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W A R S Z A W A

Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.

Nr sprawy: W AG.262.5.2020

Dotyczy
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zam ówienia publicznego w sprawie dostawy i wdrożenia urządzenia firewall wraz z
oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
W rozdziale XVIII SIWZ (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) ust. 1 pkt 2) lit. c):
treść w brzmieniu:
„ c) zasady przyznawania punktów w kryterium 3 - przepustowość urządzenia:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczącego wydajności dla ruchu
rzeczywistego z włączoną pełną funkcjonalnością ThreatPrevention rozumianą jako filtracja
pakietów przy włączonych co najmniej następujących modułach bezpieczeństwa: System
Zabezpieczeń Firewall, Ochrona Antywirusowa, System IPS, Kontrola Aplikacji.
Zaoferowana przepustowość w Gbps nie może być mniejsza niż określona w załączniku nr 2
do SIWZ (OPZ) w pkt 3.5, a większa niż 4800 Gbps nie będzie premiowana dodatkowymi
punktami. Ocena będzie przeliczona według wzoru poniżej:

P oferty
P = ----------------------4800

x20

gdzie:
P oferty - oznacza przepustowość określoną w badanej ofercie wyrażoną w Gbps, przy
czym, jeżeli Wykonawca podał w oświadczeniu Wp > 4800, ocena w tym kryterium wyniesie
20 punktów.”
zastępuje się treścią w brzmieniu:
„ c) zasady przyznawania punktów w kryterium 3 - przepustowość urządzenia:
Ocena tego kryterium będzie obliczana na podstawie oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczącego wydajności dla ruchu
rzeczywistego z włączoną pełną funkcjonalnością ThreatPrevention rozumianą jako filtracja
pakietów przy włączonych co najmniej następujących modułach bezpieczeństwa: System
Zabezpieczeń Firewall, Ochrona Antywirusowa, System IPS, Kontrola Aplikacji.
Zaoferowana przepustowość w Gbps nie może być mniejsza niż określona w załączniku nr 2
do SIWZ (OPZ) w pkt 3.5, a większa niż 4,8 Gbps nie będzie premiowana dodatkowymi
punktami. Ocena będzie przeliczona według wzoru poniżej:

P oferty
4,8
gdzie:
P oferty - oznacza przepustowość określoną w badanej ofercie wyrażoną w Gbps, przy
czym, jeżeli Wykonawca podał w oświadczeniu Wp > 4,8 ocena w tym kryterium wyniesie 20
punktów.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert i termin otwarcia ofert
nie ulegają zmianie.
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