
 

 

 

 Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 
 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy  

poszukuje  

 

Wykonawcy 

 

usługi, wg poniżej opisanych wymagań oraz załączonych dokumentów, w tym zgodnie ze Wzorem umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 

  

 

CPV:  

79212000-3-  usługi audytu, 

72800000-8 – usługi audytu komputerowego i testowania komputerów 

 

1. Wstęp  
 

Niniejszy dokument precyzuje wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie:  

a) celu przedmiotu zamówienia.  
b) wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia,  
c) wymagań w zakresie produktów, które mają być wytworzone w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia,  
d) wymagań w zakresie formuły realizacyjnej, 
e) usługi/produkty techniczne objęte zamówieniem,       
f) miejsca realizacji zamówienia.  

 

2. Cel audytu 
 

Usługa audytu bezpieczeństwa zostanie zrealizowana w celu weryfikacji spełnienia przez Zamawiającego 

wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Zamawiającego obowiązek 

zapewnienia odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W szczególności mają tu 

zastosowanie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) 

(dalej: KRI), w zakresie, w którym dotyczą one zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w 

stworzonych usługach/produktach technicznych, tj. § 20 ust. 2 pkt 12 KRI. Główne cele audytu to: 

1. Pozyskanie informacji na temat istniejących podatności i słabości w obszarze bezpieczeństwa 
audytowanych usług/produktów technicznych. 

2. Wiarygodna ocena bezpieczeństwa zasobów usług/produktów technicznych. 
3. Rekomendacja rozwiązań w zakresie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

usług/produktów technicznych. 
 



 

 

3. Przedmiot zamówienia 
 

Usługa audytu bezpieczeństwa usług/produktów technicznych wytworzonych przez Zamawiającego i 

wskazanych w pkt 4 niniejszego ogłoszenia powinna obejmować działania, podzielone na etapy testów 

zewnętrznych i wewnętrznych (ze względu na umiejscowienie opisanych systemów informatycznych), 

określone w następujący sposób: 

 

 

 

A. Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I) 
 

W ramach audytu bezpieczeństwa Wykonawca powinien wykonać: 

• Weryfikację poprawności zastosowania algorytmów szyfrowania ECDSA. 

• Sprawdzenie poprawności realizacji algorytmu wyliczania klucza tymczasowego, sesyjnego zgodnie z 

dokumentacją: Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU) – załącznik nr 2 

(https://mc.bip.gov.pl/interoperacyjnosc-mc/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-

krajowym.html) 

• Sprawdzenie poprawności weryfikacji podpisów wiadomości xml w komunikacji protokołem SAML v2 

i SOAP. 

• Poszukiwanie backdorów. 

• Badanie automatycznym analizatorem kodu – pod względem bezpieczeństwa. 

• Raport z wykonanych czynności audytowych w ramach etapu I, zgodny z zakresem określonym w pkt 

5. 

 

B. Etap testów systemu (etap II) 
 

W ramach audytu bezpieczeństwa Wykonawca powinien wykonać:  

Testy penetracyjne, w ramach których powinna zostać wykonana symulacja włamań do systemów i 

zidentyfikowane słabe punkty systemu zabezpieczeń prowadzone metodą graybox (ze znajomością kodu 

źródłowego oraz konfiguracji aplikacji). 

Usługa powinna obejmować następujący zakres zadań: 

o wykorzystanie manualnych oraz automatycznych metod prowadzenia audytu, 
o detekcja błędów aplikacyjnych (min. 2 testy na każdą z poniższych klas): 

 Security Misconfiguration (błędy w konfiguracji zabezpieczeń, umożliwiające nieuprawnione 
działanie); 

 Sensitive Data Exposure (potencjalna możliwość nieuprawnionego dostępu do wrażliwych 
danych); 

 Missing Function Level Access Control; 
 Using Components with Known Vulnerabilities (użycie komponentów posiadających znane 

podatności – np. dana wersja komponentu itp.); 
 Unvalidated Redirects and Forwards; 
 Insecure Direct Object References; 
 Injection (SQL injection, XML injection etc.); 
 Clickjacking (tzw. porywanie kliknięć); 

https://mc.bip.gov.pl/interoperacyjnosc-mc/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-krajowym.html
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 XXE (XML eXternal Entity); 
 XSS (Cross Site Scripting) – błędy typu reflected oraz stored; 
 Detekcja zabezpieczeń na podatność CSRF (Cross Site Request Forgery); 
 Broken Authentication and Session Management (badanie losowości ID sesji, próba detekcji 

składni nazywania cookie sesyjnego,  sprawdzenie bezpieczeństwa budowy formularza 
logowania); 

