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Warszawa, 20 września 2019 r.
BBA.2.262.29.2019
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego na Zakup, dostawę
i wdrożenie systemu wspomagającego ochronę danych w postaci elektronicznej - DLP,
informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Mając na uwadze, iż pytania w dużej części dotyczą zapisu pkt 3.2.2. Parametrów technicznofunkcjonalnych systemu DLP zawartego w Specyfikacji technicznej Systemu DLP
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ tj. ” W przypadku systemów Mac OS – Zamawiający
dopuszcza pewne różnice we wspieranych funkcjonalnościach w stosunku do systemów
Windows” Zamawiający informuje, iż powyższy zapis dopuszcza możliwość niejednoczesnej
kompatybilności urządzeń zewnętrznych nadzorowanych przez System DLP z systemami
Windows i Mac OS.
Pytanie 1
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie 11:
Administrator systemu DLP musi mieć możliwość zdefiniowania minimum następujących
akcji dla przenośnych pamięci masowych używanych wewnątrz organizacji:
a. blokuj,
b. zezwól,
c. tylko do odczytu.
Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza akcje jak Blokuj/Zezwól/Szyfruj przy kopiowaniu
plików na pamięci masowe?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż Zamawiający pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy ta funkcjonalność również jest wymagana na
klientach DLP instalowanych na komputerach Mac? Niniejsze pytanie wynika
z niejednoznacznego zapisu w Parametrach techniczno-funkcjonalnych systemu DLP punkt
3.2.2: "W przypadku systemów Mac OS – Zamawiający dopuszcza pewne różnice
we wspieranych funkcjonalnościach w stosunku do systemów Windows".
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż Zamawiający potwierdza,
że funkcjonalność ta jest wymagana na klientach DLP instalowanych na komputerach
z systemem Mac OS oraz komputerach z systemem Windows.
Pytanie 2
W nawiązaniu do Opisu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (rozdział III. PROCEDURA
POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, punkt 3
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Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
oraz sposobu oceny ofert ) jak Wykonawca ma określić spełnienie kryterium "Autoryzacji
podłączenia pamięci USB" jeśli funkcja ta jest niedostępna na klientach DLP instalowanych
na komputerach Mac? Niniejsze pytanie wynika z niejednoznacznego zapisu
w Parametrach techniczno-funkcjonalnych systemu DLP punkt 3.2.2:
"W przypadku systemów Mac OS – Zamawiający dopuszcza pewne różnice we wspieranych
funkcjonalnościach w stosunku do systemów Windows".
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż niedostępność funkcji dla systemu
Windows lub Mac OS oznacza, że kryterium nie jest spełnione (w kryterium nie przewidziano
różnic w traktowaniu obu systemów).
Pytanie 3
W nawiązaniu do Opisu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (rozdział III. PROCEDURA
POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, punkt 3
Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
oraz sposobu oceny ofert) jak Wykonawca ma określić spełnienie kryterium "OCR" jeśli
funkcja ta nie jest dostępna dla języka polskiego?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż Zamawiający uzależnił przyznanie
punktów wyłącznie od sposobu integracji funkcji OCR w zaoferowanym systemie, a nie od
dostępności tej funkcji w wersji językowej.
Pytanie 4
W nawiązaniu do Opisu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert (punkt 3 SIWZ) jak Wykonawca ma
określić spełnienie kryterium "OCR" jeśli funkcja ta jest niedostępna na klientach DLP
instalowanych na komputerach Mac? Niniejsze pytanie wynika z niejednoznacznego zapisu
w Parametrach techniczno-funkcjonalnych systemu DLP punkt 3.2.2: "W przypadku
systemów Mac OS – Zamawiający dopuszcza pewne różnice we wspieranych
funkcjonalnościach w stosunku do systemów Windows".
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż kryterium oceny ofert OCR dotyczy
możliwości oferowanego rozwiązania (Zamawiający nie precyzuje czy OCR ma
funkcjonować na stacjach klienckich czy serwerze, ale oba systemy klienckie traktuje
równorzędnie).
Pytanie 5
W sekcji Parametry techniczno-funkcjonalne systemu DLP Zamawiający napisał:
20. Oferowane rozwiązanie powinno umożliwiać przeprowadzanie klasyfikacji informacji.
Mechanizm klasyfikacji oparty na etykietach powinien funkcjonować na zasadzie:
- automatycznego nadawania etykiet w zależności od folderu sieciowego w którym dany plik
się znajduje lub - ręcznego nadawania etykiet przez użytkowników.
