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1. Przedmiot zamówienia i ogólny opis Systemu SA. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego System 

Administracji, zwanego dalej „Systemem SA”.  

Świadczenie usługi utrzymania Systemu SA realizowane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 

30  listopada 2017 roku. 

Świadczenie usługi Rozwoju aplikacji, o której mowa w pkt. 4 w terminie 6  miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy.  

Świadczenie usługi w zakresie realizacji zleceń dot. Roboczogodzin realizowane będzie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 30 listopada 2017 r. lub do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na 

ten cel. 

System SA został wytworzony i dostarczony w ramach Projektu P2 - „Platforma udostępniania on-line 

przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” realizowanego w ramach umowy 

CSIOZ/63/2011 z dnia 20 października 2011 r. wraz z jego późniejszymi modyfikacjami zrealizowanymi 

w ramach umowy CSIOZ/31/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku. 

Szczegóły dotyczące wymagań dla dostarczonego Systemu SA stanowi Załącznik nr 1  do przedmiotowego 

OPZ załącznik ten, stanowił Opis przedmiotu zamówienia do umowy CSIOZ/63/2011 z dnia 20 października 

2011 r.  

Usługi, o których mowa w przedmiocie zamówienia, dotyczą Systemu SA osadzonego na  środowiskach 

produkcyjnym, zapasowym, testowym, szkoleniowym oraz rozwojowym.  

Ogólny opis Systemu SA: 

System SA jest jednym z systemów zbudowanych przez Zamawiającego w ramach projektu P2. 

Do głównych zadań Systemu Administracji należy: 

 uwierzytelnianie użytkowników na potrzeby wewnętrzne i systemów zewnętrznych (możliwość 

obsługi 40 milionów kont użytkowników), 

 autoryzacja dostępu do zasobów wewnętrznych, 

 weryfikacja podpisu elektronicznego, 

 składanie podpisu elektronicznego, 

 archiwizacja podpisu elektronicznego, 

 znakowanie czasem, 

 zarządzanie użytkownikami, 

 rejestrowanie wykonanych operacji. 

 

Część publiczna Systemu SA jest dostępna pod adresem https://www.p2sa.csioz.gov.pl/, dodatkowo system 

udostępnia usługi wykorzystywane między innymi przez:  

 „Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach 

Medycznych" (dalej „P1”) uruchomioną w ramach projektu P1 http://p1.csioz.gov.pl/   

 „Rejestry Medyczne” (dalej „P2”) uruchomione w ramach projektu 

P2  http://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ 
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 "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia" (dalej „P4”)  

uruchomione w  ramach projektu P4 ; 

 inne systemy teleinformatyczne administrowane przez Zamawiającego. 

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

W ramach Usługi utrzymania Systemu SA, Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich działań 

mających na celu minimalizację nieprawidłowości działania Systemu SA, a w szczególności za zapewnienie 

parametrów dotyczących obsługi Incydentów Systemu SA określonych w pkt. 2.1. Ponadto Wykonawca w 

ramach realizacji Umowy zobowiązany jest do realizacji wymagań określonych w pkt. 2.2 – 2.6. Wszystkie 

wymagania określone w pkt 2.1-2.6 realizowane muszą być w trybie 365/24/7. 

W celu realizacji ww. wymagań Zamawiający zapewni:  

• dostępność osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego w Godzinach roboczych, 

• dostęp fizyczny na podstawie obowiązującej procedury dostępu fizycznego do  serwerowni (POPD, 

COPD, ZOPD) dla autoryzowanego personelu Wykonawcy, w przypadku konieczności wykonania 

prac na miejscu w trybie 24/7, 

• dostęp zdalny dla autoryzowanego personelu Wykonawcy z siedziby Zamawiającego w Godzinach 

roboczych, 

• dostęp zdalny dla autoryzowanego personelu Wykonawcy za pośrednictwem VPN w trybie 24/7. 

Dodatkowo Wykonawca zapewni usługi wsparcia i konsultacji zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 

2.7. 

