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Załącznik nr 3 do MN 

Rejestr pytań i odpowiedzi 

 

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/61/EITE-BB/2019 

 

Nr 
pytania 

Referencja do MN Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1.  

W ilu 
lokalizacjach i na 

terenie jakich 
miast znajdują 

się podmioty na 
terenie których 

będzie 
przeprowadzany 

audyt? Wzór  
umowy (par 3, 

pk.10)wskazuje, 
że prace będą 

także mogły być 
wykonywane 
zdalnie - czy 
Zamawiający 

może wskazać 
które prace mają 

być wykonane 
onsite a które 

zdalnie? 

Zamawiający zakłada realizację  
audytu z lokalizacji Płock 

 (Testy wykonywane w lokalizacji  
Płock, al. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 41 ). 

 Prace z zakresu black box  
mogą być realizowane zdalnie.  

Pozostałe testy – onsite. 

2. 
Materiały Negocjacyjne, 

III, 10 

Zamawiający 
dopuszcza czy 
nie dopuszcza 
składania ofert 
wariantowych? 

Zamawiający nie dopuszcza  
składania ofert  
wariantowych. 

3. 
Materiały Negocjacyjne 

III, 11 

Zamawiający 
przewiduje czy 
nie przewiduje 

możliwości 
realizacji 

Zamówienia w 
części? 

Zamawiający nie przewiduje 
możliwości realizacji 

Zamówienia 
 w częściach. 

4. 
Załącznik nr 1, 

"Testy penetracyjne Black Box" 

Prosimy o 
oszacowanie 

ilości adresów IP 
objętych 
audytem. 

Na etapie RFI  
– 20 adresów publicznych. 

5. 
Załącznik nr 1, 

"Punkty styku z siecią Internet" 

Jakie i ile 
urządzeń będzie 

objętych 
audytem (ilość, 
producent, ew. 

Punkty styku z siecią 
 Internet – łącznie 4 urządzenia 

 (2 routery brzegowe,  
2 firewalle zewnętrzne). 

Informacje o producentach / 
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model, np. 10 
routerów Cisco, 5 

switchy HPE, 
etc) 

 modelach urządzeń 
 nie będą na obecną  
chwilę udostępniane  
(brak umowy NDA) 

 

6. 
Załącznik nr 1, 

Dostęp do infrastruktury 
za pośrednictwem VPN" 

Jakie urządzenie 
realizujące 

funkcje VPN 
będzie 

przedmiotem 
analizy 

konfiguracji 
(producent, 

model)? 

Informacje o producentach /  
modelach urządzeń  
nie będą na obecną  
chwilę udostępniane 
 (brak umowy NDA) 

7. 
Załącznik nr 1, 

"Dostęp do infrastruktury 
za pośrednictwem VPN" 

Ile instancji 
urządzenia VPN 
będzie podlegać 

analizie? 

Usługa VPN – 4 urządzenia, 

8. 
Załącznik nr 1 

"Web Application Firewall" 

Jaki WAF będzie 
podlegał analizie 

konfiguracji 
(producent, 

model)? 

Informacje o producentach /  
modelach urządzeń 
 nie będą na obecną  
chwilę udostępniane  
(brak umowy NDA) 

9. 
Załącznik nr 1, 

"Web Application Firewall" 

Ile instancji WAF 
będzie podlegać 

analizie 
konfiguracji i 
skanowaniu 
sieciowemu? 

WAF – 3 urządzenia.  

10. 
Materiały Negocjacyjne, 

"Przedmiot zamówienia" - 
Testy serwisów 

Prosimy o 
podanie liczby 

serwisów 
(aplikacji 

webowych), które 
będą podlegały 

audytowi. 
Dodatkowo dla 
każdego z tych 

serwisów 
wymagane 

będzie podanie 
dwóch wartości: 

oszacowanie 
liczby podstron 

(unikalnych 
widoków) oraz 
podanie liczby 

grup uprawnień 
występujących w 

aplikacji 
(poziomów 

uprawnień, w 
przypadku gdy 

aplikacja ma być 

Aplikacje webowe 
 nie będą podlegać audytowi. 
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testowana w 
innym modelu niż 

blackbox). 

11. 
Materiały Negocjacyjne,  

punkt 2 

Opis metodologii 
testów whitebox 

sugeruje, iż 
audytorzy będą 
mieli dostęp do 

urządzeń 
objętych 

audytem (np. 
dostęp do 

konsoli 
administracyjnej). 

Fragment 
zapytania z 

punktu "Zakres 
techniczny 

testów 
penetracyjnych" 
sugeruje jednak, 
że prace będą 
wykonywane w 

inny sposób: 
"dostarczona 

kopia konfiguracji 
przez 

administratorów". 
Które z podejść 
należy uznać za 
obowiązujące? 

Zamawiający zakłada  
na potrzeby white box  

dostęp do konsoli /  
mechanizmów zarządzania 
 konkretnymi urządzeniami.  

Zamawiający w sytuacji,  
w której niemożliwe stałoby się  

udostępnienie części  
mechanizmów zakłada 

 udostępnienie konfiguracji 

 

 

 


