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U M O W A  

N R  … / U / Z P / 2 0 1 5

( P R O J E K T )
zawarta  w  dniu  …................. 2015  r. w  Krakowie  pomiędzy  Szpitalem Specjalistycznym  im.

Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na
Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji  oraz  samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000035552, NIP 678-26-80-028 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala

a

...............................................................................

wpisaną  do  Rejestru/  ewidencji  ..................................................................  prowadzonego
przez ................................ pod numerem ......................................., NIP  .......................................... zwaną
w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
...................................................................
...................................................................

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania antywiru-
sowego  (ZP 3/2015) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.).

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, zainstalowanie i skonfigurowanie konsoli zarządczej na serwerze wraz z
serwisem i  nadzorem autorskim  oprogramowania  antywirusowego typu    Antivirus  Client  –  200  licencji,
Security  Client  –  100  licencji  dla   Szpitala  zwanych  dalej  oprogramowaniem zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej  umowy,  ofertą przetargową z dnia …...............2015 r.  oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wartość przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia wynosi  bez uwzględniania podatku VAT….....................  zł
(słownie:................................................. złote).

3.  Do podanej  ceny  Wykonawca będzie  doliczał  podatek VAT zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.  W dniu
zawarcia  umowy  oprogramowanie,  o  którym  mowa  w ust.  1,  opodatkowana  jest  według …....... stawki
podatku  VAT.

4.  Wartość  przedmiotu  umowy  z  uwzględnieniem  podatku  VAT  wynosi    …......................  zł  (słownie:
…..................................................).

5.  Dostawca gwarantuje  niezmienność cen jednostkowych netto  w zakresie całości przedmiotu zamówienia
objętego  niniejszą  umową  z  wyjątkiem  zmiany  cen  w  dół.  .

§ 3
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania oprogramowania zgodnego z aktualnymi aktami prawnymi oraz
do zainstalowania i skonfigurowania konsoli zarządczej na serwerze oraz do wykonywania nadzoru i serwisu
autorskiego.

2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność kluczy licencyjnych do
oprogramowania  określonego  w  §  2  ust.  1  oraz  doręczenie  wymaganych  dokumentów  licencyjnych,
wystawionych przez producenta oprogramowania, uprawniających do korzystania z licencji zgodnie z prawem.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualizacji oprogramowania przez okres ……………………………….
miesięcy od daty dostarczenia oprogramowania oraz  zainstalowania i skonfigurowania konsoli zarządczej na
serwerze tj. daty podpisania protokołu odbioru.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu poprzez sieć Internet  do najnowszych wersji 
oprogramowania przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 4
1. Przedstawicielem upoważnionym do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest …....................
……………………………………………….. 
2. Przedstawicielem upoważnionym do przekazania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest …....................
….....................……………………………………………….. 

§ 5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego programu.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność programu z opisem zawartym w 
załączniku nr1 do umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, w tym również za 
ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w 
tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i 
przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. W zakres Nadzoru Autorskiego na dostarczony program wchodzi:
1) udostępnienie poprawek do programu, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu programu (tzn. 
nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania programu, w tym samym miejscu programu, 
prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania)
2) rozwój programu objętego niniejszą Umową zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji 
ustawowej
3) udostępnianie uaktualnień programu (nowych wersji)
4) jeżeli w trakcie trwania serwisu autorskiego producent programu wprowadzi do użytkowania aktualizację 
programu do programu nowszej generacji to zapewniona jest bezpłatna na życzenie Zamawiającego wymiana 
licencji na program nowej generacji. 
2. W zakres Opieki Serwisowej na dostarczony program od dnia jego wdrożenia wchodzi:
1) zainstalowanie i skonfigurowanie konsoli zarządczej na serwerze – szkolenie administratorów;
2) dostosowywanie konfiguracji programu do potrzeb Zamawiającego;
3) bieżącą pomoc w użytkowaniu programu (telefoniczna Hot-Line, zdalna na wskazanych stacjach roboczych);
4) pomoc w usunięciu awarii programu objętego niniejszą umową, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek 
wypadków losowych.;
5) serwis ma być świadczony zdalnie za pomącą łączy. W przypadku braku możliwości wykonania tą drogą, ma 
być on realizowany w siedzibie Zamawiającego.
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§ 7
1. Zamawiający nie nabywa na mocy niniejszej umowy autorskich praw majątkowych, zależnych praw autorskich 

ani praw do publicznego rozpowszechniania programu oraz dokumentacji. 
2. Zamawiający zobowiązuje się: 
   a) nie udostępniać programu odpłatnie do użytkowania osobom trzecim; 
   b) nie usuwać znaków handlowych oraz znaków autorskich z programu i z dokumentacji; 
   c) nie dokonywać zmian w programie a w szczególności nie dokonywać adaptacji na inny język programowania,

jak również nie umożliwiać takich czynności osobom trzecim. 

