
 

 

          Otwock dn. 03.08.2017 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na „Dostawę systemu/oprogramowania zapewniającego ochronę 

antywirusową i antymalware’ową sieci komputerowej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA 

w Otwocku”. 

 

Pytanie 1.  

Jakie oprogramowanie aktualnie posiada Zamawiający do ochrony, w celu właściwej wyceny. 

Prośba o podanie dokładnych informacji dotyczących posiadanego oprogramowania z podaniem 

nazwy, SKU oprogramowania, ilości oraz daty zakończenia wsparcia /subskrypcji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ze względów bezpieczeństwa nie podaje powyższej  informacji. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że zainteresowany jest kupnem nowej licencji spełniającej 

warunki określone w zapytaniu ofertowym.  

 

Pytanie 2.  

Punkt 4. Zapytania ofertowego (od pkt 4.1. do 4.5.) „Cechy systemu: wykrywanie wirusów, 

Trojanów, spyware’ów, ataków typu „phishing” i „zero-day”; skanowanie poczty e-mail i jej 

załączników; skanowanie spakowanych i skompresowanych plików, dysków sieciowych, urządzeń 

zewnętrznych; skanowanie szybkie, pełne całego dysku oraz na żądanie umożliwiające skanowanie 

wybranych elementów systemu; system nie powinien wymagać aktualizacji lokalnych baz danych 

sygnatur wirusowych i zapewniać jednocześnie ochronę offline poprzez możliwość definiowania 

białych/czarnych list aplikacji oraz dedykowanych polityk bezpieczeństwa, na czas gdy system jest 

offline, obejmujących skanowanie w oparciu o zaawansowane heurystyki, blokowanie portów 

lub/i urządzeń peryferyjnych podłączonych do stacji roboczej lub serwera;”.  

Czy Zamawiający dopuszcza bazy danych sygnatur wirusowych aktualizowane na serwerach  

i stacjach roboczych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza bazy danych sygnatur wirusowych aktualizowanych na serwerach  

i stacjach roboczych. 



 

 

Pytanie 3. 

Punkt 4. Zapytania ofertowego (od pkt 4.6. do 4.9.) „możliwość skanowania w oparciu  

o heurystyki, które powinny wykorzystywać do analizy co najmniej kryteria wieku analizowanych 

aplikacji, ich popularności oraz typu; ochrona lokalnych przeglądarek internetowych pod kątem 

obrony przed atakami typu screen grabers/scrapers, man-in-the-middle/middle-attacks, 

keyloggers; wbudowany firewall uniemożliwiający potencjalnie niebezpiecznym aplikacjom 

wykonywanie nieautoryzowanych połączeń; wbudowany mechanizm księgowania operacji 

podejrzanych plików i automatycznego przywracania systemu operacyjnego, rejestru i stanu 

poszczególnych zainfekowanych plików do stanu sprzed infekcji w przypadku przeniknięcia do 

systemu niebezpiecznych wirusów lub spyware’ów;”. 

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego punktu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia powyższych zapisów. 

 

Pytanie 4. 

Punkt 4.10. Zapytania ofertowego „wbudowane w agenta rozwiązanie typu „sandbox” 

umożliwiające bezpieczne przetestowanie potencjalnie niebezpiecznych plików dla zwiększenia 

bezpieczeństwa chronionych urządzeń;”. 

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie rozwiązania typu „sandbox” rozwiązaniem typu 

„kwarantanna”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu „kwarantanna”. 

 

Pytanie 5. 

Punkt 4. Zapytania ofertowego (od pkt 4.11. do 4.16.) „skanowanie tylko plików które pojawiły się 

jako nowe lub zostały zmienione od czasu ostatniego skanowania, by przyspieszyć działanie 

systemu; analiza behawioralna w oparciu o sposób zachowania plików na stacji roboczej  

i możliwość śledzenia zachowania niezaufanych plików; ochrona na poziomie jądra systemu  

z możliwością blokowania dostępu do pamięci systemowej i rejestru przez niezaufane aplikacje; 

analiza stron www, przeglądarek i wyników ich wyszukiwania pod kątem wykrycia zagrożeń, zanim 

użytkownicy będą w stanie wejść na wyszukiwaną stronę a także możliwość zmiany klasyfikacji 

lokalnych stron www w przypadku błędnie przypisanej klasyfikacji; weryfikacja stron 



