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ddtyGzy: zaiiidwienie nr 17/pili/2018 - ddstawa i wdrdzenie oprdgranidwania dd archiwizacji

i kdrelacji zdarzeri oraz swiadczenie asysty technicznej

Na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy 2 dnia 29.01.2004 r. PfaWd zamdwien publicznych
0.t.Dz.U.20l8.1986 ze zm.), zwanej dalej „pzp", przekazuj? Padstwu pdnizej tresc

zapytan/x^dskdw d wyjasnienie tresci SlWZ, jakie wplyn^ly dd Zamawiaj^cegd w zwiqzku
z przedttiidtdwym pdst^pdwaniem d ndzielenie zamdwienia publicznegd, w okresie dd 26.10. do
30.10.2018. Cz?sc zapytan/wfiioskdw wplyn?la po uplywie terniinu, o ktdrym mowa w art. 38
ust.1 pzp.

Ze wzgl^dn na liczb? draz dbszerny zakres meiytdryczny zapytan/wnidskdvy, pdtrzebny

jest dddatkowy czas na dpracdwanie stdsdwnych wyjasnien (ddpdvdedzi) przez Zaniawiaj^cego.
W zwi^zku z pdwyzszym, wyjasnienia - odpdwiedzi, w tym ewentuakie zmiany SIWZ, zdStan^
udzielone i przekazane Wykdnawcdm niezwiocznie po ich przygdtowaniu przez Zamawiaj^cego.

W celu wlasciwego zabezpieezenia post^powania, przedluzam termin skladania ofert

do driia 09.11<2018 do godz. 11.00.

W oparciu o art. 38 ust.4 pzp, odpowiedniej zmianie w zakresiederminti skladania i otwarbia ofert

ulegaj^ zapisy pkt X lit.D (ramka) draz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.
Zrniafia terfflinu skladania ofert rdwniez zostaje uwzgl^dniona w ogloszeniu o zmianie dgloszenia

o zamdwieniu.
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Tresc zapytan/wHioskoVir o wyjasnienie tresci SFWZ;

Pytaniel:

Zarftawiaj^cy w punkcie 2.4 i 2.5 opisuje zarodla i inetody zbierania danych. Czy Zamawiaj^cy
przyjinuje, ze zakres danych zbieranych ww. :^6dlach jest wystarbzaj^cy do stwofzehia raportow
wyiiiagartych w punkcie 2.9.5? Jezeli nie, to czy Zamawiajqcy przewiduje wykorZystanie

dedykowanego systemu do monitorOwania parametrdw systemdw (obciqzenie procesora, zaj^tosb
panii^ci, pfzestrzeni dyskowej) i przekazywanie jedyhie aleitow do systcmu SIEM?

Czy przygotowarde tej klasy Systemu wchodzi w zakres wdrozenia systemu SIEM?

Pytanie 2:

Opis PrZedmiOtu Zarnotvieuia, p. 2.1 „ System ntusi bye dostafczony \v formie opfbgrdmowania do
zdiristalowania na maszynie wirtnalnej Vmware (posiadanej przez Zamawiajqcego). Dostarczdne
licencj'e na system SIEM nie mogq ograniczac liczhy zainstalowanych i uzywanych kolektdrdw do

zbierania danych w celu osiqgni^cia wymaganej wydajnosci czy funkcjonalnasci (np. kolektor dla

DMZ)."

Jeden z wiod^cych systemow klasy SIEM wymaga osobhej (niedrogiej) liCencji dla kazdej

instancji/modUlu vvydzielonej do osobhej maszyny wirtualnej. Licencja ta zapewhia dedykowane

srodowisko z subskrypcj^ systemu operacyjnego klasy Linux (Co zwalnia uzytkowhika z potrzeby

zakupu i Utrzymywania takiego srodowiska). Licencje systemu nie ograhicZaj^ w zaden sposob

ilosci zainstalowanych i uzywanych kolektorow, ale wspommana wyZej dodatkowa licencja moze

bye potrzebna w przypadku potrZeby instalacji kolektora w osobnej maszynie wirtualnej (np.

wDMZ).

