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Warszawa, 2015-05-19 

WZP.221.50.2015 

2015-05670 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa „Systemu do przeprowadzania testów penetracyjnych 

oraz przeprowadzenia/wyszukiwania podatności” dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia., znak sprawy:WZP.221.50.2015 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy 

w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 

 

 

I. Zamawiający w temacie ogłoszenia: „Dostawa „Systemu do przeprowadzania testów 

penetracyjnych oraz przeprowadzenia/wyszukiwania podatności” nakreślił klasę i rodzaj 

rozwiązania. 

Pytanie 1: 

 Czy przedstawiony zakres funkcjonalny dostarczony w załączniku nr1 do SIWZ jest pełny? 

Wg naszej wiedzy, testy penetracyjne i wyszukiwanie podatności nie zamyka się wyłącznie do 

badania podatności na eksploity.   

 Narzędzia do tworzenia powyższej funkcjonalności są dostępne jako narzędzia OpenSource  

i dostępne są bezpłatnie. 

Odpowiedź: 

Zakres funkcjonalny przedstawia minimalne funkcjonalności wymagane przez zamawiającego. 

Zamawiający posiada świadomość na czym polegają testy penetracyjne i w ramach użytkowanych 

już przez siebie rozwiązań potrzebuje dodatkowo narzędzia jak opisane w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  
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Pytanie 2: 

Czy zamawiający posiada już w swoim środowisku narzędzie które wykonuje badania  

i wyszukiwania podatności? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający posiada już narzędzia do badania i wyszukiwania podatności. 

Zamawiający potrzebuje rozwiązania, które udostępni posiadane przez niego narzędzia o wskazane 

w OPZ funkcjonalności. 

 

 II. „Dotyczy: Środowisko musi posiadać również funkcjonalność tworzenia w prosty sposób 

nowych narzędzi tzw. „eksploitów" umożliwiających zbadanie podatności na ataki na systemy 

obsługiwane przez zamawiającego.” 

Pytanie 3: 

 Tworzenie skryptów wykonywanych jako exploit wymaga specjalistycznej wiedzy od operatorów. 

Również analiza wyników musi być poparta doświadczeniem. 

Czy zamawiający posiada odpowiednie kompetencje do wykonywania pentestów oraz analizy 

wyników we własnym zakresie tzn. z wykorzystaniem wyłącznie zasobów osobowych 

Zamawiającego? 

 Odpowiedź: Zapewnienie zasobów ludzkich leży w gestii zamawiającego i nie jest przedmiotem 

postępowania. 

 

III. Dotyczy: Lista wymaganych funkcjonalności pkt. 2 

„Środowisko, bezpośrednio z poziomu interfejsu, musi posiadać funkcjonalność budowy modułów, 

rozumianych jako kawałki kodu, oprogramowania lub dodatki do platformy (np. payload 

zawierający shellcode, moduł otwierający zdalny dostęp etc.)” 

Pytanie 4: 

 Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie które nie posiada funkcji tzw. „eksploitów" 

umożliwiających zbadanie podatności na ataki na systemy obsługiwane przez zamawiającego, ale 

umożliwia wykonywanie badań podatności (np. BlackBox) zawierającą również badanie podatności  

z wykorzystaniem exploitów, uruchamianych wg harmonogram testów. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczanie funkcjonalności. Zamawiający oczekuje 

rozwiązania umożliwiającego „realne” zbadanie podatności. Nie jest zainteresowany rozwiązaniem, 

które jedynie analizuje kod źródłowy.  
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IV. Dotyczy: Lista wymaganych funkcjonalności pkt 4 „Minimalne funkcjonalności, które 

powinno posiadać środowisko:” 

  

Pozycja: „- przeprowadzenie skanowania sieci z użyciem zarówno wbudowanych narzędzi jak, 

również z wykorzystaniem zewnętrznego oprogramowania (np. Nmap), o "ręczne" uruchomienie 

eksploita z zadanymi parametrami, 

-           po udanej próbie wykorzystania podatności remote bug (umożliwiającej zdalny dostęp) , 

musi zapewniać użycie modułów umożliwiających interaktywną sesje i możliwość dalszego 

badania systemu,” 

 

Pytanie 5: 

 Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie które wykonuje badanie z wykorzystaniem własnych 

narzędzi, w oparciu o własną bazę podatności oraz bazy exploitów, gdzie badanie podatności jest 

wykonywane w sposób zaplanowany przez producenta oprogramowania.2.     Czy zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie które nie zapewnia interaktywnej sesji, lecz badanie znalezionej podatności 

wykonuje w sposób zaplanowany przez producenta oprogramowania. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczanie funkcjonalności. Zamawiający wymaga 

rozwiązania, które bada aplikacje na podstawie niezależnej bazy, regularnie aktualizowanej.  

Zamawiający potrzebuje rozwiązania zapewniającego interaktywną sesję, gdzie za pośrednictwem 

konsoli istnieje możliwość podglądu na bieżąco wykonywane czynności.  

 

 Pytanie 6: 

Pozycja: „Zintegrowany moduł wspomagający testy typu "phishing" z użyciem e-maili oraz stron 

WWW” 

 Czy zamawiający dopuszcza ofertę na rozwiązanie które powyższą funkcjonalność zrealizują 

poprzez narzędzie dodatkowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zintegrowanego modułu realizującego powyższą funkcjonalność. 
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 Pytanie 7: 

Pozycja: „Środowisko musi umożliwiać przeprowadzenie ataku bruteforce na hasła przy pomocy 

zarówno wbudowanego modułu oraz przy użyciu narzędzi zewnętrznych (np. John the Ripper)” 

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie które przeprowadza ataki bruteforece przy pomocy 

wyłącznie wbudowanego modułu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczanie funkcjonalności przedmiotu 

postępowania. 

 
Pytanie 8: 

Jeżeli zamawiający dopuści inne rozwiązania: 

Prosimy o udostępnienie informacji dotyczących liczby adresów ip zewnętrznych wewnętrznych 

objętych badaniem jak również listy aplikacji WWW, oraz częstotliwości badań zarówno urządzeń 

IP jak i aplikacji WWW. 

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje oprogramowania, które nie będzie posiadało ograniczeń 

licencyjnych ani technologicznych dotyczących liczby adresów ip oraz testowanych aplikacji. 

 
Pytanie 9: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę rozwiązania na platformie wirtualne (w 

postaci wirtualnej maszyny). 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych 

 Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Kędzierski 

 

 

Sporządził: Dariusz Wysmułek 


