Warszawa, dn. 19.08.2010 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ZAOPATRYWANIA SIt.ZBROJNYCH

AI. Niepodleglosci 218 00-911 WARSZAWA

wIg rozdzielnika

dotyczy: procedury pozyskania sprzetu tempestowego

0

nr DZSZ175NII-45IUZ/PRZ/Z/2010

W zwiazku ze zlozonymi pytaniami przez Wykonawc6w do postepowania na dostawe
sprzetu komputerowego klasy Tempest zgodnie z norma SDIP-27 (nr ref. DZSZ175/VII
45IUZ/PRZ/Z/20 10) Zamawiajacy ponizej udziela odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
W nawiazaniu do ww. Warunk6w Przetargu prosze 0 wyjasnienie i uszczegolowienie
wymagania Zamawiajacego ujetego w pkt. 1 (Okreslenie przedmiotu postepowania) ppkt
1.6.9, cytuje: .Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadal wprowadzona procedure
serwisowa zatwierdzona przez Sluzbe Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencje
Bezpieczenstwa Wewnetrznego (ABW); Procedura musi opisywac spos6b i zakres
dokonywanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, po kt6rych nie S<\. konieczne
ponowne badania urzadzenia na szczelnosc magnetyczna,"
W naszym odczuciu powyzsze wymaganie Zamawiajacego budzi watpliwosc co do
mozliwosci jego spelnienia przez potencjalnych uczestnik6w postepowania na etapie
skladania ofert i stoi w sprzecznosci z postanowieniami wzoru umowy (zal. nr 8 do
Warunk6w przetargu § 8 ust. 14 pkt 11).
Wymagana przedmiotowa procedura serwisowa jest logicznie zwiqzana z przedmiotem
postepowania, gdyz tylko wtedy wymaganie to mote bye uznane za uzasadnione. Inaczej
piszqc, Zamawiajqcy ma prawo wymagac aby wykonawca zamowienia w okresie swiadczenia
z
uslug gwarancyjnych/pogwarancyjnych - a wiec w procesie zwiqzania
wykonywaniem przedmiotu zamowienia lub na ustalony term in wykonania dostawy
wynikajqcej z umowy posiadal dokument (wystawiony przez SKW lub AB W) potwierdzajqcy
zdolnosc do serwisowania wyprodukowanych wyrobow na podstawie przedstawionej
dokumentacji technologicznej produkowanych wyrobow. Przyjmujqc jako wlasciwe i
uzasadnione takie rozumowanie to procedure taka mozna opracowac wylqcznie w procesie
produkcji wyrobow i badan laboratoryjnych potwierdzajqcych w sposob empiryczny
osiqgniecie zalozonych norm SDIP - czyli wfazie wykonywania umowy a nie skladania oferty.
Dodatkowo nalezy zauwazyc, ze powyzsze wymaganie (drugie zdanie) jest sprzeczne rowniez
z wzorem umowy (zal. nr 8 do Warunkow przetargu § 8 ust. 14 pkt 11). Przyjecie zalozenia, ze
naprawa gwarancyjna lub pogwarancyjna nie naruszy szczelnosci elektromagnetycznej mote
bye zasadne jedynie w korelacji z procesem certyfikacji typu (przy stosowaniu identycznych
czesci i komponentow). Jednakowoz, majqc na wzgledzie dynamike zmian sprzetu bazowego
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IT, certyfikacja typu mija sie zjej logikq, a przygotowanie procedury serwisowej z zalozeniem
jej celow. Nalezaloby uwzgledniac praktycznie indywidualnie kazdy produkowany wyrob, co
biorqc pod uwage administracyjny charakter uzgadniania i zatwierdzania procedury staje sie
wr~cz niemozliwe w zalozonych terminach dostaw wymaganych przez Zamawiajqcego