2.1 Wymagania dotyczące obsługi Incydentów Systemu SA: 

Usługa Kategoria 

Incydentu w 

przypadku 

braku 

dostępności 

usługi 

Czas reakcji 

(wliczany 

adekwatnie w 

czas 

rozwiązania 

lub naprawy) 

Czas rozwiązania 

Incydentu poprzez 

wprowadzenie 

Obejścia 

(maksymalny 

jednorazowy czas 

niedostępności) 

Naprawa  Łączny czas 

niedostępności 

w ciągu roku* 

uwierzytelnianie 

i  autoryzacja 

A 

W przedziale od 

60 min. do 120 

min. (zgodnie ze 

złożoną ofertą 

Wykonawcy) 

24 godziny  4 dni  120 godzin 

składanie 

i archiwizacja 

podpisu 

weryfikacja 

podpisów 

generowanie 

znaczników 

czasu 

odpowiedzi B 4 godziny  48 godziny  7 dni  240 godzin 
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OCSP 

pozostałe usługi  C 4 godziny  96 godziny  14 dni  480 godzin 

 

* W ramach incydentów łączny czas niedostępności dla każdej z kategorii incydentu w ciągu roku 

kalendarzowego nie może przekroczyć: 

A) Dla kategorii A – 120 godzin, 

B) Dla kategorii B – 240 godzin, 

C) Dla kategorii C – 480 godzin. 

Przy założeniu, iż liczenie czasu zatrzymywane jest po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji 

o rozwiązaniu Incydentu, natomiast momentem zakończenia Incydentu jest potwierdzenie przez 

Zamawiającego poprawności rozwiązania Incydentu.  

 

2.2 Wymagania dotyczące monitorowania Systemu SA:  

WNF.MON.1  Wykonawca zapewni bieżące monitorowanie dostępności aplikacji i usług  

dostarczanych w ramach Systemu SA oraz umożliwi Zamawiającemu dostęp 

(w trybie tylko do odczytu) do wykorzystywanego systemu monitorowania oraz 

logów.  

WNF.MON.2  Wykonawca zapewni bieżące monitorowanie wykonywania backupu Systemu SA.  

WNF.MON.3  Wykonawca będzie regularnie przeglądać logi (udostępnione w trybie tylko 

do  odczytu) działania systemów i aplikacji wykorzystywanych przez System SA 

oraz samego Systemu SA w tym logi baz danych, serwerów aplikacyjnych, 

platformy PentaSCAPE w celu wykrycia nieprawidłowości lub błędów 

w  działaniu. 

WNF.MON.4  Wykonawca będzie regularnie przeglądać stan działania systemu ochrony 

antywirusowej wykorzystywanego przez System SA w celu stwierdzenia, czy 

system ten działa prawidłowo.  

WNF.MON.5  

 

Wykonawca będzie podejmować działania prewencyjne w celu uniknięcia 

Incydentów Systemu SA oraz rozwiązywać problemy zdiagnozowane podczas 

monitorowania parametrów wymienionych w powyższych wymaganiach lub 

w przypadku problemów z ITS informować o wykrytych nieprawidłowościach 

i rekomendował działania naprawcze osobie kontaktowej ze strony 

Zamawiającego. 

 

 

2.3 Wymagania dotyczące aktualizacji Systemu SA: 

WNF.AKT.1  Wykonawca w razie potrzeby będzie rekomendować aktualizacje systemów 

operacyjnych serwerów wykorzystywanych przez System SA – jeśli będą dostępne 

takie aktualizacje. 

WNF.AKT.2 Wykonawca w razie potrzeby będzie rekomendować aktualizacje oprogramowania 

zapór sieciowych wykorzystywanych przez System SA – jeśli będą dostępne takie 

aktualizacje. 



 

 
5 

WNF.AKT.1  Wykonawca w razie potrzeby będzie rekomendować aktualizacje systemów 

operacyjnych serwerów wykorzystywanych przez System SA – jeśli będą dostępne 

takie aktualizacje. 

  

 

2.4 Wymagania dotyczące integracji systemów zewnętrznych: 

WNF.INT.1 Wykonawca będzie świadczyć usługi wsparcia Zamawiającego w zakresie 

konfiguracji Systemu SA oraz integracji systemów zewnętrznych z Systemem SA, 

obejmujących konsultacje oraz wprowadzanie potrzebnych zmian w Systemie SA.  

