Myślenice, dnia 06.06.2017r.
SRG.272.4.2017

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa
sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt.: e-Myślenice – wdrożenie e-usług w
Gminie Myślenice”

Zamawiający działając w trybie art.
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
dokumentacji, opublikowanego ogłoszenia
zamieszczonymi na stronie internetowej,
następującą zmianę w tej dokumentacji:

38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
poz. 2164), po dokonaniu analizy pytania Wykonawcy,
o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami,
udziela stosownego wyjaśnienia oraz wprowadza

Pytanie 1:
W zał 4. Opis Przedmiotu Zamówienia na str 3 w pkt 2 pojawia się wpis: "Urządzenia ochrony sieci –
UTM + 2AP ",
Później na stronie 9 jest opis urządzenia UTM, ale bez wyjaśnienia dopisku "2AP" i bez wymagań
Prosimy o wyjaśnienie zapisu wymagania na 2AP ?
Prosimy też o uszczegółowienie licencji i czasu trwania licencji dla urządzenia UTM.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymagania OPZ w powyższym zakresie.
Do wymagań dodane zostały dwa urządzenia access point do zainstalowania w ramach projektu w
wyznaczonych lokalizacjach. Zakres projektu obejmuje dostawę urządzeń, instalację i niezbędne
okablowanie w lokalizacji ustalonej z Zamawiającym na etapie realizacji.
Dodaje się zapis: UTM-15 / Access Point
1. Praca w standardach 802.11 a/b/g/n/ac
2. Wyposażenie w zewnętrzne anteny
3. Częstotliwości: 2,4GHz oraz 5GHz
4. Zasilanie PoE lub zasilacz
5. Lokalizacja instalacji: Sala obsługi klienta, Sala konferencyjna
Dodaje się zapis: UTM.16 / Licencje
Licencje dla urządzenia UTM dla jego wszystkich funkcjonalności należy zapewnić na okres 5 lat.
Pytanie 2:
W załączniku nr 4 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w punkcie 5.3, w sekcji dotyczącej UTM
zamawiający zawarł wymagania co do parametrów wydajnościowych oferowanego rozwiązania.
Między innymi określił przepustowość IPS na 7 000 Mbps. Parametr ten jest trudny do określenia ze
względu na bardzo dużą zależność wydajności od rodzaju monitorowanego ruchu. Większość
producentów podaje te wydajności zmierzone w warunkach laboratoryjnych dla ruchu HTTP (pliki 1
MB). W warunkach testowych (dla realnego ruchu) wartości te różnią się bardzo od podawanych w
kartach katalogowych producentów. Dlatego też wymagania dotyczące przepustowości IPS zawarte w
specyfikacjach przygotowanych przez zamawiających, są określane proporcjonalnie do ruchu
sieciowego, a rzadko kiedy są oparte o realne testy. W większości dostępnych na rynku rozwiązań
wydajność IPS dla poszczególnych modeli kształtuje się na poziomie do 30% przepustowości firewall.

Parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia wyraźnie faworyzują jednego z
producentów tego typu rozwiązań, gdzie wydajność IPS podawana w kartach katalogowych wyraźnie
odstaje od rozwiązań innych producentów. Ogranicza to możliwość zaoferowania konkurencyjnych
cenowo rozwiązań. Biorąc pod uwagę trudność w określeniu rzeczywistej, wymaganej przepustowości
IPS, zawyżona (według nas) wymagana wartość przepustowości IPS, ogranicza jedynie
konkurencyjność, a nie odzwierciedla realne wymagania co do filtracji ruchu.
W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści, jako spełniające
wymagania urządzenie UTM zapewniające przepustowość na poziomie 6 000 Mbps ?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia wymagania OPZ w powyższym zakresie.
"Wymaganie UTM.3 Porty/interfejsy
1. Udostępnić nie mniej niż 256 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o
standard IEEE802.1q.
b. IPS: 6 000 Mbps; "

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów
wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite
dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.

