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Kielce, dnia 06.02.2023r. 

Zamawiający: 

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 

 ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

     

INFORMACJA nr 1 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ROZEZNANIA RYNKU 

 

Dotyczy: Rozeznania rynku na wykonanie usługi audytu cyberbezpieczeństwa w ramach 

realizacji umowy o powierzenie grantu finansowanego w ramach projektu 

Cyfrowy Powiat 

 

Nr sprawy: SR-I.042.2.4.2022 

 

W związku z przesłanymi do Zamawiającego wnioskami o doprecyzowanie treści rozeznania 

rynku, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: Ilość pracowników/użytkowników 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Starostwie Powiatowym w Kielcach zatrudnionych 

jest 348 osób. 

Pytanie 2: Ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci (komputery, urządzenia 

serwerowe, urządzenia sieciowe jak np. drukarki, routery, przełączniki, Access Pointy, 

urządzenia VoIP etc.). W tym rozgraniczyć:  

a. Ilość komputerów (również przenośnych) 

b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) 

c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość wszystkich hostów podłączonych do sieci 

wynosi około 1600 urządzeń, w tym około: 

a. Ilość komputerów (również przenośnych) – 380  

b. Ilość serwerów (fizycznych, wirtualnych) -  5 fizycznych, 50 wirtualnych 

c. Ilość pozostałych urządzeń podłączonych do sieci - 1170 

Pytanie 3: Ilość adresów zewnętrznych/publicznych 

Odpowiedź: Zamawiający posiada 20 adresów zewnętrznych. 

Pytanie 4: Ilość podsieci (jaki zakres maski każdej podsieci?) 

Odpowiedź: Informacje w tym zakresie Zamawiający udostępni na etapie realizacji usługi.   

Pytanie 5: Ilość serwerowni i ich lokalizacja? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada jedną serwerownię. 

Pytanie 6: Czy mają Państwo wdrożoną Active Directory? 

Odpowiedź: Zamawiający ma wdrożoną Active Directory. 
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Pytanie 7: Jaki budżet (brutto) wpisali Państwo we wniosku grantowym na realizację samej 

Diagnozy cyberbezpieczeństwa z całej puli przydzielonych środków? 

Odpowiedź: Kwota jaką Zamawiający ujął we wniosku o dofinansowanie na realizację 

zadania dotyczącego wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa, nie stanowi informacji 

mającej wpływ na prawidłowe dokonanie wyceny realizacji usługi przez Wykonawcę. 

Pytanie 8: Proszę o sprecyzowanie co Państwo oczekują w celu realizacji zapisu: 

„Na przedmiot zamówienia składa się:  

- przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w jednostce Zamawiającego na posiadanym 

przez Zamawiającego środowisku serwerowym (50 maszyn wirtualnych) oraz audyt sieci 

teletechnicznej; „ 

1. Zamawiający ma wykonać testy penetracyjne (skanowanie sieci) posiadanej 

infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz sprzętu komputerowego.  

2. Zamawiający ma przeprowadzić skanowanie podatności adresów IP dostępnych z 

sieci Internet.  

3. Zamawiający ma tylko przeprowadzić ogólne oględziny posiadanej infrastruktury – 

nie wykonuje skanowania sieci oraz testów penetracyjnych.  

Odpowiedź: Zakres realizowanej usługi audytu musi odpowiadać wymogom wynikającym  

z załącznika nr 1 do OPZ, tj. załącznika nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy 

Powiat  -  „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy 

cyberbezpieczeństwa". 

 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią rozeznania rynku. 

 

 

 

Wicestarosta 

 

Tomasz Pleban 

 

 

 

  

 


