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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/…../2015 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „System do przeprowadzania testów 
penetracyjnych oraz przeprowadzenia/wyszukiwania podatności” dla Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

 
W skład zamawianego systemu powinno wchodzić oprogramowanie lub zestaw 

oprogramowania wspomagającego aktywne wykorzystanie luk, czyli tzw. exploit framework, 
w dalszej części nazywanego środowiskiem, rozumiany jako program lub zestaw programów 
narzędziowych, za pomocą których możliwy jest do przeprowadzenia atak na określoną 
podatność, w celu zbadania realnego zagrożenia. Środowisko musi posiadać również 
funkcjonalność tworzenia w prosty sposób nowych narzędzi tzw. exploitów umożliwiających 
zbadanie podatności na ataki na systemy obsługiwane przez Zamawiającego. 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 

1. Wymagane minimalne funkcjonalności 

Lp. Nazwa funkcjonalności 

1 Środowisko, w ramach licencji musi posiadać regularnie aktualizowaną 
bazę exploit przy pomocy, których możliwe jest przeprowadzanie 
zaawansowanych testów penetracyjnych i prób wykorzystania wykrytych 
podatności. 

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.) 

3 Środowisko musi zawierać bazę danych na potrzeby przechowywania 
danych dotyczących przeprowadzanych testów penetracyjnych. Baza 
danych musi być preinstalowana wraz z oprogramowaniem i jej 
wykorzystanie nie może wymagać dodatkowej niedostarczonej licencji. 

4 Minimalne funkcjonalności, które powinno posiadać środowisko: 

-  przeprowadzenie skanowania sieci z użyciem zarówno wbudowanych 
narzędzi jak, również z wykorzystaniem zewnętrznego 
oprogramowania (np. Nmap), o "ręczne" uruchomienie exploita 
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,  

- moduł raportowania umożliwiający stworzenie raportu z 
przeprowadzonego testu. Moduł musi umożliwiać wybór typu raportu 
z predefiniowanych szablonów, 

- musi posiadać narzędzia umożliwiające usunięcie w testowanym 
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2. Licencja. 

Środowisko do przeprowadzania testów penetracyjnych musi być dostarczone ze wszystkimi 
niezbędnymi do działania licencjami. W ramach licencji wymagane aktualizacje systemu wraz 
z dostępem do nowych sygnatur oraz exploit przez okres co najmniej roku. Licencja na 
używanie środowiska musi być bezterminowa. 

 

3. Gwarancja. 

Dostarczone oprogramowanie musi być objęte 12-miesięcznym wsparciem technicznym, 
w ramach którego zostanie zapewnione: 

a) wsparcie telefoniczne oraz online w zakresie błędów związanych z oprogramowaniem. 

Ponadto konsultacje powinny obejmować wsparcie przy wykryciu na serwerach 

produkcyjnych błędów krytycznych z czasem reakcji maksymalnie 4 godziny od chwili 

przyjęcia zgłoszenia w dni robocze. 

b) dostęp do nowych wersji oprogramowania oraz poprawek. 

c) dostęp do nowych sygnatur.  

systemie pozostałości po teście penetracyjnym, 

- narzędzie typu wizard do szybkiego przeprowadzenia testu w 
szczególności zorientowanego na 

- serwery oparte o system operacyjny z rodziny Microsoft Windows, 

- serwery oparte o system operacyjny z rodziny Unix oraz Linux, 

- serwery aplikacji WEB, 

- urządzenia sieciowe, 

- zintegrowany moduł wspomagający testy typu phishing z użyciem e-
maili oraz stron WWW, 

- środowisko musi umożliwiać przeprowadzenie ataku bruteforce na 
hasła przy pomocy zarówno wbudowanego modułu oraz przy użyciu 
narzędzi zewnętrznych (np. John the Ripper). 

5 W bazie środowiska muszą znajdować się  exploit umożliwiające 
testowanie podatności takich jak: 
- command injection, 
- direct object reference, 
- Local File Inclusion, 
- PHP Code evaluation, 
- Remote File inclusion, 
- SQL injection, 
- Unvalidated redirect, 
- XSS, 
- CSRF, 
- Public Writable Directory, 
- Unauthorized Access. 