WNF.INT.2 Wykonawca w celu realizacji WNF.INT.1 zobowiązany będzie dokonać czynności 

zmierzających do analizy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania (w 

tym dekompilacji lub dezasemblacji oprogramowania PentaSCAPE) w celu 

ustalenia i zidentyfikowania stosowanych w tym oprogramowaniu procedur. 

Czynności te  mogą również obejmować badanie zawartych w oprogramowaniu 

algorytmów, jeżeli będzie to niezbędne do dokonania integracji. 

WNF.INT.3 Świadczenie usług wsparcia będzie realizowane na podstawie odrębnych Zleceń w 

zakresie Roboczogodzin, o których mowa w pkt. 2.7. 

 

2.5 Wymagania dotyczące kontrolnego odtwarzania backupu:  

WNF.ODT.1  Wykonawca będzie wykonywać kontrolne odtwarzanie backupu Systemu  

SA (dwa razy w roku, wykonywane raz na 4-5 miesięcy).  

 

 

2.6 Wymagania dotyczące obsługi Systemu SA: 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego będzie dokonywał zgłoszeń dot. ITS podmiotom realizującym na 

rzecz Zamawiającego usługi utrzymania, a także koordynował realizację Zgłoszeń. 

WNF.GWA.1 
W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do obsługi zgłoszeń dotyczących 

oprogramowania PentaSCAPE. 

WNF.GWA.2 

Wykonawca w celu realizacji WNF.GWA.1 zobowiązany będzie dokonać 

czynności zmierzających do analizy (dekompilacji lub dezasemblacji) posiadanego 

przez Zamawiającego oprogramowania PentaSCAPE w celu ustalenia i 

zidentyfikowania stosowanych w tym oprogramowaniu procedur. Czynności te 

mogą również obejmować badanie zawartych ww. oprogramowaniu algorytmów, 

jeżeli będzie to niezbędne do usunięcia wadliwego działania Systemu SA. 

WNF.GWA.3 

Wykonawca w ramach realizacji Umowy odpowiedzialny jest za komunikacje 

(dokonywanie zgłoszeń, monitorowanie ich realizacji oraz w przypadku 

stwierdzenia przekroczeń SLA informowania o tym fakcie Zamawiającego) 

z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, a realizującymi na rzecz 

Zamawiającego usługi utrzymania. Wszelka komunikacja musi być kierowana do 

Wiadomości osób odpowiedzialnych za realizację umów utrzymania po stronie 

Zamawiającego. 
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2.7 Wymagania dotyczące usługi wsparcia i konsultacji ( Roboczogodziny):  

WNF.KONS.1  Wykonawca zapewni Zamawiającemu zespół ekspertów świadczących usługi 

wsparcia w zakresie uruchamiania nowych usług w ramach Systemu SA. 

WNF.KONS.2  Wykonawca będzie świadczyć usługi wsparcia Zamawiającego w zakresie  

Systemu SA, obejmujących konsultacje oraz wprowadzanie potrzebnych zmian 

konfiguracyjnych w Systemie SA w liczbie do 5000 Roboczogodzin, Zamawiający 

gwarantuje zlecenie 1000 Roboczogodzin, pozostałe Roboczogodziny rozliczane 

będą na podstawie odrębnych Zleceń. 

WNF.KONS.3 Świadczenie usług wsparcia będzie realizowane i rozliczane na podstawie 

odrębnych Zleceń. 

WNF.KONS.4 Zamawiający wymaga, aby usługi wsparcia były świadczone w siedzibie 

Zamawiającego przy ulicy Stanisława Dubois 5A w Warszawie. Jedynie 

w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od świadczenia usługi 

wsparcia w siedzibie Zamawiającego.  

 

3. Odbiór prac realizowanych w ramach realizacji wymagań 

określonych w pkt. 2.2 – 2.6 

Odbiór realizacji wymagań określonych w pkt. 2.2 – 2.6 będzie realizowany na podstawie miesięcznych 

protokołów odbioru, do których załącznikami będą wcześniej zaakceptowane przez przedstawicieli 

Zamawiającego raporty z przeprowadzonych przez Wykonawcę prac.  