Czy w zwiqzku z powyzszym Zamawiaj^cy uzna jako spelniaj^ce wymagania SIWZ rozwi^anie,

w ktorym dostarczone licencje umozliwi^ instalacji roznych komponentow w okreslonej liczbie

(np. 3) maszyn wirtualnych?

Pytanie 3

Opis Pfzedmiotu. Zamowienia, p. 2.2„ System musi umozliwiac zbierame, agregacj^ i analiz^ z

wydajnosciq ntin. 7000 zdarzeh na sek.

/Uwaga: Szacowana przez Zamawiajqcego wielkosc dziennie zbieranych danych to ok. 15GB.

Szacowana przez Zamawiajq liczba monitorowanych urzqdzeh: ok. 100 szt./"

Przyjmuj^c (nieco zanizon^) standardow^ ilosc danych generowanych przez jedho zdarzeme na

poziomie bk. 500 bajtow, przy 15GB danych na dob? otrzymujemy ok. 380 Zdarzen na sekund?

(EPS). Z naszej praktyki wynika, ze przy zalozonych 15GB i lOO urz^dzeniach system b^dzie

przetwarZal kilkaset zdarZen na sekund?.

Czy w Zwi^zku z powyzszym Zamawiaj^cy uZna jako spelniaj^ce Wymagania SIWZ rozwi^zaniej

w ktbrym dostarczone licencje zapewni^ przetwafzanie maksimum 1000 zdarzeh na sekundi, zas

system bidzie umoZliwiai (po zakupieniu dodatkowych licencji) bezproblemowe przekroczCnie

progu 7000 zdarzeh na sekundi?
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Pytanfe 4

Opis Przedmidtu Zafiiowieniai; p. 2.5„ System SIEM musi obslugiwac przynajmniej nast§pujqce

metody zbierania dartych i z nastfpujqcych zrodel: (...) Zmiany W zawartosci plikdw i kluczy

rejestrow."

Jedeii z wiod^cych systeiHdw klasy SIEM nie posiada natywHie takiej funkcjonalnosci (ktora

n|Ljcz§sciej jest realizowaiia w dedykowanych rozwi^zaniach kdntrolujqcych integralnosc plikow).
Czy w Zwi^zku z powyzszym Zaniawiaj^cy uzna jako speliiiaj^Ce wyittag^a SIWZ rozWi^zaniei

w ktorym system b^dzie mial mozliwosc przyjmowania zdarzen dotyczqicych zmiati zawartosci
plikow i kluGZy fejeStrOw, ktofe to zdarzenia b^d^ generowaiie prZez iiine niarz^dzia weryfikuj^ce

imegralnOsG plikow i kuGzy rejcstfoW?

Pytaiiie 5

Opis Przedmiotu ZamOwieftiaj p. 2.9.2

„Musi bye mozliwosc wygenerowania rapdf tu przynajmniej w formdtach: HTML, PDF, JPG,

CSV."

Jeden z wiod^cyoh systemow klasy SIEM nie generuje raportow bezposrednio w formataGh JPG

i CSV, ale moze dodatkoWo generowac raporty W formataGh XML, RTF i XLS.

Czy w zwi^zku z powyzszym Zamawiaj^Gy uzna jako spelniaj^oe Wjmagania SIWZ rozwiqzanie,

ktorym system b^dzie mOgl generOwac raporty w foimataeh HTML, PDF, XML, RTF i XLS,
OGzywiseie Z zaehowaniem mozliwosei konwersji do innyeh formatow (w tym JPG i CSV) przy

pomoGy dodatkowyeh narz^dzi (np. piakietu MS OffiGe)?

