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Część III SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego  serwera pośredniczącego (PROXY) dla ruchu sieciowego 

WWW pośredniczącego w komunikacji HTTP, HTTPS pomiędzy użytkownikami końcowymi 

a serwerami w sieci niezaufanej Internet dla 700 użytkowników wraz z realizacją usług 

wdrożeniowych, oraz z 3 letnią gwarancją ze  wsparciem producenta obejmującym  m.in. licencję na 

dostęp do aktualizacji wzorców ataków, aktualizacji i poprawek do  oprogramowania urządzenia. 

 

Zamawiający wymaga, aby urządzenie było nowe, w fabrycznie nowych nieuszkodzonych 

opakowaniach producenta (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenie było rozpakowane 

i uruchomione przed jego dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji 

działania urządzenia, przy czym w takiej sytuacji jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego 

o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego 

rozpakowaniem) oraz pochodziło z oficjalnego kanału sprzedaży producentów na rynek polski.   

  

1. Funkcjonalności ogólne:  

1) Produkt musi działać jako proxy dla protokołów http, https, ftp.  

2) Produkt musi mieć możliwość działania, jako proxy dedykowane (explicit proxy) i przeźroczyste 

(transparent proxy) w trybach transparent router (warstwa trzecia), transparent bridge 

(warstwa druga) oraz WCCP.  

3) Produkt musi być dostępny zarówno jako platforma sprzętowa dostarczana przez tego samego 

producenta co oprogramowania jak i jako maszyny wirtualne wspierane na platformach 

VMware oraz Hyper-V. 

4) Produkt musi umożliwiać tworzenie klastrów w trybie active-active z rozkładem obciążenia 

pomiędzy węzłami klastra. Produkt musi mieć wbudowane mechanizmy dzielenia obciążenia 

jak i umożliwiać korzystanie z zewnętrznych loadbalancerów. 

5) Zarządzanie produktem musi odbywać się przez przeglądarkę WEB. Port, na którym dostępny 

jest interfejs zarządzania musi być modyfikowalny.  

6) Przy pierwszym logowaniu musi być dostępny kreator konfiguracji, który pozwoli na ustawienie 

podstawowych funkcjonalności urządzenia przygotowujących urządzenie do pracy.  

7) Produkt musi mieć możliwość działania we współpracy z innymi serwerami proxy w konfiguracji 

hierarchicznych łańcuchów proxy (proxy chaining) zarówno, jako serwer nadrzędny, w trybie 

,,upstream proxy" (parent proxy) oraz podrzędny, w trybie „downstream proxy” (child proxy). 

8) Przekierowanie żądań do hierarchicznego proxy musi być możliwe dla wszystkich żądań lub 

wybranych względem źródłowych adresów IP lub typów plików.  

9) Produkt musi mieć możliwość działania nasłuchiwania na innych niż standardowe portach 

obsługiwanych protokołów. Musi istnieć możliwość jednoczesnego nasłuchiwania na wielu 

portach.  
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10) Produkt musi wspierać następujące metody uwierzytelniania typu backend (czyli pomiędzy 

serwerem proxy a serwerem uwierzytelniania) w celu późniejszego wykorzystania do 

przypisania odpowiedniej polityki wynikowej: 

a. NTLM bezagentowo 

b. NTLM z użyciem agenta 

c. Kerberos 

d. LDAP 

11) Produkt musi wspierać następujące metody uwierzytelniania typu frontend (czyli pomiędzy 

serwerem proxy a przeglądarką internetową) w celu późniejszego wykorzystania do przypisania 

odpowiedniej polityki wynikowej: 

a. NTLM 

b. Uwierzytelnianie z użyciem portalu dla uwierzytelniania przeźroczystego 

c. Uwierzytelnienie z użyciem tzw. Cookie dla uwierzytelniania przeźroczystego 

12) Produkt musi bezpośrednio integrować się z Active Directory w celu umożliwienia definiowania 

polityk dla użytkowników i grup w Active Directory. Każde ustawienie polityki powinno dawać 

możliwość uzależnienia od przynależności użytkownika do wskazanej grupy.  

