ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część IV

1. Nazwa zamówienia
Część IV - Dostawa licencji na oprogramowanie wraz z 24 miesięcznym wsparciem technicznym
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Oprogramowania, spełniającego wymogi wskazane w pkt 8
OPZ wraz z zapewnieniem Wsparcia Technicznego dla dostarczonego Oprogramowania na 24
miesięcy od dnia odbioru licencji na Oprogramowanie , w następujących ilościach:
Lp

1

Oprogramowanie
IntelliJ IDEA wersji
Ultimate
lub równoważne

Metryka
licencyjna

Rodzaj licencji

Liczba licencji

Informacje
dodatkowe

użytkownik

licencja
bezterminowa

5

-

Licencja
terminowa subskrypcja
24 ms

1

On-premise

użytkownik

licencja
bezterminowa

3

-

użytkownik

Licencja
terminowa subskrypcja
24 ms

3

2

JFrog Artifactory Pro
lub równoważne

3

Visual Paradigm
Professional
lub równoważne

4

ReadyAPI SoapUI NG
Pro
lub równoważne

5

Quest Software TOAD
for Oracle DBA Edition
lub równoważne

stacja
robocza

licencja
bezterminowa

1

6

XML Spy Professional
lub równoważne

użytkownik

licencja
bezterminowa

3

7

Burp Suite Professional
lub równoważne

użytkownik

Licencja
terminowa subskrypcja
24 ms

8

Nessus Professional
lub równoważne

serwer

Licencja
terminowa subskrypcja
24 ms

serwer

-

-

-

1
On-premise 1

9

Microsoft Windows
Server Standard 2019
lub równoważne

10

Windows 10
Professional
lub równoważne

core

licencja
bezterminowa

BOX licencja na
maszynę
wirtualną

licencja
bezterminowa

4 sztuki ( Microsoft
Windows Server
Standard 2019 (16-cores
pack) – 4 szt łącznie 64
core
5

-

Licencje
dostarczane w
formie BOX,
elektronicznej

O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy
odczytywać jako parametry minimalne.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji jakości.
Oprogramowanie nie może naruszać bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu
bezpieczeństwa państwa, mając na względzie m.in. fakt, że Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt. 7
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz. U z 2020 r. poz.
1369 z późn. zm.), dalej: „Ustawa”, należy do Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którego
celem jest zgodnie z art. 3 Ustawy, zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w
tym zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez
osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do
świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów. Tym samym, Oprogramowanie
musi być zgodne z celem Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i przepisami Ustawy oraz nie
zagrażać cyberbezpieczeństwu, bezpieczeństwu publicznemu lub istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa.

3. Kody CPV
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72611000-6 usługi w zakresie wsparcia technicznego

4. Definicje
Nazwa / skrót

Opis

Aktualizacje

jakiekolwiek uaktualnienia Oprogramowania, dostarczone w
związku z zapewnieniem Wsparcia Technicznego, w tym wyższe
wersje (update/upgrade), niższe wersje (downgrade), wydania
uzupełniające, patche, zmiany, nowe wersje, poprawki oraz inne
dostosowania, w tym wskazane w OPZ, zapewniające prawidłowe
korzystanie z takiego oprogramowania.
okres od dokonania Zgłoszenia do momentu, w jakim zostanie
przywrócona pierwotna funkcjonalność i efektywność działania
Sprzętu
dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
każdy z przedmiotów zamówienia opisanych w pkt 8 OPZ

Czas Obsługi

Dni Robocze

Oprogramowanie
OPZ

niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia

Producent

producent Oprogramowania, oferowanego przez Wykonawcę.

Umowa

umowa w sprawie zamówienia publicznego zawartą przez
Zamawiającego z Wykonawcą.
usługi lub inne świadczenia, zapewniane przez producenta
Oprogramowania lub podmiot przez niego autoryzowany w
zakresie kompetencji związanych z przedmiotem dostawy,
oferowane razem z dostawą Oprogramowania, obejmujące co
najmniej świadczenia opisane w pkt 6 OPZ

Wsparcie Techniczne

5. Dostawa
Dostawa ma zostać wykonana w Dni Robocze.
Dostarczane Oprogramowanie musi obejmować dostęp do najnowszej wersji tego
Oprogramowania udostępnionej przez jego Producenta.
Licencje dostarczane razem z Oprogramowaniem muszą pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucji ich Producenta.
W przypadku dostawy nośników oprogramowania okres gwarancji nie będzie krótszy niż 12
miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru. Wykonawca zobowiąże się,
że w przypadku wystąpienia wady lub usterki nośnika oprogramowania w tym okresie, dostarczy
nowy nośnik, wolny od wad, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki.

Wszystkie informatyczne nośniki danych zostaną zakupione z opcją zachowania nośnika przez
Zamawiającego w przypadku jego awarii.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu aktualnego zestawienia w
formacie xls wszystkich dostarczonych pozycji w zakresie Oprogramowania zawierającego
informacje m.in. oznaczenie producenta (tzw. part numer), pełna nazwa produktu, metryka
licencyjna, wersja i edycja oprogramowania, rodzaj licencji, okres obowiązywania licencji, okres
obowiązywania wsparcia technicznego, poziom wsparcia technicznego, ceny jednostkowej
netto, kwoty VAT oraz ceny jednostkowej brutto, zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ.
Zamawiający zastrzega, że niniejszy przedmiot zamówienia jest przeznaczony do dalszej
odsprzedaży. Wszelkie dokumenty licencyjne, itp. muszą być wystawione na docelowego
użytkownika jakim będzie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji lub inny
organ pełniący funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego wobec Zamawiającego lub
następca prawny Ministra Cyfryzacji. 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 systemów na rzecz Ministra
Cyfryzacji.

6. Minimalne wymogi Wsparcia Technicznego
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Wsparcie Techniczne dla Oprogramowania realizowane
przez Producenta lub podmiot przez niego autoryzowany w zakresie kompetencji związanych z
przedmiotem dostawy.
Wsparcie Techniczne będzie obejmować co najmniej:
Udostępnienie (wystawienie) serwisu www producenta oprogramowania w zakresie
nowych wersji oprogramowania, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych,
aktualnych wersji oprogramowania, a także nowych wydań oprogramowania, będących
kontynuacją linii produktowej;
dostarczanie aktualizacji funkcjonalnych i wspierających dla oprogramowania oraz
poprawek bezpieczeństwa,
dostarczanie nowych wersji oprogramowania i technologii obejmujących m.in. poprawki
serwisowe, wersje wyższe (upgrade), wersje niższe (downgrade), wydania uzupełniające
oraz poprawki oprogramowania wybranych wersji produktów,
dostęp za pośrednictwem serwisu www do aktualnej dokumentacji technicznej
publikowanej i udostępnianej przez producenta oprogramowania,
dostęp za pośrednictwem serwisu www do obrazów (plików) do pobrania,
zawierających poprawki/aktualizacje/nowe wersje oprogramowania, niezwłocznie po
ich udostępnieniu przez producenta oprogramowania,

wsparcie w korzystaniu z oprogramowania, w formie świadczenia całodobowej obsługi
zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia (również w dni ustawowo wolne od
pracy), w formie elektronicznej (poprzez internetowy serwis www) lub telefonicznej pod
numerem wskazanym przez Wykonawcę, w godzinach 9.00-17.00.
7. Terminy realizacji
Wykonawca, zobowiązany będzie zrealizować dostawę Oprogramowania w terminie do 5 Dni
Roboczych od dnia zawarcia Umowy. Termin dostawy Oprogramowania stanowi kryterium
oceny ofert.
8. Wymogi Oprogramowania
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, opisanego zgodnie z poniższą tabelą lub
oprogramowania równoważnego, spełniającego warunki równoważności wskazane przez
zamawiającego

Okres
wsparcia
Liczba licencji [szt.]
producenta
[miesiące]

LP

Producent
Nazwa
oprogramowania oprogramowania

1

JetBrains

2

JFrog

3

Visual paradigm

Visual Paradigm
Professional

użytkownik

licencja
bezterminowa

3

24

4

Smartbear

ReadyAPI SoapUI NG
Pro

użytkownik

subskrypcja

3

24

5

Quest

Quest Software TOAD
for Oracle DBA Edition

użytkownik

licencja
bezterminowa

1

24

6

Altova

XML Spy Professional

użytkownik

licencja
bezterminowa

3

24

7

PortSwigger

Burp Suite Professional

użytkownik

1

24

8

Tenable

Nessus Professional

serwer

1

24

4 sztuki ( Microsoft
Windows Server
Standard 2019 (
16-cores pack) – 4
szt łącznie 64 core

24

9

Microsoft

IntelliJ IDEA wersji
Ultimate
JFrog Artifactory Pro
license - unlimited
users

Microsoft Windows
Server Standard 2019

Metryka
licencyjna

Rodzaj licencji

użytkownik

licencja
bezterminowa

5

24

użytkownik/
serwer

licencja
bezterminowa

1

24 On-premise

core

subskrypcja

licencja
bezterminowa

Dodatkowe
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-

10

Microsoft

Windows 10
Professional

BOX - licencja
licencja
na
maszynę
bezterminowa
wirtualną

5

Licencje
dostarczane
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elektroniczn
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Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 1 - IntelliJ IDEA wersji Ultimate
Nazwa
Licencja
Cechy
oprogramowania
równoważnego

