Opis Przedmiotu Zamówienia
I. Nazwa przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla czterech sprzętowych modułów kryptograficznych
HSM.
II. Kody CPV
71356300-1 – – Usługi w zakresie wsparcia technicznego

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego dla czterech (dwóch par
redundantnych) sprzętowych modułów kryptograficznych HSM (ang. Hardware security module)
z wbudowanym interfejsem sieciowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem, licencjami, kartami
oraz elektronicznymi tokenami USB dla administratorów i operatorów urządzeń, przez okres od dnia
zawarcia umowy do dnia 01.09.2022r. (dalej określanych również jako „Usługi”).
IV. Zestawienie urządzeń objętych wsparciem technicznym znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela - Szczegółowy wykaz Urządzeń

Lp.

1.

Rodzaj
Urządzeń

Sieciowe
urządzenia
HSM Luna SA

Sieciowe
2. urządzenia
HSM Luna SP

Liczba
Urządzeń

2

2

Nazwa, model, wersja podzespołów urządzeń i określenie
posiadanych licencji

Liczba

LUNA SA 1700, REMOTE PED BNDL (2 HSMP, CL, SW 5.2.B, FW
6.2.1/6.10.2, REMOTE PED, 20 PED KEYS)

2

BACKUP HSM

1

10 PARTITIONS CFG UPGD SPKG, SN SPECIFIC, LUNA SA

2

Licencja dla każdego dodatkowego hosta do łączenia się w sieć
HSM

4

POWER SUPPLY MODULE, 450W, HOT SWAP, lU, ROHS

2

LUNA SP 7000 PED-AUTH; 1 HSMP, CL, SW V3.0.1, FW6.2.1/6.21.0

2

BACKUP HSM

1

5 PARTITIONS CFG UPGD SPKG, SN SPECIFIC, LUNA SA

2

Wsparcie
Urządzeń
zapewnione
do dnia

31.12.2020 r.

31.12.2020 r.

Licencja dla każdego dodatkowego hosta do łączenia się w sieć
HSM

4

IKEY 1000 10-PACK, LUNA REMOTE PED; STM & AUDIT KEYS, PI,
USB, ROHS

4

LUNA PED2 REMOTE, V2.5.0-3

2

V. Szczegółowe warunki świadczenia usługi
1. Na potrzeby niniejszego dokumentu, określenia poniższe będą miały następujące znaczenie:
a) Aktualizacje Oprogramowania - aktualizacje, poprawki, aktualne firmware’y oraz
sterowniki, aktualne definicje antywirusowe, aktualizacje polityk bezpieczeństwa oraz
polityk filtrowania stron www;
b) Awaria – stan, w którym nie jest możliwym używanie Urządzenia w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem, pierwotną funkcjonalnością lub efektywnością działania;
c) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
d) Godziny robocze – godziny od 7:00 do godz. 19:00 w Dni robocze;
e) Lokalizacja – dwa miejsca zainstalowania Urządzeń na terenie miasta stołecznego
Warszawy, które zostaną podane do wiadomości Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu
umowy;
f)
Oprogramowanie – oznacza oprogramowanie potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania Urządzenia, zapewniane przez producenta Urządzenia.
g) Urządzenie – urządzenia wskazane w punkcie IV wraz z częściami składowymi, m.in.
tokenami i kartami.
h) Infrastruktura Zamawiającego - Oznacza cztery moduły kryptograficzne wskazane
w tabeli Szczegółowy wykaz Urządzeń w pkt. IV OPZ, posiadane przez Zamawiającego,
oznaczone numerem seryjnym w oświadczeniu, przekazywanym Wykonawcom zgodnie
z postanowieniami ust. 5 pkt 5.5 Rozdziału I SWZ .
2. Okres wsparcia technicznego dla Urządzeń został ustalony na okres od dnia zawarcia umowy
do dnia 01.09.2022 r.
3. Wykonawca, w ramach świadczenia usług wsparcia technicznego, zobowiązany jest również
do usunięcia Awarii, które wystąpiły w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia podpisania
umowy, oraz do dostarczenia Aktualizacji Oprogramowania, które pojawiły się od dnia
01.01.2021 r.
4. Wykonawca, zobowiązuje się do utrzymywania Urządzeń w stanie przydatnym do używania,
zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu parametrów technicznych zgodnych ze
specyfikacją producenta w okresie trwania Umowy.
5. Wsparcie techniczne dla Urządzeń realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Wsparcie techniczne świadczone będzie w języku polskim;
b) Wsparcie techniczne będzie świadczone w Dni robocze, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. h (tj.
zgłoszenia dot. Awarii będą przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu);