Pytanie 6

Opis Przedmiotu Zamdwiema, p. 2.9.5
„ Wykonawcaprzygotuje, zdefiniujepodczas wdrozenia nastqpujqce raporty:(...)
b) Raporty Zwiqzane z monitorowaniem posiadanych serWerow MibrosOft Exchange:

•Parametry wydajnosciowe (obciqzenie CPU, zaj§toscpami^ci RAM)

•Dost§pnOsc poszczegolnych using serwerow

•Pfocentowe wykorzystanie przydzielonej pojemnosci skrzynki pocztowej oraz wOrtosc

przydzialu, generowanie alarmu po przekroczeniu limitu

•Aktywnosc uzytkownikow - liczba wyslanych i odebranych maili w zadanym okresie).

c) Raporty zwiqzane z serwerami kontrolerdw domeny AD:

•Zmian na obiektach i strukturze katalogu

•Z dostfpnosci using AD i DNS-online i za dany okres czasu (...)

d) Raporty zwiqzane z monitorowaniem posiadanych przelqcznikow sieciowych i routerdw:(...)

•Parametry wydajnosciowe (obciqzenie procesora, wykorzystanie pamiqci RAM,

wykorzystanie zasobow dyskowych, interfejsow sieciowych).

e) Raporty zwiqzane z monitorowanie systemow operacyjnych Microsoft/Linux/HP-UX:

•Parametry wydajnosciowe (obciqzenie procesora, wykorzystanie pamiqci RAM,

wykorzystanie zasobow dyskowych, interfejsow sieciowych) - online i za zadany okres

czasu (...)



J) Raporty zwiqzane z- tnonitorowaniem posiadanych urzqdzen i oprogrdmowcmia
zabezpieczajqeegdpre\vallfirmy Checlipoint: (...)
*Parametry wydajhosciowe (obciqzenie procesora, wykorzystanie pamifci RAM,

wykofzystanie zasobdw dyskowych, infSrfejsdw sieciowych).

g) Raporty zwiqzqne z monitorowaniem posiadanych urzqdzeh i oprogramowania

zabezpieczdjqcego jfirMy F5: (...)

*Parametry wydajnosciowe (obciqzenie procesora, wykofzystanie pamigci RAM,

wykorzystanie zasobow dyskowych, interfejsow sieciowych).

h) Raporty Zwiqzane z monitorowaniem posiadanego oprogramowania wiftualizacyjnego

' Vmware:

•Parametfy wydajnosciowe maszyn fizycznych (obciqzenie pfOcesofa, wykorzystanie pami^ci

RAM, wykorzystanie zasobow dyskowych, interfejsow sieciowych)(...)

i) Raporty zwiqzane z monitorowaniem posiadanych systerhoiv aplikacyjnych firmy KamsOft

S.A.:

(...)

•Dost§pnosc wybrdnych using - online i za wybrany okres.
j) Raporty zwiqzane z monitorowaniem posiadanych systemdw poftalowych (MS IIS):
(...)

•Dostgpnosc wybranych using - online i za wybrany okres."

System klasy SffiM co do zasady kolekcjonuje i przetwarza mformacje o Zdarzemach maj^cych
■vyplyw na bezpieczenstwo. Nie shi^ do monitorowania parametrow o charakterze ci^gfym
(takieh jak dost^pilosc Pshig, obcii^eriie zasobow, etc). Wymog zdefiniowania rapOitow
dotycz^cych w/w parametrdw jest w wi?kszosei systemow SIEM bardzo trudne lub zgola
niemozliwe bez uzycia iiarz^dzi do monitorowania.
Czy w zwi^ku z powyzszym Zamawiaj^ey zgodzi si? Zrezygnowac z przytocZonych raportow
w celu dopuszczenia mozliwosci zaoferowania klasycznyeh i uznanych na rynku systemdw
SIEM?

Pytanie 7:
Jakg liczb? zasobdw dbejmuje wdrozenie, w szczegdinosei licZb? stref bezpieczenstwa, mZ^dzen
zabezpieczen, ufz^dzen sieciowych oraz stacji roboczych i se^efdw?