Oprogramowanie typu InteliJ IDEA lub równoważne
1. licencja bezterminowa
1. Oprogramowanie musi zawierać kompilator;
2. Zawiera narzędzia projektowania dla Android OS;
3. Obsługuje bezpośrednio, co najmniej następujące języki programowania: Java,
JavaScript, CoffeeScript, HTML/XHTML/CSS, XML/XLS, ActionScript/MXML,
Python, Ruby/JRuby, Groovy, SQL, PHP;
4. Obsługuje poprzez pluginy co najmniej następujące języki programowania: Scala,
Clojure, JavaFX, Dart, Haxe, Kotlin, TypeScript;
5. Obsługuje co najmniej następujące technologie i frameworki: JSP, JSF, EJB, AJAX,
Google Web Toolkit, Struts, Struts 2, JBoss, Spring, Spring Boot, Hibernate/JPA,
Web Services, Ruby on Rails, Grails, Java ME MIDP/CLDC, OSGi, Android, Tapestry,
Google Apple Engine, FreeMarker, Velocity, Django, Play, MAVEN;
6. Obsługuje co najmniej następujące serwery aplikacyjne: GlassFish, JBoss, WildFly,
Tomcat, Jetty, WebLogic, WebSphere, Geronimo;
7. Wspomaga tworzenie kodu z użyciem zaawansowanych edytorów Java, XML oraz
XHTML, w tym z mechanizmem autouzupełniania;
8. Zapewnia zintegrowane środowisko do tworzenia projektu;
9. Zapewnia zaawansowane funkcje wspomagające pracę z systemami kontroli
wersji;
10. Zapewnia wydajne i szybkie działanie;
11. Zapewnia przejrzysty i elastyczny interfejs użytkownika;
12. Zapewnia analizator kodu wspierający programistę;
13. Narzędzia refaktoringu kodu źródłowego;
14. Narzędzia integrujące z bazą danych;
15. Wsparcie ze strony producenta
16. Inteligentne podpowiadanie składni języków programowania,
17. Wsparcie dla technologii: Java 8, JavaScript, LESS, CSS, HTML5, node.js,
Angular.js, Scala, Playframework, Closure, SQL, XML,
18. Wsparcie dla instalacji pluginów,
19. Wsparcie dla wpisywania tzw. boilerplate kodu jako predefiniowane szablony,
20. Wsparcie dla statycznej analizy kodu w trakcie jego edycji,
21. Wsparcie dla systemów zarządzania wersjami (GIT),
22. Wsparcie dla systemów budowania i zarządzania zależnościami (Maven, Gradle),
23. Wykrywanie duplikacji kodu,

24. Mierzenie pokrycia kodu testami.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 2 -JFrog Artifactory Pro license unlimited users
Nazwa
Licencja

Subskrypcja
Cechy
oprogramowania
równoważnego

Oprogramowanie typu Artifactory PRO lub równoważne
1. Licencja terminowa
2. Licencja uprawnia do korzystania i instalacji na własnym serwerze
3. Licencja uprawnia do korzystania nieograniczonej liczbie użytkowników
1. Licencja terminowa - subskrypcja 24 ms

Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

przechowywanie oraz udostępnianie obrazów/rejestrów t.j. Docker
wewnątrz organizacji
przechowywanie i przekierowanie pakietów NuGet do aplikacji Visual
Studio .NET.
dwustronna integracja z narzędziami t.j. Jenkins pozwalająca na
automatyczne umieszczanie wyników procesu budowania aplikacji
optymalizacja pracy z dużymi plikami oraz zasobami multimedialnymi
bezpiecznie udostępnianie plików Vagrant w lokalnych repozytoriach
w pełni funkcjonalne repozytorium YUM
w pełni funkcjonalne repozytorium Debian
automatyzacja zarządzania repozytorium poprzez dostęp do REST API
możliwość instalowania wtyczek (ang. plug-in) stworzonych w języku
Java
integracja Repozytorium z LDAP z uwzględnieniem przynależności
użytkowników do grup i struktury repozytorium LDAP
automatyczna kontrola licencji zależności (bibliotek) wykorzystywanych
przez projekty typu open source
integralność z infrastrukturą SSO Windows
możliwość zarządzania kluczami automatycznego podpisywania
artefaktów

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 3 - Visual Paradigm Professional
Nazwa
Licencja
Cechy
oprogramowania
równoważnego

Oprogramowanie typu Visual Paradigm Professional lub równoważne
1. Licencja bezterminowa
2. Licencja do prawa korzystania dla 3 użytkowników
Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania:
1. narzędzia do analizy i modelowania diagramów UML,
2. w pełni wspiera UML 2.0,
3. intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika,
4. modelowanie baz danych,

5.
6.
7.
8.
9.
10.

modelowanie biznesowe, programowe i systemowe,
generowanie kodu w językach – java, C++, XML, PythonPerl, Ruby,
skalowalne repozytoria,
frameworki, mapy myśli
odwrócona inżynieria z kodu SQL oraz JAVA
środowisko graficzne umożliwiające równoczesną pracę wielu
użytkowników,
11. wbudowane narzędzia do raportowania i tworzenia dokumentacji
12. mechanizm współdzielenia dokumentów

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 4 - ReadyAPI SoapUI NG Pro
Nazwa
Licencja
Cechy
oprogramowania
równoważnego

Oprogramowanie typu ReadyAPI SoapUI NG PRO lub równoważne
1. Licencja terminowa - subskrypcja
2. 24 ms Licencja do prawa korzystania dla 1 użytkownika
Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania:
1. Graficzny interfejs
2. Musi umożliwić testowanie usług REST, GraphQL, SOAP, JMS i JDBC
3. Musi umożliwić testowanie na danych z : pliku, bazy danych
4. Importowanie definicji API (jak OAS lub WSDL)
5. Nagrywanie ruchu API na żywo
6. Posiada Skrypty JavaScript i Groovy dla bardziej zaawansowanych funkcji
7. Natywne integracje z Jenkins, Maven,
8. Integracja Git / JIRA
9. Dane generowane dynamicznie
10. Walidacja oparta na danych w czasie rzeczywistym

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 5 - Toad for Oracle
Nazwa
Licencja
Cechy
oprogramowania
równoważnego

Oprogramowanie Quest Software TOAD for Oracle DBA Edition lub równoważne
1. Licencja bezterminowa
2. Licencja do prawa korzystania dla 1 użytkownika (tzw. seat)
Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania:
1. Edytor zapytań SQL i PL/SQL.
2. Narzędzie do konstruowania zapytań SQL (Query builder).
3. Narzędzie do przeglądania schematów bazy danych wraz z możliwością
zarządzania obiektami bazodanowymi.
4. Narzędzie do porównywanie schematów i ich synchronizacji.
5. Narzędzie do profilowania i debugowania kodu (PL/SQL Profiler).
6. Zintegrowane i zautomatyzowane strojenie wydajności kodu SQL, PL/SQL,
optymalizacja kodu i indeksów (SQL Optimizer).
7. Narzędzie do analizy kodu (weryfikacja jakości kodu, jego analiza i
raportowanie).
8. Narzędzie do modelowania danych.

9. Narzędzie do generowania danych testowych (losowych lub rzeczywistych).
10. Narzędzie do testowania wydajności / testów porównawczych, testów
skalowalności baz danych, odtworzenia poziomu obciążenia produkcyjnej
bazy danych na środowisku testowym (również klastrowym).
11. Wykonanie kompleksowych testów stanu bazy danych (przynajmniej 200
punktów sprawności bazy danych z uwzględnieniem konfiguracji klastrowej
Oracle RAC).

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 6 - Altova XMLSPY
Nazwa
Licencja

Oprogramowanie typu Altova XMLSPY lub równoważne
1.

Cechy
oprogramowania
równoważnego

licencja bezterminowa uprawniająca do korzystania przez 3
użytkowników

Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania:
1. Nowe funkcje wyszukiwania w widoku tekstowym
2. Podświetlanie tekstów powiązanych
3. Nowe polecenia, aby przejść do elementu nadrzędnego w widoku
tekstowym
4. Walidacja plików schematu Apache Avro
5. Wizualizacja Apache Avro w specjalnym widoku siatki
6. Nowe funkcje XSLT/XQuery
7. Wsparcie dla pakietów XBRL
8. Wsparcie dla sterowników baz danych ADO.NET
9. Natywne wsparcie dla PostgreSQL
10. Wsparcie dla baz danych Progress OpenEdge
11. Wsparcie dla SQL Server 2016
12. Edycja nagłówek, stopek dynamicznych tabeli HTML i CALS Wsparcie dla
integracji z Eclipse 4.6
13. umożliwia tworzenie i edycję dokumentów w formatach XML, XSD, XSLT,
XQuery, WSDL, HTML, CSS, JSON korzystając z graficznego edytora
WYSIWG, z zapewnieniem automatycznego sprawdzania poprawności
dokumentu wraz z instrukcją jego poprawienia lub z dokładnym opisem
błędu,
14. posiada wbudowane mechanizmy podpowiedzi składni kodu dokumentu,
15. umożliwia graficzną edycję schematów XML (w tym z wykorzystaniem
„drag and drop”, z zapewnieniem poprawności składni dokumentu oraz
walidację względem zewnętrznych dokumentów XSD), automatyczne
generowanie schematów XML z dokumentu XML lub na podstawie
struktury bazy danych, zapewnia wsparcie dla XML Schema 1.0 oraz 1.1,
16. umożliwia graficzną edycję WSDL 2.0 oraz konwersję z WSDL 1.1,
ponadto wykorzystuje metodę drag and drop do tworzenia / edycji z
zapewnieniem pełnej poprawności dokumentu,

