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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

„Usługi eksperckie w tym wsparcie prawne w zakresie 

bezpieczeństwa informacji. Doradztwo w zakresie wsparcia przy 

identyfikacji podatności i zagrożeń w tym doradztwo w zakresie 

analizy usług biznesowych, procesów aplikacyjnych i technicznych 

wraz infrastrukturą techniczno-systemową oraz analizą logów 

i monitoringu, doradztwo w zakresie analizy ryzyka 

i realizowanych projektów, analizy wpływu na biznes, planów 

ciągłości działania (BCP) i planów odtworzenia po katastrofie 

(DRP) oraz świadczenie usługi audytu bezpieczeństwa dla 

systemów informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia”. 
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Postanowienia ogólne 

Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy z określoną pulą roboczogodzin do 

wykorzystania oraz z określonymi ramami czasowymi na realizację prac. 

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie bieżących, pisemnych Zleceń wystawianych 

przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące sposobu udzielania i rozliczania Zleceń oraz odbioru produktów 

Zleceń określone są w umowie. 

Planowanie, raportowanie i rozliczanie wykonywanych prac realizowane będzie przy pomocy narzędzia 

informatycznego (Jira) udostępnionego przez Zamawiającego.  Wykonawca będzie miał obowiązek 

bieżącego raportowania w Jira zadań które realizuje w ramach zlecenia z przypisaniem osoby oraz 

faktycznego czasu która ta osoba poświęciła na realizację zadania. Rozliczenie zlecenia będzie następowało 

na podstawie faktycznej pracochłonności poszczególnych zadań zaraportowanych w Jira. Wykonawca 

będzie miał także obowiązek planowania zadań w ramach zleceń za pomocą Jira. Na prośbę Zamawiającego 

w spotkaniach planistycznych może wziąć udział przedstawiciel Zmawiającego. 

Zamawiający realizuje swoje projekty za pomocą zwinnej metodyki prowadzenia projektów dostosowanej 

do potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zostanie zapoznany z szczegółami metodyki po podpisaniu umowy. 

Zamawiający oczekuje, że zespół Wykonawcy będzie współpracował w ramach realizacji zleceń z innymi 

zespołami realizującymi zadania na rzecz Zamawiającego 

Wszelkie dokumenty projektowe powinny być przygotowane w języku polskim. 

Przedstawiony w OPZ opis wymagań metodycznych i raportów należy traktować jako informację 

o  oczekiwanym poziomie szczegółowości weryfikacji i dokumentacji działań. 

Testy bezpieczeństwa mogą być wykonywane z lokalizacji zdalnej w godzinach uzgodnionych 

z  Zamawiającym, a sposób wykonania testów będzie każdorazowo określony w zleceniu. Wszelkie 

niezbędne środki do realizacji testów tj. komputery, narzędzia i oprogramowanie itp. zapewnia wykonawca. 

Lista raportów z realizacji prac oraz zawartość raportów może ulec zmianie w trakcie realizacji prac 

projektowych. Szczegółowe wymagania dotyczące metodyki i zawartości raportów będą każdorazowo 

potwierdzane z Wykonawcą na etapie akceptacji Zlecenia. 

Termin wykonania zamówienia (świadczenia usługi) do 2018-11-30. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi dla Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia (dalej Centrum) w zakresie: 



 

 
3 

1.1. Obsługi prawnej w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym z zakresu ochrony danych 

osobowych, ochrony informacji niejawnych, usług zaufania i identyfikacji elektronicznej, 

bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa, obejmujące 

w szczególności: 

a) Udzielenie porad prawnych; 

b) Dostosowywanie regulacji organizacyjny (proceduralnych) do aktualnych wymagań przepisów 

prawnych; 

c) Sporządzanie opinii, analiz i ekspertyz; 

d) Informowanie na wniosek Zamawiającego o zmianach prawa mających wpływ na działalność 

lub zadania realizowane przez Centrum; 

e) Opiniowanie, opracowywanie projektów aktów prawnych, w tym projektów wewnętrznych 

aktów prawnych, regulaminów, instrukcji; 

f) Reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, 

podmiotami publicznymi i prywatnymi; 