c) Maksymalny czas usunięcia Awarii Urządzenia – zgodnie z ofertą Wykonawcy 1. Wszelkie
koszty związane z usunięciem Awarii (naprawą lub dostarczeniem Urządzenia nowego)
ponosi Wykonawca;
d) Usunięcie Awarii nastąpi poprzez naprawę Urządzenia uszkodzonego lub w przypadku
braku możliwości naprawy Urządzenia, w miejsce Urządzenia, które nie może być przez
Wykonawcę naprawione, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na własność, w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy, inne urządzenie, wolne od wad i o parametrach technicznych
nie gorszych od parametrów technicznych Urządzenia objętego Awarią oraz
zapewniających nie gorszy poziom bezpieczeństwa, a następnie świadczenia Usługi
w stosunku do tego Urządzenia przez okres obowiązywania Umowy.
e) W razie nie usunięcia Awarii Urządzenia w terminie, Wykonawca dostarczy na czas
naprawy urządzenie zastępcze o parametrach technicznych nie gorszych od parametrów
technicznych Urządzenia naprawianego oraz zapewniających nie gorszy poziom
bezpieczeństwa, do Lokalizacji, w której znajduje się naprawiane Urządzenie. Dostarczenie
przez Wykonawcę w terminie, urządzenia zastępczego o parametrach opisanych w zdaniu
poprzedzającym, wyklucza uznanie Wykonawcy za będącego w opóźnieniu w usunięciu
Awarii.
f) W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia Awarii, Zamawiający ma
prawo zlecić realizację naprawy stronie trzeciej, przy czym będzie ona realizowana
w całości na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do
zaprzestania dalszych działań związanych z obsługą zgłoszenia oraz przekaże informację
o przekierowaniu zgłoszenia do firmy zewnętrznej.
g) Fakt usunięcia Awarii potwierdzony zostanie podpisanym przez Wykonawcę
i Zamawiającego Protokołem usunięcia awarii. Protokół zostanie sporządzony przez
Wykonawcę i dostarczony każdorazowo do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od
dnia usunięcia Awarii.
h) Zamawiający wymaga wsparcia technicznego w postaci konsultacji mailowych oraz
telefonicznych dotyczących problemów związanych w szczególności z:
 administracją i utrzymaniem zainstalowanego na Urządzeniach oprogramowania,
 wytwarzaniem własnych aplikacji instalowanych na Urządzeniu HSM.
i) Zgłoszenia w ramach realizacji umowy będą przyjmowane: 7 dni w tygodniu 24 godziny na
dobę, przy czym:
 w Dni robocze w Godzinach roboczych – telefonicznie, mailowo lub przez
internetowy system zgłoszeniowy Wykonawcy,
 w Dni robocze poza Godzinami roboczymi i w dni niebędące Dniami roboczymi –
mailowo lub przez internetowy system zgłoszeniowy Wykonawcy.
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Czas usunięcia awarii stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem I SWZ.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika danych, w tym danych kryptograficznych,
będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu
przez Zamawiającego uszkodzonego nośnika i bez konieczności dokonywania jego ekspertyzy
poza Lokalizacją.
7. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania
Zamawiającemu poprawek i aktualizacji wersji Oprogramowania, nie później niż w terminie
7 dni od momentu ich publikacji przez producenta.
8. Po usunięciu Awarii Urządzenia, Wykonawca zapewni wsparcie w odtwarzaniu danych
w Urządzeniu, tak aby możliwe było uruchomienie poprzedniej funkcjonalności rozwiązania.
Zapewnienie backupu i jego dostarczenie pozostaje po stronie Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewnia, że usługi w ramach wsparcia technicznego, będą świadczone w sposób
profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania internetowego systemu informatycznego
z możliwością weryfikacji przez personel Zamawiającego działań podejmowanych w ramach
ich obsługi oraz weryfikacji historii obsługi zgłoszeń, o których mowa w pkt. 5 lit. h powyżej.
W ramach internetowego systemu informatycznego zostanie zapewniona możliwość
zakładania kont dla pracowników Zamawiającego oraz podgląd wszystkich zgłoszeń
Zamawiającego wraz z możliwością sporządzania raportów ze zgłoszeń.
11. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzania/ przesyłania informacji o obsłudze każdego
zgłoszenia na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego.
12. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w Lokalizacjach osoby wyznaczone przez
Wykonawcę do realizacji Umowy mogą być zobowiązane do okazania służbom ochrony
obiektów, przed rozpoczęciem wykonywania umowy w danej Lokalizacji, aktualnego
zaświadczenia o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) lub poświadczenia
bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”. Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania się do wymogów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przyznawany przez producenta Urządzeń
status partnerstwa w zakresie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeśli producent
stosuje kilka poziomów partnerstwa, Wykonawca posiada poziom nie niższy niż drugi poziom
w kolejności, licząc od najwyższego poziomu partnerstwa w hierarchii poziomów partnerstwa
stosowanej przez producenta.
VI. Udostępnienie numerów seryjnych Urządzeń.
1. Zamawiający przekaże informacje dotyczące aktualnie wykorzystywanej Infrastruktury
Zamawiającego, ze wskazaniem numerów seryjnych czterech urządzeń wchodzących w skład
tej Infrastruktury, Wykonawcom, którzy złożą do Zamawiającego wniosek o udostepnienie
takich informacji, zgodnie z procedurą opisana w ust. 5 pkt. 5.5. Rozdziału I SWZ, obejmującą
między innymi: złożenie wniosku w formie elektronicznej, wg wzoru przygotowanego przez
Zamawiającego, podpisanie umowy o zachowaniu poufności wg wzoru przygotowanego przez
Zamawiającego, udostępnienie przez Zamawiającego informacji poprzez wysłanie

zaszyfrowanego dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz hasła za
pośrednictwem wiadomości SMS.
VII. Pozostałe zasady realizacji niniejszego zamówienia określone zostały w Rozdziale III SWZ Projektowane Postanowienia Umowy