17. posiada wbudowany edytor DTD oraz umożliwia konwersję z DTD do
schematu XML,
18. umożliwia graficzną edycję danych w formacie JSON Schema, umożliwia
konwersję JSON -> XML oraz XML -> JSON,
19. zapewnia integrację z aplikacjami do tworzenia oprogramowania : min.:
Visual Studio oraz Eclipse, oraz z systemami baz danych (w zakresie
importu / eksportu danych) : min.: MySQL, Oracle, Postgresql, Microsoft
Access, Microsoft SQL Server, FIrebird, IBM DB2,
20. zapewnia wsparcie dla : XSLT (1.0, 2.0, 3.0), XPath (1.0, 2.0, 3.1), XQuery
(1.0, 3.1), HTML (werjsa 4, 5, XHTML), CSS (2.1, 3.0), JSON, JSON5,
21. dostarcza mechanizmy do przeprowadzania testów,
22. umożliwia walidację oraz sprawdzanie poprawności formatowania wraz z
inteligentnym systemem poprawiania błędów,
23. udostępnia zaawansowane narzędzia do wyszukiwania i zamiany
fragmentów kodu XML z wyszczególnieniem nazw i zawartości
elementów, nazw i zawartości atrybutów, komentarzy,
24. zapewnia wizualną prezentację dokumentów w postaci
zhierarchizowanej struktury.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 7 - Burp Suite Professional
Nazwa
Licencja
Cechy
oprogramowania
równoważnego

Burp Suite Professional - Oprogramowanie do przeprowadzania pentestów aplikacji
webowych
1. Licencja do prawa korzystania dla 1 użytkownika
Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania:
1. w fazach zbierania informacji – pomaga analizować charakter żądań i
odpowiedzi HTTP(S) oraz poznawać strukturę strony i odkryć nieznane
punkty wejścia,
2. w fazach mapowania podatności oraz ich eksploitacji – pomaga tworzyć
próbki do ataku, fuzzować parametry aplikacji lub nawet w sposób
automatyczny znajdywać błędy w badanym oprogramowaniu.
3. musi działać jako Proxy, działające między przeglądarką a aplikacją
internetową, pozwala na podglądanie struktury wysyłanych żądań oraz
otrzymywanych odpowiedzi http
4. możliwość zatrzymywania żądań, ich ręczną lub automatyczną zmianę.
5. możliwość dynamicznej zmianie nagłówków
6. posiada interfejs graficzny
7. możliwość powtórnego wysyłania żądań
8. możliwość wyłączania walidacji na testowanych stronach (HTMLowej oraz
Javascriptowej)

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 8 - Nessus Professional

Nazwa
Licencja
Subskrypcja
Cechy
oprogramowania
równoważnego

Oprogramowanie typu Nesuus Professional lub równoważne
Licencja uprawnia do korzystania i instalacji na własnym serwerze
Licencja uprawnia do korzystania nieograniczonej liczbie IPs
Licencja terminowa - subskrypcja 24 ms
Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania:
1. Możliwości skanowania
a. Wykrywanie: precyzyjne, wysoka szybkość wykrywania zasobów
2. Skanowanie: skanowanie podatności (w tym IPv4/IPv6/sieci hybrydowe)
a. Wykrywanie podatności bez uwierzytelnienia
b. Skanowanie z uwierzytelnieniem w celu uszczelniania systemów i
wykrycia braków poprawek
3. Zakres: szeroki zakres zasobów i możliwości profilowania:
a. Urządzenia sieciowe: firewalle/routery/switche (Juniper, Check Point,
Cisco, Palo Alto Networks), drukarki, dyski sieciowe
b. Konfiguracja offline audytów urządzeń sieciowych
c. Wirtualizacja: VMware ESX, ESXi, vSphere, vCenter, Microsoft, Hyper-V
i Citrix Xen Server
d. Systemy operacyjne: Windows, OS X, Linux, Solaris, FreeBSD, Cisco iOS,
IBM iSeries
e. Bazy danych: Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, Informix/DRDA,
PostgreSQL, MongoDB
f. Aplikacje webowe: serwery i serwisy web, podatności OWASP
g. Chmura: skanowanie konfiguracji aplikacji i instancji w chmurach takich
jak Salesforce i AWS
4. Zgodność: uwzględnia wymogi urzędów państwowych oraz wymogi
korporacyjne i. Pomaga spełniać wymogi PCI DSS poprzez możliwość
konfiguracji audytu i skanowanie aplikacji webowych
5. Zagrożenia: botnety/szkodliwe procesy/audyt systemów antywirusowych
a. Znajdowanie wirusów, szkodliwego oprogramowania, luk w
zabezpieczeniach, komunikacji urządzeń z zainfekowanymi systemami,
znanych/nieznanych procesów, serwisów web powiązanych ze
szkodliwą zawartością
b. Audyt zgodności z: FFIEC, FISMA, CyberScope, GLBA, HIPAA/ HITECH,
NERC, PCI, SCAP, SOX, GIODO (opracowane przez OpenBIZ)
c. Konfiguracja audytu: CERT, CIS, COBIT/ITIL, DISA STIGs, FDCC, ISO, NIST,
NSA
6. Audyt systemów automatyki przemysłowej: systemy SCADA, urządzenia
wbudowane i aplikacje ICS
7. Audyt zawartości wrażliwych: dane osobowe (np. numery kart płatniczych,
PESEL itd.)

8. Elastyczność raportowania: dostosowanie raportów wg podatności lub
urządzenia, możliwość wygenerowania streszczenia dla zarządu lub
porównania wyników różnych skanów w celu wyróżnienia zmian.
Standardowy (XML), PDF (wymagana jest instalacja Java na serwerze

Nessus), formaty HTML i CSV. Celowane powiadomienia o wynikach
skanowania wysyłane e-mailem, zalecenia działań naprawczych i
usprawnień dot. konfiguracji skanów

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 9 - Microsoft Windows Server Standard
2019
Nazwa
Licencja

Cechy
oprogramowania
równoważnego

Oprogramowanie typu Windows Server Standard lub równoważne



Licencja bezterminowa
metryka licencyjna – core Licencja dostarczana bez wsparcia technicznego
producenta (Software Assurance)
 licencja pozwalająca na przeniesienie (pomiędzy serwerami, czy zmiany
użytkownika stosując określony okres na podstawie umowy licencyjnej)
Licencje na serwerowy system operacyjny muszą uprawniać do uruchamiania
serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i limitowanej do 2 liczbie
wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych
mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo musi pozwalać na uruchamianie wirtualnych
środowisk serwerowego systemu operacyjnego w usłudze hostowanej platformy
producenta serwerowego systemu operacyjnego.
Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy:
1.
Możliwość wykorzystania 512 logicznych procesorów oraz co najmniej 24 TB
pamięci RAM w środowisku fizycznym.
2.
Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM
i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system
operacyjny.
3.
Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością
uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych.
4.
Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między
fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor)
przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów
współdzielenia pamięci.
5.
Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM
bez przerywania pracy.
6.
Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez
przerywania pracy.
7.
Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia,
czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu
operacyjnego.
8.
Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów
niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać
specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

1

Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:
a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających
użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w
poprzednie wersje plików i folderów,
c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,
d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w
oparciu o ich zawartość.
Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających
certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny1.
Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię
ASP.NET
Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla
ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,
Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej
10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.
Mechanizmy logowania w oparciu o:
a) Login i hasło,
b) Karty z certyfikatami (tzw. smartcard),
c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez
moduł TPM),
Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla:
określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych
polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla
grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych..
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie
i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.
Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do
informacji w dokumentach (Digital Rights Management).
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia
aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

Kryteria wskazane przez Zamawiającego w celu oceny równoważności zostały wskazane w pkt 9.11 OPZ.
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Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby
instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów
wymagających dodatkowych licencji:
a) podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,
b) usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie
użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania
dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na
zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały
sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:
 podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia
sieciowego z domeną,
 ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu
logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do
logowania,
 odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej
z mechanizmu kosza.
 bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych
użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i
Windows 8.1.
c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub
odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej
e) Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego)
umożliwiające:
 Dystrybucję certyfikatów poprzez http
 Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,
 Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami
domen,
 Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów
PKI X.509.
f) Szyfrowanie plików i folderów.
g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i
stacjami roboczymi (IPSec).
h) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over)
oraz rozłożenia obciążenia serwerów.
i) Serwis udostępniania stron WWW.
j) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),
k) Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
l) Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby
równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego
oprogramowania na komputerach z systemem Windows,
m) Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na
uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów
operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego

26.

27.
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zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami
klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej
funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:
 Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do
maszyn wirtualnych,
 Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.
 Obsługi 4-KB sektorów dysków
 Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych
pomiędzy węzłami klastra
 Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego
funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez
oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs
API.
 Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN
bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw.
trunk mode)
Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez
producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta
serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję
poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.
Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (tzw. Multipath).
Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie)
administracji przez skrypty.
Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami
WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

Elementy zarządzania
Licencja oprogramowania zarządzania środowiskami serwerowymi uprawniać do
zarządzania nielimitowaną liczbą środowisk systemu operacyjnego na tym serwerze
fizycznym.
Zarządzanie serwerem musi obejmować wszystkie funkcje zawarte w opisanych poniżej
modułach:
- System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem
- System zarządzania komponentami
- System zarządzania środowiskami wirtualnym
- System tworzenia kopii zapasowych
- System automatyzacji zarządzania środowisk IT
- System zarządzania incydentami i problemami
- Ochrona antymalware
System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem
System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem musi spełniać następujące
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.

1.

2.

3.