Pytanie: Na podstawie udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego na pytanie 14
(dotyczącego wymogu dostarczenia niniejszej funkcjonalności w ramach tego postępowania)
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prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy wymagana funkcja klasyfikacji w oferowanym
rozwiązaniu DLP będzie musiała nadawać dodatkowe metadane o przydzielonej etykiecie,
które następnie zostaną zapisane w chronionym pliku? Czy obsługa etykiet ma być również
dostępna na agentach instalowanych na komputerach Mac?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż w wymaganiu nr. 20 pojęcie „etykieta”
należy rozumieć jako atrybut służący do przeprowadzenia klasyfikacji (Zamawiający nie
przesądza koncepcji klasyfikacji).
Pytanie 6
W sekcji Parametry techniczno-funkcjonalne systemu DLP Zamawiający napisał:
3. System musi mieć architekturę klient-serwer;
3.1. Serwer musi być urządzeniem wirtualnym (virtual appliance) minimum w formatach:
Vmware Workstation,Vmware Player, Vmware vSphere (ESXi), Vmware Fusion, (formaty
plików maszyn wirtualnych wstępnie skonfigurowanych przez producenta: .VMX, .OVF,
.OVA, .XVA, .VHD, .PVM),
3.2. Klient musi być dostępny minimum dla rodzin systemów operacyjnych,
3.2.1. Windows (32/64 bitowy): Windows 10, Windows 8, Windows 7,
3.2.2. Mac: Mac OS 10.X.
W przypadku systemów Mac OS – Zamawiający dopuszcza pewne różnice we wspieranych
funkcjonalnościach w stosunku do systemów Windows.
Pytanie: Prosimy o wskazanie wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności dla agenta
na systemy Mac OS, ponieważ zapis „pewne różnice” jest zapisem, który nie określa
wymagań jakie zamawiający ma wobec agenta na systemy Mac OS.
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż wymagane funkcjonalności dla agenta na
systemy Mac OS są takie same jak wymagane funkcjonalności dla agenta na systemy
Windows.
Pytanie 7
W sekcji Parametry techniczno-funkcjonalne systemu DLP Zamawiający napisał:
Administrator systemu DLP musi mieć możliwość zdefiniowania minimum następujących
akcji dla przenośnych pamięci masowych używanych wewnątrz organizacji:
a. blokuj,
b. zezwól,
c. tylko do odczytu.
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza obsługę przez oferowane rozwiązanie akcji blokuj
i zezwól przy kopiowaniu plików na pamięci masowe? Pytanie to uzasadnione jest tym, że
funkcja "tylko do odczytu" nie jest typową funkcją DLP (nie zabezpiecza danych przed ich
faktycznym wyciekiem z organizacji).
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż akcje blokuj, zezwól, tylko do odczytu
dotyczą nośnika, a nie plików.
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Pytanie 8
W punkcie 20 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga funkcjonalności, która
umożliwia automatyczne nadawanie etykiet w zależności od folderu sieciowego, w którym
dany plik się znajduje. Proszę o informację, w jaki sposób są współdzielone zasoby plikowe
(np. serwery plików Microsoft, dedykowane filery, jeśli tak to jakie, itp.)?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż współdzielone zasoby plikowe
funkcjonują na serwerach plików Microsoft.
W pkt 20 Zamawiający wymaga:
„Oferowane rozwiązanie powinno umożliwiać przeprowadzanie klasyfikacji informacji.
Mechanizm klasyfikacji oparty na etykietach powinien funkcjonować na zasadzie:
- automatycznego nadawania etykiet w zależności od folderu sieciowego w którym dany plik
się znajduje,
lub
- ręcznego nadawania etykiet przez użytkowników.”
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie DLP, które nie posiada funkcjonalności klasyfikacji
informacji opisanej w punkcie 20 załącznika nr 1 do SIWZ jednocześnie spełniające
wszystkie pozostałe wymagania?
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania
DLP, które nie posiada funkcjonalności klasyfikacji informacji opisanej w punkcie 20
załącznika nr 1 do SIWZ przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do
dnia 25 września 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 25 września 2019 r.
o godz. 11:30
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