13) W przypadki braku informacji identyfikujących użytkownika musi istnieć możliwość 

wymuszenia polityki specjalnej lub zablokowanie dostępu. 

14) Produkt musi dawać możliwość cache’owania elementów ściąganych przez użytkowników, co 

może obniżyć wykorzystanie pasma łącza.  

15) Produkt musi dawać możliwość dostosowania w całości komunikatów o błędach lub 

informacyjnych wyświetlanych użytkownikom. Musi dawać możliwość wyświetlania informacji 

powiązanych z sesją jak nazwa uwierzytelnionego użytkownika oraz treść błędu. 

16) W przypadku blokowania dostępu do stron – musi istnieć mechanizm, gdzie użytkownikowi 

wyświetlane jest ostrzeżenie o możliwie niebezpiecznej lub niedozwolonej zwartości strony, 

jednak użytkownik może mimo wszystko wybrać opcję wejścia na tę stronę. Informacje o tej 

decyzji są zapisywane w logach. 

17) Musi istnieć możliwość odszyfrowywania strumienia zaszyfrowanego pomiędzy przeglądarką 

a serwerem WEB na zasadzie mechanizmu „man-in-the-middle” z następującymi 

zastrzeżeniami: 

a. Musi istnieć możliwość dowolnego wyłączania konkretnych adresów URL, IP oraz 

kategorii stron z rozszyfrowywania SSL w celu zachowania poufności np. dla stron 

systemów bankowych. 

b. Musi istnieć mechanizm walidacji certyfikatu serwera z użyciem modyfikowalnej listy 

zaufanych certyfikatów oraz dodatkowo poprzez: 

i. odpytywania list CRL i OCSP,  

ii. weryfikację ważności certyfikatu wraz ze zdefiniowaną tolerancją, 

iii. weryfikację certyfikatów typu self-signed  

iv. walidację certyfikatów ze zbyt długim polem common name.  

c. Musi istnieć możliwość zdefiniowania parametrów negocjowania połączeń SSL/TLS 

pomiędzy Web Proxy a serwerem zewnętrznym. 

d. Musi istnieć możliwość wgrania własnego certyfikatu, który będzie używany do 

wystawiania certyfikatów dla konkretnych sesji/stron webowych.  

18) W przypadku nie używania mechanizmu odszyfrowywania strumienia zaszyfrowanego – serwer 

proxy musi tunelować ruch bez modyfikacji lub realizować tylko walidację certyfikatów 

szyfrowania opisanych w punkcie 17). 

19) Produkt musi umożliwiać definiowanie różnych ról administracyjnych ze zróżnicowanym 

stopniem uprawnień dla administratorów. W szczególności musi umożliwiać dostęp 
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administracyjny w trybie Read-Only (widoczne wszystkie opcje konfiguracyjne w trybie 

monitorującym) 

20) Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność szyfrowania plików w locie do popularnych usług 

przechowywania danych jak dropbox, box, onedrive, itp. Szyfrowanie powinno być niewidoczne 

dla użytkownika i niezależne od mechanizmów dostawców usługi.  

21) Rozwiązanie powinno umożliwiać pracę w trybie reverse proxy. Praca w trybie reverse proxy 

powinna być możliwa jednocześnie z obsługą użytkowników w trybie forward proxy.  

22) Rozwiązanie powinno wspierać protokół ICAP. 

23) Rozwiązanie powinno umożliwiać realizację połączeń w ramach SOCKS.  

24) Rozwiązanie powinno umożliwiać ściągnięcie danych z zewnętrznych systemów za pomocą 

Web Service, zapytania LDAP oraz zapytania do bazy danych (wymagane wsparcie dla 

PostgresSQL). Uzyskane dane mogą być użyte w polityce poprzez porównanie z listą warunków 

lub wyjątków dla danej funkcjonalności – np. URL filtering.  