Inwentaryzacja i zarządzanie zasobami:
a) Inwentaryzacja zasobów serwera powinna się odbywać w określonych przez
administratora systemu interwałach czasowych. System powinien mieć
możliwość odrębnego planowania inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
b) Inwentaryzacja sprzętu powinna się odbywać przez pobieranie informacji z
interfejsu WMI, komponent inwentaryzacyjny powinien mieć możliwość
konfiguracji w celu ustalenia informacji, o jakich podzespołach będą
przekazywane do systemu
c) Inwentaryzacja oprogramowania powinna skanować zasoby dyskowe
przekazując dane o znalezionych plikach do systemu w celu identyfikacji
oprogramowania oraz celów wyszukiwania i gromadzenia informacji o
szczególnych typach plików (np. pliki multimedialne: wav, mp3, avi, xvid, itp.)
d) System powinien posiadać własną bazę dostępnego na rynku komercyjnego
oprogramowania, pozwalającą na identyfikację zainstalowanego i
użytkowanego oprogramowania.
System powinien dawać możliwość aktualizacji tej bazy przy pomocy konsoli
administratora oraz automatycznie przez aktualizacje ze stron producenta
e) Informacje inwentaryzacyjne powinny być przesyłane przy pomocy plików
różnicowych w celu ograniczenia ruchu z agenta do serwera
Użytkowane oprogramowanie – pomiar wykorzystania
a) System powinien mieć możliwość zliczania uruchomionego oprogramowania
w celu śledzenia wykorzystania
b) Reguły dotyczące monitorowanego oprogramowania powinny być tworzone
automatycznie przez skanowanie oprogramowania uruchamianego.
System powinien dostarczać funkcje dystrybucji oprogramowania, dystrybucja i
zarządzania aktualizacjami, instalacja/aktualizacja systemów operacyjnych.
a) System powinien umożliwiać dystrybucją oprogramowania w trybie
wymaganym, opcjonalnym lub na prośbę użytkownika
b) System powinien dawać możliwość integracji dostępnych zadań dystrybucji
(pakietów instalacyjnych) z obsługą oprogramowania systemów Windows
(dostępne do instalacji pakiety powinny się pojawiać w Panelu Sterowania w
sekcji Dodaj/Usuń Programy, w części Dodaj Nowe Programy)
c) System powinien posiadać narzędzia pozwalające na przeskanowanie
serwerów pod kątem zainstalowanych poprawek dla systemów operacyjnych
Windows oraz dostarczać narzędzia dla innych producentów
oprogramowania (ISVs) w celu przygotowania reguł skanujących i zestawów
poprawek
d) System powinien posiadać możliwość instalacji wielu poprawek jednocześnie
bez konieczności restartu komputera w trakcie instalacji kolejnych poprawek
e) System powinien udostępniać informacje o aktualizacjach systemów
operacyjnych Windows dostępnych na stronach producenta (Windows
Update) oraz informacje o postępie instalacji tych aktualizacji na serwerach
(również w postaci raportów).

4.

5.

System powinien również umożliwiać skanowanie i inwentaryzację
poprawek, które były już instalowane wcześniej niezależnie od źródła
dystrybucji
f) System powinien umożliwiać instalację lub aktualizację systemu
operacyjnego ze zdefiniowanego wcześniej obrazu, wraz z przeniesieniem
danych użytkownika (profil)
g) Przy przenoszeniu danych użytkownika, powinny one na czas migracji być
składowane w specjalnym, chronionym (zaszyfrowanym) zasobie
h) System powinien zawierać wszystkie narzędzia do sporządzenia, modyfikacji
i dystrybucji obrazów na dowolny komputer, również taki, na którym nie ma
żadnego systemu operacyjnego (bare metal)
i) System powinien być zintegrowany z oprogramowaniem antywirusowym i
być zarządzany przy pomocy jednej wspólnej konsoli do zarządzania.
Definiowanie i sprawdzanie standardu serwera:
a) System powinien posiadać komponenty umożliwiające zdefiniowanie i
okresowe sprawdzanie standardu serwera, standard ten powinien być
określony zestawem reguł sprawdzających definiowanych z poziomu konsoli
administracyjnej,
b) Reguły powinny sprawdzać następujące elementy systemu komputerowego:
- stan usługi (Windows Service)
- obecność poprawek (Hotfix)
- WMI
- rejestr systemowy
- system plików
- Active Directory
- SQL (query)
- IIS Metabase
c) Dla reguł sprawdzających system powinien dawać możliwość wprowadzenia
wartości poprawnej, która byłaby wymuszana w przypadku odstępstwa lub
wygenerowania alertu administracyjnego w sytuacji, kiedy naprawa nie jest
możliwa.
Raportowanie, prezentacja danych:
a) System powinien posiadać komponent raportujący oparty o technologie
webową (wydzielony portal z raportami) i/lub
b) Wykorzystujący mechanizmy raportujące dostarczane wraz z silnikami
bazodanowymi, np. SQL Reporting Services
c) System powinien posiadać predefiniowane raporty w następujących
kategoriach:
- Sprzęt (inwentaryzacja)
- Oprogramowanie (inwentaryzacja)
- Oprogramowanie (wykorzystanie)
- Oprogramowanie (aktualizacje, w tym system operacyjny)
d) System powinien umożliwiać budowanie stron z raportami w postaci tablic
(dashboard), na których może znajdować się więcej niż jeden raport

6.

e) System powinien posiadać konsolę administratora, w postaci programu do
zainstalowania na stacjach roboczych, obsługującą wszystkie funkcje
systemu
f) Konsola powinna zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych
systemu (poza opcjami dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej
konfiguracji), w tym:
- konfigurację granic systemu zarządzania
- konfigurację komponentów systemu zarządzania
- konfigurację metod wykrywania serwerów, użytkowników i grup
- konfigurację metod instalacji klienta
- konfiguracje komponentów klienta
- grupowanie serwerów (statyczne, dynamiczne na podstawie
zinwentaryzowanych parametrów)
- konfiguracje zadań dystrybucji, pakietów instalacyjnych, itp.
- konfigurację reguł wykorzystania oprogramowania
- konfigurację zapytań (query) do bazy danych systemu
- konfiguracje raportów
- podgląd zdarzeń oraz zdrowia komponentów systemu.
Analiza działania systemu, logi, komponenty
a) Konsola systemu powinna dawać dostęp do podstawowych logów
obrazujących pracę poszczególnych komponentów, wraz z oznaczaniem
stanu (OK, Warning, Error) w przypadku znalezienia zdarzeń wskazujących na
problemy
b) Konsola systemu powinna umożliwiać podgląd na stan poszczególnych usług
wraz z podstawowymi informacjami o stanie usługi, np. ilość
wykorzystywanego miejsca na dysku twardym.

System zarządzania komponentami
System zarządzania komponentami musi udostępniać funkcje pozwalające na budowę
bezpiecznych i skalowalnych mechanizmów zarządzania komponentami IT spełniając
następujące wymagania:
1. Architektura
a) System zarządzania komponentami powinien składać się z:
- Serwera Zarządzającego,
o Serwer zarządzania jest punktem centralnym do zarządzania
grupą (pulą) serwerów i komunikowania się z bazą danych.
Po otwarciu konsoli serwera możliwe jest podłączenie się do
grupy zarządzającej, W zależności od wielkości środowiska
komputerowego, grupa zarządzania może zawierać jeden
lub wiele serwerów połączonych w pule zasobów.
- Bazy Operacyjnej przechowującej informacje o zarządzanych
elementach,
o baza operacyjna jest relacyjną bazą danych, która zawiera
wszystkie dane konfiguracyjne dla zarządzanej grupy

b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)

2.

serwerów i przechowuje wszystkie dane związane z
monitorowaniem. Baza Operacyjna zachowuje dane
krótkoterminowe, domyślnie 7 dni.
- Baza Hurtowej przechowującej dane do analiz historycznych,
definiuje granicę czasową do retencji danych historycznych.
System musi mieć możliwość tworzenia konfiguracji wysokiej dostępności
(klaster typu fail-over).
System musi pozwalać na zarządzanie platformami wirtualizacyjnymi, co
najmniej trzech różnych dostawców.
Serwery zarządzające muszą mieć możliwość publikowania informacji o
uruchomionych komponentach w usługach katalogowych, informacje te
powinny być dostępne dla klientów systemu w celu automatycznej
konfiguracji.
Możliwość budowania struktury wielopoziomowej (tiers) w celu separacji
pewnych grup komputerów/usług.
System uprawnień musi być oparty o role (role based security), użytkownicy
i grupy użytkowników w poszczególnych rolach powinny być pobierane z
usług katalogowych.
Możliwość definiowania użytkowników do wykonywania poszczególnych
zadań na klientach i serwerze zarządzającym, w tym zdefiniowany
użytkownik domyślny.
Uwierzytelnianie klientów na serwerze zarządzającym przy pomocy
certyfikatów w standardzie X.509, z możliwością odrzucania połączeń od
klientów niezaakceptowanych.
Kanał komunikacyjny pomiędzy klientami a serwerem zarządzającym
powinien być szyfrowany.
Możliwość budowania systemu w oparciu o łącza publiczne - Internet (bez
konieczności wydzielania kanałów VPN).
Wsparcie dla protokołu IPv6.
System powinien udostępniać funkcje autodiagnostyczne, w tym:
monitorowanie stanu klientów, możliwość automatycznego lub
administracyjnego restartu klienta, możliwość reinstalacji klienta.
Audyt zdarzeń bezpieczeństwa
System musi udostępniać komponenty i funkcje pozwalające na zbudowanie
systemu
zbierającego
zdarzenia
związane
z
bezpieczeństwem
monitorowanych systemów i gwarantować:
a) Przekazywanie zdarzeń z podległych klientów w czasie „prawie”
rzeczywistym (dopuszczalne opóźnienia mogą pochodzić z medium
transportowego – sieć, oraz komponentów zapisujących i
odczytujących).
b) Niskie obciążenie sieci poprzez schematyzację parametrów zdarzeń
przed wysłaniem, definicja schematu powinna być definiowana w pliku
XML z możliwością dodawania i modyfikacji.