Pytanie 8:
Pytania dot. §2 ust 1 Wzofu Unaowy:
Termin realizacji dostawy i wdrozenia syStemu SIEM zostal okreslony datg bezwzgl^dn^, co
w razie przedhizenia si? post?powania przetargowego, np. w razie wniesienia odwolania do KIO,
mozna stanowic niewystarczajgcy okres na realizacj? przedmiot umowy.
W zwi^zku z tym, czy Zamawiaj^cy dopusci zmian? dotychczasowego brzmienia §2 ust. 1 Wzoru
Umowy na nast?pujgce: „WykonawCa zobowi^zuje si? do dostawy i wdrozenia systemu SIEM
w terminie dwdch (2) miesi?cy od dnia podpisania umowy."?

w
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Pytanie 9:

Pytafiie doti §2 list. 2 Wzotli Umowy:
Czy Zamawiaj^cy potwierdZaj iZ czas tiw^a ptoceduty wdrpzeniiaj tj. czasu pomipdzy
zgloszcniem przcz Wykonawcp zakonczenia wdrozenia a podpisaniem przcz Zamawiaj^cego

protokoiu wdrozenia, nie zostanie wliczony do terminu na realizacjp przcdmiotu umowy

okteslonego w §2 ust. 1? Zauwazamy bowiem, iz obecne brzmienie umowy moze nasuwae

w^tpliwosci CO do tcgo, czy za termin prawidlowej realizacji wdrozenia nie mozc zostac uznany

dzien, w ktorytti Zamawiaj^cy podpisze pfOtokol wdrozenia, co z kolei moze nastqpic znacznie

pozniej niz Wykonawca rzeczywiscic zakonezy swe prace/ W takim stanie Wykonawca zas

mogtby zostac obeiqZony ncgatywnymi konsekwcncjami nicdotrzymania terminu.

Pytanie 10:

Pytanie dot. §2 ust. 3 wz. z §1 ust. 4 Wzoru Umowy:

§2 ust. 3 Umowy stanpWi, iZ Wykonawca jest zobowi^zany do swiadczenia asysty techniczncj dla

wdrozonego systemu SIEM w okresic 24 miesipcy licz^c od dnia podpisania protokoiu

wdrozenia, podczas gdy w §1 ust. 4 Umowa mowa jest swiadczcniu w ramach asysty technicznej
prac konsultacyjno-serwisowych. Zwracamy sip z uprzejmym wnioskiem o wyjasnienie rclacji

pomipdzy dwoma ww. rodzajami ushig, w szczegolnosci fodzaju swiadczen, jakich Zamawiaj^cy

bpdzic mogl sip domagac na podstawie § 1 ust. 4 Umowy.

Pytanie 11:

Pytania dot. §2 ust. 5 Wzoru Umowy:

1. Czy Zamawiaj^cy potwicrdza, iZ Wykonawca jest zobowi^zany do dostarczenia licencji na

oprogramowanie komputcrowe niezalcznie od rodzaju tego opfogramowania (aplikacyjne,

t, COTS, dedykowane)? Innymi stowy, czy Zamawiaj^cy potwicrdza, iz Wykbttawca.nie

bpdzie zobowi^zany do przcniesienia na Zamawiaj^ccgo jakichkolwick autorskich praw

maj^tkowych do jakicgokolwiek oprogramowania komputcrowcgo stanowiejcego

przedmiot umowy?