 Authorization Bypass (próby dostępu do zasobów bez uwierzytelnienia użytkownika); 
 Code Execution (próby wykonania wrogiego kodu na serwerze); 
 Information Leakage (próby detekcji wycieku istotnych informacji – technicznych i biznesowych – 

z serwera); 
 Insecure Communications (np. dostęp do istotnych danych – np. konta administracyjnego bez 

szyfrowania); 
 Source Disclosure (próby prowadzące do ujawnienia kodów źródłowych wykorzystanego 

oprogramowania); 
 Path Traversal; 
 Open Redirection; 
 Denial of Service (DoS); 
 File Inclusion; 
 Response Splitting; 
 Deserialization of untrusted data; 
 Testy web serwera obejmujące m.in.: 

 Bezpieczeństwo skonfigurowanego mechanizmu SSL 

 Dostępność komunikatów o błędach 

 Analiza podatności występujących w zainstalowanej wersji serwera 

 Dostępność nadmiarowych metod HTTP 

 analiza metod uwierzytelniania, w ramach którego wykonane zostaną w szczególności 
następujące czynności: 

 weryfikacja certyfikatów SSL, 

 weryfikacja kanałów komunikacyjnych, 

 oraz innych ataków zdefiniowanych na najnowszej dostępnej liście podatności 
OWASP. 

 

o raport z wykonanych czynności audytowych w ramach etapu II, zgodny z zakresem określonym w 
pkt 5. 

 

4.  Usługi i produkty techniczne objęte przedmiotem zamówienia 
 

Usługi i produkty techniczne powstałe w wyniku budowy Portalu Rad-on - zintegrowanej platformy 

informacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. 

Rozszerzenie do Modułu Centralnego Logowania (MCL) dodające integrację z Krajowym Węzłem Identyfikacji 

Elektronicznej (stan na 2020-06-05):  

 szacunkowa liczba unikalnych podstron/formularzy: 5 
 technologia wykonania systemu: Keycloak, Java, BouncyCastle 



 

 

 liczba różnych grup użytkowników (o różnych uprawnieniach): rozszerzenie jest konfigurowane 
przez administratorów 

 liczba linii kodu źródłowego: ok. 4000  
Docelowe adresy URL zostaną podane po podpisaniu umowy. 

 

5. Wymagania w zakresie dokumentów dostarczonych w związku z wykonanymi usługami  
 

W wyniku realizacji prac opisanych w punkcie 3, Wykonawca dostarczy raport po każdym zrealizowanym 

etapie z przeprowadzonych czynności audytu i testów, który zawierać będzie: 

1. zakres, metodykę i szczegółowy opis przeprowadzonych prac, 
2. opis przyjętego modelu oceny luk i podatności, 
3. listę wykrytych podatności i zagrożeń bezpieczeństwa, w poszczególnych warstwach 

wskazanych w pkt 1 części opisującej przedmiot zamówienia, w tym: 
a) szczegółowy opis wykrytych luk i podatności, 
b) klasyfikację poziomu wykrytych luk i podatności, 
c) szczegółowe zalecenia, dotyczące usunięcia zidentyfikowanych zagrożeń, 
d) analizę wykrytych ryzyk pod kątem bezpieczeństwa informacji, 
e) opis sposobu weryfikacji istnienia wykrytych luk i podatności ze wskazaniem źródła 

z opisem podatności 
4. listę dodatkowych zaleceń wynikających z możliwych do zastosowania mechanizmów 

bezpieczeństwa. 
5. informację na temat narzędzi audytowych potrzebnych do realizacji wewnętrznych audytów 

bezpieczeństwa. 
 

6. Miejsce realizacji zamówienia  
 

Czynności audytu i testu będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego lub w miejscach wskazanych przez 

Wykonawcę, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przy uwzględnieniu wszelkich 

relewantnych zasad bezpieczeństwa. Zadania Wykonawcy w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji 

będą realizowane w siedzibie Wykonawcy.  

 

7. Wymagania konieczne 
 

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania 

niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, tj. którzy:  

1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 3 audyty określone przedmiotem 
zamówienia, tj. wykonali testy penetracyjne oraz audyt kodu źródłowego aplikacji. 

2. skierują do realizacji zamówienia zespół audytowy składający się z co najmniej 2 osób,  
z których każda spełnia następujące wymagania: 

o posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji audytów bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych określonych przedmiotem zamówienia, 



 

 

o wykonała co najmniej 3 audyty systemów teleinformatycznych, w tym co najmniej  
1 audyt w sposób hybrydowy tj. automatycznie i manualnie. 

3. co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu audytowego wykonała co najmniej 1 audyt kodu 
źródłowego aplikacji,  która w "warstwie aplikacji" korzystała z algorytmu ECDSA. 