c)

Obsługę co najmniej 2500 zdarzeń/sek w trybie ciągłym i 100000
zdarzeń/sek w trybie „burst” – chwilowy wzrost ilości zdarzeń, jeden
kolektor zdarzeń powinien obsługiwać, co najmniej 100 kontrolerów
domen (lub innych systemów autentykacji i usług katalogowych) lub
1000 serwerów.
3. Konfiguracja i monitorowanie
System musi umożliwiać zbudowanie jednorodnego środowiska
monitorującego, korzystając z takich samych zasad do monitorowania różnych
komponentów, a w tym:
a) Monitorowane obiekty powinny być grupowane (klasy) w oparciu o
atrybuty, które można wykryć na klientach systemu w celu
autokonfiguracji systemu. Powinny być wykrywane - co najmniej,
atrybuty pobierane z:
- rejestru
- WMI
- OLEDB
- LDAP
- skrypty (uruchamiane w celu wykrycia atrybutów obiektu),
W definicjach klas powinny być również odzwierciedlone zależności
pomiędzy nimi.
b) Na podstawie wykrytych atrybutów system powinien dokonywać
autokonfiguracji klientów, przez wysłanie odpowiadającego wykrytym
obiektom zestawu monitorów, reguł, skryptów, zadań, itp.
c) Wszystkie klasy obiektów, monitory, reguły, skrypty, zadania, itp.
elementy służące konfiguracji systemu muszą być grupowane i
dostarczane w postaci zestawów monitorujących, system powinien
posiadać w standardzie zestawy monitorujące, co najmniej dla:
- Windows Server 2003 SP2
- Windows 2008 Server SP2
- Windows 2008 Server R2
- Windows 2008 Server R2 SP1
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Client OS:
o - wspierane przez producenta
- Active Directory 2003/2008
- Exchange 2003/2007/2010
- Microsoft SharePoint 2003/2007/2010
- Microsoft SharePoint Services 3.0
- Microsoft SharePoint Foundation 2010
- SQL 2005/2008/2008R2 (x86/x64/ia64)
- Information Worker (Office, IExplorer, Outlook, itp…)
- IIS 6.0/7.0/7.5
- Linux/Unix

o HP-UX 11i V2 (PA-RISC and Itanium)
o HP-UX 11i V3 (PA-RISC and Itanium)
o Oracle Solaris 9 (SPARC)
o Oracle Solaris 10 (SPARC and x86)
o Oracle Solaris 11 (SPARC and x86)
o Red Hat Enterprises Linux 4 (x86/x64)
o Red Hat Enterprises Linux 5 (x86/x64)
o Red Hat Enterprises Linux 6 (x86/x64)
o SUSE Linux Enterprise Server 9 (x86)
o SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86/x64)
o SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86/x64)
o IBM AIX 5.3 (POWER)
o IBM AIX 6.1 (POWER)
o IBM AIX 7.1 (POWER)
o Cent OS 5 (x86/x64)
o Cent OS 6 (x86/x64)
o Debian 5 (x86/x64)
o Debian 6 (x86/x64)
o Ubuntu Server 10.04 (x86/x64)
o Ubuntu Server 12.04 (x86/x64)
- Usług i zasobów infrastruktury zlokalizowanej w Chmurze
Publicznej np. Azure/AWS/Google
System powinien posiadać możliwość monitorowania za pomocą agenta lub bez
niego.
System musi pozwalać na wykrycie oraz monitorowanie urządzeń sieciowych (routery,
przełączniki sieciowe, itp.) za pomocą SNMP v1, v2c oraz v3. System monitorowania w
szczególności powinien mieć możliwość zbierania następujących informacji:
- interfejsy sieciowe
- porty
- sieci wirtualne (VLAN)
- grupy Hot Standby Router Protocol (HSRP)
System zarządzania musi mieć możliwość czerpania informacji z następujących źródeł
danych:
- SNMP (trap, probe)
- WMI Performance Counters
- Log Files (text, text CSV)
- Windows Events (logi systemowe)
- Windows Services
- Windows Performance Counters (perflib)
- WMI Events
- Scripts (wyniki skryptów, np.: WSH, JSH)
- Unix/Linux Service
- Unix/Linux Log

Na podstawie uzyskanych informacji monitor powinien aktualizować status
komponentu, powinna być możliwość łączenia i agregowania statusu wielu monitorów
4. Tworzenie reguł
a) W systemie zarządzania powinna mieć możliwość czerpania informacji z
następujących źródeł danych:
- Event based (text, text CSV, NT Event Log, SNMP Event, SNMP Trap,
syslog, WMI Event)
- Performance based (SNMP performance, WMI performance,
Windows performance)
- Probe based (scripts: event, performance)
b) System musi umożliwiać przekazywanie zebranych przez reguły informacji
do bazy danych w celu ich późniejszego wykorzystania w systemie, np.
raporty dotyczące wydajności komponentów, alarmy mówiące o
przekroczeniu wartości progowych czy wystąpieniu niepożądanego
zdarzenia.
c) Reguły zbierające dane wydajnościowe muszą mieć możliwość ustawiania
tolerancji na zmiany, w celu ograniczenia ilości nieistotnych danych
przechowywanych w systemie bazodanowym. Tolerancja powinna mieć,
co najmniej dwie możliwości:
- na ilość takich samych próbek o takiej samej wartości
- na procentową zmianę od ostatniej wartości próbki.
d) Monitory sprawdzające dane wydajnościowe w celu wyszukiwania
wartości progowych muszą mieć możliwość – oprócz ustawiania progów
statycznych, „uczenia” się monitorowanego parametru w zakresie
przebiegu bazowego „baseline” w zadanym okresie czasu.
e) System musi umożliwiać blokowanie modyfikacji zestawów
monitorujących, oraz definiowanie wyjątków na grupy komponentów lub
konkretne komponenty w celu ich odmiennej konfiguracji.
f) System powinien posiadać narzędzia do konfiguracji monitorów dla
aplikacji i usług, w tym:
- ASP .Net Application
- ASP .Net Web Service
- OLE DB
- TCP Port
- Web Application
- Windows Service
- Unix/Linux Service
- Process Monitoring
Narzędzia te powinny pozwalać na zbudowanie zestawu predefiniowanych
monitorów dla wybranej aplikacji i przyporządkowanie ich do
wykrytej/działającej aplikacji

a) System musi posiadać narzędzia do budowania modeli aplikacji
rozproszonych (składających się z wielu wykrytych obiektów),
pozwalając na agregację stanu aplikacji oraz zagnieżdżanie aplikacji.
b) Z każdym elementem monitorującym (monitor, reguła, alarm, itp.)
powinna być skojarzona baza wiedzy, zawierająca informacje o
potencjalnych przyczynach problemów oraz możliwościach jego
rozwiązania (w tym możliwość uruchamiania zadań diagnostycznych
z poziomu).
c) System musi zbierać informacje udostępniane przez systemy
operacyjne Windows o przyczynach krytycznych błędów (crash)
udostępnianych potem do celów analitycznych.
d) System musi umożliwiać budowanie obiektów SLO (Service Level
Object) służących przedstawianiu informacji dotyczących
zdefiniowanych poziomów SLA (Service Level Agreement)
przynajmniej dla monitora (dostępność) i licznika wydajności (z
agregacją dla wartości – min, max, avg).
5. Przechowywanie i dostęp do informacji
a) Wszystkie informacje operacyjne (zdarzenia, liczniki wydajności, informacje o
obiektach, alarmy, itp.) powinny być przechowywane w bazie danych
operacyjnych.
b) System musi mieć co najmniej jedną bazę danych z przeznaczeniem na
hurtownię danych do celów historycznych i raportowych. Zdarzenia powinny
być umieszczane w obu bazach jednocześnie, aby raporty mogłyby być
generowane w oparciu o najświeższe dane.
c) System musi mieć osobną bazę danych, do której będą zbierane informacje na
temat zdarzeń security z możliwością ustawienia innych uprawnień dostępu do
danych tam zawartych (tylko audytorzy).
d) System powinien mieć zintegrowany silnik raportujący niewymagający do
tworzenia raportów używania produktów firm trzecich. Produkty takie mogą
być wykorzystanie w celu rozszerzenia tej funkcjonalności.
e) System powinien mieć możliwość generowania raportów na życzenie oraz
tworzenie zadań zaplanowanych.
f) System powinien umożliwiać eksport stworzonych raportów przynajmniej do
następujących formatów:
- XML
- CSV
- TIFF
- PDF
- XLS
- Web archive
6. Konsola systemu zarządzania
a) Konsola systemu musi umożliwiać pełny zdalny dostęp do serwerów
zarządzających dając dostęp do zasobów zgodnych z rolą użytkownika
korzystającego z konsoli.

