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Łódź, dnia 25 stycznia 2021 r. 

IMŁ/BZ/9-3/BI/ZP/2021 

 

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

Dotyczy: Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji 

Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2, znak sprawy: 9/ZP/PN/20 

 

Zamawiający IMŁ Sp., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zamieszcza na stronie internetowej www.iml.biz.pl treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz 

modyfikację w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - bez ujawnienia źródła 

zapytań: 

 

„W Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowy 

Zamawiający określa wymagania dla urządzeń firewall (urządzenia centralne oraz urządzenia 

w lokalizacjach zdalnych). Wymagania dla urządzeń do lokalizacji zdalnych wskazują, iż 

Zamawiający oczekuje urządzeń o podobnych właściwościach co urządzenia centralne, 

jednakże o niższych parametrach wydajnościowych. Jako, że część z nich została utrzymana 

na tym samym poziomie w kwestii redundancji i wydajności, prosimy o wyjaśnienia (pytania 

1,2,3,4,5).”  

 

Pytanie nr 1 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – 

pozycja nr 1 pkt. 46, – pozycja nr 2 pkt. 46 

Zamawiający wskazuje w p.46 – dla obu typów firewalli – iż wymaga przeprowadzenia 

„szkolenia dla pracowników Działu Informatyki WSRM w Łodzi w wymiarze 15 godzin dla 3 

osób”. Biorąc pod uwagę, iż wymaganie to jest przedstawione dwukrotnie prosimy o informację 

czy należy przeprowadzić 

A. jedno szkolenie w wymiarze 15 godzin dla 3 osób (obejmujące oba typu urządzeń),  
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B. jedno szkolenie w wymiarze 30 godzin dla 3 osób (obejmujące oba typu urządzeń),  

C. dwa osobne szkolenia w wymiarze 15 godzin dla 3 osób każde.  

Jeżeli wymaganie to należy interpretować w jeszcze inny sposób prosimy o doprecyzowanie 

wymagań Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenie w wymiarze 15 godzin dla 3 

osób.  

 

Pytanie nr 2 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – 

pozycja nr 1 pkt. 41, – pozycja nr 2 pkt. 41 

Zamawiający wskazuje w p.41 – dla obu typów firewalli – iż wymaga by urządzenia były 

„wyposażone w zasilacze typu AC pracujące redundantnie”. Jako że wymaganie redundancji 

zasilania jest w przypadku małych urządzeń rzadko stosowane i znacząco wpływa na koszt 

rozwiązania (konieczność zastosowania większych urządzeń) prosimy o informację czy jest to 

wymagane dla obu typów firewalli? 

Odp. Zamawiający potwierdza, iż wymaganie to musi być spełnione dla obu typów 

urządzeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza realizację funkcji 

redundancji zasilania dla urządzeń do lokalizacji zadań w oparciu o system RPS, pod 

warunkiem iż jest on oferowany przez producenta ofertowego systemu firewall oraz 

będzie mógł być zainstalowany w szafie RACK 19”. 

 

Pytanie nr 3 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – 

pozycja nr 1 pkt. 39, – pozycja nr 2 pkt. 39  

Zamawiający wskazuje w p.39 – dla obu typów firewalli – iż wymaga by urządzenia 

„zapewniały możliwość zapisania min. 20 poprzednich wersji konfiguracji”. Prosimy o 

informację, czy jest to wymagane dla obu typów firewalli? 

Odp. Zamawiający potwierdza, iż wymaganie to musi być spełnione dla obu typów 

urządzeń. 
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Pytanie nr 4 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – 

pozycja nr 1 pkt. 14, – pozycja nr 2 pkt. 14  

Zamawiający wskazuje w p.14 – dla obu typów firewalli – iż wymaga by urządzenia obsługiwały 

„nie mniej niż 10 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu.” Chcemy 

zaznaczyć, że jest to jedyne wymaganie „wydajnościowe”, które jest utrzymane dla obu typów 

urządzeń firewall – wszystkie pozostałe są znacząco niższe dla firewalli dla lokalizacji zdalnych 

- prosimy o potwierdzenie czy wymaganie musi być zrealizowane dla obu typów firewalli? 

