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BZP.242.8.2019.JS 
Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

„Audyt bezpieczeństwa i oprogramowania. – w ramach projektu - 
POPC.02.03.01-00-0004/17” 

 
Cel, zakres prac i opis czynności objętych umową oraz Harmonogram 
prac. 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu informatycznego w 

ramach realizowanego  projektu POPC-POPC.02.03.01-00-0004/17 ”LEOPOLDINA online 
– platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego, dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” dla zadań nr 4: „Stworzenie 
platformy cyfrowej WWW służącej integracji narzędzi wyszukiwawczych dla 
udostępnianych elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego” oraz zadania nr 
5: „Rozwój zaplecza bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, 
spełniających kryteria interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi”. 
 
 
1. Celem audytu jest badanie rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz 

zastosowanych zabezpieczeń, a także zgodności tego poziomu z wymaganiami 
określonymi w normie PN-ISO/IEC 27001:2007.  
 

2. Zakres prac audytowych obejmować będzie: 
1) Etap 1: 

a. Usługa doradcza na etapie analizy przedwdrożeniowej realizowana zgodnie z 

opisanym poniżej zakresem prac zostanie zrealizowana do 15 dni roboczych 

od rozpoczęcia realizacji umowy (nie wcześniej niż od 01.09.2019r). 

b. Usługi doradcze realizowane w formie ad-hoc od rozpoczęcia realizacji umowy, 

lecz nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2020. Usługi będą realizowane w formie 

przeprowadzania bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

usług doradczych a Wykonawcą rozwiązań docelowych w wymiarze dniówek 

min. 50 zgodnie ze złożoną ofertą. 

c. Doraźne usługi audytowe realizowane podczas odbiorów poszczególnych 

etapów zgodnie z harmonogramem. Usługi audytowe będą zlecane w terminie 

do 30.08.2020r. od dnia zawarcia Umowy na podstawie pisemnych Zleceń 

przeprowadzenia audytu. 

 
2) Etap 2: 

a. Usługa audytu końcowego zrealizowana we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2020 Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania czynności audytowych w siedzibie Uczelni w dni robocze 

w godzinach 8:00 – 15:00 lub oraz z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet 

(np. z siedziby Wykonawcy). 

b. Usługi audytowe realizowane w formie ad-hoc od podpisania umowy, lecz nie 

dłużej niż do dnia 30 sierpnia 2020. Usługi będą realizowane w formie 

przeprowadzania bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

usług audytowych a Wykonawcą rozwiązań docelowych w następującym 

wymiarze dostępnych dniówek min. 15 zgodnie ze złożoną ofertą. 
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Przez dniówkę Zamawiający rozumie jeden, ośmiogodzinny dzień pracy 
Wykonawcy.  

 
3. Opis czynności 

 
Prace audytowe wykonywane będą w 6 obszarach, rozumianych jako systemy 

informatyczne tworzone (Leopoldina 0nline, WLT), rozbudowywane (MidasBrowser, 
dLibra) lub wdrażane (HUESCA, ICA Atom) w ramach projektu. 
 

Zakres prac obejmuje zarówno audyt aplikacji jak i infrastruktury 
teletechnicznej. 

 
Audytem objęte jest 25 jednostek organizacyjnych UWr (10 wydziałów, 

4 instytuty, 5 muzeów, 2 biblioteki,4 inne jednostki) , w ramach dostępu do obszarów 
i prac w poszczególnych obszarach. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

a. Bieżącego doradztwo na etapie tworzenia szczegółowego planu wdrożenia, 
b. Przygotowanie wytycznych z zakresu zabezpieczenia w oparciu o normy 

i „najlepszych praktyk” stosowanych w obszarze projektowania i tworzenia 
aplikacji webowych i bazodanowych, 

c. Przygotowanie szczegółowego planu przeprowadzenia audytu końcowego.  
d. przeprowadzenia audytu końcowego, których celem będzie dostarczenie 

informacji o rzeczywistym poziomie bezpieczeństwa informacji oraz 
zastosowanych zabezpieczeniach, a także zgodności tego poziomu z 
wymaganiami określonymi w normie PN-ISO/IEC 27001:2007, 

e. przeprowadzenie audytu w obszarze zgodności z wymogami WCAG 2.0 dla 
Leopoldiny online oraz HUESCA, 

f. przeprowadzenie audytu w obszarze zgodności z wymogami KRI, 
g. przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa informacji dla każdego z obszarów- 

sprawdzenie oraz wskazanie zagrożeń i podatności oraz ocena aktualnego 
poziomu bezpieczeństwa, 

h. dostarczenia wniosków, zaleceń i rekomendacji w celu dokładnego rozpoznania 
i redukcji zidentyfikowanych ryzyka, zagrożeń i podatności oraz wskazanie 
adekwatnych działań mających na celu jak najszybsze ich wyeliminowanie. 

