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Dotyczy
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie
zam ówienia publicznego w sprawie dostawy i wdrożenia systemu zbierania informacji i
monitorowania zagrożeń SIEM.
Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły pisma zawierające pytania
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
1.

Dotyczy pkt 2.3.1 i 2.3.2. W pkt. 2.3.1 Zamawiający określił parametry min. dla wymaganego
systemu SIEM tj. min. liczbę EPS i FPS, liczbę danych w GB w czasie. W pkt. 2.3.2 natomiast
Zamawiający opisuje że, cytuje: „Oferowane rozwiązanie nie może być ograniczone przez ilość
obsługiwanych EPS lub FPS, lub ilość danych per okres czasu
Czy w przypadku
zaoferowania systemu SIEM spełniającego wymagania pkt. 2.3.1, Zamawiający uzna go za
system SIWZ spełniający zapisy OPZ w zakresie pkt 2.3.1 i 2.3.2 ?

Odpowiedź: Wymaganie 2.3.2 oznacza, że w systemie nie może być programowej blokady,
która powodowałaby utratę danych o zdarzeniach, a w miarę dostępności zasobów powinien
on przetwarzać wszystkie zdarzenia, które do niego wpłyną nawet w przypadku przekroczenia
ilości zdarzeń określonych w wymaganiu 2.3.1 - co wynika z dalszej, nie zacytowanej w
powyższym pytaniu treści tego punktu. Spełnione muszą być zatem oba przytoczone
wymagania.
2.

Dotyczy pkt. 2.3.4. Czy Zamawiający może podać maksymalną ilość urządzeń które zamierza
podłączyć do systemu SIEM ?

Odpowiedź: W wymaganiu 2.3.4 Zamawiający określił, że rozwiązanie nie powinno licencyjnie
ograniczać liczby źródeł zdarzeń i przepływów sieciowych (a zatem także urządzeń), które
można z systemem SIEM zintegrować. Natomiast w ramach wdrożenia objętego dostawą
oczekuje podłączenia tylu urządzeń, ile zostanie uwzględnionionych w sporządzonej w
porozumieniu z Zamawiającym koncepcji wdrożenia, o której mowa w wymaganiu 3.1.
W początkowym okresie funkcjonowania Systemu SIEM planowane jest jego wdrożenie w
centrum podstawowym NSA, wyposażonym obecnie w 16 urządzeń (serwerów fizycznych,
urządzeń sieciowych).
3.

Dotyczy pkt. 2.4.10. Czy Zamawiający może podać maksymalną ilość systemów na których
planuje zainstalować agenta?

Odpowiedź: W wymaganiu 2.4.10 Zamawiający określił między innymi, że rozwiązanie powinno
licencyjnie umożliwiać możliwość zainstalowania stosownego agenta, bez dodatkowych
kosztów, na każdym z potencjalnych źródeł
- czyli także bez ograniczeń ilościowych
system ów z zainstalowanym agentem. Natomiast w ramach wdrożenia objętego dostawą
oczekuje podłączenia tylu urządzeń, ile zostanie uwzględnionych w sporządzonej w
porozumieniu z Zamawiającym koncepcji wdrożenia, o której mowa w wymaganiu 3.1.
W początkowym okresie funkcjonowania Systemu SIEM planowane jest jego wdrożenie w
centrum podstawowym NSA, wyposażonym obecnie w 16 urządzeń (w tym 14 serwerów
fizycznych).

4.

Dotyczy pkt. 2.5.7. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązane składające się z następujących
parametrów: nazwy domeny, adresy IP, URL, procesy, sumy kontrolne plików oraz dodatkowo

rozwiązanie pozwala na definiowanie własnych list kontrolnych w oparciu o dowolne kryterium:
adres email, nazwa procesu, wpis w rejestrze etc?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie umożliwiające analizę jeszcze innych
parametrów w ramach informacji loC, przy założeniu, że obejmuje ono co najmniej parametry
określone w wymaganiu 2.5.7.
5.

Dotyczy pkt. 2.6.5. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wzbogacające logi w oparciu o
następujące mechanizmy: nazwa hosta, nazwa użytkownika, domena, geolokalizacja, fizyczna
lokalizacja ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie, przy założeniu, że spełnia
ono także możliwości wymagane w punkcie 2.6.5.
6.

Dotyczy pkt. 2.11.12. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie producent aktualizuje
parsery oraz reguły korelacyjne automatycznie podczas aktualizacji systemu, a pomiędzy
aktualizacjami pozwala na ich edycję, tworzenie, aktualizację ręczną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że automatyczne
aktualizacje nie wpłyną na zdefiniowane (utworzone) przez Zamawiającego parsery i reguły
korelacyjne.
7.

W ramach udzielonej przez Państwa odpowiedzi na pytanie nr 6 .
„W ymagania określone w punkcie 2.3.1 nie oznaczają, że w każdej sekundzie będzie występować
co najm niej podana liczba zdarzeń EPS i przepływów sieciowych FPS, liczby te należy zatem
traktować jako możliwe do wystąpienia wartości szczytowe. ”
Zgodnie z odpowiedzą Zamawiającego traktując przedstawione dane w ilości 5 000 zdarzeń
(EPS) i dla 3 000 przepływów jako wartości szczytowe” w celu przygotowania niezbędnych ilości
licencji oraz zaoferowania optymalnego modelu kosztowego proszę o uszczegółowienie jakie
posiadacie Państwo uśrednione ilości EPS i FPS w ciągu 24 godzin pracy.
Jeżeli informacja ta nie jest możliwa do określenia z Państwa strony to proszę o przedstawienie w
podziale na :
Ilość serwerów Windows, Ilość serwerów linux/Unix, Ilość stacji roboczych, ilość baz danych, ilość
urządzeń sieciowych , ilość aplikacji jaka mają zostać podłączona do systemu SIEM.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dysponuje narzędziami lub mechanizmami, które
umożliwiłyby podanie uśrednionych ilości EPS i FPS w ciągu 24 godzin pracy. Natomiast w
odniesieniu do drugiej części pytania, dotyczącej podania ilości urządzeń i systemów, jakie
mają zostać podłączone do systemu SIEM, Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wymaganiem
2.3.4 oraz 2.4.10, oferowane rozwiązanie nie powinno licencyjnie ograniczać liczby źródeł
zdarzeń oraz przepływów sieciowych (a więc urządzeń, serwerów z systemami Windows,
Unix/Linux lub innych serwerów aplikacyjnych, w tym także z zastosowaniem agentów), które
można będzie podłączyć do systemu SIEM.
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