Odbiór usług wsparcia w zakresie Systemu SA będzie realizowany na podstawie odrębnych Zleceń oraz 

protokołów odbioru zgodnie z procedurą zawartą w Umowie.  

 

4. Rozwój aplikacji.  

4.1 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji niżej wymienionych wymagań funkcjonalnych i  poza 

funkcjonalnych, które odebrane zostaną Protokołem odbioru wnioskującym o rozliczenie finansowe.  

WNF.R.1 

Dostosowanie funkcjonalności, która umożliwi import zaufanych list 

(zawierających informacje dotyczące podmiotów, które świadczą usługi 

certyfikacyjne i powszechnie wystawiają kwalifikowane certyfikaty) 

w  Systemie SA zgodnych z wymaganiami określonymi w dokumencie - 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 

2015 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych 

list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w  odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich prac 

związanych z dostosowaniem i konfiguracją Systemu SA, która umożliwi 

import przedmiotowych list oraz przeprowadzi import list z krajów UE. 
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WNF.R.2 

Budowa interfejsu web service (usługa internetowa) dla systemów 

zewnętrznych umożliwiająca zmianę hasła w Systemie Administracji oraz 

zmianę adresu e-mail i nr telefonu służącego do zmiany hasła. Web service 

dla kont pacjentów P1 powinien być możliwy do wywołania tylko przez P1, 

web service dla kont pracowników medycznych powinien być możliwy do 

wywołania jedynie przez systemy korzystających z kont pracowników 

medycznych oraz posiadających uprawnienia do zmiany hasła u pracownika 

medycznego w Systemie SA, opcja musi być konfigurowalna. 

WNF.R.3 

Implementacja OID (object identifier) dla dokumentów tożsamości zgodnie 

z „Polską Implementacją Krajową HL7 CDA” dostępną pod adresem: 

http://www.csioz.gov.pl/plcda-release-1.1-pl-PL/plcda-html-pl-PL/. System 

musi trzymać OID dokumentu tożsamości oraz wartość, którą musi być seria i 

nr dokumentu tożsamości. OID muszą zostać zaimplementowane także 

w  istniejących web service do systemów zewnętrznych zarówno w kontekście 

kont pacjentów i kont pracowników medycznych. 

Interfejsy web service muszą zachować zgodność wstecz z już podłączonymi 

systemami. 

WNF.R.4 

Dodanie funkcjonalności umożliwiającej wysłanie powiadomienia 

o  zbliżającym się terminie konieczności zmiany hasła na zdefiniowany 

w  systemie adres e-mail lub/oraz numer telefonu (sms) użytkownika (opcja 

musi być konfigurowalna przez użytkownika w jego koncie, domyślnie tylko 

komunikat na e-mail oraz globalnie przez administratora Systemu SA w 

module administracyjnym, w takim przypadku administrator Systemu SA 

musi mieć możliwość wybrania domyślnego kanału komunikacji oraz 

wymusić na stałe włączenie i  wyłączenie opcji). Opcja ta powinna być 

konfigurowalna z poziomu administratora Systemu SA, formatka „polityka 

haseł”.  

WNF.R.5 

Dodanie funkcjonalności umożliwiającej automatyczne odblokowanie konta 

zgodnie z poniższym opisem: 

Jeżeli użytkownik wprowadził błędny login lub hasło, System SA wyświetla 

w dolnej części strony logowania komunikat o treści:  

„Wprowadzono nieprawidłowy login lub hasło. Proszę sprawdzić czy funkcja 

CAPS LOCK jest wyłączona. Liczba pozostałych prób logowania: 

[generowana automatycznie liczba pozostałych prób logowania]. Ostateczna 

treść komunikatu musi być uzgodniona z Zamawiającym. 

Następnie, użytkownik Systemu SA może ponownie przystąpić do 

wprowadzenia loginu i  hasła. Jeżeli liczba nieudanych prób kolejnych 

logowań do Systemu SA dla wprowadzonej w polu login tej samej wartości 

przekroczy dziennie dopuszczalną liczbę 5, System SA automatycznie 

uniemożliwia logowanie przy użyciu wprowadzanego loginu na czas 

zdefiniowany przez administratora w  module administracyjnym i potwierdza 

tę operację poprzez wyświetlenie komunikatu o treści: 

„Przekroczono maksymalną liczbę nieudanych prób logowania i konto zostało 

zablokowane.  