i. Przeprowadzone badania i analizy w trakcie audytu powinny wskazać 
zagrożenia i ryzyka wynikające z: 

i. zastosowanych technologii i standardów zabezpieczeń, 
ii. słabości oprogramowania oraz poprawności konfiguracji komponentów 

takich jak: infrastruktura/systemy sieciowe i serwerowe, systemy 
bazodanowe, przyjętej koncepcje realizacji oprogramowania, 

iii. faktu istnienia interfejsów wymiany danych pomiędzy różnymi 
systemami działającymi u Zamawiającego,  

iv. poprawności i kompletności implementacji kodów śledzenia Google 
Analytics, dla określonych obszarów, 

j. przeprowadzenie audytu polityki kopii zapasowych i backup-ów, 
k. audyt procedur na wypadek awarii, 
l. symulacja ataków cybernetycznych na infrastrukturę sieciowo-serwerową w celu 

zidentyfikowania podatności., 
m. przegląd architektury sieci pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostek UWr  
n. opracowanie raportu z Audytu, 
o. weryfikacja usunięcia podatności znalezionych w trakcie audytu, 
p. opracowanie raportu z retestów po usunięciu podatności  
q. częściowy audyt na etapie odbioru poszczególnych aplikacji,  
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Efektem przeprowadzonych prac będą: 

 
1) Dokument zawierający wytyczne z zakresu zabezpieczenia w oparciu o normy 

i „best practices” stosowanych w obszarze projektowania i tworzenia aplikacji 
webowych i bazodanowych, 

2) Szczegółowy planu przeprowadzenia audytu końcowego.  
3) raporty zawierające wnioski, zalecenia i rekomendacje mające na celu 

dokładne rozpoznanie i redukcję zidentyfikowanych ryzyka, zagrożeń, 
podatności i odstępstw od dobrych praktyk wraz ze wskazaniem konkretnych 
działań naprawczych. 

4) Raporty będą zawierały również: 
a. obserwacje audytowe, 
b. wyniki testów i ich interpretację, 
c. listę wykrytych podatności opatrzonych komentarzem audytora wraz 

z ich kwalifikacją w zależności od stopnia ich znaczenia dla 
bezpieczeństwa, 

d. wnioski z audytu, 
e. zalecenia i rekomendacje, 
f. zakres czynności i zadań niezbędnych do zaimplementowania 

rekomendacji po audytowych, 
g. w przypadku konieczności wykonania zmian konfiguracyjnych lub 

zainstalowania uaktualnień („patchy”) Wykonawca przedstawi dokładny 
opis konfiguracji lub instalacji. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach, które mogą zostać 
zorganizowane przez Zamawiającego w celu omówienia przygotowanych 
dokumentów, postępu prac i wyników prac audytowych. 

 
 
4. Procedura przekazywania/odbioru Zleceń: 

 
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu produkty poszczególnych zadań w formie 

papierowej i elektronicznej: pliki *.pdf oraz wersje edytowalne (w formacie MS 
Office). 

2. Za datę przekazania produktu uznaje się datę wysłania elektronicznej kopii 
dokumentu pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego, pod warunkiem 
potwierdzenia przez Zamawiającego otrzymania korespondencji z elektroniczną 
wersją Raportu. Zamawiający zobowiązuje się bezzwłocznie potwierdzić 
otrzymanie korespondencji z wersją elektroniczną Raportu. 

3. Zamawiający dokonuje odbioru każdego zadania odrębnie. 
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5. Krótki opis aplikacji i linki do stron producentów oprogramowania: 
 

1. ICA AtoM – link: https://wiki.ica-atom.org/Main_Page/pl 
 

 
2. MidasBrowser – link: http://www.arch-info.com.pl/?gomenu=10&submenu=11 

 
 

3. dLibra – link: http://www.man.poznan.pl/online/pl/projekty/20/dLibra.html 
 

4. HUESCA – właścicielem oprogramowania jest UWr 
 
 

5. Portal LEOPOLDINA online – tworzone w ramach projektu 
 

6. WLT – tworzone w ramach projektu 
 

 
 
6. Harmonogram realizacji: 

 
1. Odebranie obszaru ICA AtoM:                      nie wcześniej niż od 01.09.2019 

2. Odebranie obszaru MidasBrowser;                      do 30.09.2019 

3. Odebranie obszaru HUESCA                  do 31.12.2019 

4. Odebranie obszaru Portalu Leopoldina online;                  do 01.02.2020 

5. Odebranie obszaru dLibra:                                   do 30.04.2020 

6. Odebranie obszaru WLT:                                       do 30.04.2020 

7. Przeprowadzenie audytu końcowego              do 31.05.2020 

8. Odbiór końcowy po audycie bezpieczeństwa                       do 30.06.2020 

9. Wdrożenie zaleceń audytu      do 30.08.2020 

 
 