2. Umowa oraz Opis Przcdmiotu Zamowienia rcguluj^ jedynie szcz^tkowo warunki, na
jakich ma zostac udzielona licencja na oprogramowanie komputcrowe (licencja na czas

nieoznaczony; nie moze ograniczac liczby zainstalowanych i uzywanych kolektorow do

zbierania danych w celu osi^gnipcia wymagancj wydajnosci czy funkcjonalnosci). Maj^c

to to na uwadzc, zwracamy sip Z wnioskiem o wyjasnienie, czy Zamawiaj^cy potwicrdza,

iz w pozostalym zakrcsie licencj c maja zostac udzielone na standardowych warunkach

przyj^tych dla oprogramowania SIEM na rynku przez producentow tego

oprogramowania? W konsekwencji, czy Zamawiaj^cy dopusci uzupclnicnie §2 ust. 5 o

nastpptij^cc postanowicnia (ew. o postanowicnia rownowaZne): ,JLicencje zostanq

udzielone na warunkach okreslonych w dokumenlach licencyjnych doslarczonych wraz z

aprogramdwaniem. Dostarczone licencje b§dq spelniac warunki okreslone w niniejszej

UThowie oraz zalqcznikach do niej. W powstalym zakresie licencje zostanq udzielone na

standardowych warunlptph producenta oprogramowania."

Y



Ewentualnie - czy Zamawiaj^cy potwierdza, iz dostafezone. liceneje b^d^ licencjaMi
iiiewyl^cZHymi, nie b^d^ upfawiiiae do udzielenia sublicencji oraz b^d^ uprawniac do korzystaflia
z opfogramowaiiia na polabh eksploatacji okreslonych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autbrskim

i prawach pokrewrtyGh.

WskaZujeiny, ze waftfl^j na jakich zostan^ udziblone licelieje do oprograniowattia stanowiq.
kluczowy element realizacji umotvy, w zwi^zku Z tym pozostawienie jakicbkolwiek niejasnosci
w tym przedmibcie nniemoiiiiwia Oferentom dpkonanie rzetelnej wyceny bfertj Co z kolei sprawia,
iz czesc oferentow w ogbre me b^dzie w stame pfzedstawic Zamawiaj^cemu swoich ofert,

natbmiast pozbstala cz§sg pfzedstawi Zamawiaj:q:cemu oferty nienalezycie skalkulowane,
CO narazi go na nieaealizbivanie calosci pfZedmiotu umowy.

I'ytanie 12:

Pytanie dot. §5 tist. 2 Wzofii Umowy:
§5 ust. 2 Wzoru umowy stanowi o udzieleniu gwarancji napkres 24 miesi^Cy, podczas gdy w §2
ust. 3 Wzoru Umowy moWa jest o swiadczonej prZez okres 24 miesi^cy asyscie technicznej,
ktofej warunki swiadczema (opisane w punkcie 4. OPZ) obejmujp czynnosci tozsame
z realizowanymi w ramach zgloszen gwarancyjnych.

maj^c to na uwadze, zwracamy si§ z Wnioskiem o wyjasnienie, czy przez pbj^cie 'gwarancji'
nalezy rozumiec asyst^ techmczn^? Jesli odpowiedz na ww. pytanie jest negatywna, Zwracamy si§
z wnioskiem o wyjasnienie relacji pomi^dzy swiadczeniami realizowanymi w ramach gwarancji
i w ramach asysty technicznej.

Pytanie 13:

Pytanie dot. §5 ust. 2 Wzoru Umowy:

Zwracamy uwag?, iz przedmiotem umowy jest dbstarczenie licencji oprogramowania

komputerowego, swiadcZenie ushigi jegb wdrozenia oraz swiadczenie asysty technicznej dla WW.,
w zwiazku z czym nie jest mozliwe zastosowanie przepisow k.e. dbtyczacych r?kojmi (art. 556
i nast. k.c.). Majac to na uwadze zwracamy si? z pytaniem, bzy poprzez uprawnienia z tytulu
r?kojmi w §5 Umowy nalezy rozumiec uprawnienia przyshigujace zamawiajacemu na podstawie
art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autbrskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r.

pbz. 1191-t.j.)?