4. osoby wchodzące w skład zespołu audytowego, łącznie powinny posiadać następujące certyfikaty: 

o aktualny certyfikat Certified Information Systems Security Professional (CISSP) wydany przez 
ISC2 lub równoważny, 

o aktualny certyfikat Offensive Security Exploitation Expert (OSSE) lub równoważny, 

o aktualny certyfikat GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN) lub 
równoważny. Zamawiający jako równoważne dla certyfikatu GXPN uzna potwierdzenie 
umiejętności audytora przez firmę Google poprzez wskazanie danej osoby na liście 10 
najlepszych poszukiwaczy błędów aplikacji webowych, 

oraz: 
o zna język programowania Java, 
o zna co najmniej dziesięć najpopularniejszych luk w zabezpieczeniach OWASP, 
o zna narzędzia do analizy kodu źródłowego, takie jak Bandit, Brakeman, Cast AIP i inne, 
o zna aktualne protokoły i techniki szyfrowania. 
 

8. Wymagane dokumenty i oświadczenia  
 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz usług 
jest częścią załącznika nr 2 do ogłoszenia. 

3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  
o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 
3 do ogłoszenia. 

 

9. Kryteria oceny ofert 
 

  

1) cena – waga 30% (max. 30 pkt). Punkty zostaną obliczone na podstawie wzoru: 
 

                                      najniższa zaoferowana cena brutto  

Przyznane punkty = -------------------------------------------------- x 30 

                                          cena oferty badanej brutto 



 

 

2) doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia, polegające na realizacji audytu 
bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, zintegrowanego z Krajowym Węzłem Identyfikacji 
Elektronicznej (Węzeł Krajowy, login.gov.pl) w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – waga 70%. 
Sposób przyznawania punktów: 
nie zrealizowano ww. audytu – 0 pkt 
zrealizowany 1 ww. audyt – 25 pkt 
zrealizowane 2 ww. audyty – 50 pkt 
zrealizowane 3 i więcej ww. audyty – 70 pkt 
 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji 

zamówienia”, jeżeli co najmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu audytowego będzie posiadała ww. 

doświadczenie. 

 

10. Termin składania ofert 
 

Oferty proszę nadsyłać na adres e-mail: Joanna.Krygielska@opi.org.pl do dnia 7 sierpnia 2020 r. 

 

11. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

12. Osoba upoważniona do kontaktu  
 

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu jest: Joanna Krygielska, tel. 22 212 53 39;  

joanna.krygielska@opi.org.pl. 

 
13. Rażąco niska cena  

 
1) Jeżeli zaoferowana cena wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 
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d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

 
14. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów: 

Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. Brak uzupełnienia przez Wykonawcę zgodnie  

z wezwaniem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.  

 

15. Unieważnienie postępowania: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty 

w sytuacjach, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

d) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą. 

2) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty także wówczas, gdy 

zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny. 

3) Zamawiający zawiadomi drogą mailową Wykonawców o zamknięciu postępowania.  

 

16. Poprawianie omyłek i błędów: 

Zamawiający ma prawo do poprawiania w ofercie: 

1) oczywistych omyłek pisarskich; 

2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

 
17. Klauzula informacyjna: 



 

 

Zamawiający realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (dalej: RODO) informuje, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z zapytaniem ofertowym o udzielenie 

zamówienia publicznego jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy,  

z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 188 b. Kontakt z administratorem jest możliwy za 

pośrednictwem adresu e-mail: opi@opi.org.pl lub tel. pod numerem 22 570 14 00. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących 

danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu 

e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:  

a) wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia w związku z tym umowy, 

b) archiwalnych, 

c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z procesem wyboru oferty. 

4. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych jest:  

a) w przypadku celu określonego w pkt 3a) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych w zakresie przeprowadzenia postępowania 

na podstawie art. 4 pkt 8 oraz postanowień „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 

30.000 euro", 

b) w przypadku celu określonego w pkt 3b) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach, 

c) w przypadku celu określonego w pkt 3c) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 

administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

5. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: 

a) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, którym 

przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla  

Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, 

b) podmioty uprawnione do nadzoru działalności prowadzonej przez Administratora, w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą przechowywane przez okres: 

a) 4 lat od końca roku, w którym wybrano oferenta, 

b) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

c) dla potrzeb ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia. 

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 

RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, 

wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania  nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu lub jego zakończenia, 
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b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO. W przypadku realizacji żądania określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania 

danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

c) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez 

Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) 

8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest obowiązkowe, a obowiązek podania 

danych osobowych wynika z przepisów określających zasady prowadzenia zamówień publicznych i jest 

związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonym regulaminem 

udzielania zamówień publicznych przez Zamawiającego; konsekwencją niepodania określonych danych 

jest brak możliwości udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Wzór umowy 
2. Formularz oferty 
3. Wykaz osób 
 
 

 