 

2. Raportowanie: 

1) Produkt musi umożliwiać przetrzymywanie informacji o aktywności użytkowników przez 

definiowany przez administratora okres.  

2) Produkt musi dawać możliwość dowolnego definiowania formatu logów. Pod pojęciem 

dowolny format logów rozumiany jest wybór dowolnych pól w dowolnej kolejności dotyczący 

co najmniej: adresu źródłowego, użytkownika, grup użytkownika, daty i czasu, URL, kategorii 

strony, reputacji. 

3) Wymagana jest możliwość gromadzenia logów na lokalnym dysku oraz na zewnętrznym 

serwerze SQL, w tym co najmniej na  wykorzystywanym przez zamawiającego MS SQL 2014. 

4) Musi posiadać narzędzie raportujące pozwalające na ręczne oraz zautomatyzowane 

generowanie raportów w zakresie wszystkich parametrów monitorowanych i kontrolowanych 

przez produkt, w szczególności generować raporty dotyczące ruchu do konkretnych 

zewnętrznych adresów IP, witryn internetowych oraz ich elementów, jak również ruchu 

dotyczącego konkretnych wewnętrznych użytkowników lub adresów IP. 

5) Rozwiązanie musi posiadać możliwość eksportu raportów, co najmniej w formatach PDF oraz 

CSV. 

6) Rozwiązanie musi posiadać możliwość generowania alertów w postaci wiadomości email 

wysyłanych na zdefiniowane adresy Email, przy wystąpieniu pewnych zdarzeń związanych 

z działaniem systemu lub z kontrolowanym ruchem.  

7) Rozwiązanie powinno wspierać protokół SNMP w ramach monitorowania podstawowych 

parametrów pracy urządzenia. 

8) Rozwiązanie musi oferować tzw. Dashboardy, które prezentują podstawowe parametry pracy 

urządzenia, jak co najmniej ilość żądań na sekundę, zajęte pasmo, wykorzystanie RAM i CPU, 

współczynnik trafień w cache, żądań zablokowanych per kategoria, itp.  

9) Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy wspomagające rozwiązywanie 

problemów (troubleshooting), co najmniej TCPDUMP, PING, TCPDUMP oraz NTP. Wszystkie 

powinny być dostępne z GUI.  

10) Rozwiązanie musi mieć możliwość pracy na dostarczonej przez producenta bazie danych lub 

mieć możliwość przepięcia na zewnętrzną bazę danych wykorzystywaną przez zamawiającego 

- MSSQL 2014 i nowsze. 
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3. Licencjonowanie: 
1) Rozwiązanie musi być licencjonowane w zależności od liczby użytkowników, którzy korzystają 

z usługi ochrony WEB.  
2) Nie dopuszcza się licencjonowania opartego tylko o ilość urządzeń bez kontekstu 

użytkowników. 

3) Licencje przypisane na użytkowników muszą być niezależne od ilości zakupionych urządzeń oraz 

dawać możliwość instalacji nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych z oprogramowaniem 

Proxy. 

4) Zasilanie urządzenia:  dwa niezależne zasilacze hot plug. 

5) Procesory:  min. 2 procesory osiągające wynik minimum 6900 w testach PassMark. Wynik musi 

być dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net.  

6) Pamięć min. 96 GB 

7) Porty LAN min. 6 x 10/100/1000/10000 Mbit/s  RJ-45 Ethernet Ports 

 

4. Polityki: 

Musi być zapewniona możliwość realizacji kontroli dostępu oraz wyjątków od ogólnych zasad 

kontroli dostępu w oparciu o następujące elementy: 

1) Podstawową charakterystykę powiązaną ze źródłem żądania: 

a. Nazwa użytkownika 

b. Grupa, do której użytkownik przynależy 

c. Adres IP stacji 

d. Zakres adresów IP stacji 

e. Dzień tygodnia 

f. Pora dnia 

g. Słowa kluczowe w URL oraz zawartości strony 

h. Typ pliku, który może być rozpoznany przez rozszerzenie pliku, informacje serwera jak 

i poprzez badanie faktycznej zawartości pliku.  