Automatyczne odblokowanie konta nastąpi po upływie [czas zdefiniowany 

przez administratora].” Ostateczna treść komunikatu musi być uzgodniona z 

http://www.csioz.gov.pl/plcda-release-1.1-pl-PL/plcda-html-pl-PL/
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Zamawiającym 

Po upływie zdefiniowanego czasu dostęp do Systemu SA jest automatycznie 

przywracany. 

WNF.R.6 

Umożliwienie administratorowi ustalenia liczby błędnie wprowadzonych 

haseł powodujących blokowanie konta oraz czasu, na jaki blokowane będzie 

konto użytkownika. Opcja powinna być możliwa do zdefiniowania przez 

administratora w module administracyjnym. 

WNF.R.7 

Ograniczenie możliwości uwierzytelnienia się w kontekście administratora 

innym niż zdefiniowane w Systemie SA adresy IP (dostęp do modułu 

administracyjnego). 

WNF.R.8 

Dodanie funkcjonalności umożliwiającej wysłanie za pomocą sms 

(na  przypisany w systemie do danego użytkownika numer telefonu 

komórkowego) kodu aktywującego procedurę zmiany hasła. W aplikacji musi 

zostać dodany formularz do wpisania kodu.  

Kanał, którym wysyłany jest kod musi być możliwy do zdefiniowania przez 

administratora w module administracyjnym. Jeżeli zostanie wybrany kanał 

SMS użytkownikowi jest wysyłany SMS, jeżeli jest zdefiniowany adres e-

 mail użytkownikowi jest wysyłany link po kliknięciu, na który uruchamia 

się  procedura zmiany hasła (opcja musi być konfigurowalna globalnie przez 

administratora w module administracyjnym, w takim przypadku administrator 

musi mieć możliwość wybrania domyślnego kanału komunikacji oraz 

wymusić na stałe włączenie i wyłączenie opcji). 

WNF.R.9 

Umożliwienie pobrania (poprzez usługę web service) danych odnośnie historii 

logowań użytkowników z poziomu systemu P1 i innych systemów 

podłączonych do Systemu SA zarówno dla konta pacjenta jak i konta 

pracownika medycznego w kontekście aktualnie zalogowanego użytkownika.  

WNF.R.10 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego opracuje i skonfiguruje (w 

szczególności przeprowadzi integracje z narzędziami Zamawiającego) 

niezbędne narzędzia do monitoringu dostępności aplikacji Systemu SA i jej 

usług. 

WNF.R.11 

Należy dodać następującą walidację numeru PESEL:  

W sytuacji, gdy użytkownik zakładając konto w Systemie SA wprowadzi 

numer PESEL, który istnieje już w bazie danych, System SA wyświetla 

komunikat: 

„Konto z podanym numerem PESEL znajduje się już w systemie. 

Na przypisany do podanego numeru PESEL adres e-mail wysłana została 

wiadomość przypominająca nazwę pola Login.  

W przypadku, gdy nie jesteś właścicielem konta, do którego przypisany jest 

Twój numer PESEL, proszę o kontakt z administratorem systemu pod 

adresem e-mail [właściwy adres e-mail].” (realizacja przez usługę web 

service). Pole [właściwy adres e-mail] musi być definiowane z panelu 

administratora Systemu SA. 

WNF.R.12 

Dostosowanie graficznego interfejsu użytkownika Systemu SA zgodnie z 

projektem szaty graficznej przekazanym przez Zamawiającego. Projekt ma na 

celu ujednolicenie szaty graficznej z innymi systemami Zamawiającego oraz 

systemem P1. W zależności od systemu wywołując logowanie Systemu SA 

musi prezentować wybraną szatę graficzną.  

WNF.R.13 System musi umożliwiać osadzenie komponentu umożliwiającego 

uwierzytelnienie w Systemie SA w dowolnej aplikacji w sposób 



 

 
9 

niewymagający przekierowania użytkownika na stronę Systemu SA. 

