
 

 

Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wniesionymi pytaniami Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje zmiany treści Ogłoszenia 

o planowanym zamówieniu: 

 

Pytanie 1  

Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I), Technologia aplikacji:    

Język w jakim napisana jest aplikacja (.net, JavaScript, J2EE, PHP) wraz z informacją o frameworkach. 

Odpowiedź 

Aplikacja (Keycloak) jest napisana w języku Java, frontend (w zależności od modułu) jest generowany 

z poziomu backendu lub używa AngularJS (nie mylić z nowym Angular'em). Backend jest osadzany 

w środowisku Wildfly'a (JBoss) i korzysta z jego mechanizmów ioc. Plugin, którego audyt chcemy 

przeprowadzić jest napisany w Javie. 

Pytanie 2 

Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I), Technologia aplikacji:  

Sposób budowy (MVC, MVP, itp). 

Odpowiedź 

Większość jest MVC, ale jest jeden fragment strony administracyjnej, która jest używana w AngularJS.  

Pytanie 3 

Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I), Technologia aplikacji:  

Technologia backend (SQL, NoSQL, itp.). 

Odpowiedź 

Plugin korzysta z wewnętrznych mechanizmów Keycloaka do persystencji. Sam Keycloak używa JPA i ma 

możliwość łączenia się prawie wszystkimi bazami danych SQL możliwymi do połączenia z poziomu Javy. 

Dodatkowo korzysta z Infinispan do przechowywania danych ulotnych/sesyjnych. Plugin, którego audyt 

chcemy przeprowadzić korzysta wyłącznie z mechanizmów Keycloak'a, nie definiuje nowych typów połączeń.  

Pytanie 4 

Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I) 



 

 

Wielkość kodu wraz z bibliotekami zewnętrznymi, ale z pominięciem wszystkich resource'ów (takich jak: pliki 

graficzne, metadane systemów zarządzania kodem, itp. - chodzi wyłącznie o sam kod badanej aplikacji oraz 

biblioteki zewnętrzne z których korzysta: 

Liczba linii kodu z komentarzami 

Odpowiedź 

Keycloak to około 1,3 mln linii kodu (backend - Java, frontend - Javascript), nasze rozszerzenie to około 3000 

linii kodu w Javie. Brak danych na temat bibliotek powiązanych z Keycloak'iem, obliczanie tego jest zbyt 

kosztowne czasowo.  

Pytanie 5 

Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I) 

Wielkość kodu wraz z bibliotekami zewnętrznymi, ale z pominięciem wszystkich resource'ów (takich jak: pliki 

graficzne, metadane systemów zarządzania kodem, itp. - chodzi wyłącznie o sam kod badanej aplikacji oraz 

biblioteki zewnętrzne z których korzysta: 

Liczba linii kodu bez komentarzy 

Odpowiedź 

Dostarczenie tych danych jest zbyt kosztowne.  

Pytanie 6 

Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I) 

Wielkość kodu wraz z bibliotekami zewnętrznymi, ale z pominięciem wszystkich resource'ów (takich jak: pliki 

graficzne, metadane systemów zarządzania kodem, itp. - chodzi wyłącznie o sam kod badanej aplikacji oraz 

biblioteki zewnętrzne z których korzysta: 

Objętość (MB) 

Odpowiedź 

Łącznie Keycloak zajmuje około 330 mb, rozszerzenie, którego dotyczy audyt: 300 kb. 

 Pytanie 7 

Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I) 

Jakie są najistotniejsze moduły aplikacji? Ile linii kodu obejmują te moduły? 

Odpowiedź 

Audyt nie dotyczy całej aplikacji. Nie ma potrzebny listowania teraz wszystkich dostępnych modułów 

Keycloak'a, bo audyt ich nie będzie obejmował. 

Pytanie 8  



 

 

Etap audytu kodu źródłowego aplikacji (etap I) 

Czy zakres audytu ma obejmować cały kod (wszystkie linie kodu), czy też wybrane, najważniejsze fragmenty? 