1.2. Doradztwo w zakresie wsparcia przy identyfikacji podatności i zagrożeń w tym doradztwo 

w zakresie analizy usług biznesowych, procesów aplikacyjnych i technicznych wraz infrastrukturą 

techniczno-systemową oraz analizą logów i monitoringu, doradztwo w zakresie analizy ryzyka 

i realizowanych projektów, analizy wpływu na biznes, planów ciągłości działania (BCP) i planów 

odtworzenia po katastrofie (DRP) obejmujące w szczególności: 

a) Przeprowadzenie analizy wpływu na biznes i oceny ryzyka świadczonych usług IT (BIA); 

b) Opracowanie strategii ciągłości działania usług IT zgodnej z normą ISO 22301; 

c) Opracowanie planów ciągłości działania i planów odtworzeniowych zapewniających ciągłość 

świadczenia usług IT w sytuacjach awaryjnych; 

d) Wsparcie wdrożenia opracowanych procedur oraz dokumentacji dot. zapewnienia ciągłości 

działania; 

e) Przeprowadzenie testów weryfikujących poprawność funkcjonowania planów ciągłości 

działania, w tym planów odtworzeniowych, przynajmniej dla 3-ch wskazanych przez 

Zamykającego usług IT; 

f) Wsparcie w dostosowaniu przetestowanych planów ciągłości działania, w tym planów 

odtworzeniowych, w przypadku ich nie powodzenia. 

1.3.  Usługa audytu bezpieczeństwa dla systemów informatycznych Centrum 
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Zadania realizowane przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania zostały 

podzielone na poniżej określone obszary. 

 

TESTY PENETRACYJNE I AUDYT 

 

W wyniku prac wymagane jest przygotowanie raportu obejmującego: 

a. streszczenie dokumentu w postaci raportu dla kadry zarządzającej,  

b. opis podejścia do realizacji testów, w szczególności zastosowane do weryfikacji standardy i 

narzędzia,  

c. Przyjęty model klasyfikacji ryzyka, 

d. Opis czynności wykonanych podczas testu, w tym odniesienie do zastosowanych standardów, 

e. Listę wykrytych podatności i zagrożeń bezpieczeństwa, 

f. Szczegółowy opis wykrytych podatności, 

g. Opis metody wykrycia i możliwości wykorzystania podatności przez „napastnika”, 

h. Kategorię podatności, np.: błędy w kontroli dostępu (do danych, do funkcji), ujawnianie 

nadmiarowych informacji, błędy w walidacji wprowadzanych danych, 

i. Klasyfikację ryzyka dla wykrytych podatności, 

j. Opis rekomendowanych działań zapobiegawczych zmierzających do wyeliminowania 

podatności lub ograniczenia możliwości ich wykorzystania, wraz z określeniem sposobu ich 

wdrożenia. 

Audyt konfiguracji systemów operacyjnych 

Zakres zadań obejmuje: 

a) Sprawdzenie uruchomionych usług sieciowych, 

b) Sprawdzenie kont systemowych, 

c) Sprawdzenie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji, 

d) Sprawdzenie wdrożonych mechanizmów dostępu do zasobów, 

e) Sprawdzenie uprawnień do zasobów, 

f) Sprawdzenie wdrożonych mechanizmów instalacji aktualizacji, 

g) Sprawdzenie wdrożonych mechanizmów tworzenia kopii zapasowych, 

h) Sprawdzenie wdrożonych mechanizmów logowania zdarzeń, 

i) Sprawdzenie wdrożonych mechanizmów administracji zdalnej, 
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j) Sprawdzenie wdrożonych mechanizmów zabezpieczenia systemu w fazie boot, 

k) Sprawdzenie wdrożonych mechanizmów zarządzania systemem, 

l) Sprawdzenie wdrożonych dodatkowych metod ochrony, 

m) Wskazanie zaleceń hardening’owych dla systemu operacyjnego. 