Wykonawca musi przygotować rozwiązanie, co najmniej dla aplikacji 

opartych o serwery aplikacyjne w technologii MICROSOFT IIS oraz 

wykorzystujące technologię JEE. Musi zostać zapewnione wsparcie dla stron 

opisanych przy pomocy języka HTML. 

WNF.R.14 

Dostosowanie graficznego interfejsu użytkownika do wymogów określonych 

w załączniku nr 4 do  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 

2012 r. w sprawie Krajowych Ramy Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(zapewnienie zgodności z  „WCAG 2.0”). 

WNF.R.15 Aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji o zmiany 

wprowadzone w ramach niniejszego zamówienia. 

WNF.R.16 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy wdrożonych zmian (w tym 

testy regresywne), które potwierdzone zostaną każdorazowo raportem z 

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym testów wewnętrznych przez 

Wykonawcę oraz wystawieniem oświadczenia o pozytywnym przejściu 

testów. 

W testach, jako kontroler może wziąć udział przedstawiciel Zamawiającego. 

Dodatkowo do zmian związanych ze zmianą webservices oraz dla WNF.R.8 

Wykonawca przygotuje skrypty testowe do aplikacji SoapUI dla każdego z 

zewnętrznych webservices Systemu SA oraz instrukcję uruchomienia. 

WNF.R.17 

Wdrożenie zmian wprowadzonych w ramach niniejszego zamówienia na 

środowiskach Zamawiającego odbywa się zgodnie z następującą procedurą: 

1) Po spełnieniu wymagań Wykonawca przekazuje paczkę instalacyjną wraz z 

instrukcją instalacji i konfiguracji zmian w środowisku Zamawiającego. 

Zamawiający lub podmiot działający w jego imieniu w terminie 10 dni 

roboczych dokona instalacji przekazanej paczki na środowisku testowym. 

2) Po wdrożeniu na środowisku testowym Zamawiającego, Zamawiający lub 

podmiot działający w jego imieniu ma prawo do przeprowadzenia testów oraz 

weryfikacji poprawności działania systemu po wprowadzonych zmianach. Na 

realizację powyższych czynności Zamawiający zastrzega sobie termin do 5 

Dni roboczych. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych testów 

lub wykryciu niepoprawności działania Systemu SA Wykonawca ma 

obowiązek w terminie 5 Dni roboczych usunąć ujawnione nieprawidłowości 

oraz zrealizować WNF.R.16 we wskazanym przez Zamawiającego zakresie.   

WNF.R.18 

Wykonawca doda do Systemu SA usługę serwera czasu dla systemów 

Zamawiającego. Usługa musi pobierać aktualny czas z serwerów czasu 

Głównego Urzędu Miar (GUM) w sposób automatyczny lub wymuszony 

przez administratora oraz udostępniać go serwerom systemów 

administrowanych i nadzorowanych przez Zamawiającego. Wykonawca w 

terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przygotuje politykę aktualizacji 

czasu z  GUM oraz dla serwerów korzystających z usługi.  

WNF.R.19 

W okresie trwania umowy Wykonawca przeprowadzi dwa dni robocze 

konsultacji z pracownikami Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. 

Konsultacje będą dotyczyły budowy Systemu SA, w tym zastosowanych 

mechanizmów infrastruktury klucza publicznego oraz zostaną omówione 

zagadnienia przedstawione przez Zamawiającego. Zamawiający prześle do 

Wykonawcy żądanie przeprowadzenia konsultacji, z co najmniej 
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dwutygodniowym wyprzedzeniem, żądanie będzie zawierało zestawienie 

zagadnień do omówienia. Podczas omawiania zagadnień, Wykonawca 

powinien wykorzystać do prezentacji środowisko własne lub środowisko 

Zamawiającego, zostanie to doprecyzowane w przesłanym żądaniu.  

Na każdy dzień konsultacji zostanie wystawione osobne żądanie konsultacji.  

