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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
ROZDZIAŁ XXI - Przedmiot zamówienia
ZADANIE NR 1
Minimalne Warunki
Pkt 16
a) Platforma do ochrony przed atakami DDoS musi znajdować się na terenie RP,
właściwe pytanie czy zamawiający zgodzi się na zmianę:
Pkt 16
a) Platforma do ochrony przed atakami DDoS musi znajdować się na terenie UE,
Nadmienię iż taki zapis ogranicza mocno konkurencję i ogranicza ją do jednego podmiotu co zapewne
nie było Państwa intencją i jednocześnie wspomną iż inne instytucje kultury czy rządowe rezygnują z
tego typu zapisów na korzyść zwiększenia konkurencyjności.
Odpowiedź
Wykonawca wyraża zgodę.
W związku z powyższym pkt. 16 lit. a) zadania nr 1 w rozdziale XXI specyfikacji przetargowej
otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca uruchomi usługę ochrony przed atakami DDoS dla łączy internetowych
o następujących parametrach:
a) Platforma do ochrony przed atakami DDoS musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej”
Pytanie
Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty w konsorcjum Firm?

Odpowiedź
Tak. Ofertę może złożyć konsorcjum.
Pytanie
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez Podwykonawcę?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania całego zamówienia ani jakiejkolwiek jego
części podwykonawcom, zarówno w zadaniu nr 1 jaki w zadaniu nr 2. Zapisy istotnych dla
zamawiającego postanowień umowy pozostają bez zmian.
Pytanie
Z uwagi na krótki czas składanie ofert i konieczność sprawdzenia warunków technicznych bardzo
prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20 listopada 2020 r.
Odpowiedź
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19 listopada br. do godz. 13.00. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 19 listopada br. o godz. 13.15.
Pytanie
W nawiązaniu do wymagania łączy: Tabela ,,Warunki wymagane przez Zamawiającego”.
Wykonawca zapewni panel administracyjny Zamawiającemu do obsługi DNS w celu zapewnienia
możliwości zarządzania strefami i dodawania nowych stref oraz zapewni dostęp administracyjny do
serwera.
Czy obsługa DNS może zostać wykonywana za pomocą komunikacji mailowej.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.
Pytanie
W nawiązaniu do wymagań:
-Serwer DNS Wykonawcy (dopuszcza się wirtualizację serwerów) będzie dedykowany wyłącznie
Zamawiającemu oraz zapewnią pełną współpracę
z jego serwerami rekurencyjnymi)
Jakie parametry wirtualne przewiduje Zamawiający pod daną maszyną wirtualną?
Proszę o wskazanie preferowanego systemu operacyjnego.
Odpowiedź
Maszyna jak i jej parametry, przewidziana na serwer musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie
usługi. Preferowany system to CentOS w ostatniej stabilnej wersji.