i. Protokół 

j. Skrót pliku (tzw. Hash) 

2) Przynależności odwiedzanej strony do kategorii. Przypisanie adresów URL do kategorii powinno 

być realizowane w oparciu o: 

a. Bazę utrzymywaną przez producenta systemu. 

b. Dynamiczne rozpoznawanie kategorii poprzez analizę treści strony. Dynamiczne 

rozpoznawanie może być używane zawsze lub tylko gdy URL nie widnieje w bazie 

producenta. 

c. Ręczne listy przypisania stron do kategorii. 

3) Reputację odwiedzanej strony lub ściąganej zawartości w bazie producenta.  

4) Potencjalną szkodliwość zawartości wysyłanej przez serwer na podstawie: 

a. Analizy co najmniej dwoma silnikami antywirusowymi, z czego jeden musi być innego 

producenta niż oferowane rozwiązanie. Muszą być wykrywane standardowe 

zagrożenia jak i te typu spyware, phishing czy keylogging. 

b. Analizy za pomocą silnika heurystycznego, sprawdzającego zachowanie kodu poprzez 

emulację bez faktycznego wykonania kodu. 

c. Możliwości podłączenia do systemu typu Sandbox, który będzie realizował analizę 

poprzez uruchomienie kodu w środowisku laboratoryjnym. W trakcie analizy 

użytkownikowi musi zostać wyświetlony komunikat z informacją o trwającej analizie.  

d. Możliwość podłączenia do systemu zaawansowanej analizy kodu w chmurze 

producenta rozwiązania.  

http://www.cpubenchmark.net/
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e. Reputacji plików w systemie reputacyjnym producenta poprzez wysłanie do 

producenta jedynie skrótu pliku. Niedopuszczalne jest wysyłanie plików w całości do 

tzw. Chmury. 

5) Ilości danych pobranych przez użytkownika z Internetu w obrębie całości ruchu lub dla 

wybranych kategorii stron. Musi istnieć możliwość definiowania limitów dla następujących 

okresów : dzień, tydzień, miesiąc lub dla długości konkretnej sesji.  

6) Czasu jaki użytkownik spędza na konkretnej stronie lub kategorii stron. Musi istnieć możliwość 

definiowania limitów dla następujących okresów : dzień, tydzień, miesiąc lub dla długości 

konkretnej sesji.  

7) Rozpoznanej aplikacji webowej niezależnie od serwera, z którego przychodzi zawartość.  

8) Funkcje na portalach społecznościowych, np. dopuszczenie dostępu do portalu 

społecznościowego, ale wyłączenie opcji chat.  

 

5. Ochrona poza siecią korporacyjną: 

1) Rozwiązanie powinno zapewniać ochronę zarówno dla komputerów w sieci korporacyjnej jak 

i poza nią.  

2) W ramach rozwiązania musi być bezpłatnie udostępniony agent instalowany na stacjach 

roboczych, który będzie przekierowywał ruch WEB ze stacji roboczych poza siecią zaufaną do: 

a. Serwera proxy zainstalowanego w sieci DMZ, który akceptuje połączenia z Internetu 

po odpowiednim uwierzytelnieniu. 

b. Usług SaaS producenta serwera proxy, które mają zsynchronizowaną politykę 

z rozwiązaniem stacjonarnym. 

3) Przekierowanie ruchu za pomocą agenta powinno odbywać się przeźroczyście, niezależnie od 

używanej przeglądarki. 

4) Konfiguracja agenta powinna być realizowana centralnie i powinna istnieć możliwość instalacji 

z pakietu MSI.  

5) W przypadku, gdy komputer zostanie podłączony do sieci firmowej, gdzie zapewniona jest 

ochrona brzegowa – agent musi automatycznie wyłączać przekierowanie. 