§ 8

1. Odbiór przedmiotu umowy tj. dostawa oprogramowania, zainstalowanie i skonfigurowanie konsoli zarządczej na
serwerze  nastąpi na podstawie protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego po jego dostarczeniu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, w uzgodnionym uprzednio dniu roboczym, w godzinach pracy Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie 2 dni od dnia dostarczenia, zainstalowania i skonfigurowania konsoli zarządczej
na serwerze na dokonanie odbioru i podpisanie protokołu odbioru.
3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, co do całości lub części, w razie stwierdzenia
niezgodności całości lub części dostawy z umową lub w razie braków ilościowych lub jakościowych, do czasu ich
usunięcia.
4. W przypadku przyjęcia przedmiotu umowy z zastrzeżeniami wynikającymi z nienależytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowiązany jest wskazane w zastrzeżeniach wady lub niezgodności usunąć w odpowiednim terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy i zapłaty kary umownej, określonej w §
11 ust. 2. pkt.3.

§  9
1. Płatność należności z tytułu realizacji  przedmiotu umowy  będzie dokonywana po podpisaniu przez strony

protokołu odbioru potwierdzającego realizację przedmiotu umowy, w zakresie określonym w § 8, na podstawie
faktury, w terminie …...... (min.30) dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury numerem umowy.
3.  Płatność należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego

na fakturze.
§ 10

1.  Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony - na okres …......... (min. 36) miesięcy od dnia podpisania
protokołu  odbioru z tym, że: 
a. dostawa wraz z zainstalowaniem i skonfigurowaniem konsoli zarządczej na serwerze – do 60 dni od dnia 
podpisania umowy.
b. serwis oraz nadzór autorski (obejmujący ważność licencji oraz prawo do aktualizacji oprogramowania) –min. 
36 miesięcy od dnia wdrożenia oprogramowania.

2. Za dochowanie terminu dostawy wraz z zainstalowanie i skonfigurowanie konsoli zarządczej na serwerze 
przyjmuje się dzień podpisania  protokołu  odbioru.

§ 11

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1)  w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku  odstąpienia
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, przy czym w przypadku częściowej
realizacji  umowy  kara  zostanie  obniżona  proporcjonalnie  do  stopnia  wykonania  umowy,  do  dnia
odstąpienia przez Wykonawcę,
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2) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, za każdy dzień zwłoki w jej

dostarczeniu, zainstalowaniu i skonfigurowaniu konsoli zarządczej na serwerze w terminie określonym w
§ 10 ust. 1 pkt. a.,

3)   w przypadku nienależytego wykonywania umowy innego niż zwłoka, o której mowa w ust. 2 pkt. 2,
Zamawiający uprawniony będzie do żądania kary umownej w wysokości 10% wartości określonej w § 2
ust. 4.

3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 12

Powierzenie części lub całości umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców oraz podmiotów przy 
pomocy, których wykonuje przedmiot umowy.

§ 13

W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

1. Prawa i  obowiązki  wynikające z  treści  niniejszej  umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy
także przelewu wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, w szczególności w
formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

2. Wykonawca zobowiązuje się umieszczać na wystawianych przez siebie fakturach  informacji o wynikającym z
treści ust. 1 zakazie przelewu wierzytelności, której dotyczy faktura, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawia-
jącego.

§ 15

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 
do umowy z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w  § 2 ust.5 umowy.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie właściwe przepisy prawa.

§ 18

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego a jeden
dla Wykonawcy.

§ 19
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Integralną częścią niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – wymagania dot. oprogramowania.