WNF.R.20 

Dostosowanie Systemu SA do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych: 

a) Dodanie dodatkowego trybu zawieszenia konta „sprzeciw wobec 

przetwarzania danych w Systemie SA” działającej analogicznie do 

zawieszenia konta ale konto musi być oznaczone jako sprzeciw 

wobec przetwarzania danych. Funkcjonalność musi być dostępna 

zarówno dla użytkownika końcowego jak i administratora w panelu 

administracyjnym. Po wyrażeniu sprzeciwu w logach musi się 

odłożyć komunikat o sprzeciwie. Administrator Systemu SA musi 

mieć możliwość aktywowania konta, 

b) Dodanie do predefiniowanych raportów raportu prezentującego logi 

dotyczące użytkownika końcowego w zadanym okresie czasu, logi 

muszą być przedstawione w zrozumiały sposób dla użytkownika 

końcowego, kody operacji i komunikaty techniczne muszą być 

zaprezentowane w języku naturalnym w powszechnie zrozumiałej 

formie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych, 

c) Dodanie do predefiniowanych raportów raportu prezentującego logi 

dotyczące aktywności użytkownika - administratora w żądanym 

okresie czasu, logi muszą być przedstawione w zrozumiały sposób dla 

użytkownika końcowego, kody operacji i komunikaty techniczne 

muszą być zaprezentowane w języku naturalnym, 

d) Na ekranie przeglądu logów dodanie filtru po użytkowniku którego 

logi dotyczą, 

e) Na ekranie przeglądu logów dodanie eksportu wyników filtrowania 

do pliku CSV i PDF, 

f) Dodanie Rejestru Odbiorców Danych w którym administrator 

Systemu SA będzie odnotowywał informację o odbiorcach którym 

dane osobowe zostały udostępnione. Podczas wprowadzania danych 

do Rejestru musi istnieć możliwość automatycznego dodania wyniku 

eksportu z punktu e). System musi pytać użytkownika czy dodać 

zakres eksportowanych danych do Rejestru przy każdym eksporcie. 

W rejestrze musi być odnotowywany plik z zakresem udostępnionych 

danych, data udostępnienia, data wygenerowania raportu oraz 

odbiorcach. Lista odbiorców musi być słownikiem możliwym do 

edycji w panelu administracyjnym. Jedną z pozycji musi być „inny”, 

po wybraniu tej pozycji administrator może wpisać w polu tekstowym 
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odbiorcę danych.  

g) Dodanie na ekranie przeglądu logów informacji o dostępnym zakresie 

logów do przeglądania oraz logów które zostały zarchiwizowane.  

WNF.R.21 

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia w razie potrzeby 

powinien dokonać czynności zmierzających do analizy (dekompilacji 

lub  dezasemblacji) posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania w 

celu ustalenia i zidentyfikowania stosowanych w tym oprogramowaniu 

procedur. Czynności te mogą również obejmować badanie zawartych 

w  oprogramowaniu algorytmów. 

WNF.R.22 
Wszelkie zmiany w usługach sieciowych muszą być kompatybilne wstecz z 

już istniejącymi i działającymi usługami tak, aby nie były konieczne zmiany 

w już podłączonych do Systemu SA systemów teleinformatycznych.  

WNF.R.23 

Dodanie w panelu administracyjnym ekranu prezentującego listę 

podłączonych systemów wraz z informacją o dacie wydania i wygaśnięcia 

certyfikatu. Do każdej pozycji musi istnieć możliwość dodania adresu e-mail 

oraz zdefiniowania liczby dni z jakim wyprzedzeniem musi zostać wysłany 

komunikat na wskazany adres e-mail o zbliżającej się dacie wygaśnięcia 

certyfikatu. Musi istnieć możliwość dodania co najmniej 10 adresów do 

każdej pozycji.  

 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wyżej wymienionych wymagań określonych w pkt. 4 w terminie 

do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem wymagania WNF.R.19.  

