ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Nazwa zamówienia

Dostawa oprogramowania do statycznej analizy kodu źródłowego (ang. SAST) wraz z usługami
wsparcia na okres 36 miesięcy
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II. Przedmiot zamówienia
(1)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramownia do statycznej analizy kodu źródłowego,
zwanego dalej „Oprogramowaniem SAST”, opisanego w pkt III.1., świadczenie usługi wsparcia
technicznego opisanego w pkt. III.3, Instruktażu z obsługi narzędzia opisanego w pkt. III.4 oraz
świadczenie usługi Godzin eksperckich w ramach prawa opcji opisanych w pkt III.2.

(2)

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem następujących definicji:
Dzień Roboczy

Godziny eksperckie

Godziny Robocze

Wsparcie techniczne

Roboczogodzina
Oprogramowanie SAST
Instruktaż

Oznacza dzień od poniedziałku do piątku nie będący dniem
ustawowo wolnym od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Usługi konsultacji (tzw. ang. Professional Services), których
przedmiotem będą między innymi zagadnienia wskazane w OPZ,
dotyczące obsługi, konfiguracji i eksploatacji Oprogramowania
SAST, bieżących problemów dotyczących funkcjonowania
Oprogramowania SAST, jego konfiguracji, wyjaśniania wątpliwości
lub rozwiązania zagadnień z tego zakresu przedstawianych przez
Zamawiającego, związanych z obsługą Oprogramowania SAST,
świadczone w miejscu zainstalowania Oprogramowania SAST lub
zdalnie, na warunkach wskazanych w OPZ, w terminach
uzgodnionych zgodnie z postanowieniami Umowy również poza
Dniami Roboczymi oraz poza Godzinami Roboczymi.
Oznacza godziny od 09:00 do 17:00 w Dni Robocze
Oznacza oferowane przez producenta lub autoryzowanego
partnera Oprogramowania SAST aktualizacje, definicje, sygnatury
i inne usprawnienia funkcjonalności, udostępniane dla
Oprogramowania SAST przez zdefiniowany okres czasu, zgodnie z
pkt III.3 OPZ.
Jedna godzina pracy jednego członka personelu Wykonawcy.
Ang. Static Application Security Testing – statyczne testy
bezpieczeństwa aplikacji.
Oznacza oferowaną przez producenta lub autoryzowanego
partnera usługę obejmującą zajęcia mające na celu uzupełnienie
bądź doskonalenie umiejętności w zakresie niezbędnym do
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prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji Oprogramowania
SAST.
(3)

Wykonawca zobowiązany jest posiadać status partnera producenta Oprogramowania SAST z
zastrzeżeniem, że jeśli producent stosuje kilka poziomów partnerstwa, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca posiadał nie niższy niż drugi w kolejności poziom partnerstwa licząc od najwyższego
poziomu partnerstwa w hierarchii poziomów partnerstwa stosowanej przez producenta.

(4)

Zamawiający zastrzega, że niniejszy przedmiot zamówienia jest przeznaczony do dalszej
odsprzedaży. Wszelkie dokumenty licencyjne, rejestracyjne, subskrypcyjne itp. muszą być
wystawione na docelowego licencjobiorcę jakim będzie Skarb Państwa reprezentowany przez
Ministra Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa lub inny organ pełniący funkcję organu
założycielskiego lub nadzorującego wobec Zamawiającego.

(5)

Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Ministra Cyfryzacji będzie uprawniony do
korzystania z oprogramowania w szczególności w zakresie prac związanych z budową,
utrzymaniem, rozwojem i administracją chmury prywatnej na rzecz Ministra Cyfryzacji.
III. Specyfikacja wymagań
Dostawa Oprogramowania SAST

(1)

Przedmiotem zamówienia jest:
a)

Dostawa Oprogramowania SAST wraz z udzieleniem niezbędnych licencji.

(2)

Oprogramowanie SAST musi spełniać wymagania opisane w pkt. III.1.1.

(3)

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na adres e-mail: licencje@coi.gov.pl w
terminie do 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy:
(a) Paczki instalacyjne Oprogramowania SAST lub dane logowania do panelu klienta
umożliwiające pobranie paczek instalacyjnych;
(b) Oświadczenie producenta Oprogramowania SAST potwierdzające dostawę licencji i objęcie
ich wsparciem technicznym na poziomie zgodnym z Rozdziałem II SWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia;
(c) Adresy poczty elektronicznej, numery telefonów oraz dane dostępowe do portalu
klienckiego, umożliwiające Zamawiającemu korzystanie ze Wsparcia technicznego w pełnym
zakresie oraz z Godzin Eksperckich;
(d) Dokumenty licencji na Oprogramowanie SAST, w tym certyfikaty licencyjne wystawione przez
producenta, umowy/standardowe warunki licencyjne producenta Oprogramowania;
(e) Aktualne zestawienie w formacie xlsx wszystkich dostarczonych pozycji w zakresie
Oprogramowania SAST zawierające informacje dotyczące m.in.: numeru partii, pełnej nazwy
produktu, metryki licencyjnej, wersji i edycji oprogramowania, rodzaju licencji, okresu
obowiązywania licencji, okresu obowiązywania wsparcia technicznego, poziomu wsparcia
technicznego, ceny jednostkowej netto, kwoty VAT oraz ceny jednostkowej brutto za licencję.
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(f)