W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J Ą C Y :

 

Z a ł ą c z n i k  n r  1  d o  u m o w y
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Wymagania dotyczące oprogramowania antywirusowego:

A. Oprogramowanie antywirusowe typu      Antivirus Client:

1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 
8.1/Windows 8.1 Update
2. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne 
organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark.
Ochrona antywirusowa i antyspyware
3.  Pełna  ochrona  przed  wirusami,  trojanami,  robakami  i  innymi  zagrożeniami  wykrywanie  i  usuwanie
niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
4. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
5. Możliwość skanowania "na żądanie" lub według harmonogramu.
6. System ma oferować administratorowi możliwość wstrzymania zadań w harmonogramie w przypadku pracy
komputera na baterii.
7. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
8.  Możliwość  określania  poziomu  obciążenia  procesora  (CPU)  podczas  skanowania  „na  żądanie”  i  według
harmonogramu.
9. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
10. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
11. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików
bez rozszerzeń).
12.  Możliwość  umieszczenia  na  liście  wyłączeń  ze  skanowania  wybranych  plików,  katalogów  lub  plików  o
określonych rozszerzeniach.
13. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 
14. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do
ponownego  uruchomienia  komputera  ponowne  włączenie  ochrony  antywirusowej  nie  może  wymagać  od
użytkownika ponownego uruchomienia komputera.
15. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu
kwarantanny) 
16. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do
wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).
17.  Skanowanie i  oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej  i  wychodzącej  obsługiwanej przy
pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live
Mail.
18.  Skanowanie  i  oczyszczanie poczty  przychodzącej  POP3 i  IMAP "w locie"  (w czasie  rzeczywistym),  zanim
zostanie  dostarczona  do  klienta  pocztowego zainstalowanego na stacji  roboczej  (niezależnie  od  konkretnego
klienta pocztowego). 
19. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w
konfiguracji.
20. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie.
21. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a
użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
22.  Możliwość  zdefiniowania  blokady wszystkich  stron  internetowych z  wyjątkiem listy  stron ustalonej  przez
administratora.
23. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 
24. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S,
IMAPS. 
25.  Program ma zapewniać  skanowanie  ruchu HTTPS transparentnie  bez potrzeby  konfiguracji  zewnętrznych
aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.
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26. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces
skanowania ruchu szyfrowanego.
27. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i
bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.
28. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz
przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.
29. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z
poziomu menu kontekstowego. 
30. W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie
wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne.
31. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne
32.  Możliwość  automatycznego  wysyłania  nowych  zagrożeń  (wykrytych  przez  metody  heurystyczne)  do
laboratoriów  producenta  bezpośrednio  z  programu  do  wysłania  próbki  zagrożenia  aplikacja  nie  może
wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na komputerze użytkownika.
33. Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy
użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.
34.  Możliwość zabezpieczenia konfiguracji  programu oraz możliwości  deinstalacji  hasłem,  w taki  sposób,  aby
użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji lub deinstalacji programu był proszony
o podanie hasła.
35. Po instalacji  programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z
której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.
36. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej musi pracować w trybie graficznym i musi umożliwiać
pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.
37.  Program  ma  umożliwiać  administratorowi  blokowanie  zewnętrznych  nośników  danych  na  stacji  w  tym
przynajmniej:  Pamięci  masowych,  optycznych  pamięci  masowych,  pamięci  masowych  Firewire,  urządzeń  do
tworzenia  obrazów,  drukarek  USB,  urządzeń  Bluetooth,  czytników  kart  inteligentnych,  modemów,  portów
LPT/COM oraz urządzeń przenośnych
38. Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych
urządzeń  minimum  w  oparciu  o  typ  urządzenia,  numer  seryjny  urządzenia,  dostawcę  urządzenia,  model,
zalogowanego użytkownika.
39.  Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej:
dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia.
40. Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego podłączonego nośnika
odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika.
41. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).
42.  Tworzenie  reguł  dla  modułu  HIPS musi  odbywać  się  co  najmniej  w oparciu o:  aplikacje  źródłowe,  pliki
docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego oraz wybór akcji: pytaj, blokuj, zezwól.
43. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na
której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o
systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.
44. Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania
45. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.
46.  Możliwość  utworzenia  kilku  zadań  aktualizacji  gdzie  każde  zadanie  może  być  uruchomione  z  własnymi
ustawieniami. 
47.  Aplikacja  musi  posiadać  funkcjonalność  udostępniania  tworzonego  repozytorium  aktualizacji  za  pomocą
wbudowanego w program serwera http
48. Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w
celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).
49. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje
systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).
50. W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień
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związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji.
51. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń,
kontroli  urządzeń,  skanowania  na  żądanie  i  według  harmonogramu,  dokonanych  aktualizacji  baz  wirusów  i
samego oprogramowania.
52. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego
przez producenta programu.
Remote Administrator
1.  Centralna  instalacja  i  zarządzanie  programami  służącymi  do  ochrony  stacji  roboczych  Windows/Linux
desktop/MAC OS
2. Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na 
końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy
3. Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie
globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup.
4. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej 
5. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.
6. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu 
niezabezpieczonych stacji roboczych.
7. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie)
jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. 
8. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli
ustawienia  programu  nie  są  zabezpieczone  hasłem  lub  użytkownik/administrator  zna  hasło  zabezpieczające
ustawienia konfiguracyjne).
9. Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach 
Windows Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2, 2012, SBS
2003, 2003 R2, 2008, 2011
10. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się 
z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła.
11. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie  żadnych 
dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną 
wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access.
12. Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema
zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle.
13. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych 
aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.
14. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, generowania raportów oraz umożliwiać ich przesłanie  na wskazany
adres email.
15. Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego 
na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera.
16.  Możliwość tworzenia hierarchicznej  struktury serwerów zarządzających i  replikowania informacji  pomiędzy
nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze
serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta).
17. Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego
klientów  (w  tym  minimum  przynależność  do  grupy  roboczej,  przynależność  do  domeny,  adres  IP,  adres
sieci/podsieci,  zakres  adresów IP,  nazwa hosta,  przynależność  do  grupy,  brak  przynależności  do  grupy).  Po
spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację.
18. Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania
licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika oraz poinformuje administratora
w przypadku wykorzystania wszystkich licencji
19. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem protokołu
http oraz https
20. Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie 
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dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji jak i klienta.
21. Dostęp do kwarantanny klienta ma być możliwy z poziomu systemu centralnego zarządzania.
22. Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z 
kwarantanny stacji klienckiej.
23.  Podczas  przywracania  pliku,  administrator  ma mieć  możliwość  zdefiniowania  kryteriów  dla  plików,  które
zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto daną infekcję,
nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i maksymalnej wielkości
pliku z dokładnością do jednego bajta. 
24.  Możliwość  utworzenia  grup,  do  których  przynależność  jest  aplikowana  dynamicznie  na  podstawie
zmieniających się parametrów klientów.
25. Podczas tworzenia grup dynamicznych, parametry dla klientów można dowolnie łączyć oraz 
dokonywać wykluczeń pomiędzy nimi.
26. W przypadku tworzenia administratora z niestandardowymi uprawnieniami możliwość wyboru 
modułów, do których ma mieć uprawnienia
27. Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają 
być logowane.
28. Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej.
29.  Panel  kontrolny  musi  umożliwiać  administratorowi  wybór  elementów  monitorujących,  które  mają  być
widoczne.
30. Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem.
31. Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback).
32.  Aplikacja  musi  mieć  możliwość  przygotowania  paczki  instalacyjnej  dla  stacji  klienckiej,  która  będzie
pozbawiona wybranej funkcjonalności.