 

 

internetowych pod kątem legalności ich pochodzenia, źródeł adresów DNS  

i IP oraz możliwości ataków typu phishing i ostrzeganie w przypadku prób dostępu przez strony 

www do danych osobistych/poufnych; możliwość instalacji jako system bazowy lub jako 

dodatkowy system bezpieczeństwa pracujący bezkonfliktowo wraz z innym systemem 

bezpieczeństwa dla urządzeń końcowych w celu maksymalizacji ochrony stacji roboczych  

i serwerów;” 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, iż zamawiany system będzie jedynym programem 

zabezpieczającym? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie 6. 

Punkt 4.17. Zapytania ofertowego „możliwość zarządzania portami i urządzeniami takimi jak CD, 

DVD, USB;”. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym program antywirusowy zajmuje się jedynie 

skanowaniem pod kątem złośliwych aplikacji wymienionych peryferiów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie 7. 

Punkt 4.18. Zapytania ofertowego „możliwość zarządzania stacjami roboczymi zdalnie w tym 

możliwość uruchomienia i wyłączenia zdalnie stacji roboczej, wywołania i egzekucji komend DOS  

i rejestru, uruchamiania zdalnie skryptów wsparcia, skanowania i zdalnego czyszczenia końcówek; 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie wywołuje i egzekwuje komend DOS i skryptów 

wsparcia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 8. 

Punkt 4.19. Zapytania ofertowego „wsparcie dla systemów Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, MacOS, 

Windows Server 2003 Standard, Enterprise, 32 i 64bit, Windows Server 2008 R2 Foundation, 

Standard, Enterprise, Windows Small Business Server 2008, 2011 i 2012;”. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym program antywirusowy zapewnia 

bezpieczeństwo tylko na poniżej wymienionych systemach: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Windows 

Server 2003 Standard, Enterprise, 32 I 64 bit, Windows Server 2008 R2 Foundation, Standard, 

Enterprise, Windows Small Business Server 2008, 2011 I 2012? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym program antywirusowy zapewnia bezpieczeństwo 

tylko na poniżej wymienionych systemach: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Windows Server 2003 

Standard, Enterprise, 32 I 64 bit, Windows Server 2008 R2 Foundation, Standard, Enterprise, 

Windows Small Business Server 2008, 2011 I 2012. 

 

Pytanie 9. 

Punkt 4.20. Zapytania ofertowego „wsparcie dla systemów wirtualnych VMware vSphere 4 

(ESX/ESXi3.0, 3.5, 4.0, 4.1, plus Workstation 6.5, 7.0, Server 1.0, 2.0), Citrix XenDesktop 5  

i XenServer 5.0, 5.5, 5.6, Microsoft Hyper-V Server 2008, 2008 R2.6, wsparcie dla 32 i 64 bitowych 

systemów operacyjnych;”. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie będzie działało na systemach wirtualnych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie 10. 

Punkt 4.21. Zapytania ofertowego „możliwość instalacji na urządzeniach mobilnych, tabletach i 

smartfonach oraz wsparcie dla systemów Android oraz Apple iOS;”. 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie tego samego producenta choć nie połączone z głównym 

produktem pracujące na systemach Android (urządzenia mobilne, smart fony, tablety)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 



 

 

Pytanie 11. 

Punkt 4.22. Zapytania ofertowego „agent instalowany na stacji roboczej nie powinien być większy 

niż 1 MB;”. 

Czy Zamawiający dopuszcza agenta w rozmiarze większym niż 1 mb? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza agenta w rozmiarze większym niż 1 mb. 

 

Pytanie 12. 

Punkt 4.23. Zapytania ofertowego „typowa instalacja agenta na urządzeniu końcowym nie 

powinna zajmować dłużej niż 20 sekund;”. 

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, którego instalacja będzie trwała więcej niż 20 

sekund? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie, którego instalacja będzie trwała więcej niż 20 sekund, 

jednak nie może być dłuższa niż 45 sekund. 

 

 

      Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 

     MSWiA w Otwocku 
    /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


