
 

 

 

        

 

Słupia, dnia 13 maja 2022 roku 

  
Gmina Słupia        
  

      Do Wykonawców  

biorących udział w postępowaniu 

RIGKiOŚ.271.22.2022.JJ 

 

dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu 
grantowego Cyfrowa Gmina dla Urzędu Gminy w Słupi” 
 

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH  
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Zamawiający zgodnie z zapisami pkt XI zapytania ofertowego z dnia 09.05.2022 roku udziela 
odpowiedzi na pisemne zapytanie Wykonawcy dotyczące treści zapytania: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy: pakiet 5).  
 
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w ramach którego pakiet usług serwisowych obej-
muje możliwość przesłania zgłoszenia w trybie 24/7 drogą elektroniczną, natomiast samo 
wsparcie techniczne realizowane jest w trybie 8/5 ? 
 
Odpowiedź: 

Ad. 1) Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Mając na uwadze zakres powyższych odpowiedzi, działając w oparciu o pkt XI.4 zapytania ofer-
towego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 
zmian w ofertach, tym samym: 

 

1) Punkt III ust. 1 ppkt 5 otrzymuje brzmienie: 
Pakiet 5 : Zakup i dostawa zabezpieczeń ( firewall, systemów IDS, IPS) 

 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

3 Firewall UTM 1. Porty Switch-a  RJ45: 4 
2. Porty WAN RJ45: 1 
3. Porty USB: 1 
4. Wydajność Firewall : 800 Mb/s 
5. Liczba tuneli SSL VPN: 20 



 

 

 

6. Wielkość sieci (sugerowana liczba komputerów w sieci): 
25 

7. Zintegrowany moduł antywirusowy: Tak 
8. Wbudowany system ochrony przed włamaniami: Tak 
9. Wbudowany moduł filtrowania poczty (spamu): Tak 
10. Możliwość filtrowania złośliwych stron: Tak 
11. Możliwość skanowania szyfrowanego ruchu http: Tak 
12. Kontrola aplikacji/firewall aplikacyjny: Tak 
13. Zabezpieczenie przed wyciekiem danych: Tak 
14. Ochrona przez atakami typu DdoS: Tak 
15. Dedykowane oprogramowanie dla VPN Client-To-Site: 

Tak 
16. Możliwość tworzenia tuneli Site-To-Site: Tak 
17. Wbudowany moduł WiFi: Opcjonalnie 
18. Wbudowane gniazdo na kartę SIM/port USB dla 

modemu:  Opcjonalnie 
19. Możliwość tworzenia zestawień logów w formie 

tekstowej/graficznej 
20. Możliwość zbierania/przesyłania logów systemowych 
21. Możliwość zarządzanie poprzez oprogramowanie, 

stronę WWW, konsolę 
22. Metody uwierzytelnienia dostępu do sieci firmowej: 

lokalna, AD, LDAP, RADIUS, dwuetapowa 
23. Licencja: 2 lata 
24. Wsparcie: 8/5 

 

2) Punkt X ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136,  
96-128 Słupia pokój Nr 1 (sekretariat) do dnia 19 maja 2022r. do godz. 12:00 osobiście, kurierem, za 
pośrednictwem operatora pocztowego  lub  e-mail na adres gmina@slupia.com.pl lub za 
pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie E-PUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
Zamawiającego – /x52urx05pw/SkrytkaESP lub poprzez stronę internetową: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (skan podpisanej, opieczętowanej i datowanej 
oferty) na której to opublikowane zostało niniejsze postępowanie. 
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną należy złożyć skan podpisanego dokumentu lub doku-
ment podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobi-
stym. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.” 

 

 
Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji zapytania ofertowego numer 

sprawy: RIGKiOŚ.271.22.2022.JJ. 

 

 

 Z up. Wójta Gminy Słupia 

     /-/ Małgorzata Bachura 
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