Audyt konfiguracji baz danych 

Zakres zadań obejmuje: 

a) Sprawdzenie wdrożenia podstawowych zasad hardeningowych bazy (np.: dostępność domyślnych 

użytkowników guest, partycjonowanie bazy, składowanie logów, logowanie nietypowych zdarzeń, 

dostępność wybranych niebezpiecznych procedur /funkcji składowanych); 

b) Sprawdzenie komunikacji z klientem bazodanowym - wykorzystanie mechanizmów 

kryptograficznych (logowanie się klienta oraz transfer danych); 

c) Ogólna recenzja architektury bazy (wykorzystane mechanizmy autoryzacji oraz uwierzytelniania 

segmentacja uprawnień, wykorzystanie widoków; wykorzystanie procedur składowanych); 

d) Weryfikacja sposobu wykonywania kopii zapasowych oraz ich odtwarzania; 

e) Analiza sposobu udostępnienia RDBMS na poziomie sieciowym. 

Audyt bezpieczeństwa aplikacji 

Zakres zadań obejmuje: 

a) Sprawdzenie architektury sieciowej i serwerowej; pod kątem bezpieczeństwa; 

b) Sprawdzenie procedur zarządzania serwerami; 

c) Sprawdzenie podatności komponentów aplikacji (w tym serwerów aplikacyjnych i baz danych); 

d) Weryfikacja sposobu instalacji aplikacji i procedur stosowanych przy wdrażaniu nowych aplikacji; 

e) Weryfikacja mechanizmów uwierzytelniania / autoryzacji; 

f) Przeprowadzenie testów szczegółowych: 

a. sprawdzenie zabezpieczeń panelu administracyjnego przed nieupoważnionym dostępem, 

b. próby uzyskania dostępu do panelu administracyjnego za pomocą kont zwykłych użytkowników 

min. przez: wykorzystanie bieżącej sesji, podniesienie uprawnień, 

c. próby uzyskania większych uprawnień, 

d. próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych znajdujących się w systemie, 

e. próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do plików znajdujących się na serwerze, 

f. analizy możliwości enumeracji użytkowników, 
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g. próby ataków typowych dla aplikacji webowych i web services, m.in.: SQL Injection, Cross Site 

Scripting, IMAP/SMTP Injection, LDAP Injection, ORM Injection, XML Injection, XPath Injection, 

Code Injection, Command Injection, HTTP Splitting, 

h. testów funkcji przekierowujących pod kątem walidacji wprowadzanych danych, 

i. analizy polityki haseł w aplikacji, 

j. próby ominięcia mechanizmu uwierzytelniania za pomocą min. analizy identyfikatorów sesji, 

manipulacji parametrami, bezpośredniego dostępu do widoku aplikacji, 

k. próby ominięcia mechanizmu autoryzacji min. przez uzyskanie bezpośredniego dostępu do 

zasobów, manipulacje parametrami, uzyskanie wyższych uprawnień, 

l. analizy wykorzystywanego przez aplikację szyfrowania przesyłanych danych, pod kątem 

dostępnych/wykorzystywanych algorytmów, 

m. analizy mechanizmu logowania pod kątem możliwości ominięcia uwierzytelniania i możliwości 

podsłuchu przesyłanych danych, 

n. analizy mechanizmu zakończenia sesji użytkownika pod kątem skuteczności i możliwości 

przeprowadzenia ataku Denial of Service, 

o. analizy zabezpieczenia plików Cookie, 

p. analizy zabezpieczenia serwera przed niebezpiecznymi metodami http, 

q. analizy przesyłanego kodu pod kątem zawartości zbędnych informacji o aplikacji, 

r. analizy nagłówków http pod kątem bezpieczeństwa, 

s. analizy błędów aplikacji pod kątem ujawniania informacji, 

t. analizy możliwości zapamiętywania przez przeglądarkę informacji klientów, 

u. próby odnalezienia wcześniejszych wersji kodu źródłowego i plików kopii zapasowych na 

serwerze. 