Odpowiedz:
Zamawiajacy odstepuje od wymogu okreslonego w punkcie 1.6.9 oraz punkcie 6.1.3 lit d
Warunk6w Przetargu na dostawe sprzetu komputerowego klasy Tempest zgodnie z
norma SDIP-27. Ponadto w Zalaezniku nr 1 (Formularz ofertowy) wykresla sie zapisy
zawarte w punkcie 10.2).
Pytanie nr 2:
Zamawiajacy wymaga w Warunkach Przetargu (Zalacznik nr 2A, poz: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1,
1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, ... itd. - w kolumnie .Parametr'' odpowiednio w wierszach "Certyfikaty i
standardy") aby Wykonawca zalaczyl do oferty na oferowane urzadzenia certyfikaty (SDIP
27 level AI dawne AMSG 720B/) wydane przez stosowna jednostke certyfikujaca (JC SKW
lub DBTI ABW)
Czy Zamawiajqcy mote odstqpic od wymogu zalqczenia do oferty certyfikatow wydanych
przez stosownq jednostke certyfikujqca na rzecz zalqczenia przykfadowych certyfikatow
odpowiadajqcych przedmiotowi zamowienia (poszczeg6lnych urzqdzen), zgodnych co do
modelu zamawianego i oferowanego urzqdzenia?
Odpowiedz:
Zamawiajacy oczekuje zalaczenia
do
oferty
przykladowych
certyfikat6w
odpowiadajacych przedmiotowi zam6wienia (poszczeg6lnych urzadzeri), zgodnych co do
modelu oferowanego sprzetu. Zalaczone certyfikaty maja bye wydane przez stosowna
jednostke certyfikujaca (JC SKW lub DBTI ABW).
Pytanie nr 3:
Zamawiajacy w punkcie 6.1.3, podpunkt d) (strona nr 5 Warunk6w Przetargu) wymaga, aby
Wykonawca dolaczyl do oferty oswiadczenie 0 posiadaniu zatwierdzonej przez Sluzbe
Ochrony Panstwa procedury serwisowej (S K W tub AB W), 0 kt6rej mowa w punkcie 1.6.9 
.Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadal wprowadzona procedure serwisowa
zatwierdzona przez Sluzbe Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencje Bezpieczenstwa
Wewnetrznego. Procedura musi opisywac spos6b i zakres dokonywanych napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych, po kt6rych nie sa konieczne ponowne badania
urzadzenia na szczelnosc magnetyczna."
Wedlug naszej najlepszej wiedzy, w ramach nadzoru nad certyfikatem Zgodnosci dla
wyrobow ochrony elektromagnetycznej, Jednostki Certyfikujqce S K W lub AB W prowadza
proces uznawania zdolnosci serwisu do naprawy/modernizacji urzqdzen, bez obowiqzku
wykonywania po kaidej naprawie pelnych badan kontrolnych.
W przypadku braku uznania przez Jednostke Certyfikujqca serwisu i procedur serwisowych,
kazda naprawa urzqdzenia, skutkujqca zerwaniem plomb, wymaga przeprowadzenia badan
certyfikacyjnych w uznanym przez Jednostke Certyfikujqca laboratorium badawczym. Nie jest
mozliwe wczesniejsze uzyskanie fisty napraw, po ktorych nie sa konieczne ponowne badania
urzqdzenia na szczelnosc - 0 ewentualnym ponownym badaniu decyduje, w przypadku braku
uznania serwisu i procedur serwisowych, Jednostka Certyfikujqca, \Io uprzednim
dostarczeniu dokumentacji z przeprowadzonej naprawy. Producent danego urzqdzenia mote
okreslic liste czynnosci serwisowych, ktore nie wymagaja rozszczelnienia obudowy danego
urzqdzenia (np. wymiana dysku twardego znajdujqcego sie w wyjmowanej obudowie). Nalezy
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zwrocic jednak uwage, ze moga to bye jedynie zalecenia - ostateczna instancjq decydujqca 0
ponownych badaniach po naprawie powinna bye Jednostka Certyfikujqca, sprawujqca nadzor
nad dana partia sprzetu.
Uznanie zdolnosci serwisu do naprawy/modernizacji urzqdzen przez Jednostke
Certyfikacyjnq, bez obowiqzku wykonywania po kaidej naprawie pelnych badan
kontrolnych, wedlug naszej najlepszej wiedzy rowniez nie mote bye wymogiem stawianym
przez Zamawiajqcego, zwatywszy na fakt, ze tego typu certyfikat wydawany jest z reguly na
dana partie sprzetu, dopuszczona uprzednio przez JC do eksploatacji w systemie
teleinformatycznym uzytkownika. Czyli nie mozna zqdac od Wykonawcy zatwierdzonej przez
SKW lub ABW procedury serwisowej przed z certyfikowaniem przez Sluzby Ochrony Panstwa
dostarczonego sprzetu.
W zwiqzku z powyzszym prosimy 0 odstqpienie Zamawiajqcego od tego wymogu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy odstepuje od wymogu okreslonego w punkcie 1.6.9 oraz punkcie 6.1.3 lit d
Warunkow Przetargu na dostawe sprzetu komputerowego k1asy Tempest zgodnie z
norma SDIP-27. Ponadto w Zalaczniku nr 1 (Formularz ofertowy) wykresla sie zapisy
zawarte w punkcie 10.2).