Standardowe warunki realizacji Wsparcia technicznego producenta Oprogramowania SAST.

III.1.1 Wymagania dla Oprogramowania SAST

LP.

Wymagania dla Oprogramowania SAST
Opis wymagania
Parametry minimalne

1.1. Oprogramowanie SAST musi zapewnić instalację w
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dostępne
modele instalacji

modelu on-premise, niedozwolone jest wysyłanie
kodu źródłowego do chmury w celu realizacji procesu
skanowania.
2.1. Oprogramowanie SAST musi działać w co najmniej
Wsparcie dla
jednym z następujących środowisk wirtualizacyjnych:
platform
2.1.1. Vmware;
wirtualizacyjnych
2.1.2. KVM.
3.1. Oprogramowanie SAST musi umożliwiać analizę kodu
źródłowego pod kątem występujących podatności,
Wspierane języki
minimum dla wskazanych języków programowania: C,
programowania
C++, C#, Objective-C, Java, JavaScript, Python, Ruby,
PHP, HTML 5, ASP, PL/SQL, VBScript, Kotlin, VB, APEX.
4.1. Oprogramowanie SAST musi:
4.1.1. pozwalać na analizowanie kodu aplikacji pod
kątem występowania podatności wymienionych
w rankingach OWASP TOP 10 oraz rankingach
Wykrywane
CWE TOP 25 dla wskazanych w pkt. 3.1 jezyków
podatności
programowania;
4.1.2. pozwalać na analizowanie kodu aplikacji
mobilnych pod kątem występowania podatności
wymienionych w rankingu OWASP Mobile Top
10.
5.1. Oprogramowanie SAST musi :
5.1.1. umożliwiać generowanie raportów poprzez
interfejs WEB z przeprowadzonych skanów co
Generowanie
najmniej w formatach: xml, csv, pdf;
raportów
5.1.2. umożliwiać generowanie raportów poprzez
interfejs API REST;
5.1.3. umożliwiać definiowanie własnych szablonów
raportów.
6.1. Oprogramowanie SAST musi zapewnić:
6.1.1. Zarządzanie użytkownikami w oparciu o role i
grupy;
Zarządzanie
6.1.2. Zdefiniowanie roli „tylko do odczytu”
uprawnieniami i
pozwalającej jedynie na przeglądanie wyników
skanowania;
użytkownikami
6.1.3. Możliwość integracji z Active Directory;
6.1.4. Integrację z SSO z wykorzystaniem protokołu
SAML.
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7.1. Oprogramowanie

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SAST
musi
umożliwiać
przeprowadzanie skanów aplikacji mobilnych pod
kątem podatności bezpieczeństwa dla platform iOS
oraz Android.
8.1. Musi umożliwiać wpięcie Oprogramowania SAST w
łańcuch CI/CD w ramach licencji podstawowej bądź
Automatyzacja w
jako opcja możliwa w przypadku dokupienia
procesach CI/CD
dodatkowej licencji bądź rozszerzenia zakresu licencji
podstawowej.
9.1. Oprogramowanie SAST musi:
9.1.1. posiadać funkcjonalność skanowania zarówno
nieskompilowanego jak i skompilowanego kodu
źródłowego;
9.1.2. działać w oparciu o algorytmy analizy przepływu
danych, analizować zasięg oraz czas życia
zmiennych oraz zależności między nimi;
Analizy kodu
9.1.3. działać w oparciu o identyfikację zmiennych
źródłowego
kontrolowanych przez użytkownika, a następnie
analizowanie w jakich funkcjach są one
wykorzystywane
w
celu
określenia
bezpieczeństwa funkcji korzystających z tych
zmiennych;
9.1.4. umożliwiać konfigurowanie kryteriów analizy
kodu źródłowego.
10.1. Oprogramowanie SAST musi:
10.1.1. pozwolić na definiowanie własnych polityk
skanowania dostosowanych do potrzeb danego
projektu, pozwalając na zawężenie zakresu
Polityki
przeprowadzanej analizy co będzie skutkowało
skanowania
m.in. skróceniem czasu potrzebnego do
wykonania skanu;
10.1.2. pozwalać na tworzenie nowych reguł/zasad
skanowania w obrębie danej polityki.
11.1. Oprogramowanie SAST musi posiadać co najmniej
następujące interfejsy administracyjne:
11.1.1. Zarządzanie poprzez GUI przy wykorzystaniu
protokołu HTTPS, pozwalające na pełne
Zarządzanie
zarządzanie aplikacją;
11.1.2. Zarządzanie poprzez API REST za pomocą,
którego możliwe jest również uruchomienie
skanowania.
12.1. Dostarczone licencje na oprogramowanie SAST muszą
umożliwić analizę minimum 30 projektów o
maksymalnej liczbie linii kodu 1 mln oraz umożliwić
Licencje
założenie minimum 8 kont użytkownika pozwalających
na korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji
oprogramowania. Ważność licencji musi wynosić
minimum 36 miesięcy.
Aplikacje
mobilne
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13.