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury (zewnętrzne i wewnętrzne) 

Zakres zadań obejmuje: 

a) Audyt architektury bezpieczeństwa infrastruktury IT; 

b) Audyt konfiguracji urządzeń sieciowych 

c) Testy penetracyjne zewnętrzne:  

o Identyfikacje dostępnych serwisów sieciowych, określenie oraz weryfikacja ich podatności; 

o Penetracja systemu za pomocą skanerów TCP i UDP; 

o Bezpieczeństwo aplikacji oraz usług dostępnych z zewnątrz; 
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o Analiza topologii sieci widzianej z zewnątrz; 

o Możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych; 

o Badanie podatności związanych atakami typu DDoS; 

o Konfiguracja komunikacji z usługami (np. konfiguracja SSL/TSL, IPsec); 

o Weryfikacja procedur zarządzania siecią WAN. 

d) Testy penetracyjne wewnętrzne:  

o Bezpieczeństwo urządzeń sieciowych; 

o Bezpieczeństwo protokołów trasowania; 

o Analiza topologii sieci i logiki jej segmentacji; 

o Bezpieczeństwo maszyn zlokalizowanych w obrębie sieci (serwery, stacje robocze); 

o Bezpieczeństwo usług zlokalizowanych na każdym z dostępnych w sieci urządzeniu oraz 

maszynie, Istnienie nieautoryzowanych urządzeń (np. nieautoryzowanego urządzenia 

bezprzewodowego wpiętego do sieci); 

o Filtrowanie komunikacji wewnętrznej (np. konfiguracja firewall, IDS/IPS, WAF, separacja 

pomiędzy kluczowymi podsieciami); 

o Konfiguracja komunikacji z zasobami (np. konfiguracja SSL/TLS dla kluczowych aplikacji); 

o Możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych (np. danych wrażliwych); 

o Przegląd danych dostępnych na udziałach sieciowych – weryfikujemy, czy możliwe jest 

uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do danych na udziałach sieciowych takich jak hasła 

do systemów, czy też kluczowych dla działania organizacji danych; 

o Podatność na ataki DDoS; 

o Weryfikacja zasad bezpieczeństwa na wybranych stacjach roboczych; 

o Weryfikacja dostępu do Internetu z LAN; 

o Weryfikacja procedur zarządzania siecią LAN. 

Testy bezpieczeństwa urządzeń sieciowych 

Opisane w punkcie: Audyt bezpieczeństwa infrastruktury (wewnętrzne) 

Zakres zadań obejmuje: 

a) Zbadanie odporności urządzeń na ataki z poziomu Internetu; 

b) Wskazanie potencjalnych skutków ataku dla znalezionych luk i określenie ich krytyczności; 

c) Wskazanie potencjalnych, dodatkowych metod ochrony sieci; 

d) Analiza podatności na ataki; 
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e) Skanowanie portów TCP / UDP; 

f) Skanowanie hostów aktywnych w danej podsieci; 

g) Określenie ścieżki sieciowej do urządzenia; 

h) Próba detekcji typu oraz wersji usług sieciowych działających w systemie; 

i) Próba detekcji wersji oraz typu oprogramowania systemowego zainstalowanego na urządzeniu; 

j) Po udanej detekcji wersji oprogramowania systemowego / usług – próba lokalizacji znanych 

podatności w danych wersjach oprogramowania; 

k) Próba komunikacji w obrębie protokołu ICMP; 

l) Próba generacji pakietów o dużym rozmiarze (np. powiększonych pakietów ICMP echo). 