W terminie jednego  miesiąca od dnia zawarcia podpisania Umowy, ale przed przystąpieniem do prac 

programistycznych Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i zaakceptowania 

przez Zamawiającego projekt techniczny zmian zawierający: 

1. Specyfikacja wymagań  

2. Modele procesów biznesowych  

3. Opis przypadków użycia Systemu Administracji  

4. Architektura danych Systemu Administracji  

5. Model logiczny Systemu Administracji  

6. Model architektoniczny  

7. Model fizyczny Systemu Administracji  

8. Infrastruktura sieciowa  

9. Architektura bezpieczeństwa  

 

Zamawiający w ciągu 5 Dni roboczych może zgłosić uwagi do przedstawionej dokumentacji, Wykonawca 

jest zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonych uwag w ciągu 5 Dni roboczych. Po tym czasie Wykonawca 

ponownie przekaże Zamawiającemu dokumentację do akceptacji, Zamawiający w ciągu 2 Dni roboczych 

zgłosi uwagi, które Wykonawca musi uwzględnić lub zaakceptuje dokumentację.  

 

Wszelkie usługi rozwoju Systemu SA realizowane w ramach niniejszego zamówienia powinny być na 

bieżąco dostosowywane do wymogów wynikających z poniżej wymienionych w tabeli dokumentów. 
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Lp. Nazwa dokumentu 

1.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 922, 

z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 

2.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

3.  Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 

r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) z dnia 17 lutego 2005 r. wraz z aktami wykonawczymi. 

4.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 

pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz 

udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz.U. 2011 nr 206 

poz. 1216 z późn. zm.) 

5.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w  sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu 

zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547 

z  późn. zm.) 

6.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w  sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (Dz. U. z dnia 9 maja 2011 r.) 

7.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1836 z późn. zm.) 

8.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) 

9.  Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016poz. 

1030 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 

10.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

11.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 

w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 17 

listopada 2006 r.) 

12.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. 

z  dnia 17 listopada 2006 r.) 

13.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 poz. 1166, z 

późn. zm.) 

14.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Infrastruktury Krytycznej (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.) 
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Lp. Nazwa dokumentu 

15.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z 

dnia 17 listopada 2006 r.) 

16.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) 

 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za kompletność wprowadzonych zmian w aplikacji 

i dokumentacji. Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego nie może być powodem do dostarczenia 

niekompletnego lub wadliwego oprogramowania i dokumentacji.  

 

5. Dokumentacja  

Wykonawca w terminie sześciu miesięcy od podpisania Umowy zobowiązany jest do aktualizacji 

i wytworzenia dokumentacji eksploatacyjno-utrzymaniowej w zakresie warstwy aplikacyjnej. Dokumentacja 

ta  podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego, a w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych.  

 

6. Architektura Systemu SA 

Lista sprzętu wchodzącego w skład Systemu SA: 

Ilość  Model sprzętu 

12 Serwer HP Proliant DL380 G7 

4 Serwer HP Proliant DL380 G8 

7 Przełącznik sieciowy HP Procurve E2910-48G al 

2 Konsola zarządzająca HP TFT7600 G2 KVM Console 

4 HSM AEP Keyper Model 9720 Enterprise, AEP Networks 

4 Zapora sieciowa Fortinet FortiGate 300C 

4 Zapora sieciowa Fortinet FortiGate 200B 

1 Zapora sieciowa Fortinet FortiGate 110C 

2 Przełącznik FC HP 8/8 SAN Switch 

1 Macierz dyskowa HP MSA 2040 FC 
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Lista licencji wchodzących w skład Systemu SA: 

Ilość  Nazwa 

12 Baza danych – PostgreSQL v9.1.19  

6 Moduł systemu operacyjnego – Red Hat High-Availability (1-2 sockets) 4 years 

10 System operacyjny serwera – Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Unlimited 

guests) 4 years 

37 System antywirusowy dla serwera – Kaspersky Business Space Security for Servers (v.8.0) 

1 Oprogramowanie do backup – HP Data Protector Stater Pack for Linux LTU (v.6.2) (serwer 

zarządzający + dowolna liczba agentów) +1x HP Data Protector Encryption 10 Server + HP Data 

Protector Advanced Backup to Disk extension 1TB 

1 Platforma do obsługi podpisu elektronicznego – PentaSCAPE (2.0) (licencja PENTACOMP S.A) 

 

7. Załączniki 

 

Załącznik nr 1 - wymagania dla Systemu SA dostarczonego w ramach postępowania WZP.6151.48.2011 

 

 

 


