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Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2017/EL/6707

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 2 – Dostawa urządzenia do ochrony przed atakami DoS/DDoS na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z instalacją 
i instruktażem w zakresie obsługi – 1 szt.
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
Urządzenie do ochrony przed atakami DoS/DDoS – 1 SZT.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie
I.
Wymagania podstawowe



Dedykowane urządzenie fizyczne do ochrony przed atakami typu DoS/DDoS i innymi atakami sieciowymi, wraz z oprogramowaniem i systemem zarządzania.
………………………..
Tak/Nie
	

Wszystkie wymagane funkcje muszą być realizowane przez jedno urządzenie, z wyjątkiem oprogramowania (systemu) zarządzania.
………………………..
Tak/Nie
	

Wszystkie funkcje muszą być dostępne w wersji IPv4 oraz IPv6, oraz dla protokołów L2TP, MPLS, GRE, wymagane jest wsparcie dla Jumbo Frames.
………………………..
Tak/Nie
	

W przypadku wykrycia ataku, urządzenie musi mieć możliwość odrzucenia pakietu i zapisania informacji o tym fakcie (log) lub tylko zapisania informacji o wykryciu ataku (log-only). Wymagana jest możliwość zachowania do dalszej analizy pakietu, który wywołał atak jak również skopiowanie takich pakietów na wybrany port. Dla niektórych mechanizmów/architektur dopuszczalny jest reset połączenia (dla źródła i przeznaczenia oraz obu kierunkach, np. dla połączeń TCP).

………………………..
Tak/Nie
II.
Wymagane technologie ochrony

	

Analiza behawioralna:
	analiza ruchu bazująca na analizie realnych pakietów przepływających przez urządzenie, zarówno dla IPv4 jak i IPv6, z sygnaturami przygotowywanymi automatycznie w czasie rzeczywistym, w czasie krótszym niż 20 sekund

ochrona przed atakami typu TCP Flood (SYN, ACK+FIN, RST, SYN+ACK, fragmentacja pakietów), UDP flood, ICMP flood, IGMP flood
automatyczne budowanie stanu początkowego (baseline), ciągły proces modyfikacji wagowej wraz ze zmieniającymi się parametrami ruchu
logika wykrywania ataków oparta o parametry ilościowe (np. liczba pakietów na sekundę) i odchylenie od stanu początkowego (baseline) (stosunek ruchu TCP do UDP/ICMP/IGMP, zaburzony stosunek pakietów TCP z określoną kombinacją flag)
blokowanie niepożądanego ruchu w oparciu o automatycznie generowane do każdego ataku sygnatury w oparciu między innymi o: adres(y) IP/źródłowy/docelowy, port(y) źródłowy/docelowy, rozmiar pakietu, TTL, checksum, sequence numer, ID, offset; możliwość wyboru ignorowanych parametrów w pakiecie: np. port źródłowy, TOS, VLAN tag i czułości sygnatury (blokowanie rozpocznie się tylko przy wystarczająco skomplikowanej sygnaturze)
………………………..
Tak/Nie
	

Ochrona serwerów DNS:
	ochrona przed atakami typu flood minimum na zapytania typu A, MX, PTR, AAAA, Text, SOA, NAPTR, SRV,

automatyczne budowanie stanu początkowego (baseline), ciągły proces modyfikacji wagowej wraz ze zmieniającymi się parametrami ruchu,
logika wykrywania ataków oparta o parametry ilościowe (np. liczba zapytań na sekundę) i odchylenie od stanu początkowego (baseline) (stosunek do siebie zapytań różnego typu, minimum: A, MX, PTR, AAAA, Text, SOA, NAPTR, SRV)
blokowanie niepożądanego ruchu w oparciu o unikalne, automatycznie generowane do każdego ataku sygnatury w oparciu m. in. o: adres(y) IP/źródłowy/docelowy, port(y) źródłowy/docelowy, rozmiar pakietu, TTL, DNS ID, DNS QNAME; możliwość wyboru ignorowanych parametrów w pakiecie: np. port źródłowy, TOS, VLAN tag
………………………..
Tak/Nie
	

Dedykowana ochrona przed atakami SYN Flood:
	aktywacja po przekroczeniu skonfigurowanego progu per dowolny port docelowy (aplikacja)
	autentykacja klientów z wykorzystaniem metod: transparent proxy (SYN cookie), Safe-Reset (ACK z niewłaściwym polem sequence number) oraz dla wspieranych protokołów TCPReset-Data i TCPReset-ACK, autentykacja z wykorzystaniem kodu HTTP 302 lub JavaScript dla protokołu HTTP

………………………..
Tak/Nie
	

IPS (Instrusion Prevention System):
	wykrywanie i blokowanie znanych ataków DoS/DDoS w oparciu o sygnatury przygotowywane przez producenta

blokowanie ataków na systemy operacyjne (Windows, Linux/Unix, MacOS, Cisco, Juniper), webserwery (IIS, Apache, nginx i inne), bazy danych (MS SQL, MySQL, Oracle i inne), protokoły (HTTP, RPC, SCAD, P2P, SMTP, SNMP, NetBios, FTP) w oparciu o sygnatury przygotowywane przez producenta
	interfejs do tworzenia własnych, zaawansowanych sygnatur
………………………..
Tak/Nie
	

Behawioralne wykrywanie i blokowanie prób skanowania zasobów
………………………..
Tak/Nie
	

Limitowanie ilości połączeń jak i ilości pakietów na sekundę (dla połączenia lub globalnie) per dowolny port docelowy (aplikacja)
………………………..
Tak/Nie
	

Wykrywanie i blokowanie pakietów nienależących do sesji (out of state)
………………………..
Tak/Nie
	

