POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
tel. centr. (+48 22) 509 22 22
www.pap.pl
Warszawa, dn. 16 listopada 2020 r.

DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie na świadczenie dla Polskiej
Agencji Prasowej S.A. usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem dwóch łączy z wykorzystaniem medium
światłowodowego (zadanie nr 1) oraz medium radiowego (zadanie nr 2)
(nr sprawy 30/20)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w
przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:

Pytanie
Wykonawca wobec treści postanowień wynikających z Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość złożenia Oferty w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej dotyczące sposobu złożenia oferty pozostają bez zmian.
Pytanie
Czy

Zamawiający

wyrazi

zgodę

na

zmianę

sformułowania

„pojemności

co

najmniej

100 Gb każde, które jest podłączone do dwóch niezależnych routerów w każdym z tych punktów” na
„pojemności co najmniej 10 Gb każde, które jest podłączone do dwóch niezależnych routerów w
każdym z tych punktów” w Rozdziale XXI - zadaniu nr 1, minimalnych warunków łącza I, pkt. 13 a)
oraz w zadaniu nr 2, minimalnych warunków łącza, pkt. 12 a) Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.
W celu wyjaśnienia, Zamawiający „pojemności co najmniej 100 Gb każde” rozumie w odniesieniu do
punktu styku (geograficznego) a nie w odniesieniu do interfejsu sieciowego.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania „pojemności co najmniej 100Gb z takimi jak
np. T-Mobile GTS, Orange TP, NASK, Netia TK Telekom, ATM, EXATEL” na „pojemności co najmniej
10Gb z takimi jak np. T-Mobile GTS, Orange TP, NASK, Netia TK Telekom, ATM, EXATEL” w
Rozdziale XXI - zadaniu nr 1, minimalnych warunków łącza I, pkt. 13 b) oraz w zadaniu nr 2,
minimalnych warunków łącza, pkt. 12 b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.
W celu wyjaśnienia, Zamawiający poprzez „pojemności co najmniej 100Gb” rozumie jako sumaryczny
punkt styku 100Gb a nie w odniesieniu do pojedynczego interfejsu sieciowego.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie realizacji ochrony serwerów SIP w oparciu o:
a)

automatyczne odcinanie ruchu na portach po przekroczeniu progu z whitelistowaniem
znanych serwerów SIP;

b)

connection tracking - ograniczanie ruchu z danego źródła, liczba jednoczesnych połączeń, etc.
typu slowloris oraz

c)

przygotowania dla znanych ataków na serwerach SIP wyrażenia regularnego, który
spowoduje drop ramek zawierających znany kod ataków.

w Rozdziale XXI - zadaniu nr 1, minimalnych warunków łącza I, pkt. 16 q), lit. m oraz w zadaniu nr 2,
minimalnych warunków łącza, pkt. 15 q), lit. m Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza ochronę serwerów SIP w zaproponowany sposób
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby konfiguracja polityk bezpieczeństwa dla adresów/sieci
chronionych, listy blokowanych i zaufanych adresów w panelu administracyjnym była wykonywana
przez pracowników Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji
przedmiotowego zamówienia po dokonanym zgłoszeniu przez Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.
Pytanie
Wykonawca wobec treści postanowień wynikających z Rozdziału XXI dla zadania nr 1, łącza I, pkt. 14
zakresu minimalnych warunków w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwraca się z prośbą
do Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający uruchomi na swoim routerze IP SLA Responder
celem wykonywania pomiarów jakości łącza?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na uruchomienie IP SLA Responder na potrzeby monitorowania łącza.
Pytanie
Wykonawca wobec treści postanowień wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie pomiaru (RTD), który należy mierzyć pomiędzy dwoma punktami, zwraca się z prośbą do
Zamawiającego o wyrażenie zgody na pomiary tego parametru pomiędzy routerem Zamawiającego a
Shadow Routerem Internetowym Wykonawcy? Wykonawca uzasadnia swoją prośbę tym, iż
przedmiotowa czynność dotyczy badania jakości całej sieci Wykonawcy, a nie całego Internetu.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.