b) System powinien udostępniać dwa rodzaje konsoli:
- w postaci programu do zainstalowania na stacjach roboczych,
obsługującą wszystkie funkcje systemu (konsola zdalna)
- w postaci web’owej dla dostępu do podstawowych komponentów
monitorujących z dowolnej stacji roboczej (konsola webowa).
c) Konsola zdalna powinna umożliwiać definiowanie każdemu użytkownikowi
własnych widoków, co najmniej w kategoriach:
- Alerts
- Events
- State
- Performance
- Diagram
- Task Status
- Web Page (dla użytkowników, którzy potrzebują podglądu tylko
wybranych elementów systemu).
d) Konsola musi umożliwiać budowanie widoków tablicowych (dashboard) w
celu prezentacji różnych widoków na tym samym ekranie.
e) Widoki powinny mieć możliwość filtrowania informacji, jakie się na nich
znajdą (po typie, ważności, typach obiektów, itp.), sortowania oraz
grupowania podobnych informacji, wraz z możliwością definiowania kolumn,
jakie mają się znaleźć na widokach „kolumnowych”.
f) Z każdym widokiem (obiektem w tym widoku) powinno być skojarzone menu
kontekstowe, z najczęstszymi operacjami dla danego typu widoku/obiektu.
g) Konsola musi zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych systemu
(poza opcjami dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej konfiguracji), w
tym:
- opcji definiowania ról użytkowników
- opcji definiowania widoków
- opcji definiowania i generowania raportów
- opcji definiowania powiadomień
- opcji tworzenia, konfiguracji i modyfikacji zestawów monitorujących
- opcji instalacji/deinstalacji klienta
Konsola musi pozwalać na pokazywanie obiektów SLO (Service Level Object) i
raportów SLA (Service Level Agreement) bez potrzeby posiadania konsoli i
dostepu do samego systemu monitorującego, na potrzeby użytkowników
biznesowych (właścicieli procesu biznesowego).
7. Wymagania dodatkowe
System musi dostarczać API lub inny system (web service, connector) z publicznie
dostępną dokumentacją pozwalający m.in. na:
- Budowanie konektorów do innych systemów, np. help-desk w celu
przekazywania zdarzeń czy alarmów (dwukierunkowo),
- Wykonywanie operacji w systemie z poziomu linii poleceń,

-

-

Podłączenie rozwiązań firm trzecich pozwalających na monitorowanie
w jednolity sposób systemów informatycznych niewspieranych
natywnie przez system zarządzania,
Podłączenie do aplikacji biurowych pozwalające na integrację
statycznych modeli (np. diagramów Visio) z monitorowanymi
obiektami, pozwalające na wyświetlanie ich stanu na diagramie,

System zarządzania środowiskami wirtualnym
System zarządzania środowiskami wirtualnymi musi posiadać następujące cechy:
1. Architektura
a) System zarządzania środowiskiem wirtualnym powinien składać się z:
- serwera zarządzającego,
- relacyjnej bazy danych przechowującej informacje o zarządzanych
elementach,
- konsoli, instalowanej na komputerach operatorów,
- portalu self-service (konsoli webowej) dla operatorów
„departamentowych”,
- biblioteki, przechowującej komponenty niezbędne do budowy
maszyn wirtualnych,
- agenta instalowanego na zarządzanych hostach wirtualizacyjnych,
- „konektora” do systemu monitorującego pracę hostów i maszyn
wirtualnych.
b) System musi mieć możliwość tworzenia konfiguracji wysokiej dostępności
(klaster typu fail-over).
c) System musi pozwalać na zarządzanie platformami wirtualizacyjnymi co
najmniej trzech różnych dostawców.
2. Interfejs użytkownika
a) Konsola musi umożliwiać wykonywanie codziennych zadań związanych z
zarządzaniem maszynami wirtualnymi w sposób jak najbardziej intuicyjny.
b) Konsola musi umożliwiać grupowanie hostów i nadawanie uprawnień
poszczególnym operatorom do grup hostów.
c) Widoki hostów i maszyn wirtualnych powinny mieć możliwość zakładania
filtrów, pokazując tylko odfiltrowane elementy, np. maszyny wyłączone,
maszyny z systemem operacyjnym X, itp...
d) Widok szczegółowy elementu w przypadku maszyny wirtualnej musi
pokazywać stan, ilość alokowanej pamięci i dysku twardego, system
operacyjny, platformę wirtualizacyjną, stan ostatniego zadania, oraz wykres
utylizacji procesora i podgląd na pulpit.
e) Konsola musi posiadać odrębny widok z historią wszystkich zadań oraz
statusem zakończenia poszczególnych etapów i całych zadań.
3. Scenariusze i zadania
1) Tworzenie maszyn wirtualnych – system musi umożliwiać stworzenie maszyny
wirtualnej w co najmniej dwóch trybach:

a) Ad hoc – gdzie wszystkie elementy są wybierane przez operatora podczas
tworzenia maszyny,
b) Nadzorowany – gdzie operator tworzy maszynę korzystając z gotowego
wzorca (template), a wzorzec składa się z przynajmniej 3-ech elementów
składowych:
 profilu sprzętowego
 profilu systemu operacyjnego,
 przygotowanych dysków twardych,
2) Predefiniowane elementy muszą być przechowywane w bibliotece systemu
zarządzania.
3) System musi umożliwiać przenoszenie maszyny wirtualnej pomiędzy
zarządzanymi hostami:
- w trybie migracji „on-line” – bez przerywania pracy,
- w trybie migracji „off-line – z zapisem stanu maszyny
4) System musi umożliwiać automatyczne, równomierne rozłożenie obciążenia
pomiędzy zarządzanymi hostami.
5) System musi umożliwiać wyłączenie hosta, gdy jego zasoby nie są konieczne do
pracy, w celu oszczędności energii. System powinien również umożliwiać
ponowne włączenie takiego hosta.
6) System musi umożliwiać przełączenie wybranego hosta w tryb „maintenance” w
przypadku wystąpienia awarii lub w celu przeprowadzenia planowanych prac
serwisowych. Uruchomienie tego trybu musi skutkować migracją maszyn na inne
hosty lub zapisaniem ich stanu.
7) System musi posiadać możliwość konwersji maszyny fizycznej do wirtualnej.
8) System misi posiadać (bez potrzeby instalowania dodatkowego
oprogramowania) - możliwość wykrycia maszyny fizycznej w sieci i instalacje na
niej systemu operacyjnego wraz z platformą do wirtualizacji.
4. Wymagania dodatkowe
a) System musi informować operatora o potrzebie migracji maszyn, jeśli
wystąpią nieprawidłowe zdarzenia na hoście lub w innych maszynach
wirtualnych mające wpływ na ich pracę, np. awarie sprzętu, nadmierna
utylizacja współdzielonych zasobów przez jedną maszynę.
b) System musi dawać operatorowi możliwość implementacji w/w migracji w
sposób automatyczne bez potrzeby każdorazowego potwierdzania.
c) System musi kreować raporty z działania zarządzanego środowiska, w tym:
- utylizacja poszczególnych hostów,
- trend w utylizacji hostów,
- alokacja zasobów na centra kosztów,
- utylizacja poszczególnych maszyn wirtualnych,
- komputery-kandydaci do wirtualizacji
d) System musi umożliwiać skorzystanie z szablonów:
- wirtualnych maszyn
- usług
oraz profili dla:

- aplikacji
- serwera SQL
- hosta
- sprzętu
- systemu operacyjnego gościa
e) System musi umożliwiać tworzenie chmur prywatnych na podstawie
dostępnych zasobów (hosty, sieci, przestrzeń dyskowa, biblioteki zasobów).
f) System musi posiadać możliwość przygotowania i instalacji zwirtualizowanej
aplikacji serwerowej.
g) System musi pozwalać na skalowalność wirtualnego środowiska aplikacji
(poprzez automatyczne dodanie wirtualnej maszyny z aplikacją)
System tworzenia kopii zapasowych
System tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych (backup) musi spełniać
następujące wymagania:
1. Architektura:
a) System musi składać się z serwera zarządzającego kopiami zapasowymi i
agentami kopii zapasowych
b) System musi posiadać agentów kopii zapasowych instalowanych na
komputerach zdalnych
c) System musi posiadać konsolę administracyjną instalowaną lokalnie na
komputerach użytkowników zarządzających systemem
d) System musi posiadać własną bazę danych (niewymagającą dodatkowych
zakupów)
2. Wykonywanie kopii zapasowych:
a) System kopii zapasowych musi wykorzystywać mechanizm
migawkowych kopii – VSS (Volume ShadowCopy Service)
b) System kopii zapasowych musi posiadać możliwości zapisu danych na:
 na puli magazynowej złożonej z dysków twardych
 na napędach I bibliotekach taśmowych
 podłączonych zdalnie zasobach chmurowych
c) System kopii zapasowych musi umożliwiać zdefiniowanie ochrony
zasobów krótkoterminowej, długoterminowej i online (chmura). Oznacza
to, iż krótkookresowe kopie mogą być tworzone w puli magazynowej, a
długookresowe na napędach i bibliotekach taśmowych
d) System kopii zapasowych powinien wykonywać zapis na napędach
dyskowych i zasobach chmurowych w postaci repliki danych
produkcyjnych (pierwszy backup) a następnie odkładanie tylko
zmienionych partii danych
e) System kopii zapasowych powinien wykonywać zapis na napędach i
bibliotekach taśmowych w postaci pełnego backupu na chwilę
wykonywania zadania.
f)
System kopii zapasowych musi umożliwiać synchronizację
przechowywanych kopii zapasowych (kopie różnicowe) z produkcyjnymi

