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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 32/20)

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
Chciałbym uściślić informacje na temat przetargu na łącza światłowodowe i radiowe dla PAP.
Interesuje mnie zapis o udokumentowanie usługi DDos. Posiadamy taką usługę, ale nie od 3 lat, w
związku z czym moje pytanie brzmi czy to dyskwalifikuje nas jako potencjalnego wykonawcę?
Pozostałe warunki jak najbardziej są do spełnienia i chętnie byśmy do tego przetargu przystąpili.
Bardzo proszę o informację zwrotną..
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w rozdziale IV specyfikacji przetargowej:
„Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
ZADANIE NR 1
wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 3 zamówienia polegające na świadczeniu usługi
dostępu do sieci Internet za pośrednictwem medium w postaci kabla światłowodowego poprzez
zestawienie minimum dwóch łączy z usługą DDoS, o wartości zamówienia przekraczającej
równowartość 100.000,00 zł netto każde.
ZADANIE NR 2
wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 3 zamówienia polegające na świadczeniu usługi
dostępu do sieci Internet za pośrednictwem medium w postaci technologii radiowej „point to point” w
paśmie licencjonowanym wraz z ochroną przed atakami DDoS, o wartości zamówienia
przekraczającej równowartość 100.000,00 zł netto każde.”

Zamawiający zwraca uwagę, że: „Wykonawca może złożyć ofertę tylko w odniesieniu do jednego
zadania (części) zamówienia. Złożenia przez jednego Wykonawcę ofert na realizację obu zadań
(części) zamówienia skutkować będzie odrzuceniem tych ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
Ustawy Pzp.”
Pytanie
Chciałabym zapytać czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania informatyków po Państwa i
naszej stronie w celu wyjaśnienia kwestii technicznych dotyczących DSN.
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wziąć udziału w przetargu z uwagi na spełnienia warunków
przetargu.
Mamy podejrzenia, ze są duże nie jasności związane z usługą.
,,W nawiązaniu do wymagania łączy: Tabela ,,Warunki wymagane przez Zamawiającego”.
1.

Serwer DNS Wykonawcy (dopuszcza się wirtualizację serwerów) będzie dedykowany wyłącznie
Zamawiającemu oraz zapewnią pełną współpracę z jego serwerami rekurencyjnymi.

Nie mamy serwera dedykowanego. Usługa Secure DNS oparta jest na infrastrukturze rozporoszonej.


używamy technologii „anycast”.W tej technologii pracują światowe sieci serwujące np.
domenę .com czy .pl.



SecureDNS składa się z ponad 50 zabezpieczonych przeciw atakom DDoS węzłów,
znajdujących się zarówno w sieci Orange Polska, jak i w innych sieciach w Polsce i na
świecie, w 30 krajach na 5 kontynentach



SecureDNS - polega na geograficznym rozproszeniu serwerów odpowiadających na
zapytania DNS klientów. Zapytania te trafiają zawsze do najbliższego geograficznie (sieciowo)
serwera.
Czy akceptują Państwo zmianę.

2.

Wykonawca zapewni panel administracyjny Zamawiającemu do obsługi DNS w celu zapewnienia
możliwości zarządzania strefami i dodawania nowych stref oraz zapewni dostęp administracyjny
do serwera. Zamawiający dopuszcza możliwość zarządzania serwerem poprzez dostęp do
konsoli serwera.

W usłudze Secure Dns dostarczamy funkcjonalności serwera autoratywnego jako Secondary Dns.
Klient wykorzystuje Hidden Master.
Nie zapewniamy panelu administracyjnego.
Czy akceptują Państwo sposób świadczenia usługi Secure DNS bez panelu administracyjnego?
Jest to o tyle ważne, ze zarządzanie DNS odbywa się na Państwa architekturze.
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania.
Usługa DNS jest usługą na tyle powszechną, że nie powinno być w tym obszarze niejasności.
Wymaganie zamawiającego są jasno sprecyzowane w specyfikacji przetargowej.
Zamawiający oczekuje, że oferowany serwer z uruchomioną usługą będzie zgodny z wymogami
określonymi w przedmiocie zamówienia specyfikacji przetargowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi serwera autoratywnego jako Secondary DNS.
Klient wykorzystuje Hidden Master.

Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył panel administracyjny zamawiającemu do obsługi
DNS w celu zapewnienia możliwości zarządzania strefami i dodawania nowych stref.
Pytanie
Czy państwa interesuje usługa outsourcingu serwera DNS, czy ochrony serwera DNS /
zabezpieczenia widoczności domeny PAP w interencie?
Usługa Secure DNS swoim zakresem nie dostarczenia serwera DNS.
Odpowiedź
Zamawiający określił swoje wymagania w przedmiocie zamówienia specyfikacji przetargowej.
Zamawiający nie jest zainteresowany outsourcingiem.