B. Oprogramowanie antywirusowe typu    Security Client 

1.  Pełne  wsparcie  dla  systemu  Windows  2000/XP/Vista/Windows  7/Windows  8/Windows  8.1/Windows  8.1
UPDATE
2. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje takie jak
ICSA labs lub Check Mark.
Ochrona antywirusowa i antyspyware
3.  Pełna  ochrona  przed  wirusami,  trojanami,  robakami  i  innymi  zagrożeniami  wykrywanie  i  usuwanie
niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
4. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
5. Możliwość skanowania "na żądanie" lub według harmonogramu.
6. System ma oferować administratorowi możliwość wstrzymania zadań w harmonogramie w 
przypadku pracy komputera na baterii.
7. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu 
kontekstowym.
8.  Możliwość  określania  poziomu  obciążenia  procesora  (CPU)  podczas  skanowania  „na  żądanie”  i  według
harmonogramu.
9. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
10. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
11. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików
bez rozszerzeń).
12. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub 
plików o określonych rozszerzeniach.
13. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 
14. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 
10  min  lub  do  ponownego  uruchomienia  komputera  ponowne  włączenie  ochrony  antywirusowej  nie  może
wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.
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15. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu
kwarantanny) 
16. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla 
Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu
pocztowego).
17.  Skanowanie i  oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej  i  wychodzącej  obsługiwanej przy
pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live
Mail.
18.  Skanowanie  i  oczyszczanie poczty  przychodzącej  POP3 i  IMAP "w locie"  (w czasie  rzeczywistym),  zanim
zostanie  dostarczona  do  klienta  pocztowego zainstalowanego na stacji  roboczej  (niezależnie  od  konkretnego
klienta pocztowego). 
19. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w
konfiguracji.
20. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.
21. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie 
blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
22.  Możliwość  zdefiniowania  blokady wszystkich  stron  internetowych z  wyjątkiem listy  stron ustalonej  przez
administratora.
23. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w 
konfiguracji. 
24. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S,
IMAPS.
25. Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji 
zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. 
26. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie 
realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego.
27. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i
bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika.
28. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na 
żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym.
29. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji 
bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. 
30. W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać 
się skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne.
31. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne
32.  Możliwość  automatycznego  wysyłania  nowych  zagrożeń  (wykrytych  przez  metody  heurystyczne)  do
laboratoriów  producenta  bezpośrednio  z  programu  do  wysłania  próbki  zagrożenia  aplikacja  nie  może
wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na komputerze użytkownika.
33. Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w 
momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.
34. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu oraz możliwości deinstalacji hasłem, w taki 
sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji lub 
deinstalacji programu był proszony o podanie hasła.
35. Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub 
pamięci  USB,  z  której  będzie  w  stanie  uruchomić  komputer  w  przypadku  infekcji  i  przeskanować  dysk  w
poszukiwaniu wirusów.
36. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej musi pracować w trybie graficznym i 
musi umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.
37.  Program  ma  umożliwiać  administratorowi  blokowanie  zewnętrznych  nośników  danych  na  stacji  w  tym
przynajmniej:  Pamięci  masowych,  optycznych  pamięci  masowych,pamięci  masowych  Firewire,  urządzeń  do
tworzenia  obrazów,  drukarek  USB,  urządzeń  Bluetooth,  czytników  kart  inteligentnych,  modemów,  portów
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LPT/COM oraz urządzeń przenośnych
38. Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla 
podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia,
model, zalogowanego użytkownika.
39.  Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w 
tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia.
40. Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego 
podłączonego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika.
41. Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS).
42.  Tworzenie  reguł  dla  modułu  HIPS musi  odbywać  się  co  najmniej  w oparciu o:  aplikacje  źródłowe,  pliki
docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego oraz wybór akcji: pytaj, blokuj, zezwól.
43. Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat 
stacji,  na  której  został  zainstalowany  w  tym  przynajmniej  z:  zainstalowanych  aplikacji,  usług  systemowych,
informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.
44. Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania.
45. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.
46. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji gdzie każde zadanie może być uruchomione z 
własnymi ustawieniami.
47. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji 
za pomocą wbudowanego w program serwera http 
48. Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w
celu ich późniejszego przywrócenia (rollback).
49. Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje
systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne).
50. W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień
związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji.
51. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń,
kontroli  urządzeń,  skanowania  na  żądanie  i  według  harmonogramu,  dokonanych  aktualizacji  baz  wirusów  i
samego oprogramowania.
52. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora 
autoryzowanego przez producenta programu.
Zapora osobista (personal firewall)
53. Zapora osobista ma pracować jednym z 5 trybów: automatyczny, automatyczny z wyjątkami, 
interaktywny, oparty na regułach, uczenia się.
54. Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej na kilka sposobów: pełna dezaktywacja wszystkich funkcji
analizy ruchu sieciowego, tylko skanowanie chronionych protokołów oraz 
dezaktywacja do czasu ponownego uruchomienia komputera.
55. Możliwość wyboru jednej z 3 akcji w trakcie tworzenia reguł w trybie interaktywnym: zezwól, 
zablokuj i pytaj o decyzję. 
56. Możliwość powiadomienia użytkownika o nawiązaniu określonych połączeń oraz odnotowanie 
faktu nawiązania danego połączenia w dzienniku zdarzeń.
57. Możliwość zdefiniowania wielu niezależnych zestawów reguł dla każdej sieci, w której pracuje 
komputer w tym minimum dla strefy zaufanej i sieci Internet.
58. Wbudowany system IDS z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem 
aktywności wirusów sieciowych.
59. Wykrywanie zmian w aplikacjach korzystających z sieci i monitorowanie o tym zdarzeniu.
60. Możliwość tworzenia profili pracy zapory osobistej w zależności od wykrytej sieci.
61. Administrator ma możliwość sprecyzowania, który profil zapory ma zostać zaaplikowany po 
wykryciu danej sieci.
62. Profile mają możliwość automatycznego przełączania, bez ingerencji użytkownika lub administratora.
63. Autoryzacja stref ma się odbywać min. w oparciu o co najmniej 12 różnych parametrów
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64. Możliwość aktualizacji sterowników zapory osobistej po restarcie komputera.
Kontrola dostępu do stron internetowych
65. Aplikacja musi być wyposażona w zintegrowany moduł kontroli odwiedzanych stron internetowych.
66. Moduł kontroli dostępu do stron internetowych musi posiadać możliwość dodawania różnych 
użytkowników, dla których będą stosowane zdefiniowane reguły.
67. Dodawanie użytkowników musi być możliwe w oparciu o już istniejące konta użytkowników 
systemu operacyjnego.
68. Profile mają być automatycznie aktywowane w zależności od zalogowanego użytkownika.
69. Aplikacja musi posiadać możliwość filtrowania url w oparciu o co najmniej 140 kategorii i pod 
kategorii.
70. Lista adresów url znajdujących się w poszczególnych kategoriach musi być na bieżąco aktualizowana przez
producenta.
71. Użytkownik musi posiadać możliwość wyłączenia integracji modułu kontroli dostępu do stron 
internetowych.
    Remote Administrator
1.  Centralna  instalacja  i  zarządzanie  programami  służącymi  do  ochrony  stacji  roboczych  Windows/  Linux
desktop/MAC OS.
2. Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na 
końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy.
3. Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie
globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup.
4. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej. 
5. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.
6. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji
roboczych.
7. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie)
jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. 
8. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie 
(lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło
zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).
9. Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach 
Windows Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2, 2012/2012
R2 SBS 2003, 2003 R2, 2008, 2011
10. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się 
z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła.
11. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie  żadnych 
dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną 
wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access.
12. Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy 
przynajmniej  z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server,  MySQL
Server oraz Oracle.
13. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych 
aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.
14. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, generowania raportów oraz umożliwiać ich przesłanie  na wskazany
adres email.
15. Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego 
na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera.
16.  Możliwość tworzenia hierarchicznej  struktury serwerów zarządzających i  replikowania informacji  pomiędzy
nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze
serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta).
17. Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego

