
   
Warszawa, 08 kwietnia 2020 roku 

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: „Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service)”
znak postępowania: ZZ.2131.84.2020.RST [OSE-S] [OSE2020]

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szanowni Państwo,

I. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 6 Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej pytania 
Wykonawców dot. treści Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

 

Pytanie nr 45:
W odniesieniu do wymagań Instruktażu zaawansowanego, pojęć ochrony behawioralnej DoS, ochrony http 
Mitigator i stanowych list dostępu. Wykonawca pragnie zauważyć, że pojęcia te związane są z 
mechanizmami / technologiami stosowanymi w platformie konkretnego producenta rozwiązań mających 
zapewnić ochronę przed atakami DDoS. Jednocześnie w wymaganiach na usługę, w pozostałej części SOPZ, 
nigdzie nie występują wymagania w stosunku do Wykonawcy narzucające obowiązek zastosowania tych 
konkretnych mechanizmów. W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie tych zagadnień z Instruktażu 
zaawansowanego.

Odpowiedź:
Zmawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego. Patrz Zmiana nr 15.

Pytanie nr 46:
Mając na uwadze, że systemy ochrony DDoS powinny przechowywać najmniejszą możliwą ilość stanów, 
prosimy o szczegółowe wyjaśnienie pojęcia „stanowe listy dostępu”, będącego elementem instruktażu 
zaawansowanego.

Odpowiedź:
Zmawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego. Patrz Zmiana nr 15.

Pytanie nr 47:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie fizycznego punktu styku sieci w lokalizacji 11 Listopada 
17/19?

Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje zestawienia dedykowanego łącza na potrzeby świadczenia usługi w ww. lokalizacji.
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II. Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 8 Zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści 
Zapytania ofertowego:

Zmiana nr 15:
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Rozdział 6.4. 
Instruktaż:

Było:
Instruktaż zaawansowany 
Wykonawca przeprowadzi dla maksymalnie czterech osób wskazanych przez Zamawiającego 
zaawansowany instruktaż obejmujący co najmniej: 
 konfigurację systemu, 
 administrację systemem, 
 ochronę behawioralna DoS 
 ochronę przed SYN Flood, 
 konfigurację limitów połączeń, 
 ochronę HTTP Mitigator, 
 ochronę sygnaturową, 
 konfigurację wyjątków, 
 stanowe listy dostępu, 
 zarządzenie pasmem. 

Po zmianie jest:
Instruktaż zaawansowany 
Wykonawca przeprowadzi dla maksymalnie czterech osób wskazanych przez Zamawiającego 
zaawansowany instruktaż obejmujący co najmniej: 
 konfigurację systemu,
 administrację systemem,
 ochronę behawioralna DoS
 ochronę przed SYN Flood,
 konfigurację limitów połączeń,
 ochronę sygnaturową,
 konfigurację wyjątków,
 zarządzenie pasmem.

III. Zamawiający informuje, iż na podstawie Rozdziału VII pkt 9 Zapytania ofertowego dokonuje zmiany terminu 
składania ofert, tj. ofertę należy złożyć do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Zapytania ofertowego.

Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym z up. Dyrektora NASK-PIB

Łukasz Kardas – Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej

……………………………………………………….
podpis Zamawiającego
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