Odpowiedź 

Audyt ma obejmować tylko kod rozszerzenia integrującego Keycloaka z Krajowym Węzłem, czyli łącznie około 

4000 linii kodu. 

 Pytanie 9 

Etap testów systemu (etap II) 

 Krótki opis do czego służy aplikacja oraz kluczowe funkcje (lista głównych funkcji). 

Odpowiedź 

Opis modułu centralnego logowania: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/czym-jest-modul-

centralnego-logowania-mcl/: 

MCL  zapewnia  centralne  uwierzytelnianie  użytkownikom  korzystającym  z  systemów  działających  w 

środowisku OPI. Opiera się o ideologię SSO (Single Sign-on)  a więc wspiera możliwość logowania się do 

systemów dziedzinowych za pomocą jednego konta. Moduł centralnego logowania zapewnia 

uwierzytelnienie użytkownika zarejestrowanego  w  systemie  MCL oraz  zapewnia zestawienie  sesji  SSO z 

każdym zintegrowanym z MCL dostawcą usług. Kontrola uprawnień danego użytkownika (autoryzacja) 

odbywa się już w każdym systemie dziedzinowym (dostawca usługi) z osobna. System MCL zapewnia 

uwierzytelnianie zarówno aplikacji webowych (uruchamianych w przeglądarkach) jak również usług  

maszynowych  np.:  API  REST  które  dostępne są w  ramach  poszczególnych  systemów dziedzinowych. W 

ramach rozszerzenia MCL dodano integrację z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl). 

Pytanie 10 

Etap testów systemu (etap II) 

Lista metod logowania i uwierzytelniania: (np. ID, hasło, certyfikat, token, kod sms). 

Odpowiedź 

Użytkownicy logują się przy pomocy: loginu/hasła. Audytowany plugin przekierowuje na stronę logowania 

Krajowego Węzła (sam nie realizuje logowania) gdzie logowanie w zależności od poziomu zaufania może 

wykorzystywać: login/hasło, login/hasło/sms, login/hasło/e-dowód . Keycloak i Krajowy Węzeł komunikują 

się wykorzystując protokół SAML v2.0 z wykorzystaniem kryptografii asymetrycznej.  

Pytanie 11 

Etap testów systemu (etap II) 

 

 



 

 

Lista metod autoryzacji operacji (jeśli występuje): (np. certyfikat, token, kod sms, urządzenia HSM (Hardware 

Security Module)). 

Odpowiedź 

Nie występuje.  

Pytanie 12 

Etap testów systemu (etap II) 

Lista / Orientacyjna liczba formularzy (podstron, na której użytkownik może wprowadzać dane np. strona 

logowania, formularz kontaktowy, składanie zamówień itp.) dynamicznie generowanych. 

Odpowiedź 

Odpowiedź znajduje się w ogłoszeniu: szacunkowa liczba unikalnych podstron/formularzy: 5 

(np. strona logowania, rejestracja, reset hasła, uzupełnianie danych konta) 

Pytanie 13 

Etap testów systemu (etap II) 

Orientacyjna liczba pól we wszystkich formularzach. 

Odpowiedź 

Ok. 20 

Pytanie 14 

Etap testów systemu (etap II) 

Szacunkowa (orientacyjna) liczba wszystkich używanych zmiennych (GET, POST, nagłówków – 

z uwzględnieniem ew. zmiennych przyjmowanych np. przez elementy Flash - jeśli występują) w całym 

testowanym systemie. Chodzi o sumaryczną / całkowitą liczę parametrów w całej aplikacji, która ma być 

przedmiotem testów. 

Odpowiedź 

Nie więcej niż 150 pól (licząc wszystkie możliwe wartości przesyłane między użytkownikiem i Keycloak'iem 

oraz Keycloak'iem i Krajowym Węzłem). 

 Pytanie 15 

Czy Zamawiający uzna poniższe certyfikaty za równoważne? 

a.       CEH 

b.       OSCP 

c.       OSCE 



 

 

Odpowiedź 

Wymienione certyfikaty Zamawiający uznaje za równoważne. 