Odp. Zamawiający informuje, iż zmienia wymaganie dotyczące urządzeń dla lokalizacji 

zdalnych.    

Pkt. 14, Pozycja 2 w tabeli załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Formularz 

asortymentowy otrzymuje brzmienie: 

14 
Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 2 wirtualne 
routery posiadające odrębne tabele routingu 

TAK/podać  

 

Pytanie nr 5 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – 

pozycja nr 1 pkt. 45, – pozycja nr 2 pkt. 45  

Zamawiający wskazuje w p.45 – dla obu typów firewalli – iż wymaga by urządzenia 

„dostarczenie wsparcia producenta na okres min. 36 miesięcy od podpisania protokołu 

odbioru”. Jednocześnie we wcześniejszych punktach Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający wskazywał, iż oczekuje dostarczenia licencji na usługi subskrypcyjne np. IPS, 

filtracja URL, ochrona DNS, dla których nie są wskazane okresy trwania. W związku  

z powyższym prosimy o informację czy dla licencji/usług subskrypcyjnych należy przyjąć 

minimalny okres 36 miesięcy czy też inny? 

Odp. Zamawiający informuje, iż zmienia wymaganie p. 45 zarówno dla urządzeń 

centralnych jak i dla urządzeń dla lokalizacji zdalnych. 

Pkt. 45, Pozycja 1 w tabeli załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Formularz 

asortymentowy otrzymuje brzmienie: 
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45 

Usługa wsparcia technicznego. Wymagane jest dostarczenie 
wsparcia producenta na okres 36 miesięcy od podpisania 
protokołu odbioru. Opieka powinna zawierać wsparcie 
techniczne świadczone telefonicznie i automatyczny system 
obsługi zgłoszeń przez autoryzowany ośrodek serwisowy. 
Usługa powinna obejmować dostęp do nowych wersji 
oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, 
przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 
Sposób realizacji zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24x7. 
Usługa wsparcia technicznego musi obejmować również usługi 
abonamentowe (subskrypcje) obejmujące aktualizacje 
sygnatur dla wszystkich wymaganych funkcji ochrony 
opisanych w OPZ dla poszczególnych urządzeń. 

TAK/podać  

 

Pkt. 45, Pozycja 2 w tabeli załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Formularz 

asortymentowy otrzymuje brzmienie: 

45 

Usługa wsparcia technicznego. Wymagane jest dostarczenie 
wsparcia producenta na okres 36 miesięcy od podpisania 
protokołu odbioru. Opieka powinna zawierać wsparcie 
techniczne świadczone telefonicznie i automatyczny system 
obsługi zgłoszeń przez autoryzowany ośrodek serwisowy. 
Usługa powinna obejmować dostęp do nowych wersji 
oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, 
przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 
Sposób realizacji zgłoszeń gwarancyjnych w trybie 24x7. 
Usługa wsparcia technicznego musi obejmować również usługi 
abonamentowe (subskrypcje) obejmujące aktualizacje 
sygnatur dla wszystkich wymaganych funkcji ochrony 
opisanych w OPZ dla poszczególnych urządzeń. 

TAK/podać  

 

Pytanie nr 6 

SIWZ – rodz. XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Zamawiający wskazuje w kryteriach oceny ofert (pkt XII SIWZ), iż zamierza przyznać 

dodatkowe 10 punktów w przypadku zapewnienia wsparcia producenta na okres min. 60 

miesięcy od podpisania protokołu odbioru.  Jednocześnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający wskazywał, iż oczekuje dostarczenia licencji na usługi subskrypcyjne np. IPS, 

filtracja URL, ochrona DNS, dla których nie są wskazane okresy trwania.  