Wyniki
skanowania

14.

Zgodności z
standardami

15.

Repozytoria
kodu

16.

Analiza bibliotek
zewnętrznych

17.

Skalowanie
wydajności

13.1. Oprogramowanie SAST musi umożliwiać:
13.1.1. Filtrowanie wyników skanowania co najmniej po
poziomie oraz kategorii wykrytej podatności;
13.1.2. Prezentowanie
szczegółowych
opisów
wykrytych podatności oraz sugerowanych
sposobów ich naprawy;
13.1.3. Prezentowanie wyników skanowania w postaci
graficznej na wykresach i/lub dashboardach;
13.1.4. Automatyczne wskazywanie linii w kodzie
źródłowym zawierającym błędy bezpieczeństwa;
13.1.5. Kategoryzowanie
oraz
priorytetyzowanie
znalezionych podatności;
13.1.6. Grupowanie podatności według standardów, co
najmniej OWASP, SANS.
14.1. Oprogramowanie SAST musi pozwalać na konfigurację
polityk oraz raportów dla zgodności ze standardami
PCI DSS, DISA STIG, OWASP TOP 10, HIPAA, SANS,
FISMA.
15.1. Oprogramowanie SAST musi posiadać możliwość:
15.1.1. Skanowania kodu źródłowego z repozytoriów
GIT;
15.1.2. Skanowania kodu źródłowego importowanego z
plików, np. z archiwum zip zawierającego kod
źródłowy.
16.1. Oprogramowanie SAST musi posiadać możliwość
analizy zewnętrznych bibliotek Opensource pod kątem
znanych podatności.
17.1. Oprogramowanie SAST musi zapewniać skalowanie
wydajności realizowane poprzez możliwość dodania
kolejnych serwerów skanujących.

III.1.2 Dodatkowe funkcjonalności stanowiące kryterium oceny ofert
LP.

Opis – dodatkowa funkcjonalność

2.

Oprogramowanie SAST umożliwia integracji z IDE (ang. Integrated Developer
Environment) oraz inicjowanie skanowania bezpośrednio ze środowiska
developerskiego.
Oprogramowanie SAST umożliwia skanowanie plików JSON/YAML

3.

