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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)  

Przedmiotem zamówienia jest klaster dwóch urządzeń bezpieczeństwa aplikacyjnego (WAF), wraz z usługą 

ich uruchomienia, konfiguracji i instruktarzem stanowiskowym. 

Urządzenia mają tworzyć system ochrony aplikacji webowych oraz Firewall XML, którego zadaniem będzie 

wykrywanie i blokowanie ataków celujących w aplikacje webowe, a następnie alarmowanie w wyniku 

wystąpienia określonych zdarzeń. Musi zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej. 

Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu były zrealizowane w postaci 

osobnych, komercyjnych platform sprzętowych. 

Architektura systemu 
1. Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania wymaganym jest aby system  

pracował w oparciu o dedykowany system operacyjny, wzmocniony z punktu widzenia 

bezpieczeństwa. 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy 

wymaga się, aby wszystkie funkcje podstawowe oraz zastosowane w nich technologie, w tym 

system operacyjny i sprzęt pochodziły od jednego producenta. Nie dopuszcza się aby elementy 

funkcji podstawowych zastosowane w systemie były opracowane przez firmy trzecie. 

3. Musi istnieć możliwość implementacji w trybach  Reverse Proxy lub transparentnym, jak również 

implementacji w trybie nasłuchu. 

4. Produkt nie może posiadać ograniczeń co do ilości chronionych aplikacji web. 

5. Musi istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 10 domen administracyjnych, w których 

poszczególni administratorzy zarządzają określonymi funkcjami podstawowymi systemu. 

6. System musi mieć możliwość pracy w konfiguracji HA (High Availability) w trybie Active-Passive.  

7. W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie klastra dwóch urządzeń realizujących 

funkcje podstawowe, z których każde charakteryzuje się poniższymi parametrami fizycznymi  

i funkcjonalnymi. 

8. Elementy systemu realizujące funkcje podstawowe muszą zostać dostarczone w postaci klastra, 

pracującego w dwóch niezależnych lokalizacjach. 

Parametry fizyczne systemu 
System realizujący funkcje podstawowe musi dysponować minimum:  

1. Powierzchnia dyskowa – dwa dyski twarde o pojemności 1 TB każdy, skonfigurowane w trybie 

rajd1. 

2. Redundantne zasilanie z sieci 230V/50Hz. 

3. Obudowa urządzenia o wysokości do 2U z możliwością montażu w standardowej szafie 

teletechnicznej 19 cali. 

4. Musi posiadać minimum następujące interfejsy sieciowe: 6 GE RJ45, 4 GE SFP, 2 10GE SFP+. 

5. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 4 wkładki światłowodowe SFP SM i 8 wkładek 

światłowodowych SFP MM. 
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Parametry wydajnościowe 
1. Przepustowość dla ruchu http - min 1,2 Gbps. 

Podstawowe funkcje systemu 
System musi realizować co najmniej poniższe funkcje: 

1. Tryb auto-uczenia – przyspieszający i ułatwiający implementację.  

2. Podział obciążenia na kilkanaście serwerów (loadbalancing) z mechanizmami weryfikacji stanu 

pracy serwerów. 

3. Terminowanie połączeń SSL dla wybranych chronionych serwisów. 

4. Możliwość analizy poszczególnych rodzajów ruchu w oparciu o polityki bezpieczeństwa (polityka 

to obiekt określający zbiór ustawień zabezpieczających aplikacje). 

5. Kontrola komunikacji XML z możliwością routingu w oparciu o kontent, walidacją schematów XML 

oraz weryfikacją WDSL.  

6. Ochrona aplikacji www przed takimi zagrożeniami jak:  

 SQL and OS Command Injection. 

 Cross Site Scripting (XSS). 

 Cross Site Request Forgery. 

 Outbound Data Leakage. 

 HTTP Request Smuggling. 

 Buffer Overflow. 

 Encoding Attacks. 