Pytanie nr 4:
Ze wzgledu na brak dostepnosci na rynku drukarki, spelniajacej jeden z parametrow
wymienionych w Warunkach przetargu, tj. odnoszacy sift do normatywnego obciazenia
miesiecznego drukarki ustalonego na poziomie do 150 000 stron/miesiac, zwracamy sie z
zapytaniem czy Zamawiajqcy dopuszcza zmiane wymagan z 150 000 stron/miesiqc na 100
000 stron/miesiqc. Zaznaczajqc jednoczesnie, ze pozostale parametry wymaganego minimum
technicznego odnoszqcego sie do drukarki, zostanq zachowane.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Warunkow Przetargu.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie monitora 0 panelu PVA zamiast S-PVA? Monitor z
panelem PVA posiada bardzo szeroki kqt widzenia i wiernie odzwierciedla kolory. Ma
rozdzielczosc maksymalnq 1680xl 050.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie monitora z panelem PYA zamiast S-PVA przy
zachowaniu wszystkich pozostalych wymaganych parametrow.

Pytanie nr 6:
Proces certyfikacji jest generalnie niezalezny od Wykonawcy, a termin wydania certyfikatu
wynika z procedur obowiazujacych w Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) lub
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego (ABW).
Czy zamawiajqcy dopuszcza, aby term in odbioru wojskowego byl rownoznaczny z terminem
zakonczenia umowy?
Odpowiedz:
Zgodnie z Warunkami Przetargu Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc sprzet (wraz
z certyfikatami potwierdzajacyrni spelnienie SDIP-27 level A) do Odbiorcy w terminie
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do dnia 10.12.2010r. Szczegolowy opis realizacji dostawy precyzuje Wzor Umowy (Zal.
Nr 8 do Warunkow Przetargu).
Pytanie nr 7:
Prosze 0 uszczegolowienie, kto pokrywa koszty certyfikacji (badania i wydanie certyfikatu),
Zamawiajqcy czy Wykonawca.
Odpowiedz:
Koszty certyfikacji (badania i wydanie certyfikatu) Wykonawca zobowlazany jest
uwzglednic w wartosci oferty - takze koszty zwiazane z ponown~ certyfikacja zwiazana z
realizacja uslugi gwarancyjnej (serwisowej).
Pytanie nr 8:
Prosze 0 wyjasnienie pkt 6.3.3 Warunkow przetargu, tzn. czy wskazujqc wykaz w pkt 9,
Zamawiajqcy mial na mysli, Wykaz dostawcow zagranicznych (wymieniony w pkt 9. J2) czy
mote inny?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajacy doprecyzowuje zapis 6.3.3. Warunkow Przetargu ktory otrzymuje
brzmienie:
,,6.3.3. Wykaz 0 ktorym mowa w punkcie 9.12"
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiajqcy wymaga aby sprzet bazowy, legitymowal sie znakiem CE, ktory umozliwia
weryfikacje jakosciowa sprzetu uzytego do wykonania zamowienia?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajaey wymaga aby dostarczony sprzet legitymowal sir znakiem CEo