transakcyjnymi bazami danych na poziomie poniżej 30 minut. Kopie te
muszą być tworzone w ciągu godzin pracy, w niezauważalny dla
użytkowników końcowych sposób.
g) System kopii zapasowych musi umożliwiać odtworzenie dowolnego 30
minutowego kwantu czasu dla krytycznych systemów, takich jak bazy
danych.
h) System kopii zapasowych musi umożliwiać rozwiązanie automatycznego
przenoszenia chronionych danych do zdalnej lokalizacji (nadrzędny
serwer kopii zapasowych), wykorzystując przy tym mechanizm regulacji
przepustowości.
i)
System powinien umożliwiać skonfigurowanie okresu przechowywania
danych (retention) dla poszczególnych typów ochrony:
 Krótkoterminowe: Pule dyskowe – do 448 dni
 Online: Zasoby chmurowe – do 3360 dni
 Krótkoterminowe: Taśmy – do 12 tygodni
 Długoterminowe: Taśmy – do 99 lat
3. Odzyskiwanie danych:
a) System kopii zapasowych musi umożliwiać odzyskanie chronionych
zasobów plikowych użytkownika na jego komputerze z poziomu
zakładki „Poprzednie wersje”
b) System kopii zapasowych musi umożliwiać odtworzenie danych do:
 lokalizacji oryginalnej
 lokalizacji alternatywnej
 w przypadku nadrzędnego serwera kopii zapasowych (w centrum
zapasowym) do podrzędnego serwera kopii zapasowych
4. Agent kopii zapasowej:
a) Agent powinien posiadać możliwość współpracy z komponentami VSC.
b) Agent powinien posiadać możliwość sterowania pasmem a w
szczególności określenia godzin „biznesowych” oraz wykorzystywanego
pasma w i poza godzinami „biznesowymi”
c) Agent powinien rozpoznawać podstawowe aplikacje i systemy
wykorzystywane w środowisku zamawiającego i automatycznie dodawać
wszystkie wymagane pliki do puli chronionej, w tym:
 System operacyjny Windows (w tym pliki, system state i BMR)
 Maszyny wirtualne na platformie Hyper-V
 Bazy danych MS SQL
 Sharepoint
 Exchange
5. Konsola administracyjna:
a) Konsola powinna umożliwiać tworzenie określonych harmonogramów
wykonywania kopii zapasowych na chronionych agentach
b) Konsola powinna umożliwiać grupowanie chronionych zasobów ze
względu na typy chronionych zasobów

c)
d)
e)
f)

Zarządzanie agentami i zadaniami kopii zapasowych powinno być
możliwe również za pomocą linii poleceń
Konsola powinna posiadać mechanizm kontrolowania wykonywanych
zadań kopii zapasowych
Konsola powinna posiadać mechanizm notyfikacji administratorów
odnośnie zdarzeń w systemie kopii zapasowych
Konsola powinna posiadać wbudowany system raportujący (m.in.
raporty dotyczące zużycia puli magazynowej, wykonania kopii
zapasowych, itp.).

System automatyzacji zarządzania środowisk IT
System automatyzacji zarządzania środowisk IT musi udostępniać środowisko
standaryzujące i automatyzujące zarządzanie procesami w systemach IT na bazie
najlepszych praktyk.
1) Architektura:
a) System musi posiadać graficzną konsolę dla administratorów (autorów)
pozwalającą w łatwy sposób (bez znajomości języków programowania)
tworzenie przebiegów procesów (runbooks) przy pomocy gotowych
elementów aktywności.
b) System musi posiadać tester przebiegów pozwalający na sprawdzenie
poprawności wykonywania stworzonego przez administratora (autora)
pokazując informacje o wykonaniu poszczególnych kroków, informacje
wchodzące i wychodzące z poszczególnych kroków, możliwość ustawiania
pułapek (breakpoints) oraz wykonywania krok po kroku.
c) System musi posiadać serwer zarządzający i własną bazę danych, w której
przechowywane są informacje o stworzonych przebiegach procesów oraz
ich stanie.
d) System musi posiadać serwery wykonawcze, które realizują przebiegi
procesów zdefiniowane przez administratorów (autorów).
e) System powinien posiadać konsolę webową pozwalającą na podgląd
zdefiniowanych przebiegów procesów, ich stanu, informacji
historycznych o wykonanych przebiegach oraz pozwalająca na
uruchamianie przebiegów procesów na żądanie.
f) System powinien posiadać własną bazę danych (niewymagającą
dodatkowych zakupów).
2) Tworzenie przebiegów:
a) Do tworzenia przebiegów procesów powinny być gotowe zestawy
aktywności, które przy pomocy graficznego środowiska pracy (konsola
administratora) autor może łączyć w gotowe przebiegi.
b) Zestawy aktywności powinny być dostarczane do systemu w postaci
pakietów, zawierających gotowe przygotowane aktywności dla zadanego
obszaru.
c) System powinien posiadać podstawowy (wbudowany) zestaw aktywności
w następujących obszarach:

i. System:
 Run Program
 Run .Net Script
 End Process
 Start/Stop Service
 Restart System
 Save Event Log
 Query WMI
 Run SSH Command
 Get SNMP Variable
 Monitor SNMP Trap
 Send SNMP Trap
 Set SNMP Variable
ii. Planowanie:
 Monitor Date/Time
 Check Schedule
iii. Monitorowanie:
 Monitor Event Log
 Monitor Service
 Get Service Status
 Monitor Process
 Get Process Status
 Monitor Computer/IP Status
 Monitor Disk Space
 Get Disk Space Status
 Monitor Internet Application
 Get Internet Application Status
 Monitor WMI
iv. Zarządzanie plikami:
 Compress File
 Copy File
 Create Folder
 Decompress File
 Delete File
 Delete Folder
 Get File Status
 Monitor File
 Monitor Folder
 Move File
 Move Folder
 PGP Decrypt File
 PGP Encrypt File
 Print File

 Rename File
v. E-mail:
 Send E-mail
vi. Powiadomienia:
 Send Event Log Message
 Send Syslog Message
 Send Platform Event
vii. Narzędzia:
 Apply XSLT
 Query XML
 Map Published Data
 Compare Values
 Write Web Page
 Read Text Log
 Write to Database
 Query Database
 Monitor Counter
 Get Counter Value
 Modify Counter
 Invoke Web Services
 Format Date/Time
 Generate Random Text
 Map Network Path
 Disconnect Network Path
 Get Dial-up Status
 Connect/Disconnect Dial-up
viii. Zarządzanie plikami tekstowymi:
 Append Line
 Delete Line
 Find Text
 Get Lines
 Insert Line
 Read Line
 Search and Replace Text
ix. Kontrola przepływów (runbooks):
 Invoke Runbook
 Initialize Data
 Junction
 Return Data
d) System powinien posiadać również inne zestawy aktywności, które mogą
być zaimportowane na życzenie administratora (autora) w celu
zarządzania procesami na innych systemach posiadanych przez
zamawiającego, w tym:

i. Active Directory
ii. Exchange Admin
iii. Exchange Users
iv. FTP Integration
v. HP iLO and OA
vi. HP Operations Manager
vii. HP Service Manager
viii. IBM Tivoli Netcool/OMNIbus
ix. Representational State Transfer (REST)
x. Sharepoint
xi. Microsoft Azure
xii. VMware vSphere
xiii. System Center
3) Serwer zarządzający i baza danych:
a) Serwer zarządzający powinien organizować jednoczesny dostęp konsoli
graficznych administratorów i zapewniać funkcje Check-In/Check-Out
dla poszczególnych przebiegów uniemożliwiając jednoczesne zmiany
tego samego przebiegu przez dwóch użytkowników.
b) Serwer zarządzający powinien zapewniać dostęp - na zdefiniowanym
przez autora poziomie, dla poszczególnych przebiegów oraz zestawów
przebiegów (całe katalogi).
c) Baza danych systemu powinna przechowywać:
i. Definicje przebiegów procesów
ii. Stan uruchomionych przebiegów
iii. Informacje statusowe (logs)
iv. Dane konfiguracyjne systemu
System zarządzania incydentami i problemami
System zarządzania incydentami i problemami musi zapewniać zintegrowane
środowisko pozwalające na uruchomienie usług wsparcia (service-desk) u
Zamawiającego.
1. Architektura:
a) System musi posiadać serwer zarządzający odpowiedzialny za
wykonywanie wszystkich zadań związanych z obsługą incydentów,
problemów, zmian, zleceń, użytkowników, itp., zapewniając jednocześnie
wymuszenie odpowiednich uprawnień.
b) System musi posiadać zintegrowany komponent CMDB (Configuration
Management Database)
c) System musi posiadać zintegrowany moduł bazy wiedzy (Knowledge
Management)
d) System musi posiadać graficzną konsolę użytkownika instalowana
lokalnie na komputerach pracowników wsparcia.

e)

System musi posiadać komponent hurtowni danych, odpowiedzialny za
agregację i przechowywanie danych historycznych i przygotowywanie
raportów.
f) System musi posiadać własną bazę danych (niewymagającą dodatkowych
zakupów)
g) System musi posiadać konsolę webową umożliwiającą pracownikom
zgłaszanie incydentów/problemów technicznych oraz zapotrzebowania
na zasoby IT.
2. Procesy wsparcia:
a) System musi posiadać przygotowanie i dostępne po instalacji następujące
procesy:
i. Zarządzanie incydentami
ii. Zarządzanie problemami
iii. Zarządzanie zmianą
iv. Zarządzanie
b) W zakresie zarządzania incydentami i problemami system powinien
posiadać:
i. Przygotowane formatki do wprowadzania incydentów przez
pracowników
wsparcia,
formatka
powinna
umożliwiać
wprowadzenie, co najmniej następujących danych:
 Narażony użytkownik,
 Alternatywna metoda kontaktu,
 Tytuł,
 Opis,
 Kategoria,
 Pilność,
 Wpływ,
 Źródło,
 Grupa pomocy technicznej,
 Przypisany,
 Podstawowy właściciel,
 Uwzględnione usługi,
 Narażone elementy,
 Dziennik akcji (komentarz).
3. Komponent CMDB:
a) Baza danych CMDB powinna mieć domyślnie skonfigurowane
podstawowe klasy obiektów wraz z atrybutami i relacje pomiędzy
nimi, w tym:
i. Użytkownik:
 Imię
 Nazwisko
 Inicjały
 Tytuł,
 Firma,















4.