 Cookie Tampering / Poisoning. 

 Session Hijacking. 

 Broken Access Control. 

 Forceful Browsing /Directory Traversal. 

 Ochrona przed innymi zagrożeniami specyfikowanymi przez listę OWASP. 

 DoS  w warstwie aplikacji. 

 Ochrona przed atakami typu Brute force, 

oraz  

 XML and JSON kontrola zgodności,  

 weryfikacja OpenAPI  

7. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem informacji służbowych. 

8. Definiowanie polityk w oparciu o geo-lokalizację.  

9. Analiza komunikacji w oparciu o bazy reputacyjne adresów IP, dostarczane przez producenta 

oferowanego rozwiązania. 

10. Integracja z zewnętrznymi systemami uwierzytelniania dwu-składnikowego.  

Wymagane funkcje dodatkowe 
1. Kontrola antywirusowa dla komunikacji HTTP musi być realizowana na oferowanym firewallu 

aplikacyjnym. Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość ochrony antywirusowej  

w zewnętrznym systemie w oparciu o protokół ICAP. W ramach postępowania muszą zostać 
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dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. 

Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną 

platformą typu Sandbox (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze w celu rozpoznawania 

nieznanych dotąd zagrożeń.  

2. Skaner aplikacji WWW realizowany bezpośrednio na oferowanym firewallu aplikacyjnym lub 

zewnętrznym systemie (w przypadku zewnętrznego systemu skanującego – musi istnieć 

możliwość importu wyników skanowania do systemu WAF oraz na tej podstawie konfiguracji 

polityk ochrony). W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy 

(urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. 

3. Ochrona przed podmianą strony WWW realizowana bezpośrednio na oferowanym firewallu 

aplikacyjnym lub zewnętrznym systemie. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone 

wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. 

Zarządzanie 
Dostarczony system musi umożliwiać lokalne zarządzanie z wykorzystaniem protokołów HTTPS oraz SSH. 

Logowanie i Raportowanie 
1. System musi zapewniać lokalne logowanie oraz raportowanie - w oparciu o zestaw 

predefiniowanych wzorców raportów.    

2. Oferowane rozwiązanie musi zapewniać  logowanie kompletu informacji do posiadanego przez 

Zamawiającego rozwiązania FortiAnalyzer z możliwością generowania raportów. Wykonawca 

skonfiguruje dostarczone rozwiązanie do realizowania wyżej wymienionej funkcjonalności. 

3. Obsługa powiadomień awaryjności o zdarzeniach systemowych oraz incydentach bezpieczeństwa 

za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mailem. 

4. Powiadomienia o zdarzeniach systemowych oraz incydentach bezpieczeństwa za pośrednictwem 

trapów SNMP. 

Certyfikaty 
Z punktu widzenia jakości i skuteczności rozwiązania koniecznym jest przedstawienie wyników testów 

niezależnych organizacji, np. NSS Labs, ICSA Labs lub równoważnego na żądanie Zamawiającego. 

Sygnatury, subskrypcje 
1. Bazy sygnatur wykorzystywane przez funkcje ochronne powinny być systematycznie 

aktualizowane zgodnie ze zdefiniowanych harmonogramem. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny zostać dostarczone licencje upoważniające 

do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych i serwisów. Powinny one obejmować: 

 Skanowanie aplikacji www na okres 12 miesięcy. 

 Kontrolę antywirusową, sygnatury ochrony dla aplikacji www oraz bazy reputacyjne adresów 

IP na okres 12 miesięcy.  
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Gwarancja, wsparcie, wdrożenie 

1. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum  

12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. 

W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji 

oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. 

2. Zamawiający wymaga usługi wdrożenia wykonanego przez inżyniera posiadającego aktualny 

certyfikat techniczny oferowanego rozwiązania. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia 

wymaganego certyfikatu na etapie realizacji zamówienia.  

3. Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy na dostarczonej infrastrukturze. 
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