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Warszawa, 2019-01-25 

WZP.270.230.2018 
2019-01790 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Rozbudowę sieciowych modułów kryptograficznych HSM (Hardware 

security module) przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A” znak sprawy: WZP.270.230.2018  

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania i wnioski od Wykonawców 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań 

i wniosków oraz udziela odpowiedzi. 

Pytanie nr 1:  

Dotyczy Opis Przedmiotu zamówienia rozdział III. Pkt. 1 tabela punkt 6.  

Obecnie Zamawiający wymaga aby moduł kryptograficzny wykonywał jednocześnie minimum 450 

transakcji na sekundę. Ponieważ Zamawiający wymaga dostarczenia modułów kryptograficznych 

Thales nShield Connect 1500+ (lub równoważnych), prosimy o zmianę wymagania na obsługę 

maksymalnie 450 transakcji na sekundę – ponieważ tyle obsługuje właśnie Thales nShield Connect 

1500+. W chwili obecnej urządzenie wzorcowe nie spełnia wymagań SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymaganie minimalne opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ  Opis 

Przedmiotu zamówienia rozdział III. Pkt. 1 tabela punkt 6 spełnią wszystkie urządzenia, które wykonują 

450 i więcej transakcji na sekundę (czyli w tym także urządzenie Thales nShield 1500+), gdzie transakcja 

rozumiana jest, jako ilość podpisów cyfrowych wykonywanych algorytmem RSA z kluczem 2048 

bitowym. 
 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy Opis Przedmiotu zamówienia rozdział III. Pkt. 1 tabela punkt 8.  

Zamawiający wymaga możliwości tworzenia logicznych partycji do przechowywania materiału 

kryptograficznego. Thales nShield Connect 1500+ nie posiada możliwości tworzenia partycji, posiada 

środowisko Secyrity World. Prosimy o usunięcie tego wymagania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które pozwalają na przechowywanie 
materiału kryptograficznego i niezależne zarządzanie (wymagane jest oddzielne 
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uwierzytelnienie) oraz muszą pozwalać na całkowitą separację materiału kryptograficznego i 
zarządzania nim. 
 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy Opis Przedmiotu zamówienia rozdział III. Pkt. 1 tabela punkt 16.  

Prosimy o informację czy przy zaoferowaniu urządzeń Thales nShield Connect 1500+ Zamawiający 

wymaga również instalacji i odtworzenia kluczy prywatnych z obecnie posiadanych przez 

Zamawiającego urządzeń Thales nShield Connect 1500. Mogą wystąpić utrudnienia w dalszej fazie 

korzystania z urządzeń, ponieważ ograniczy to korzystanie z trybu HA klastra. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia rozdział III. Pkt. 1 
tabela punkt 16 podpunkt 2 wymaga aby Wykonawca zapewnił asystę techniczną Zamawiającemu lub 
podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego w celu dokonania ich implementacji, instalacji 
i odtworzeniu kluczy prywatnych z obecnie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Thales nShield 
Connect 1500 w przypadku dostarczenia równoważnych do Thales nShield Connect 1500+ sieciowych 
modułów kryptograficznych HSM. 
 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy wzór umowy par. 5 pkt. 7 “W przypadku awarii Modułu wymagającego jego wymiany, 

wymiana na nowy Moduł zostanie dokonana bez konieczności zwrotu Modułu uszkodzonego.”. 

Producenci modułów kryptograficznych (w tym również Thales) nie praktykują pozostawiania całego 

urządzenia u Zamawiającego w przypadku awarii wymagającej jego wymiany. Standardową praktyką 

jest dostarczenie nowego urządzenia oraz odesłanie urządzenia wadliwego. Prosimy o rezygnację 

z wymagania pozostawienia urządzenia wadliwego w przypadku wymiany na nowe urządzenie. 

W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie musiał się zaopatrzyć w nowe urządzenia trzymane jako 

awaryjne celem ich odesłania do producenta w przypadku awarii wymagającej wymiany co oczywiście 

wpłynie na cenę wykonania zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych 

Systemów Ochrony Zdrowia 

 

(-) Wiktor Rynowiecki 

..................................................................................... 
(podpis kierownika  zamawiającego lub osoby umocowanej) 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 


