
Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Realizacja zadania polega na modernizacji posiadanego przez Zamawiającego systemu 

bezpieczeństwa. 

1. Dostawa wymaganych licencji 

2. Objęcie systemu FireWall trzy letnią gwarancją 

 

1. Dostawa wymaganych licencji 
 

Wykonawca powinien dostarczyć niezbędne licencje do sprawnego funkcjonowania systemu FireWall. 

Dostarczone licencje muszą zapewniać obsługę wszystkich aktualnie wykorzystywanych 

funkcjonalności. 

Dostarczone licencje muszą dodatkowo zapewniać możliwość dostępu VPN dla minimum 100 

jednoczesnych połączeń użytkowników mobilnych na bazie technologii SSL VPN. 

Elementy składowe obecnego systemu znajdują się na koncie Checkpoint User Center  nr. 5911325. 

Obecnie system pracuje na trzech serwerach IBM Express X3650 M3, Xeon 6C E5645 80W 2.40 

GHZ, 1333 MHZ, 12MB, 1X4GB, O/Bay HS 2.5%in SAS/SATA, SR M5015, Multi-Burner 460W 

p/s, Rack 

 
2. Objęcie systemu FireWall trzy letnią gwarancją 

 
1) Na system musi być udzielona 36-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu 

odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga by zapewniona była naprawa lub 

wymiana urządzeń lub ich części, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. 

2) Zamawiający wymaga aby wykonawca zapewnił dostęp do najnowszych wersji 

oprogramowania oraz sygnatur przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

przez Zamawiającego 

3) Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisu 

gwarancyjnego oferowanego systemu w okresie gwarancji. 

4) W ramach gwarancji wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dostosowania sprzętu do 

wymagań oprogramowania według zaleceń producenta wraz z migracją obecnych polityk na 

nowe urządzenia. 

5) Przywrócenie do działania systemu w przypadku awarii powodującej niedostępność usług  

(naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonane w 

przeciągu 48h od momentu zgłoszenia. 

6) Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla całości sprzętu 

i oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia. 

7) Zamawiający otrzyma bezpośredni dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy (telefon, e-

mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją 



całości sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia 

w godzinach pracy Zamawiającego, 

8) W ramach gwarancji wykonawca zapewni:  

Cyklicznie, 2 razy w roku przeglądy systemu bezpieczeństwa będących przedmiotem 

postępowania w siedzibie Zamawiającego zakończone raportem dotyczącym wykrytych 

problemów i nieprawidłowości oraz wskazaniem sposobu ich rozwiązania. 

9) W czasie gwarancji wykonawca zapewni pomoc techniczną inżyniera wykonawcy w 

wymiarze 300 godzin. 

10)  Zamawiający uzyska bezpośredni dostęp do części chronionych stron internetowych 

producentów rozwiązań, umożliwiający: 

a) pobieranie nowych wersji oprogramowania 

b) dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej 

c) dostęp do pomocy technicznej producentów 

 