Pytanie nr 10:
W warunkach przetargu pkt 1.6.8 oraz 6.1.3. lit. a, Zamawiajacy wymaga potwierdzenia
przeszkolenia personelu serwisowego Wykonawcy.
Prosze Zamawiajqcego 0 uszczegolowienia formy potwierdzenia odbycia przeszkolenia. Czy
ma to bye np. potwierdzenie przeszkolenia wydane przez ABW lub SKW, czy tez przez
producenta sprzetu?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga wykonywania uslug serwisowych przez wykwalifikowanych
pracownikow serwisu producenta lub innego wskazanego przez niego podmiotu, pod
warunkiem przeszkolenia przez niego personelu serwisowego w zakresie naprawy i
obslugi technicznej oferowanych urzadzen.
Pytanie nr 11:
Zamawiajacy w zalaczniku nr 2A pkt 1.1.2 zaproszenia do skladania ofert okreslil w
wymaganiach technicznych jezyk drukarki PCL5e, PCL6, Postscript, RPCS.
Jezyk RPCS jest oznaczony znakiem towarowym TM co oznacza, ze jest prawnie
chronionym, niepowtarzalnym elementem produktu, skutecznie odrozniajacym go od
produkt6w konkurencyjnych. Jest to cecha drukarek firmy RICOH. Wskazanie jezyka RPCS
swiadomie preferuje wymienionego producenta drukarek jednoczesnie nie dopuszczajac
mozliwosci zastosowania drukarek innych producent6w.
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W zwiqzku z powyzszym czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie drukarki, ktora
obsluguje wszystkie wskazane jezyki z wylqczeniem jezyka RPCS.
Odpowiedz:
Zarnawiajacy wymaga dostarczenia drukarki, ktora obsluguje wszystkie wskazane
jezyki opisu stron z wylaczeniem jezyka RPCS.
Pytanie nr 12:
W paragrafie 9 ust. 3 projektu umowy "Odbior ilosciowo-jakosciowy" mowa jest 0
wymogach, Jakie musi spelniac protokol przyjecia / przekazania, min. .Protokoi musi
okreslac numer faktury dotyczqcej przekazywanego Wyroby, a takze ceny jednostkowe
wynikajqce z wartosci okreslonej w fakturze" Natomiast zalqcznik nr 2 do wzoru umowy
"Wzor protokolu przyjecia przekazania" nie uwzglednia zawarcia tych danych w tym
dokumencie.
Uprzejmie prosze 0 wyjasnienie, ktora forma jest obowiqzujqca.
Odpowiedz:
Zmodyfikowany zalacznik nr 2 "Wzor protokolu przyjecia-przekazania" do Wzoru
umowy zostal zalaczony do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiajaey modyfikuje Warunki Przetargu:
W czesci dotyczacej zalacznika nr 2B oraz 2C - ktorych aktualne brzmienie stanowia
zalaczniki do niniejszego pisma.
w czesci dotyczacej Zalacznika nr 8 -Wzor Umowy:
1.

W ,,§4 Odbiorca - w punkcie 3 (dla Zadania nr 1) dodaje podpunkt 5 ktory
otrzymuje brzmienie:
,,5. Zarzqd Planowania Systemow Dowodzenia i Lqcznosci - P-6 SG WP"

2.