W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 

dodatkowego wsparcia producenta w zakresie opisanym w p.45 OPZ (opis dla urządzeń 

centralnych i dla urządzeń dla lokalizacji zdalnych) czy też należy przyjąć, iż wsparcie na 

dodatkowe 24 miesiące powinno objąć również licencje/usługi subskrypcyjne? 
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Odp. Zamawiający informuje, iż zmienił wymaganie p. 45 zarówno dla urządzeń 

centralnych jak i dla urządzeń dla lokalizacji zdalnych – wsparcie techniczne musi 

obejmować zarówno usługi gwarancyjne, jak też usługi abonamentowe 

(subskrypcje/licencje czasowe). Wymóg zapewnienia wsparcia na okres 60 miesięcy 

odnosi się zatem również do subskrypcji/licencji czasowych. 

 

Pytanie nr 7 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy – 

pozycja nr 1 pkt. 1 

Zamawiający wskazuje w p.1 OPZ opisu firewalli dla lokalizacji zdalnych, iż wymaga by 

urządzenia były „dostarczone jako dedykowane urządzenie typu appliance, przystosowane do 

montażu w szafie Rack 19”.  

Według naszej najlepszej wiedzy urządzenia o charakterystyce wymaganej przez 

Zamawiającego występują w dominującej większości jako urządzenia w obudowie „desktop”, 

czyli nie spełniają wymogu polegającego na tym, iż obudowa urządzenia ma standardowe 

wymiary (szerokość 19 cali, wysokość podawaną w tzw. RU) pozwalające na jej montaż w 

szafie RACK. 

W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione, 

jeżeli dostarczone zostaną urządzenia w obudowie desktop wraz z - oferowanymi przez 

producenta urządzeń - półką/uchwytami montażowymi pozwalającymi na montaż urządzenia 

w szafie RACK 19”? 

Odp. Zamawiający informuje, iż w przypadku lokalizacji zdalnych dopuszcza 

zastosowanie urządzenia w obudowie klasy „desktop” pod warunkiem dostarczenia 

uchwytów montażowych (lub półki) pozwalających na jego instalację w szafie RACK 19. 

Całość rozwiązania musi pochodzić od jednego producenta. 

 

Pytanie nr 8 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Asortymentowy –

pkt. 3 
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W pierwszej tabeli Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określił w p.3 wymaganie dotyczące 

instrukcji i dokumentacji w brzmieniu: 

“Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 

1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i elektronicznej, 

2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie zalaminowanego 

dokumentu (jeżeli występuje), 

3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika 

samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji, 

4) paszport techniczny (jeśli dotyczy), 

5) karty gwarancyjne, 

6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,” 

 

Wymagania te są bardzo zasadne względem urządzeń, z którymi codziennie stykają 

się użytkownicy np. komputery, drukarki, skanery, czytniki itp. Chcemy jednak nadmienić, iż 

urządzenia stanowiące przedmiot postępowania są urządzeniami wysoko specjalizowanymi, 

do których dostęp powinna mieć tylko i wyłącznie wykwalifikowana kadra techniczna. 

Urządzenia te zazwyczaj instalowane są w dedykowanych pomieszczeniach, do których 

dostęp innych osób jest mocno ograniczony lub wręcz niemożliwy. Przekłada się to wprost na 

rodzaj dokumentów, które producenci zapewniają do takich urządzeń, kierując je do 

administratorów, którzy stosują niejednokrotnie ustandaryzowaną terminologię angielską. 

 

W szczególności: 

Ad1/ rolę instrukcji obsługi urządzenia spełnia dokumentacja techniczna – zwykle bardzo 

obszerna, licząca nieraz kilka tysięcy stron i na bieżąco aktualizowana. Dokumentacja 

techniczna jest dostarczana przez dominującą większość producentów tylko w języku 

angielskim poprzez stronę internetową. Występuje ona zatem tylko w formie elektronicznej 