Behawioralna ochrona aplikacyjna protokołu http:
	automatyczne budowanie stanu początkowego (baseline), ciągły proces modyfikacji wagowej wraz ze zmieniającymi się parametrami ruchu

wykrywanie i blokowanie anomalii w stosunku do baseline w ilościach żądań GET i POST, w ilościach żądań innych niż GET i POST, ilości żądań per IP lub połączenie TCP, oraz w wykorzystywanym paśmie wychodzącym
selektywna autentykacja klientów z wykorzystaniem kodu HTTP 302 lub JavaScript dla protokołu HTTP
………………………..
Tak/Nie
	

Wykrywanie i blokowanie ataków typu Brute Force na serwisy HTTP, DNS, FTP, IMAP, LDAP, MS SQL, MySQL, POP3, SIP, SMTP
………………………..
Tak/Nie
	

Wykrywanie anomalii w pakietach:
	Invalid TCP Header Length, Invalid UDP Header Length, Invalid TCP Flags, Unsupported L4 Protocol, Invalid IPv4 Header or Total Length, Incorrect IPv4 Checksum, Unrecognized L2 Format, TTL Less Than or Equal to 1, Inconsistent IPv6 Headers, IPv6 Hop Limit Reached, Source or Destination Address same as Local Host, Source Address same as Dest. Address, L4 Source or Destination Port Zero

………………………..
Tak/Nie
	

Możliwość tworzenia własnych reguł typu whitelist i blacklist
………………………..
Tak/Nie
	

Mechanizmy zarządzania pasmem
………………………..
Tak/Nie
III.
Wymagane parametry pojedynczego urządzenia

	

1 Gbps – wymagana wydajność minimalna poprawnego ruchu z możliwością zwiększenia wydajności poprzez zmianę licencji bez wymiany urządzenia do min. 2 Gbps 
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
Należy podać wydajność poprawnego ruchu
……………………
1≤ PT1 < 2: 0 ppkt           
 2 ≤ PT1: 5 ppkt             
	

Wymagana wydajność minimalna urządzenia - min 3 Gbps
………………………..
Tak/Nie
	

Minimalna liczba jednoczesnych sesji - min. 2 000 000
………………………..
Tak/Nie
	

Minimalna wymagana wydajność dla blokowania ataków DDoS Flood – min. 1 000 000 pps (pakietów na sekundę)
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
Należy podać wydajność blokowania ataków DDoS Flood:
……………….
1≤ PT1 < 2: 0 ppkt           
 2 ≤ PT1: 5 ppkt             
	

Opóźnienie wprowadzane przez system – maks. 60 mikrosekund
………………………..
Tak/Nie
	

interfejsy sieciowe do inspekcji:
	min. 4 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45
	min. 2 x 1 GE – SFP

 Należy podać liczbę interfejsów
…………………….

	

Zarządzające interfejsy sieciowe – dedykowane 2 x 10/100/1000 Mbit/s (Ethernet RJ45)
………………………..
Tak/Nie
	

Urządzenie gotowe do montażu w standardowych szafach 19”, elementy montażowe i kable zasilające muszą być w zestawie
………………………..
Tak/Nie
	

Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa redundantne zasilacze, zasilane prądem przemiennym o napięciu 220-240V
………………………..
Tak/Nie
IV.
Zarządzanie i konfiguracja

	

obsługa protokołów HTTPS, HTTP, SNMP, SSH, konsola szeregowa
………………………..
Tak/Nie
	

dedykowany graficzny system zarządzania i raportowania
………………………..
Tak/Nie
	

możliwość tworzenia własnych działających automatycznie skryptów w celu integracji z zewnętrznymi systemami oraz z automatycznej synchronizacji baz whitelist i blacklist
………………………..
Tak/Nie
	

zbieranie logów i powiadamianie: SNMP, logi lokalne, Syslog, E-mail
………………………..
Tak/Nie
V.
System zarządzania i raportowania

	

System zarządzania i raportowania w postaci zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania zintegrowanego z urządzeniem służącym do ochrony przed atakami DoS/DDoS musi posiadać następujące cechy:
	interfejs graficzny

monitorowanie pracy urządzenia chroniącego przed atakami
monitorowanie i prezentowanie w czasie rzeczywistym aktywnych ataków
monitorowanie i prezentowanie w czasie rzeczywistym statystyk aktywnego ruchu sieciowego
wyświetlenie szczegółów ataku (charakterystyka, przykładowe pakiety źródłowe, docelowe, wywołujące atak, sygnatura użyta do blokowania, próbka ruchu - payload)
prezentowanie danych geolokalizacyjnych dotyczących źródeł ataku na podstawie źródłowego adresu IP
tworzenie i wyświetlanie raportów (pdf, text, html) w oparciu o dane historyczne, automatyczne tworzenie i wysyłanie raportów wcześniej zdefiniowanych
zarządzanie politykami bezpieczeństwa
	funkcja SIEM (Security Information and Event Management)
	analiza śledcza

eksport logów
możliwość integracji z zewnętrznymi systemami typu SIEM
szczegóły ataku muszą zawierać następujące informacje (jeśli są dostępne dla danego typu ataku): Source L4 Port, 	Protocol, Packet Count, Flow Label (tylko IPv6), ToS, Packet Size, ICMP Message Type— tylko dla protokołu ICMP, L4 Checksum, TCP Sequence Number, IP ID Number, Fragmentation Offset, Fragmentation Flag, Physical Port, Bandwidth [Kbits], VLAN, MPLS RD, Device IP, TTL, Source IP, Destination IP, Source Ports, Destination Ports, DNS Query, DNS ID, DNS Query Count

………………………..
Tak/Nie


.......................................							  	…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy



