
 

Numer sprawy ABM-ZP-12/2021 – Dostawa licencji oprogramowania do tworzenia i obróbki dokumentów w formacie 
zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020 oraz licencji oprogramowania antywirusowego  

 

Warszawa, 26 listopada 2021 r.  

Nr sprawy: ABM-ZP-12/2021 

 

 

 

Wykonawcy 

 

 

W związku z pytaniami zgłoszonymi w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w sprawie postępowania na Dostawę licencji 
oprogramowania do tworzenia i obróbki dokumentów w formacie zgodnym ze standardem 
ISO 32000-2:2020 oraz licencji oprogramowania antywirusowego z podziałem na dwie 
części, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający na 
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej przedstawia ich treść wraz z wyjaśnieniami. 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:  

 

Pytanie nr 1: 

14 - Blokowanie plików pobieranych przez protokół http o określonych przez administratora 
rozszerzeniach, nazwach, zawartości. 

Czy Zamawiający dopuszcza brak takiej funkcjonalności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w Załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
Część 2, w wierszu 14 pn.: „Wymagane reakcje blokady” OPZ na Część nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa 
licencji oprogramowania antywirusowego”, tj. Zamawiający wymaga aby była możliwość blokowania 
plików pobieranych przez protokół http o określonych przez administratora rozszerzeniach, nazwach 
oraz zawartości. 

 

Pytanie nr 2: 

14 - Blokowanie zawartości stron WWW w zakresie ochrony przeglądarki, kodu infekującego, 
wyskakujących okienek pop-up, cookies, pobieranie zainfekowanych plików, analizy skryptów. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie blokuje wyskakujących okienek, ale blokuje ich 
zawartość jeżeli zostanie wykryta jako zagrożenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w Załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
Część 2, w wierszu 14 pn.: „Wymagane reakcje blokady” OPZ na Część nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa 
licencji oprogramowania antywirusowego”, tj. Zamawiający wymaga aby była możliwość blokowania 

zawartości stron WWW w zakresie ochrony przeglądarki, kodu infekującego, wyskakujących okienek 
pop-up, cookies, pobieranie zainfekowanych plików oraz analizy skryptów. 
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Pytanie nr 3: 

14 - Blokowanie ruchu do serwerów DNS określonych jako niezaufane albo podejrzane z możliwością 
zmiany klasyfikacji przez administratora lub dodania strony do „zaufanych”. 

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast tego możliwość blokowanie stron po tematyce/kategoriach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w Załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
Część 2, w wierszu 14 pn.: „Wymagane reakcje blokady” OPZ na Część nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa 
licencji oprogramowania antywirusowego”, tj. Zamawiający wymaga aby była możliwość blokowania 
ruchu do serwerów DNS określonych jako niezaufane albo podejrzane z możliwością zmiany 
klasyfikacji przez administratora lub dodania strony do „zaufanych”. 

 

Pytanie nr 4: 

15 - Zabezpieczenie połączenia do dowolnych witryn https klasyfikowanych przez administratora i/lub 
producenta oprogramowania poprzez uniemożliwienie nawiązania nowych sesji do niezaufanych 
hostów w czasie aktywnego połączenia z taką stroną. 

Czy Zamawiający dopuszcza brak takiej funkcjonalności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w Załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
Część 2, w wierszu 15 pn.: „Kontrola sesji” OPZ na Część nr 2 zamówienia pn.: „Dostawa licencji 
oprogramowania antywirusowego”, tj. Zamawiający wymaga aby była możliwość zabezpieczenia 
połączenia do dowolnych witryn https klasyfikowanych przez administratora i/lub producenta 
oprogramowania poprzez uniemożliwienie nawiązania nowych sesji do niezaufanych hostów w czasie 
aktywnego połączenia z taką stroną. 

 

Pytanie nr 5: 

17 - Możliwość tworzenia reguł powiadamiania o nowych, niezarządzanych stacjach roboczych 
w domenie Microsoft Active Directory. 

Czy Zamawiający dopuszcza brak takiego powiadomienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w Załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
Część 2, w wierszu 17 pn.: „Funkcjonalności konsoli administracyjnej” OPZ na Część nr 2 zamówienia 
pn.: „Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego”, tj. Zamawiający wymaga aby była możliwość 
tworzenia reguł powiadamiania o nowych, niezarządzanych stacjach roboczych w domenie Microsoft 
Active Directory. 

 

Pytanie nr 6: 

19 - Dostępna z poziomu aplikacji zakładka „Pomoc” umożliwiająca dostęp do: 

- pomocy programu, 

- naprawy instalacji i aktualizacji, 

- informacji o programie, 

- samouczek. 
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Czy Zamawiający dopuszcza brak zakładki Pomoc w aplikacji, a dostęp do wymienionych punktów jest 
w konsoli zarządzającej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Załącznika nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
Część 2, w wierszu 19 pn.: „Zakładka „Pomoc” (centrum pomocy)” OPZ na Część nr 2 zamówienia pn.: 
„Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego”, poprzez opublikowanie załącznika o nazwie 
„Załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część 2 – po modyfikacji”. 

Po modyfikacji wiersz 19 pn.: „Zakładka „Pomoc” (centrum pomocy)” OPZ na Część nr 2 otrzymał 
brzmienie: „Dostępna z poziomu aplikacji zakładka „Pomoc” umożliwiająca dostęp do: 

- pomocy programu,  

- informacji o programie”. 

 

Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu Załącznika nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia Część 1, w wierszu 17 pn.: „Zakładka „Pomoc” (centrum pomocy)” OPZ na Część nr 1 
zamówienia pn.: „Dostawa licencji oprogramowania do tworzenia i obróbki dokumentów w formacie 
zgodnym ze standardem ISO 32000-2:2020”, poprzez opublikowanie załącznika o nazwie „Załącznik 
nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część 1 – po modyfikacji” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy Pzp, dokonał zmian 

w Załącznikach nr: 1A i 1B do SWZ (zmienione załączniki zostały zamieszczone na stronie 

prowadzonego postępowania), jak poniżej: 

 

Zmiany w treści SWZ: 

 

1. Obecna treść w wierszu 17 Załącznika nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część 1: 

17. 
Zakładka „Pomoc” (centrum 

pomocy) 

Dostępna z poziomu aplikacji zakładka „Pomoc” umożliwiająca 
dostęp do  

- pomocy programu, 
- informacji o programie. 

 

zostaje zmieniona na: 

17. 
Zakładka „Pomoc” (centrum 

pomocy) 

Dostępna z poziomu aplikacji zakładka „Pomoc” 
umożliwiająca dostęp do: 

- pomocy programu, 
- naprawy instalacji i aktualizacji, 
- informacji o programie, 
- samouczek. 
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2. Obecna treść w wierszu 19 Załącznika nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Część 2: 

19. 
Zakładka „Pomoc” (centrum 

pomocy) 

Dostępna z poziomu aplikacji zakładka „Pomoc” 
umożliwiająca dostęp do: 

- pomocy programu, 
- naprawy instalacji i aktualizacji, 
- informacji o programie, 
- samouczek. 

 

zostaje zmieniona na: 

19. 
Zakładka „Pomoc” (centrum 

pomocy) 

Dostępna z poziomu aplikacji zakładka „Pomoc” 
umożliwiająca dostęp do  
- pomocy programu, 
- informacji o programie. 

 

 

Powyższa zmiana treści SWZ (załącznika 1A i 1B do SWZ) nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu.  

 

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian przy sporządzaniu oferty. 

 

 

 

 

_____________________________ 

(Kierownik Zamawiającego lub jego pełnomocnik) 
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