 

6. Uwierzytelnianie: 

1) W ramach rozwiązania muszą być zintegrowane funkcjonalności wspomagające 

uwierzytelnianie użytkowników korporacyjnych do zewnętrznych usług chmurowych w sposób 

przeźroczysty (SSO). 

2) Powinna istnieć możliwość wyświetlenia strony startowej aplikacji SSO; użytkownik po 

kliknięciu odpowiedniej aplikacji musi zostać automatycznie uwierzytelniony. Przy pierwszym 

uwierzytelnianiu, użytkownik musi być zapytany o hasło.  

Produkt musi zapewniać wsparcie dla używanego przez zamawiającego  protokołu SAML 2.0 

 

II. Zakres usług dotyczących serwera pośredniczącego (PROXY) dla ruchu 

sieciowego WWW. 

1. Wymagania szczegółowe dla usług wdrożenia systemu 
  
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług wdrożeniowych obejmujących montaż 
urządzeń w serwerowni Zamawiającego -  instalację, konfigurację i uruchomienie systemu 
zgodnie z sugestiami Zamawiającego. 
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2.   Przeszkolenie administratorów Zamawiającego,  
obejmować będzie swoim  zakresem instalację, deinstalację i konfigurację.  

a. Wykonawca zapewni min. 3 dni spotkań w wymiarze min 6 godzin każdego dnia,dla grupy 

nie większej niż 5 osób.  

b. Spotkania będą zrealizowane w siedzibie Zamawiającego.  

c. Spotkania będą odbywały się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Pierwsze 

spotkanie przeprowadzone będzie nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu 

wdrożenia (potwierdzonego protokołem odbioru z wynikiem pozytywnym). Kolejne dwa 

dni spotkań zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie 

później niż 30 dni od czasu zakończenia wdrożenia (potwierdzonego protokołem odbioru 

z wynikiem pozytywnym). 

 

3. Opis serwisu gwarancyjnego (w okresie 3 lat): 
 
1) Usługi gwarancyjne w zakresie usuwania problemów i awarii, będą świadczone na 

następujących zasadach: 

a. przyjmowanie zgłoszeń poprzez serwis telefoniczny dostępny w dni robocze, co najmniej 

w godzinach 9:00-17:00 lub poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na adres ..................... 

b. rozpoczęcie realizacji zgłoszenia obsługi serwisowej i poinformowanie o tym fakcie 

Zamawiającego w terminie 1h od chwili otrzymania zgłoszenia. 

c. zrealizowanie zgłoszenia obsługi serwisowej  w terminie nie dłuższym niż 24h od chwili 

rozpoczęcia realizacji zgłoszenia. 

2) Realizacje napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji urządzenia, w terminie 5 dni roboczych 

od zgłoszenia. 

3) W przypadku wystąpienia awarii urządzenia skutkującej wymianą urządzenia, nowe urządzenie 

zostanie dostarczone Zamawiającemu w terminie 10 dni od stwierdzenia konieczności 

wymiany. 

4) 24-godzinne wsparcie telefoniczne przedstawiciela producenta przez 7 dni w tygodniu. 

5) Czas odebrania zgłoszenia – do 1h 

6) Czas rozwiązania problemu – do 24h 

7) Udostępnienie bazy wiedzy: dokumentacji technicznej, listy najczęściej zadawanych pytań 

i forum użytkowników (http://............................................................) 

8) Możliwość elektronicznego składania zapytań.  

9) Udostępnienie uaktualnień, najnowszych i poprawek do zaoferowanego systemu (products 

update & upgrade) 

10) Zdalna pomoc techniczna w miejscu pracy 5x10 (5 dni w tygodniu pn-pt przez 10 godzin, co 

najmniej w godzinach: 7:00 – 17:00).  

11) Konsultacje w zakresie konfiguracji, eksploatacji i instalacji w formie serwisu telefonicznego 

dostępnego w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00,  

 