(istnieje oczywiście możliwość wydrukowania dokumentów), 

Ad2/ nie występuje skrócona wersja instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w formie 

zalaminowanego dokumentu, 
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Ad3/ czynności serwisowe wykonywane są tylko i wyłącznie przez przeszkolonych 

administratorów i serwisantów, 

Ad4/ nie występuje dla tych urządzeń paszport techniczny, 

Ad5/ rolę karty gwarancyjnej stanowią certyfikaty wsparcia technicznego wystawione bądź 

bezpośrednio przez producenta, bądź przez autoryzowane centrum serwisowe producenta na 

obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 

Ad6/ urządzenia są serwisowane bądź bezpośrednio przez producenta, bądź przez 

autoryzowane centrum serwisowe producenta na obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Tym 

samym nie występują jako takie punkty serwisowe w rozumieniu typowym dla urządzeń 

dostępnych dla użytkowników (np. drukarki, itp.). 

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o informację czy Zamawiający uzna to wymaganie za 

spełnione, jeżeli na etapie dostawy urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

1. dostęp do dokumentacji technicznej producenta dostarczanego rozwiązania w 

zakresie dokumentacji ogólnodostępnej – w formie elektronicznej w języku angielskim, 

2. dostęp do dokumentacji technicznej producenta dostarczanego rozwiązania w 

zakresie dokumentacji chronionej hasłem – bazy wiedzy - dostępnej tylko dla 

zarejestrowanych klientów – w formie elektronicznej w języku angielskim, 

3. certyfikaty wsparcia technicznego, 

4. certyfikaty dla usług/licencji czasowych i subskrypcyjnych. 

Jako kompletny zestaw dokumentacji zapewnionej przez producenta do urządzeń. 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ– część IV –  C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

pkt 11 

„W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane 

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi 

towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 

przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. 

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie jakich próbek, opisów i fotografii oraz świadectw 

autentyczności Zamawiający będzie oczekiwał? 
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Dla tego typu produktów specjalistycznych jak firewall przyjęte jest powszechnie, że dostarcza 

się dokumentację techniczną w formacie .pdf, która zawiera opis urządzenia i wszystkich jego 

funkcjonalności. 

Czy Zamawiający uzna powyższy wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy tego typu 

dokumentację techniczną? 

Odp. Zamawiający informuje, iż uzna wymaganie za spełnione, jeżeli na etapie odbioru 

dostarczone zostaną: 

 Dokumentacja techniczna producenta w formie elektronicznej w języku 

angielskim – przy zapewnieniu możliwości wydrukowania tej dokumentacji. 

Dopuszcza się dostarczenie np. pliku PDF z dokumentacją do 

aktualnej/zainstalowanej na urządzeniu wersji oprogramowania systemowego.   

 Certyfikaty/potwierdzenie przedłożone przez dystrybutora lub centrum 

serwisowe na Polskę zaświadczające, iż dostarczone urządzenia są objęte 

wsparciem technicznym producenta  

 Certyfikaty/potwierdzenie przedłożone przez dystrybutora lub centrum 

serwisowe na Polskę zaświadczające, iż dostarczone urządzenia posiadają 

aktywne kontrakty dla usług/licencji czasowych i subskrypcyjnych. 

Jednocześnie Zamawiający nakłada na Wykonawcę wymóg, iż jeżeli producent 

dostarczonego rozwiązania wprowadzi dokumenty opisane w p.3 w czasie, w którym 

urządzenia będą objęte wsparciem technicznym, to Wykonawca zobowiązany jest do 

ich niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu. 

Ponadto:  

Zamawiający dodaje treść w pkt. 3 kol. 2 w tabeli załącznika nr 1 Opis przedmiotu 

zamówienia – Formularz asortymentowy, która otrzymuje brzmienie: 

3 

1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim: w wersji papierowej i 
elektronicznej,  
2) skróconą wersję instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania, w 
formie zalaminowanego dokumentu (jeżeli występuje),  
3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez 
użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji,  
4) paszport techniczny (jeśli dotyczy),                                                                                                            
5) karty gwarancyjne,                                                                                                        
6) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski,     

