Warszawa, dnia 13 listopada 2020 r.
Nr sprawy: W AG .262.5.2020

Dotyczy
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w sprawie dostawy i wdrożenia urządzenia firewail wraz z
oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami.
Naczelny Sąd Adm inistracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły pisma zawierające pytania
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1.
Dotyczy OPZ, ust 2, pkt 2.20, Ochrona przed wirusami ppkt c)
Czy Zamawiający wym aga dostarczenia subskrypcji na ochronę przed zagrożeniam i wirusowymi
typu Zero-Day (APT)? Jest to ochrona wykorzystująca przekazywanie plików do środowiska
chmurowego producenta.
Odpowiedź: Zam awiający nie wymaga dostarczenia subskrypcji na ochronę przed
zagrożeniami wirusowym i typu Zero-Day (APT). Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy
możliwości (zdolności) urządzenia do uruchomienia ochrony tego typu w przyszłości.
Pytanie 2.
Dotyczy Załącznik nr 4 do SIW Z Istotne postanowienia umowy § 7 ust 3 pkt 1
Przedmiot zapytania stanowi elem ent infrastruktury krytycznej. Zamawiający wymaga, aby
w przypadku wady lub awarii urządzenia lub oprogramowania wraz z wdrożoną konfiguracją dla
uszkodzeń krytycznych, powodujących całkowite zatrzymanie pracy dostarczonego urządzenia,
podjęcie naprawy (nie naprawa lub wymiana) przez W ykonawcę nastąpiło w ciągu - 24 godzin od
momentu zgłoszenia. W trosce o zagwarantowanie wysokiego poziomu ciągłości działania oraz
minimalizacji przestojów spowodowanych awariami sugerujemy, aby zmienić zapis dotyczący
gwarantowania czasu naprawy na:
„3. W przypadku wady lub awarii urządzenia lub oprogramowania wraz z w drożoną konfiguracją
Wykonawca zobowiązuje się do analizy, diagnostyki i naprawy lub wymiany w terminie zależnym
od typu uszkodzenia i stopnia niebezpieczeństwa utraty ciągłości pracy:
1) dla uszkodzeń krytycznych, powodujących całkowite zatrzymanie pracy dostarczonego
urządzenia - w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Przy czym dzień roboczy dla
przyjęcia zgłoszenia liczony je st od godz. 8.00 do godz. 15.00 czasu lokalnego. Zgłoszenie
w dniu roboczym po godz. 15.00 czasu lokalnego traktowane będzie jako przyjęte
w kolejnym dniu roboczym .”
Odpowiedź: Zam awiający wskazuje, że dla uszkodzeń krytycznych i całkowitej awarii
urządzenia zastosowanie ma także zapis w załączniku nr 4 do SIWZ (IPU), § 7, ust. 4, którego
celem jest - co zostało wskazane w pytaniu - zagwarantowanie wysokiego poziomu ciągłości
działania oraz minim alizacja przestojów spowodowanych awariami, mając na uwadze, że
przedmiot zam ówienia stanowi element infrastruktury krytycznej. Zam awiający nie zmienia
zapisów SIWZ.
Pytanie 3.
Dotyczy Załącznik nr 4 do SIW Z Istotne postanowienia umowy § 4
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w umowie zapisu:
„W przypadku bezpodstawnej odmowy przez Zamawiającego do przystąpienia do odbioru po
zgłoszeniu przez W ykonawcę gotowości do odbioru lub bezpodstawnie odmówi podpisania
protokołu odbioru, W ykonawca ma prawo do dokonania jednostronnego odbioru (w tym
jednostronnego podpisania protokołu odbioru) ze skutkiem odbioru bez zastrzeżeń”?
Odpowiedź: Zam awiający nie zmienia zapisów SIWZ, a jednocześnie wskazuje na zapisy w zał.
4 do SIWZ (IPU), §10, ust. 1 i 2.

Pytanie 4
Dotyczy Załącznik nr 4 do SIW Z Istotne postanowienia umowy § 5 ust. 2
Czy Zamawiający potwierdza, że serwis gwarancyjny producenta i W ykonawcy ma być płatny
z góry? Dodatkowo, czy Zamawiający potwierdza, iż podstawą do zapłaty za świadczenia
serwisu gwarancyjnego producenta i W ykonawcy ma być ten jeden protokół odbioru?
Odpowiedź: Tak, Zam awiający potwierdza.
Pytanie 5
Dotyczy Załącznik nr 4 do SIW Z Istotne postanowienia umowy § 10
Czy z uwagi na aktualną sytuację związaną z pandemią Zamawiający zgodzi się na dodanie
w umowie poniższych zapisów:
„5. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać za nieterminowe lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań, jeżeli przyczyną nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań jest działanie
siły wyższej. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, za siłę wyższą uważa się każde zdarzenie, które
niemożliwe było do przewidzenia przez Strony w trakcie podpisywania Umowy i któremu Strona nie
mogła zapobiec przy użyciu rozsądnych ekonomicznie środków, a które w znacznym stopniu utrudnia
lub uniemożliwia wykonanie którejkolwiek z nich jej zobowiązań („Siła W yższa”). W szczególności
poprzez Siłę W yższą należy rozumieć: klęski żywiołowe (pożary, powodzie), wojny, zamieszki, strajki
generalne, zmiany prawa, epidemie.
6. Strony zgodnie oświadczają i uznają, iż panujące w dacie podpisania Umowy
rozprzestrzenianie się Koronawirusa SARS-CoV-2 („Koronowirus”) jest działaniem Siły Wyższej, a
zawarcie niniejszej Umowy następuje w warunkach działania Siły Wyższej. W obec braku możliwości
przewidzenia rozwoju rozprzestrzeniania się Koronowirusa (oraz wszelkich możliwych jego mutacji)
oraz wpływu tego zdarzania na warunki ekonomiczne, społeczne, polityczne, administracyjne
panujące w kraju jak i na świecie, Strony niniejszym akceptują i przyjmują do wiadomości, iż po dacie
wejścia w życie Umowy realizacja całości lub części Umowy może być czasowo (przez okres działania
Siły W yższej w postaci rozprzestrzeniania się Koronawirusa) niemożliwa. W takim przypadku Strony
zgodnie oświadczają, iż w okresie związanym z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa zawieszone
będzie mogło być wykonywanie świadczeń Stron Umowy oraz wyłączona będzie jakakolwiek
odpowiedzialność Stron za brak możliwości realizacji całości lub części Umowy i/lub brak możliwości
realizacji Umowy zgodnie z jej warunkami.
7. Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej
Strony o wystąpieniu, przewidywanym czasie trwania i ustąpieniu Siły Wyższej. Strony ustalą nowe
warunki wykonania Umowy, uwzględniające w szczególności odpowiednie przesunięcie terminu
wykonania, niezwłocznie po ustaniu działania Siły W yższej.”
Odpowiedź: Zam awiający nie zmienia zapisów SIWZ, a jednocześnie wskazuje na zapisy w zał.
4 do SIWZ (IPU), §10, ust. 1 i 2.
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