Pytanie 14
Pytanie dot. §5 Ust. 4 Wzoru Umowy:

Zgodnie z przedmiotowym postaWieniem naprawa lub Wjmiiana oprogramowania nastapi
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. W zwiazku z tym, cZy Zamawiajacy pOtWierdza,
iz wylaczony tym samym zostaje kolidujacy z tym rozwiazaniem art. 580 §2 k.c.?

Pytanie 15

I^tanie dot. §6 Wzpru Umowy:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgod? na dodahie do §6 Umowy postanowienia ustanawiajacego limit
odpoWiedzialnosci odszl^dowawczej Wykonawcy, np. napoziomie 100% wartosci UmoWy?



Zmiaiiia ta pozwoli oferentoili na dokladiiiejsze skalkulowanie ryzyk wi^z^Gych si? z realizacj^
Umowy, a w kohsekwencji na przedstawdenie korZystniejszych cenowo dla Zamawiaj^cego ofeft.

Pytariie 16

^tanie dot. §6 tist. 4 WzorU Ufliiowy:
Czy Zatflawiaj^cy doptisci rozszerzenie podstaw wyi^czenia fialiGzeiiia kar umownych o wypadki,
w ktorych opozrtieilie powstaniu ria wskutek zdarzeni niezawimonych pfzez Wykonawc?.
Zwracamy uWag? ze obecna tresc uifiowy ustanawia odpowiedzialnosc Wykonawcy Za
uchybietiia wskazabyitl temiinbth na zasadzie ryzyka (odpowiedzialnosc Wykonawcy jest

wyl^czona tylko wdwczas, gdy doszlo do zdarZen kwalifikowanych jako sita wyZsza b^dz

spowodowanych okolicznoscianii lez^cymi po stronie Zamawiajqcego), Go w znaoznym stopniu

Zwi?ksza koszty realizaGji umowy. Wyrazanie pfzez Zamawiaj^Gego na powyzsz^ propozyGje,

pozwoliioby natomiast oferentom na przygotowanie korzystniejszyGh cenowo dla Zamawiaj^cego

ofert.

Pytanie It

Pytaniie dot. tJmoWy o Zachowaniii Poufnosci w NFZ:

Zamawiaj^ey dopu^ci wprowadzenie do ww. umowy zmian Ghroni^cych informacje poufiie
Wykonawcy w sposob identyGzny z ochron^ zapewhianytti informaGjom Zattiawiaj^cego?

Zwracamy bowiem uwag?, iZ Zaraawiaj^cy rowniez Uzyska doSt?p do istotnyGh Z gospOdarczego

punktu widzenia informaGji WykonaWGy, a oGhrona zapewiuana pfzez ustaw? o zwalczaniu

nieuczGiwej konkurenGji jest slabsza niz fozwi^ania przyj?te w ww. umowie.

Pytanie 18

Dotyezy paragrafu 2 OPZ „SzGzeg61owy opis wymagan dotyezqcyeh systemu SIEM" , punkt 2.1

i 2.2 . Czy przedstawione zasoby CPU i pami?Gi obejmuj^ jtiz zasoby zafezervvowane przez

zamawiaj^Gego napotrzeby okreslonyGh w pkt. 2.1 kolektOfow danyGh?

Czy zamaWiaj^Gy dOStarGZy dodatkowe zasoby w postaoi sefwerdw VMWare na potrzeby

kolektorow logow?

Pytanie 19

DotyGZy paragrafu 3 OPZ „Szczeg61owy opis wynaagan dotycz^GyGh syStenlu SlEM", punkt 3.1
i  3.2.Zamawiaj^Gy wymaga, aby warsztaty zostaly pfZepfoWadzone przed zakonGZeniem

wdroZenia. Maj^c na wzgl?dzie fakt, iz IV kwartal foku jest bardzo intensyWny pod Wzgl?deni

ilosci przeprowadzanych wdrozen, roZStrzygni?cie przetargu nast4pic najpeWniej w 2 polowie

listopada, a miesi^Ge listopad i grudzien zawieraj^ duz^ liGZb? dni wolnych od praGy, Istnieje

