo gniazda wyjściowe (co 
najmniej dwie grupy gniazd). Sterowanie gniazd musi umożliwiać sekwencyjnie wyłączanie / 
załączanie odbiorów w zaprogramowanym interwale czasowym. Sterowanie gniazdami musi 
umożliwiać również powiązanie ze zdarzeniami.” Czy w przypadku, jeśli zaproponowany sprzęt 
nie posiada programowalnych grup gniazd, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowej 
listwy PDU? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zastosowania dodatkowej listwy. 


