Zakup usługi kompleksowej ochrony antywirusowej stacji roboczych i serwerów
PN/4/19/AQOO

Załącznik A1 do SIWZ

TEST PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(weryfikacja koncepcji, weryfikacja pomysłu)
W celach wykonania testu niezbędne środowisko oraz narzędzia dostarcza Wykonawca.
Założenia przeprowadzenia testu:
1. Test przeprowadzany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
2. Czas przeznaczony na przeprowadzenie testu zgodnie z arkuszem testowym zaproponowanego
rozwiązania to maksymalnie 1 dzień (dzień roboczy w godzinach urzędowania tj. 8.00 - 16.00).
3. Test przeprowadzany będzie nagrywany przez Zamawiającego.
4. W czasie weryfikacji wyników testu niezbędna jest obecność Wykonawcy.
5. Test przeprowadzany będzie w siedzibie Zamawiającego przez przedstawiciela Zamawiającego
oraz na środowisku oraz narzędziach dostarczonych przez Wykonawcę.
6. Zamawiający udostępni do testu pomieszczenie konferencyjne, zasilanie 230V.
7. Wykonawca w dniu wyznaczonym na przeprowadzenie testu dostarczy na czas testu wszystkie
niezbędne elementy (środowisko testowe, komputery lub wirtualne stacje testowe, ewentualny
dostęp do Internetu itp.) do miejsca testu wskazanego przez Zamawiającego.
8. Na jeden dzień roboczy przed testem Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej na adres
wbt@mf.gov.pl instrukcję wykonania testu dla Zamawiającego. Instrukcja powinna zawierać
informację o krokach, które przedstawiciel Zamawiającego ma podjąć w konsoli, by sprawdzić
poszczególne wymagania dla rozwiązania.
9. Wykonawca będzie miał 1h na przygotowanie pomieszczenia i odpowiednie przygotowanie
sprzętu komputerowego do testu.
10. Test uznaje się za zakończony sukcesem, jeżeli zostaną spełnione warunki zawarte w arkuszu
testowym.
11. Test uznaje się za nie zakończony sukcesem, jeżeli jakikolwiek przypadek testowy nie zostanie
spełniony, nieskończony bądź niemożliwy do przeprowadzenia.
12. Nie będą testowane przypadki spoza arkusza testowego.
13. Nie będą dodatkowo oceniane inne wartości, nie zawarte w arkuszu testowym.
14. Negatywny wynik testu w podanym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem
oferty Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

ARKUSZ TESTOWY
Nazwa WYKONAWCY: ............................................................................
Potwierdza się spełnienie / nie spełnienie* niżej wymienionych wymagań:
Lp.

Warunek

1

Usługa posiada możliwość określenia listy reguł wykluczeń dla wybranych obiektów

2

Usługa posiada możliwość wyeksportowania bieżącej konfiguracji programu w celu
jej późniejszego zaimportowania na tym samym lub innym komputerze.
Usługa posiada możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień określonego rodzaju.

3
4

5

Usługa posiada dedykowany moduł blokujący określone kategorie urządzeń (np.
pamięci masowe, urządzenia Bluetooth)
a) Możliwość tworzenia reguł blokujących/zezwalających na korzystanie z danego
urządzenia w zależności od konta, na którym pracuje użytkownik
b) Możliwość utworzenia listy zaufanych urządzeń na podstawie modelu, bądź
identyfikatora urządzenia dla określonego konta użytkownika systemu Windows
Usługa posiada wbudowany moduł wyszukiwania heurystycznego bazującego na
analizie kodu potencjalnego wirusa

TAK

NIE
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6

Usługa posiada możliwość określenia poziomu czułości modułu heurystycznego

7

Usługa posiada wbudowany moduł zapory ogniowej z możliwością zdefiniowania
zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane żadne reguły zapory
Usługa zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi rodzajami aktywności sieciowej i
atakami; umożliwiać tworzenie reguł wykluczających dla określonych
adresów/zakresów IP.
Usługa zapewnia centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym

8

9
10
11
12
13

14

15

16
17
18

Usługa umożliwia blokowanie dostępu do ustawień programu dla użytkowników
końcowych
Usługa posiada możliwość określenia harmonogramu pobierania uaktualnień, w tym
możliwość wyłączenia aktualizacji automatycznej
Usługa posiada możliwość określenia źródła uaktualnień
Usługa w ramach system centralnego zarządzania umożliwia automatyczne
umieszczenie komputerów w grupach administracyjnych odpowiadających strukturze
sieci (grupy robocze sieci Microsoft Windows i/lub struktura Active Directory)
Usługa w ramach systemu centralnego zarządzania umożliwia tworzenie
hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych jak również tworzenie
wirtualnych serwerów administracyjnych
Usługa zapewnia centralną dystrybucję i instalację aktualizacji bibliotek sygnatur
wirusów oraz umożliwia automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i
zainstalowanie nowej wersji programu
Centralna konsola zarządzająca pozwala na zarządzanie całą usługą z jednego miejsca
w pełnym zakresie jej świadczenia
Posiada możliwość ustawienia opcji skanowania komputerów w trakcie ich
bezczynności, aby obniżyć obciążenie sprzętu użytkownika końcowego
Posiada dodatkowe funkcjonalności:
Usługa posiada moduł uczenia maszynowego, za pomocą którego uczy System
Ochrony Antywirusowej identyfikacji potencjalnie złośliwego oprogramowania,
bazując na danych uczących z wykrywanego wcześniej złośliwego oprogramowania.1
Usługa posiada moduł wykrywania niepożądanego działania aplikacji obecnej na
Stacji Roboczej. Gdy zauważa działanie takie jak zmiana lub usuwanie ważnych
plików systemowych automatycznie blokuje działanie takiej aplikacji.2

Warunkiem koniecznym jest realizacja wszystkich testowanych funkcjonalności (wpis „spełnia"
(TAK=1) w każdym polu).
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Przedstawiciele WYKONAWCY:

Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO:

……………………………………..

…………………………………………

……………………………………..

…………………………………………

……………………………………..

…………………………………………

* niepotrzebne skreślić

1

zapis znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zobowiąże się do dostarczenia Zamawiającemu dodatkowej
funkcjonalności: Uczenie maszynowe.
2
zapis znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zobowiąże się do dostarczenia Zamawiającemu dodatkowej
funkcjonalności: Kontrola aplikacji.