ryzyko iz ZakoncZenie wdrozenia i jednoGzesne przeprowadzenia szkolen W tak krotkim czasie nie

b?dzie mOzliwe. W Zwi^zku z powyzszym prosimy o Wyjasnienie czy Zamawiajqcy uzna

szkolenia za zrealizowane w przypadku przekazania Zamawiaj^cemu Voucherow szkoleniowych

obejmuj^cyGh zakresem wymagania OPZ z terminem realizacji 6 miesi?cy od dnia ioh



2.9.5

PytanieiO

W zapytaniiii w piffikcie 2.9 s^ opisane ̂ vymagariia dotyczgce RaportoW. Cz^sc w^agan dotyczy

rapdftdwaiiia dost^pnosci i M^dajnosci iindfrasli^Jbury. Chodzi M \v szczegdlnosd o puidcty:
2i9.$ b Rapdirty z mdidtdtowama pos system'dW MiGydSdR Exdh^ ;
2.9.5 d Rapdrty Zwiqzda® z ffldmtdPdWaudem pddadanych przd^cidikdw decidwych i rdutefdw,

pddpufikt Paraiddtry v^dajbdscidW^^^ (dbei^i^eme prdcesdrdi wykdi'Zystanie panii^di AM,
wykdrzystade zasdbdW dyskd^ch^ interfejsdw siecidwych) '
2:-9.5 e Rapdfty zwi^dne Z mdnitdrdwaniem systemdw dperacyjnych MicfdsdMJmx/HR-UX |
2-9.5 ,g Rapdfty ZwidzaPe z ffidPitdrdwaniein pdsiadatiyGh vtrzddzeP i dpfdgraffidWania

firewall firmy CheGkpdint: '
• Zrriiahy kdnfiguraGji
• ParaPietty ^dajndsGidwe (dbGidZenie pfdGGsdra, wykdfzyStame patnidGi RAM,
Vvykdrzystapie zasdbdW dyskdwyGhj interfejsGw.sieGidWyGh).

h Rapdfty Zvd^zane Z mdiiildfdwaniein pddadanyGh urzddZeP i dpfdgfarfidwaftia

zabezpiecZaj^Gegd fiffliy F5:

• Zmiany kdnfiguraGji

• Paramelry wydajndsGidWe (dbGi^zeriie pfdcesdraj wykdrzystanie pamidci RAM,

wykdfzystanie zasdbdw dyskdwyah, inteffejsdw sieGid-wyGh).
2.9.5 i Rapdfty ZmdZMe z ifidmtdrdwaiiiem pdsiadanegd dpfdgfanidwattia ■wiftualizacyjnego

- VMWare: ; I
• PafainGtfy wydajndsGidwe maszyii fizyGznyGh (dbGidZeiiie pfdGesdfa, wykdfzystanie
patoidGi RAM, wykdfZystatiie zasdbdW dyskdwycb, inteffejsdw siecidwyGh),

2.9.5 h Rapdfty ZWidzane Z. mdtutdfdwaniein pdsiadanyGh systeitidw aplikacyjnyGh finny
Kamsdft S.A.:

• Ddstdpndsc wybraiiyGh ustug - dnliiie i za wybfany dkfes.
2.9.5 i Rapdrtyzwidzane zmdHitdrdwamenipdsiadapyGhsystemdW pdftaldwych (MS IIS): I

^ Ddstdpndsc wybfanydb ushig ̂  dnlitie i za wybrany dkfes

Czy pdsiadacie PdPstWd dpfdgramdwaiiie rndnitdfuj^Ge pdwyzsze paranietfy i uddstdpniajdce te
itifdfmaGje systemdwi SIEM ?
Czy takie dpfdgraindWanie jest pfzedinidtefn Panstwa zapytaoia?'

. Z pdwazaniem

,  Ki Aj- 7F! HiK
^VydziPbi - A.: ' A^prdarczego
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