5.

6.

7.

Dział,
Biuro,
Telefon służbowy,
Ulica i numer,
Miejscowość,
Województwo,
Kod pocztowy,
Kraj,
Strefa czasowa,
Ustawienia regionalne,
Komputery użytkownika
Urządzenia użytkownika
Elementy pokrewne (incydenty, problemy,
zmiany, itp…)
ii. Komputer:
b) System musi posiadać gotowe konektory do innych skojarzonych
systemów pozwalające na automatyczną i planowana aktualizację
odpowiednich rekordów w CMDB, a w szczególności:
i. Konektor do systemu zarządzania infrastrukturą i
oprogramowaniem
ii. Konektor do systemu zarządzania komponentami
iii. Konektor do systemu zarządzania środowiskami wirtualnym
iv. Konektor do systemu automatyzacji zarządzania środowisk
IT
v. Konektor do usługi katalogowej Active Directory
System musi mieć postać zintegrowanej platformy pozwalającej poprzez
wbudowane i definiowane mechanizmy w ramach przyjętej metodyki (np.
MOF czy ITIL) na zarządzanie incydentami i problemami oraz zarządzanie
zmianą.
System powinien posiadać bazę wiedzy (CMDB) automatycznie zasilaną z
takich systemów jak: usługa katalogowa, system monitorujący, system do
zarządzania desktopami.
System musi udostępniać narzędzia efektywnego zarządzania dostępnością
usług, umożliwiających dostarczenie użytkownikom systemów SLA na
wymaganym poziomie.
System, poprzez integrację z systemami zarządzania i monitorowania musi
zapewniać:
- Optymalizację procesów i ich prawidłową realizację poprzez
predefiniowane scenariusze, zgodne z najlepszymi praktykami i założoną
metodyką,
- Redukcję czasu rozwiązywania problemów z działaniem systemów
poprzez zapewnienie dotarcia właściwej, zagregowanej informacji do
odpowiedniego poziomu linii wsparcia,

-

Automatyczne generowanie opisu problemów na bazie alarmów i
kojarzenie zdarzeń w różnych komponentach systemu,
- Wspomaganie procesów podejmowania decyzji poprzez integrację
informacji i logikę ich powiązania,
- Planowanie działań prewencyjnych poprzez kolekcjonowanie informacji o
zachowaniach systemu w przypadku incydentów,
- Raportowanie pozwalające na analizy w zakresie usprawnień systemu
oraz usprawnień procesów ich opieki serwisowej,
- Tworzenie baz wiedzy na temat rozwiązywania problemów,
- Automatyzację działań w przypadku znanych i opisanych problemów,
8. Wykrywanie odchyleń od założonych standardów ustalonych dla systemu.
Ochrona antymalware
Oprogramowanie antymalware musi spełniać następujące wymagania:
1. Ochrona przed zagrożeniami typu wirusy, robaki, Trojany, rootkity, ataki typu
phishing czy exploity zero-day.
2. Centralne zarządzanie ochroną serwerów poprzez konsolę System zarządzania
infrastrukturą i oprogramowaniem
3. Centralne zarządzanie politykami ochrony.
4. Automatyzacja wdrożenia i wymiany dotychczasowych agentów ochrony.
5. Mechanizmy wspomagające masową instalację.
6. Pakiet ma wykorzystywać platformę skanowania, dzięki której dostawcy
zabezpieczeń stosować mogą technologię „minifiltrów”, skanujących w czasie
rzeczywistym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Dzięki użyciu
technologii minifiltrów, system ma wykrywać wirusy, oprogramowanie
szpiegowskie i inne pliki przed ich uruchomieniem, dając dzięki temu wydajną
ochronę przed wieloma zagrożeniami, a jednocześnie minimalizując
zaangażowanie użytkownika końcowego.
7. Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem ma używać
zaawansowanych technologii wykrywania, takich jak analiza statyczna,
emulacja, heurystyka i tunelowanie w celu identyfikacji złośliwego
oprogramowania i ochrony systemu. Ponieważ zagrożenia stają się coraz
bardziej złożone, ważne jest, aby zapewnić nie tylko oczyszczenie systemu, ale
również poprawne jego funkcjonowanie po usunięciu złośliwego
oprogramowania. Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem w
systemie ma zawierać zaawansowane technologie oczyszczania, pomagające
przywrócić poprawny stan systemu po usunięciu złośliwego oprogramowania.
8. Generowanie alertów dla ważnych zdarzeń, takich jak atak złośliwego
oprogramowania czy niepowodzenie próby usunięcia zagrożenia.
9. Tworzenie szczegółowych raportów zabezpieczeń systemów IT o określonych
priorytetach, dzięki którym użytkownik może wykrywać i kontrolować
zagrożenia lub słabe punkty zabezpieczeń. Raporty mają obejmować nie tylko
takie informacje, jak ilość ataków wirusów, ale wszystkie aspekty
infrastruktury IT, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo firmy (np. ilość

komputerów z wygasającymi hasłami, ilość maszyn, na których jest
zainstalowane konto „gościa”, itd.).
10. Pakiet ma umożliwiać zdefiniowanie jednej zasady konfigurującej technologie
antyszpiegowskie, antywirusowe i technologie monitorowania stanu jednego
lub wielu chronionych komputerów. Zasady obejmują również ustawienia
poziomów alertów, które można konfigurować, aby określić rodzaje alertów i
zdarzeń generowanych przez różne grupy chronionych komputerów oraz
warunki ich zgłaszania.
11. System ochrony musi być zoptymalizowany pod kątem konfiguracji ustawień
agenta zabezpieczeń przy użyciu Zasad Grupy usługi katalogowej oraz
dystrybucji aktualizacji definicji.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności poz. 10 - Windows 10 professional
Nazwa
Licencja
Cechy
oprogramowania
równoważnego

Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64 -bit z licencją lub równoważny
1. Licencja bezterminowa
2. Z prawem do instalacji na maszynę wirtualną
Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania:
- Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez
Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2019
- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.
- Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu.
- Pełna obsługa ActiveX Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane
z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows
10

9. Ogólne zasady oceny równoważności
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w zakresie każdego wskazania wymienionego
w powyższym pkt 8 OPZ wskazał kryteria stosowane w celu oceny równoważności. W przypadku
zaoferowania rozwiązania równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania jego
równoważności, w sposób umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez
rozwiązanie równoważne wszystkich kryteriów równoważności.
Przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym i takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub
równoważne".

W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp., Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że
oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się
odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp., że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności
lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp., zamawiający nie odrzuci oferty
zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną
techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem
referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy,
oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że
wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że dostawa lub usługa, spełniają wymagania
dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.
W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne (dotyczy
równoważności we wszystkich wskazanych powyżej przypadkach) nie będzie poprawnie
współpracować z oprogramowaniem lub sprzętem Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia
w funkcjonowaniu infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca podejmie na własny koszt
wszelkie niezbędne działania celem przywrócenia sprawnego działania infrastruktury,
w tym dokona ewentualnych niezbędnych modyfikacji po odinstalowaniu rozwiązania.
Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może wymagać żadnych nakładów, których nie
wymagałoby również zastosowanie rozwiązań opisanych, jako rozwiązania referencyjne, po
stronie Zamawiającego, celem dostosowania do niego aktualnie posiadanej przez
Zamawiającego infrastruktury ani w warstwie fizycznej ani w warstwie oprogramowania.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie co najmniej nazwę producenta, nazwę
oferowanego Oprogramowania, identyfikator Oprogramowania nadawany przez jego
producenta, rodzaj licencji (według oznaczenia producenta), w sposób umożliwiający
Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację i weryfikację zaoferowanego Oprogramowania oraz
udowodnić, że oferowane rozwiązanie spełnia wskazane przez Zamawiającego kryteria
stosowane w celu oceny równoważności.
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji dla produktów równoważnych w formie
upgradu, licencji czasowej, OEM, chyba że Zamawiający określił taki warunek w opisie
oprogramowania.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania subskrybcji licencyjnej opartej o rozwiązania
chmurowe z wyłączeniem sytuacji, w którym Zamawiający określił taki warunek w opisie
oprogramowania.
W przypadku błędnego działania środowiska lub wykrytych niezgodności pod kątem spełnienia
warunków OPZ po instalacji oprogramowania równoważnego Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy.
Zamawiający wskazuje następujące warunki równoważności dla normy FIPS 140-2 i uzna za
normę równoważną opisywanej, normę która:
Definiuje szczegółowe wymagania bezpieczeństwa na moduły szyfrujące, moduły
kryptograficzne, bezpieczne biblioteki komunikacyjne implementujące protokoły TLS i
DTLS oraz wskazuje nazwy algorytmów i bezpieczne parametry ich generowania i użycia,
Została wydane przez NIST lub została wydana przez podmiot prawa publicznego,
powołany przez co najmniej jedno z Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub NATO,
do definiowania standardów bezpieczeństwa przetwarzania informacji,
Opisuje warunki mian certyfikowanego rozwiązania, które wymagają powtórnej
certyfikacji,
Została wskazana w obowiązującym na dzień składania ofert przepisie prawa powszechnie
obowiązującego, na terenie Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub NATO, jako norma
wymagana dla rozwiązań służących do realizowania zadań związanych z informatyzacją
działalności państwa.