Oprogramowanie SAST umożliwia skanowanie plików manifestów Docker - Dockerfile

1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oprogramowanie SAST umożliwia analizę kodu źródłowego dla języków programowania:
Perl, VB.NET, SCALA, Go.
Oprogramowanie SAST umożliwia skanowania kodu źródłowego aplikacji dla platformy
Windows Mobile
Oprogramowanie SAST zapewnia wsparcie dla skanowania przyrostowego i/lub
różnicowego kodu źródłowego
Oprogramowanie SAST umożliwia modyfikację reguł skanowania dostarczonych przez
producenta.
Oprogramowanie SAST umożliwia integrację z oprogramowaniem JIRA firmy Atlassian.
Oprogramowanie SAST zapewnia możliwość budowy klastra wysokiej dostępności (HA)
złożonego z co najmniej dwóch serwerów działających w trybie active-active bądź activestandby.
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Zasady realizowania Godzin eksperckich w ramach prawa opcji
(1) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę Godzin eksperckich świadczonych przez
autoryzowany podmiot współpracujący z producentem przedmiotu zamówienia opisanego w pkt
III.1 powyżej (dalej określanego jako „Producent”) w najwyższym poziomie partnerstwa
przewidzianym w sieci dystrybucyjnej danego producenta lub poziomie niższym, o nie więcej niż
jeden stopień, działający w imieniu tego Producenta w wymiarze łącznie 400 Roboczogodzin przez
okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt III.1 powyżej.
(2) Osoba/y realizująca Godziny eksperckie musi być ekspertem w obszarze związanym z technologią
dot. Oprogramowania SAST oraz legitymować się ważnym i aktualnym certyfikatem Producenta
lub akredytowanego przez Producenta podmiotu potwierdzającym w/w wiedzę ekspercką oraz
musi posiadać dostęp do bazy wiedzytego Producenta.
(3) W ramach Godzin eksperckich będzie m.in. na żądanie Zamawiającego:
(a) opracowanie i dostarczenie projektu wdrożenia narzędzia do analizy kodu źródłowego oraz
związanej z tym wdrożeniem dokumentacji powykonawczej, a także przeniesienie
majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych w toku wykonywania Godzin
eksperckich;
(b) opracowanie i dostarczenie procedury postępowania w razie wystąpienia błędów lub awarii
wraz z formularzami zgłoszeniowymi i osobami kontaktowymi (nr tel., e-mail) do konsultacji
rozwiązywania zaistniałych problemów;
(c) wsparcie we wdrożeniu i konfiguracji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt III.1
powyżej;
(d) konsultacje dot. utrzymania, eksploatowania oraz analizy podatności zarejestrowanych przez
aplikację stanowiącą przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt III.1 powyżej.
(4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji Godzin eksperckich na podstawie
zleceń Zamawiającego, wskazujących przedmiot zamawianych usług, a Wykonawca będzie
zobowiązany zapewnić rozpoczęcie świadczenia takich usług nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia. Skorzystanie z prawa opcji jest
uprawnieniem dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że korzystając z prawa opcji, nie jest
zobowiązany do zakupienia żadnej ilości Godzin eksperckich, a całość tego świadczenia objęta jest
prawem opcji, które nie musi być wykonane przez Zamawiającego. Nieskorzystanie przez
Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń w stosunku
do Zamawiającego.
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Zasady świadczenia usług wsparcia technicznego przez Producenta Oprogramowania
(1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie Producenta Oprogramowania SAST (dalej
określanego jako „Producent”) lub autoryzowanego podmiotu współpracującego z Producentem
w najwyższym poziomie partnerstwa przewidzianym w sieci dystrybucyjnej danego Producenta
lub poziomie niższym, o nie więcej niż jeden stopień, działającego w imieniu tego Producenta, dla
dostarczonych , przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia opisanego w pkt
III.1.
(2) Zapewnienie usługi wsparcia technicznego obejmuje nieograniczony dostęp do wszystkich
udostępnionych przez Producenta aktualizacji, poprawek, komunikatów, subskrypcji, baz
sygnatur, dokumentacji technicznej, baz wiedzy, instrumentów zgłaszania błędów.
(3) Dostęp do uaktualnień sygnatur/reguł. poprawek i aktualizacji licencji/oprogramowania będzie
realizowany przez konto udostępnione przez Producenta wraz z niezbędnymi danymi logowania,
umożliwiające samodzielne (bezpośrednio u Producenta) pobieranie uaktualnień sygnatur/reguł
oraz poprawek i aktualizacji oprogramowania w ramach posiadanej licencji oraz umożliwiające
zakładanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365.
(4) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Wsparcie Techniczne gwarantujące czas naprawy – do
końca następnego Dnia Roboczego następującego po dniu wykonania zgłoszenia awarii (ang. Next
Bussines Day).
Realizacja Instruktażu
Wykonawca zobowiązany jest do:
(1) Przeprowadzenia Instruktażu podstawowego dla 5 użytkowników w zakresie obejmującym
obsługę wszystkich funkcjonalności oprogramowania niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia procesu skanowania kodu źródłowego dla dostępnych typów skanowania,
identyfikacji podatności oraz generowania raportów , w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej dwóch terminów Instruktażu
z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Instruktaż musi być zrealizowany zdalnie w formie
warsztatów, na środowisku dostarczonym przez Wykonawcę. Instruktaż uznaje się za wykonany z
chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Instruktażu.
(2) Przeprowadzenia Instruktażu zaawansowanego dla 3 użytkowników w zakresie zaawansowanego
korzystania z wszystkich jego funkcjonalności, w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia co najmniej dwóch terminów Instruktażu z co
najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, przy założeniu, że terminy nie mogą pokrywać się z
terminami Instruktażu podstawowego. Instruktaż musi być zrealizowany zdalnie w formie
warsztatów, na środowisku dostarczonym przez Wykonawcę. Instruktaż uznaje się za wykonany z
chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Instruktażu.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w Rozdziale III SWZ – Projektowane
postanowienia umowy.
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