
 

Znak: AG.I.272.1.14.2018                                                                                             Kielce, dn. 19 lipca 2018 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa klastra UTM wraz z zestawem licencji”, znak: AG.I.272.1.14.2018. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 

1. W pkt 4 ppkt 8 Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

Było: 

8. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie 

słabszym niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 6.8 Gbps. 

 

Jest: 

8. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie 

słabszym niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 5.7 Gbps. 

 

2. W pkt 6 Specyfikacji technicznej zaoferowanego sprzętu – Załącznik nr 3 do SIWZ wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

Było: 

W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 8 mln jednoczesnych połączeń oraz 300.000 nowych połączeń na 

sekundę. 

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 36 Gbps dla pakietów 512 B. 

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 22 Gbps dla pakietów 64 B. 

Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 14 Gbps. 

Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż 

AES256 – SHA256: nie mniej niż 20 Gbps. 

Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno clientside jak i serverside w ramach 

modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 11 Gbps. 

Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus 

- minimum 4.7 Gbps. 

Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie słabszym 

niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 6.8 Gbps. 

 

Jest: 

W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 8 mln jednoczesnych połączeń oraz 300.000 nowych połączeń na 

sekundę. 



Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 36 Gbps dla pakietów 512 B. 

Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 22 Gbps dla pakietów 64 B. 

Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 14 Gbps. 

Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż 

AES256 – SHA256: nie mniej niż 20 Gbps. 

Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno clientside jak i serverside w ramach 

modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 11 Gbps. 

Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus 

- minimum 4.7 Gbps. 

Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie słabszym 

niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 5.7 Gbps. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że  zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna 

zaoferowanego sprzętu. 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania  

i otwarcia ofert.  

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia. 

 

 