W ,,§5 Sposob i miejsce realizacji Umowy" - (dla Zadania nr 1,2,3,4 ) dodaje punkt
6. ktory otrzymuje brzmienie:
,,6. Wykonawca dostarczy do Zamawiajqcego, w terminie do 30.03.2011 r. - wlasciwe
procedury serwisowe zatwierdzone przez wlasciwa Jednostke Certyfikujqca Sluiby
Ochrony Panstwa (SKW lub ABW) dla napraw pogwarancyjnych Wyrobu.
W ,,§7 Odbior ilosciowo-jakosciowy" -modyfikuje punkt 4 - w zwiazku z
wprowadzeniem do wzoru Umowy dla zadania nr 1 zalacznika nr 4 - i nadaje mu
brzmienie:
,,4. Fakt zrealizowania przez Wykonawce uslugi szkolenia, 0 ktorej mowa §7 ust 10
zostanie potwierdzony protokolem przeprowadzenia szkolenia zgodnie Z zalqcznikiem
nr 4 do Umowy. Protokol musi bye podpisany przez osobe upowainiona ze strony
Wykonawcy i Uiytkownika i opatrzony pieczeciq Uiytkownika":

3.

4.

W ,,§12 Kary Umowne" - (dla Zadania nr 1,2,3,4) dodaje punkt 6, ktory otrzymuje
brzmienie:
,,6. W przypadku zwloki w realizacji zobowiqzania, 0 ktorym mowa w §5 pkt 6,
Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kare umowna w wysokosci 5.000,00 zl za kaidy
rozpoczety dzien zwloki, nie wiecej jednak nil. 200.000,00 zl."
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W zwiazku z wprowadzonymi modyfikacjami do Warunk6w Przetargu do
postepowania na dostawe sprzetu komputerowego klasy tempest (nr ref. DZSZI7SIVII
4S/UZ/PRZ/ZI2010) Zamawiajacy przedluza tennin zlozenia ofert na dzien 30.08.2010 do
godz. 09.00. Tennin otwarcia ofert Zamawiajacy ustala na dzien 30.08.2010 na godz.l0.00
w sali 020 przy AI. Niepodleglosci 218 w Warszawie.

1. Zalacznik nr 1 - Zmodyfikowana Specyfikacja techniczna (zalacznik 2B oraz 2C do
Warunk6w Przetargu) na 2 stronach.
2. Zalacznik nr 2- Wz6r protokolu przeprowadzonego szkolenia (zalacznik nr 4 do wzoru
Umowy do zadania nr 1) na 1 str.

PRZEWODNICZf\CY KOMISJI
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Nr referencyjny DZSZl75NII-45/UZlPRZlZl2010

Zalacznik nr 2B

Zadanie nr 1:
STACJONARNE ZESTAWY TEMPESTOWE - wymagania dotyczace
ukompletowania, spelnlenla normy SDIP-27, ilosci

~

Oznaczenie zestawu

Norma
SDIP-27

[kpl.]

1

Zestaw ZT-1

Level A

118

2

Zestaw ZT-2

Level A

3

1I0se

3

Zestaw ZT-3

Level B

3

4

Zestaw ZT-4

Level A

1

5

Zestaw ZT-5

Level A

28

Zadanie nr 2:
PRZENOSNE ZESTAWY TEMPESTOWE - wymagania dotyczace
ukompletowania, spelnlenla normy SDIP-27, llosci

I~
~I

1I0se

Oznaczenie zestawu

Norma
SDIP-27

[kpl.]

Zestaw NT1

Level A

15

Zadanie nr 3
PERYFERYJNE URZ~DZENIE TEMPESTOWE - wymagania dotyczace
ukompletowania, spelnlenla normy SDIP-27, ilosci:

~
L.p.

Oznaczenie zestawu

Norma
SDIP-27

[kpl.]