Dopuszcza się  dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym : 

TAK,  
dołączyć na 

etapie 
dostawy 

wyposażenia 
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1) Dokumentacja techniczna producenta w formie elektronicznej w 
języku angielskim – przy zapewnieniu możliwości wydrukowania tej 
dokumentacji. Dopuszcza się dostarczenie np. pliku PDF z 
dokumentacją do aktualnej/zainstalowanej na urządzeniu wersji 
oprogramowania systemowego  

2) Certyfikaty/potwierdzenie przedłożone przez dystrybutora lub 
centrum serwisowe na Polskę zaświadczające, iż dostarczone 
urządzenia są objęte wsparciem technicznym producenta 

3) Certyfikaty/potwierdzenie przedłożone przez dystrybutora lub 
centrum serwisowe na Polskę zaświadczające, iż dostarczone 
urządzenia posiadają aktywne kontrakty dla usług/licencji czasowych 
i subskrypcyjnych. 

 

 

Pytanie nr 9 

Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ– część IV –  D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I 

NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

„Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne 

jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania 

jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?” 

W SIWZ nie znajdujemy żadnej informacji lub instrukcji dotyczącej zacytowanego punktu. 

Prosimy o wyjaśnienie czy jest faktycznie wymagany i ewentualnie jakie zaświadczenie będzie 

niezbędne do potwierdzenia powyższego? 

Odp. Zamawiający wykreśla wymóg Załącznika nr 3 do SIWZ – JEDZ– część IV –  D: 

SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO. 

 

Pytanie nr 10 

Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ– część IV – C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

pkt 12 

„W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić 

wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości 

o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne 

odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym 

ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?” 

Pragniemy zauważyć, że w odniesieniu do produktów typu firewall nie stosuje się żadnych 

zaświadczeń wystawianych przez niezależne podmioty, które potwierdzają parametry 
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techniczne urządzeń. Jedynym dokumentem poświadczającym powyższe jest dokumentacja 

techniczna urządzenia wystawiona przez producenta sprzętu, który tym samym bierze 

odpowiedzialność za zgodność deklarowanych parametrów ze stanem faktycznym. 

W związku z tym, że w SIWZ nie znajdujemy żadnej informacji lub instrukcji dotyczącej 

zacytowanego punktu, prosimy o wykreślenie powyższego punktu lub wyjaśnienie jakie 

zaświadczenie będzie spełniało powyższy punkt? 

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem V c. w SIWZ,  odpowiednio 

wymagane są;  

a) Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z 

normami ISO 9001 lub równoważny, jeśli dotyczy.  

b) Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z 

normami ISO 14001 lub równoważny, jeśli dotyczy.  

c) Deklaracja zgodności CE, jeśli dotyczy. 

d) inne dokumenty wymienione w formularzu asortymentowym 

 

Pytanie nr 11 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – paragraf 4 „Warunki gwarancji i serwisu” pkt.12. 

Czy w związku z tym, że OPZ wymaga, aby każdy potencjalny wykonawca dostarczył wraz w 

wymaganymi produktami dedykowany serwis techniczny w trybie next business day, który 

oferuje parametry jakościowe wyższe niż typowa rękojmia Zamawiający wyrazi zgodę na jej 

wyłączenie z zapisów umowy? 

Odp. Zamawiający informuje, że w związku z faktem, iż odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji i odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie są tożsame - Zamawiający nie wyłącza 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i nie wyraża na to zgody. 

 

Zamawiający zastępuje: 

 Załącznik nr 1 do SIWZ załącznikiem nr 1 do SIWZ zmiana 

 Załącznik nr 3 do SIWZ załącznikiem nr 3 do SIWZ zmiana 

W związku z powyższym zmianie ulegają również zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić 

powyższe zmiany podczas sporządzania ofert. Oferta złożona bez zastosowania się do 

powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. 

 

Z poważaniem, 

      Jarosław Jermalonek 

 

   Dyrektor ds. Operacyjnych 

                                                                                                    /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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