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Rozdział 1. Definicje 

Awaria krytyczna 1) sytuacja braku Komunikacji  realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU pomiędzy SWU wszystkich Wykonawców 

Systemów Zamawiającego, a SWU Wykonawcy (Contact Center), 

lub  

2) sytuacja braku Komunikacji  realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU pomiędzy SWU Zamawiającego a SWU 

Wykonawcy (Contact Center). 

Awaria niekrytyczna Pozostałe przypadki braku Komunikacji  realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU nie określone w Awarii krytycznej. 

Baza wiedzy I linii 

wsparcia 

Zbiór opisów Incydentów, ich przyczyn oraz sposobu ich naprawy, stanowiąca 

własność Zamawiającego. 

Błąd Interfejsu 

komunikacyjnego 

SWU 

Brak, chwilowy zanik lub całkowita lub długotrwała utrata jakiejkolwiek 

funkcjonalności działającego przed wystąpieniem błędu Interfejsu 

komunikacyjnego SWU. 

CMDB Zamawiającego Repozytorium informacji odnoszących się do wszystkich komponentów 

Systemów Zamawiającego, które stanowi element składowy SWU 

Zamawiającego. 

Dni robocze Dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

Dokument W szczególności są to: plany testów, procedury, instrukcje, dokumentacja, 

podręczniki, skrypty, Skrypty Call Center, Formularz webowy. 

Formularz webowy Graficzny interfejs użytkownika spełniający poniższe wymagania: 

1) zaprojektowany zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami i 

szeroko pojętymi dobrymi praktykami w dziedzinie konstruowania 

intuicyjnego interfejsu użytkownika, 

2) zgodny z graficznym interfejsem użytkownika dla Portalu e-zdrowie, 

3) zawierający wszystkie oznaczenia unijne zgodnie z dokumentem 

„Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2014 dla 

beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu”, 
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4) czytelny, również dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku i słuchu, 

5) zgodny z wytycznymi organizacji W3C [“Web Content Accessibility 

Guidelines 2.0”, W3C Recommendation 11 December 2008] na 

poziomie A i AA, 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 (Dz. U. …),  

6) zapewniający wsparcie dla urządzeń mobilnych, 

7) zawierający pola uzupełniane na podstawie wyszukiwania 

kontekstowego. 

Godziny robocze Godziny między 8:00 a 16:00 w Dni robocze. 

Incydent Zdarzenie wskazujące na nieprawidłowe lub niepożądane działanie jednego z 

systemów: 

1) System P1,  

2) Inne Systemy Zamawiającego. 

Inne systemy 

Zamawiającego 

Systemy Zamawiającego inne niż System P1. 

Interfejs 

komunikacyjny SWU 

Rozwiązanie zapewniające komunikację pomiędzy SWU Wykonawców 

i Zamawiającego – założenia wyspecyfikowane w rozdziale „Wymagania dla 

Interfejsu komunikacyjnego SWU”. 

Kanały komunikacyjne Głosowy świadczony pod nr telefonu zapewnionym prze Zamawiającego: 0 800-

XXX-XXX lub 225-970-970 

Tekstowy świadczony na adresie: 

1) dla poczty elektronicznej (email): pomoc@ezdrowie.gov.pl 

2) dla Formularza webowego: pomoc.ezdrowie.gov.pl 

Komunikacja Interakcja Contact Center ze Zgłaszającym lub Wykonawcami Systemów 

Zamawiającego, realizowania przez Interfejs komunikacyjny SWU, lub Kanałami 

komunikacyjnymi wyspecyfikowanymi w rozdziałach: „Wymagania dla SWU 

Wykonawcy” i „Wymagania dla Systemu i Funkcji Call Center Wykonawcy”. 

Koordynator I linii 

wsparcia 

Rola realizowana przez Wykonawcę – koordynowanie aktywności I linii wsparcia. 
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Opracowanie Przez Opracowanie rozumie się następujące czynności: 

1) przygotowanie przez Wykonawcę Dokumentu, 

2) przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej (forma 

edytowalna) ww. Dokumentu do akceptacji. Przekazywanie 

Dokumentów i uwag odbywać się będzie w sposób ustalony przez 

Strony po podpisaniu Umowy. 

Wszystkie Dokumenty podlegające Opracowaniu: 

1) muszą być w języku polskim, 

2) podlegają Procedurze odbioru dokumentów. 

Oprogramowanie 

standardowe 

Programy lub biblioteki programistyczne w postaci kodu wynikowego, do których 

autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim. Korzystanie z 

Oprogramowania standardowego regulują odpowiednie Umowy licencyjne, 

wykorzystywane przez Wykonawcę do świadczenia usługi utrzymania i niezbędne 

do prawidłowego działania Systemu. 