Testy bezpieczeństwa VPN (IPsec) 

Opisane w punkcie: Audyt bezpieczeństwa infrastruktury (wewnętrzne)  

Zakres zadań obejmuje: 

a) Zbadanie poziomu bezpieczeństwa systemów klasy VPN; 

b) Weryfikacja możliwości użycia systemów klasy VPN jako punkt pośredniego do ataku na 

infrastrukturę IT; 

c) Określenie realnego zabezpieczenia komunikacji sieciowej oferowanej przez wdrożoną 

u Zamawiającego implementację VPN; 

d) Próba wykrycia aktywności serwera VPN; 

e) Próba wykrycia rodzaju wykorzystywanego rozwiązania VPN (dostawcy sprzętu); 

f) Próby inicjowania tunelu z różnymi algorytmami kryptograficznymi (szyfry symetryczne, funkcje 

skrótu, metoda uwierzytelniania, grupa DH); 

g) Skanowanie portów oraz podatności na koncentratorze VPN; 

h) Weryfikacja wykorzystanych trybów połączenia (transport, tunnel, ESP, AH); 

i) Weryfikacja przyjętych metod uwierzytelniania (np. PKI, hasła jednorazowe); 

j) Weryfikacja przyjętych polityk bezpieczeństwa dla urządzeń klienckich korzystających z VPN (pod 

względem możliwości ataku na infrastrukturę VPN - inicjowanych z urządzeń klienckich); 

k) Podstawowa analiza architektury sieci – pod względem rozmieszczenia komponentów. 

 

AUDYTY ZARZĄDCZE 

W wyniku prac wymagane jest przygotowanie raportu obejmującego: 
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a. Szczegółowy opis podejścia do realizacji audytu, w szczególności zastosowane do weryfikacji 

standardy, listy kontrolne i narzędzia,  

b. Szczegółowy opis i dowód każdego uchybienia lub wykrytej podatności, 

c. Wpływ danego uchybienia/podatności na bezpieczeństwo badanego obszaru, 

d. Ocenę poziomu ryzyka, 

e. Szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobów usunięcia uchybienia. 

Audyt procesów zarządczych IT (w zakresie serwerów, sieci, infrastruktury, baz danych, aplikacji) 

Zakres zadań obejmuje: 

a) Podział ról i odpowiedzialności za zarządzanie w badanym obszarze 

b) Analiza architektury w badanym obszarze 

c) Procesy zarządzania zmianą 

d) Procesy obsługi incydentów 

e) Procesy wdrażania nowych rozwiązań 

f) Procesy wycofywania 

g) Procesy utrzymania 

Audyt procesów zarządzania usługami IT  

Zakres zadań obejmuje: 

a) Analiza usług świadczonych przez Zamawiającego 

b) Audyt procesów wg ITIL v3 w obszarach: 

a. Strategia Usług (ang. service strategy) 

b. Projektowanie Usług (ang. service design) 

c. Przekazanie Usług (ang. service transition) 

d. Eksploatacja Usług (ang. service operation) 

e. Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. continual service improvement) 

c) Analiza architektury rozwiązań infrastrukturalnych i ich wsparcia dla świadczonych usług 

Audyt KRI 

Zakres zadań obejmuje: 

a) Przeprowadzenie audytu na zgodność z krajowymi ramami interoperacyjności, w szczególności w 

zakresie zagadnień: 



 

 
10 

a. Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi 

systemami/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą 

elektroniczną 

i. Usługi elektroniczne 

ii. Centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych 

iii. Model usługowy 

iv. Współpraca systemów teleinformatycznych z innymi systemami 

v. Obieg dokumentów w urzędzie 

vi. Formaty danych udostępniane przez systemy teleinformatyczne  

b. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych 

i. Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji, zaangażowanie kierownictwa 

podmiotu 

ii. Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji  

iii. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego 

iv. Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych    

v. Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji 

vi. Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych 

vii. Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania 

viii. Procedury zgłaszania incydentów naruszenia BI   

ix. Audyt wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji   

x. Kopie zapasowe 

xi. Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych  

xii. Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji 

xiii. Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych  

xiv. Rozliczalność działań w systemach teleinformatycznych 

c. Zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych urzędów dla 

osób niepełnosprawnych 

Dodatkowe informacje: 

1. W ramach wykonywania testów penetracyjnych aplikacji wymagane jest wykorzystanie 

obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Preferowane są standardy udostępniane 
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przez organizację OWASP (Open Web Application Security Project)1. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę także innych standardów. W takim 

jednak przypadku Wykonawca jest zobowiązany do uzasadnienia swojego podejścia. 

