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Warszawa, 2019-01-21 

WZP.270.230.2018 
2019-01373 

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 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 

oraz udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1:  

W Załączniku nr 1 do SIWZ w tabeli z ust. III w wierszu nr 6 zawierającej wymagania dla pojedynczego 

urządzenia, Zamawiający definiuje cyt. „HSM wykonuje minimum 450 transakcji na sekundę, gdzie 

transakcja rozumiana jest, jako ilość podpisów cyfrowych wykonywanych algortymem RSA z kluczem 

2048 bitowym”.  

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego wartość nie definiuje innego parametru, który jednoznacznie 

świadczy o wydajności urządzenia a mianowicie ilość podpisów cyfrowych wykonywanych algortymem 

RSA z kluczem 4096 bitowym. Czy w związku z powyższym intencją Zamawiającego jest aby 

przedmiotowe pojedyncze urządzenie posiadało identyczną wydajność dla klucza 4096 bitów tj. 

umożliwiało wykonanie minimum 450 transakcji na sekundę, gdzie transakcja rozumiana jest, jako ilość 

podpisów cyfrowych wykonywanych algortymem RSA z kluczem 4096 bitowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2: 

W Załączniku nr 1 do SIWZ w tabeli z ust. III w wierszu nr 8 zawierającej wymagania dla pojedynczego 

urządzenia, Zamawiający definiuje cyt. „Urządzenie musi pozwalać na tworzenie logicznych partycji do 

przechowywania materiału kryptograficznego. Partycje muszą być niezależnie zarządzane (wymagane 

jest oddzielne uwierzytelnienie do każdej partycji). Partycje muszą pozwalać na całkowitą separację 
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materiału kryptograficznego i zarządzania nim. Wymagane jest, aby urządzenie pozwalało na 

stworzenie przynajmniej 2 takich partycji.”.  

Część urządzeń kryptograficznych posiada równoważne rozwiązania do partycji logicznych pozwalające 

na całkowitą separację materiału kryptograficznego i zarządzanie nim. Czy Zmawiający dopuści 

rozwiązanie równoważne do partycji logicznych oparte o środowisko Security World?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które pozwalają na przechowywanie materiału 

kryptograficznego i niezależne zarządzanie (wymagane jest oddzielne uwierzytelnienie) oraz muszą 

pozwalać na całkowitą separację materiału kryptograficznego i zarządzania nim. 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych 

Systemów Ochrony Zdrowia 

 

(-) Wiktor Rynowiecki 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 