2

Zestaw P1

Level A

2

3

Zestaw P2

Level A

7

4

Zestaw P3

Level A

1

5

Zestaw P4

Level A

4

6

Zestaw P5

Level A

2

1I0se

1I0se

Zadanie nr 4 Szafa antyemisyjna
L.p.

Oznaczenie zestawu

Norma
SDIP-27

[kpl.]

1

Szafa antyemisyjna

Level A

5
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Zalacznik nr 2C DO Warunk6w przetargu

Zestawy klasy tempest - wymagania dotyczace ukompletowania, spetnienia normy
SDIP-27, lloscl, miejsce dostawy

Norma
SDIP-27
Zadanie nr 1: Stacjonarne zestawy tempestowe
1.
Zestaw ZT-1
Level A

1I0se

2.
Zestaw ZT-2
Level A
Zestaw ZT-3
3.
Level B
4.
Zestaw ZT-4
Level A
Zestaw ZT-5
5.
Level A
Zadanie nr 2: Przenosne zestawy tempestowe

L.p.

1.

[kpl]

Miejsce
dostawy

118

ZEGRZE

3
3
1
28

ZEGRZE
ZEGRZE
ZEGRZE
ZEGRZE

15

CSMMW
ZEGRZE

1

CSMMW

7

ZEGRZE

Level A
Level A
Level A

1
4
2

ZEGRZE
CSMMW
tOWICZ

DOIN(1
DOIN(2)
WBBlit(5)
DOIN(1 )
MW(4)
SP(2)

Level A

5

ZEGRZE

WBBtil (5)

Oznaczenie

Zestaw NT-1

Level A

Zadanie nr 3: Peryferyjne urzadzenia tempestowe
Zestaw P1
Level A
1.
2.
Level A
Zestaw P2
Zestaw P3
3.
4.
Zestaw P4
Zestaw P5
5.
Zadanie nr 4: Szafa antyemisyjna
Szafa antvemisvina
1

Uzytkownik
WBBtil(30)
DOII\I(8)
P-6 SGWP(80)
DOIN (3)
DOIN(3
P-2 SG WP(1)
DliT (28
DliT(8)
MW(4)
JW. 2305 (3)

CSM MW - Centralna Skfadnica Materiafowa lV1arynarki Wojennej Gdynia,
Zegrze - 9 Rejonowa Baza Materiafowa (RBM) Rembert6w,
towicz - 1 Baza Materiafowo-Techniczna 99-400 towicz
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Zalacznik Nr 4 do wzoru umowy

Pieczec nagf6wkowa

Warszawa, dnia

..

Wykonawcy

WZOR PROTOKOt.U
Z PRZEPROWADZONEGO SZKOLENIA

Zgodnie

z

UmOWq

nr

DZSZ/75/vII-45/UZ/PRZIZ/2010

dostaw~.....................

z

dnia........ ...

na

zawarta porniedzy Zarnawiajacyrn - Departamentem

Zaopatrywania SZ a Wykonawcq - firma

.

, Uzytkownik potwierdza

przeprowadzenie szkolenia z zakresu Configuring, Managing & Maintaining Windows Server

0:

2008 Servers" dla trzech os6b w dniach

I Lop. I

IlTIi~

I

i Nazwisko

I

Temat
szkolenia

Ilosc godzin

I

Uwagi

I

2

LJ._-'--
Uwagi Uzytkownika:

'-
0"

o.

0

•••

00

•••

00

••••••••

0

0

••••••••

0

•••••••••

---'
0

•••••••••••••••

----'__--'
0

•••••••••

0

•••

o'

Protokol sporzadzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
Egz. Nr 1 - Ui:ytkownik
Eqz, Nr 2 - Wykonawca
Egzo Nr 3 - Departament Zaopatrywania Sif Zbrojnych MONI

WYKOI'JAWCA

Nr postepowenie: DZSZl751V11-45/UZlPRZlZl201 0

UZYTKOWNIK