Decyzja odnośnie zmian w metodyce jest po stronie Zamawiającego. 

2. Podejście do testów penetracyjnych powinno być zgodne z wytycznymi przedstawionymi w 

dokumencie OWASP Testing Guide v4. 

3. Zależnie od bieżących potrzeb projektowych w zakresie rygorystyczności weryfikacji, na etapie zlecania 

prac, w sposób zgodny z OWASP Application Security Verification Standard (ASVS), definiowany 

będzie poziom pokrycia systemu testami bezpieczeństwa. Wykorzystane będą zdefiniowane w 

standardzie poziomy pokrycia systemu testami bezpieczeństwa. 

a. (Poziom 1) Weryfikacja automatyczna – poziom odpowiedni dla aplikacji, dla których 

wymagany jest pewien poziom zaufania, co do poprawnego użycia mechanizmów 

bezpieczeństwa. Typowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa będą w tym przypadku wirusy i 

robaki. Zakres weryfikacji obejmuje kod stworzony lub modyfikowany przy tworzeniu aplikacji. 

Na poziomie 1 weryfikacja jest przeprowadzana z użyciem automatycznych narzędzi i 

rozszerzona o ręczną weryfikację. Ten poziom obejmuje tylko częściowe pokrycie 

bezpieczeństwa aplikacji. Wykonywana na tym poziomie weryfikacja ręczna nie ma na celu 

zapewnienie kompletnej weryfikacji bezpieczeństwa, tylko upewnienie się, że wyniki testów 

automatycznych są poprawne i nie stanowią fałszywych wskazań. 

b. (Poziom 1A) Skanowanie dynamiczne (częściowa weryfikacja automatyczna) – skanowanie 

dynamiczne (znane również jako „skanowanie podatności aplikacji”) polega na użyciu 

automatycznych narzędzi uzyskujących dostęp do interfejsów aplikacji podczas jej pracy w celu 

wykrycia podatności w mechanizmach bezpieczeństwa aplikacji. 

c. (Poziom 1B) Skanowanie kodu źródłowego (częściowa weryfikacja automatyczna) – skanowanie 

kodu źródłowego (znane również jako “analiza statyczna”) polega na użyciu automatycznych 

narzędzi do wyszukiwania w kodzie źródłowym aplikacji wzorców wskazujących na podatności. 

d. (Poziom 2) Weryfikacja ręczna – poziom odpowiedni dla aplikacji, które obsługują transakcje 

ludzi, wykonują transakcje biznesowe między firmami, przetwarzają dane, w tym kartowe lub 

dane osobowe. Poziom 2 daje pewien poziom zaufania, co do prawidłowego użycia 

                                                           
1 W treści zapytania wykorzystywano materiały The OWASP Foundation 
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mechanizmów bezpieczeństwa i ich prawidłowego działania. Typowymi zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa będą w tym przypadku wirusy, robaki i mało wymyślni, liczący na okazję 

napastnicy, używający profesjonalnych narzędzi ataku lub narzędzi open-source. Zakres 

weryfikacji obejmuje całość kodu napisanego lub zmodyfikowanego w celu stworzenia aplikacji 

oraz ocenę bezpieczeństwa wszystkich komponentów firm trzecich, dostarczających 

funkcjonalności bezpieczeństwa dla aplikacji. 

e. (Poziom 2A) Test bezpieczeństwa (częściowa weryfikacja ręczna) – ręczne testy bezpieczeństwa 

aplikacji składają się z tworzonych dynamicznie testów w celu weryfikacji poprawności 

projektu, implementacji i użycia mechanizmów bezpieczeństwa. 