12

___________________________________________________________________________
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dział Organizacyjny
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

tel. (012) 622-94-87, fax: (012) 644-47-56
e-mail: zpubl@interia.pl



Znak ZP 3/2015

___________________________________________________________________________
klientów  (w  tym  minimum  przynależność  do  grupy  roboczej,  przynależność  do  domeny,  adres  IP,  adres
sieci/podsieci,  zakres  adresów IP,  nazwa hosta,  przynależność  do  grupy,  brak  przynależności  do  grupy).  Po
spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację.
18. Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania 
licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika oraz poinformuje administratora
w przypadku wykorzystania wszystkich licencji.
19. Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem protokołu
http oraz https.
20. Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie 
dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji jak i klienta.
21. Dostęp do kwarantanny klienta ma być możliwy z poziomu systemu centralnego zarządzania.
22. Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z 
kwarantanny stacji klienckiej.
23.  Podczas  przywracania  pliku,  administrator  ma mieć  możliwość  zdefiniowania  kryteriów  dla  plików,  które
zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto daną infekcję,
nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i maksymalnej wielkości
pliku z dokładnością do jednego bajta. 
24.  Możliwość  utworzenia  grup,  do  których  przynależność  jest  aplikowana  dynamicznie  na  podstawie
zmieniających się parametrów klientów.
25. Podczas tworzenia grup dynamicznych, parametry dla klientów można dowolnie łączyć oraz 
dokonywać wykluczeń pomiędzy nimi. 
26. W przypadku tworzenia administratora z niestandardowymi uprawnieniami możliwość wyboru 
modułów, do których ma mieć uprawnienia.
27. Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają 
być logowane.
28. Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej.
29.  Panel  kontrolny  musi  umożliwiać  administratorowi  wybór  elementów  monitorujących,  które  mają  być
widoczne.
30. Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem.
31. Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback).
32.  Aplikacja  musi  mieć  możliwość  przygotowania  paczki  instalacyjnej  dla  stacji  klienckiej,  która  będzie
pozbawiona wybranej funkcjonalności.
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