f. (Pozom 2B) Przegląd kodu (częściowa weryfikacja ręczna) – ręczny przegląd kodu polega na 

wyszukiwaniu i analizie kodu źródłowego aplikacji w celu weryfikacji projektu, implementacji 

i właściwego użycia mechanizmów bezpieczeństwa. Oczekuje się, że analiza tego typu jest 

wspomagana narzędziami, jednak może po prostu wykorzystywać powszechnie dostępne 

narzędzia, takie jak edytor kodu źródłowego lub IDE. 

g. (Poziom 3) Weryfikacja projektu – poziom odpowiedni dla aplikacji obsługujących ważne 

transakcje biznesowe pomiędzy organizacjami, włączając w to aplikacje przetwarzające dane o 

stanie zdrowia, aplikacje spełniające krytyczne dla biznesu lub wrażliwe funkcje lub 

przetwarzające inne wrażliwe aktywa. Typowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa będą w tym 

przypadku wirusy, robaki, napastnicy liczący na okazję oraz zdeterminowani napastnicy 

(wykwalifikowani i zmotywowani, skupieni na określonych celach, używający m.in. specjalnie 

przystosowanych narzędzi skanujących). Zakres weryfikacji obejmuje całość kodu napisanego 

lub zmodyfikowanego w celu stworzenia aplikacji, a także ocenę bezpieczeństwa komponentów 

firm trzecich, dostarczających funkcjonalności bezpieczeństwa dla aplikacji. Poziom 3 zapewnia, 

że mechanizmy bezpieczeństwa funkcjonują w sposób prawidłowy i są użyte w aplikacji 

wszędzie tam, gdzie powinny być użyte by egzekwować polityki specyficzne dla aplikacji. 

h. (Poziom 4) Weryfikacja wewnętrzna – poziom odpowiedni dla krytycznych aplikacji, od których 

zależy życie i bezpieczeństwo, krytyczna infrastruktura lub zadania związane z obronnością. 

Poziom 4 może być również odpowiedni dla aplikacji służących do przetwarzania wrażliwych 

aktywów. Poziom 4 zapewnia, że mechanizmy bezpieczeństwa pracują prawidłowo, są użyte w 

aplikacji wszędzie tam gdzie są potrzebne do egzekwowania polityk specyficznych dla aplikacji 

oraz przestrzegano praktyk pisania bezpiecznego kodu. Zagrożeniami dla bezpieczeństwa w tym 
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przypadku będą zdeterminowani napastnicy (wykwalifikowani i zmotywowani napastnicy 

skupieni na określonych celach, używający m.in. specjalnie przystosowanych narzędzi 

skanujących). 

4. Zakres weryfikacji bezpieczeństwa powinien adresować wymienione w dokumencie ASVS szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa zgrupowane w 14 przedstawionych niżej obszarach: 

a. Architektura bezpieczeństwa, 

b. Uwierzytelnianie, 

c. Zarządzanie sesją, 

d. Kontrola dostępu, 

e. Walidacja wejścia, 

f. Enkodowanie/escapowanie wyjścia, 

g. Kryptografia, 

h. Obsługa błędów i logowanie, 

i. Ochrona danych, 

j. Bezpieczeństwo komunikacji, 

k. Bezpieczeństwo HTTP, 

l. Konfiguracja zabezpieczeń, 

m. Wyszukiwanie złośliwego kodu, 

n. Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

2. Wielkość i termin realizacji zamówienia 

W ramach realizacji zamówienia, zamawiający przewiduje zamówienie 9 400 roboczogodzin. 

Usługa realizowana będzie od dnia zawarcia Umowy do dnia 2018-11-30 lub do wyczerpania kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi 

wcześniej. 

3. Personel Wykonawcy  

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres 

realizacji zamówienia osób, wykonujących usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych 

związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.). 