Podsystemy Systemu 

P1 

Podsystemami są:  

Szyna Usług (SU), System Administracji – Administracja (SA-Ad), System 

Administracji – Zabezpieczenia i Prywatność (SA-ZiP), System Administracji – 

Audyt (SA-Au), Platforma Dostępowa (PD), Platforma publikacyjna (PP), 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP), Aplikacje usługodawców i aptek (AUiA), 

Aplikacje płatników (AP), Aplikacje innych podmiotów wraz z rozszerzeniami 

funkcjonalnymi realizowanymi na mocy zamówień uzupełniających np. systemy 

dziedzinowe (AIP), System Gromadzenia Danych Medycznych – Zdarzenia 

Medyczne (SGDM-ZM), System Gromadzenia Danych Medycznych – Recepty 

(SGDM-R), System Gromadzenia Danych Medycznych – Skierowania i Zwolnienia 

(SGDM-SiZ), System Gromadzenia Danych Medycznych – Osobista Dokumentacja 

Medyczna (SGDM-ODM), System Obsługi Rejestrów – Zarządzanie Danymi 

Podstawowymi (SOR-ZDP), System Obsługi Rejestrów – Rejestry (SOR-R), System 

Obsługi Rejestrów – Słowniki (SOR-S), System Wspomagania Rozliczeń – 

Wsparcie Rozliczania Usług (SWR-WRU), System Wspomagania Rozliczeń – 

Wsparcie Refundacji Leków (SWR-WRL), System Weryfikacji (SW), Pomocnicza 

Baza Rozszerzonych Danych Medycznych (PBRDM), Hurtownia Danych – Analizy, 

Statystyki, Raporty (HD-ASR), Hurtownia Danych – Monitorowanie (HD-M), 

System Wykrywania Nadużyć (SWN), System Monitorowania Zagrożeń, System 

Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, System Monitorowania Kształcenia 

Pracowników Medycznych, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi, System Statystyki w Ochronie Zdrowia. 
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Problem Przyczyna jednego lub większej liczby Incydentów. Przyczyna Incydentu jest 

zwykle nieznana w momencie zgłoszenia Incydentu. 

Procedura odbioru 

dokumentów 

1) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania Dokumentu 

do akceptacji, dokona weryfikacji przedstawionego Dokumentu 

(w szczególności poprzez przeprowadzenie testów) oraz zgłosi 

ewentualne uwagi. 

2) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych uwzględni uwagi 

Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu Dokument uwzględniający 

zgłoszone uwagi do akceptacji. 

3) Zamawiający w terminie 2 dni roboczych weryfikuje Dokument 

i w przypadku pozytywnej weryfikacji akceptuje go. 

4) Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Dokumentu, przedkłada 

Zamawiającemu protokół odbioru. 

Rezerwowe Contact 

Center 

Personel Zamawiającego zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego. Przewiduje 

się aktywowanie tej funkcji doraźnie - w sytuacjach okresowego zwiększenia 

wolumenu zgłoszeń (np. w sytuacji wdrożeń nowych funkcjonalności P1). 

Roboczogodzina Praca wykonywana przez jednego Specjalistę Wykonawcy przez jedną godzinę 

zegarową. Na poczet Roboczogodziny nie zalicza się czasu dojazdu 

i przygotowania stanowiska pracy przez Specjalistę Wykonawcy. 

Skrypty Call Center Udokumentowane scenariusze dialogów personelu Call Center ze Zgłaszającymi. 

SWU System wsparcia utrzymania - system informatyczny (infrastruktura techniczna 

i oprogramowanie) zapewniający obsługę procesów utrzymania systemów IT. 

Synonim angielskiego określenia ITSM – Information Technology System 

Management. Jest to definicja kategorii systemu, nie określająca sposobu 

realizacji.  

W odniesieniu do SWU Zamawiającego – realizację opisano w rozdziale: 

„Architektura referencyjna połączonych systemów SWU”. 

W odniesieniu do SWU Wykonawcy – wymagania funkcjonalne opisano 

w rozdziale: „Wymagania dla Systemu SWU Wykonawcy”. 

SWU Wykonawców 

Systemów 

Zamawiającego 

Własne systemy SWU każdego z Wykonawców Systemów Zamawiającego, w tym 

także Wykonawcy Systemu P1. 

SWU Wykonawcy Własny SWU Wykonawcy, utrzymywany we własnym zakresie i na własnych 
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zasobach. W odniesieniu do SWU Wykonawcy – wymagania funkcjonalne 

opisano w rozdziale: „Wymagania dla Systemu SWU Wykonawcy”. SWU 

Wykonawcy,  zostanie połączony z innymi systemami SWU wymienionymi 

w  niniejszej specyfikacji przy pomocy Interfejsu komunikacyjnego SWU. 

 

SWU Zamawiającego SWU który zostanie zbudowany z wykorzystaniem komponentów 

wyspecyfikowanych w Rozdziale „Architektura referencyjna połączonych 

systemów SWU”. 

System P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 

cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, a w szczególności Podsystemy 

Systemu P1. 

System P2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych 

rejestrów medycznych. 

System P2 / SA System Administracji – komponent Systemu P2 stanowiący integralny moduł 

funkcjonalny Systemu P1. 

Systemy 

Zamawiającego 

System P1 oraz Inne systemy Zamawiającego. 

UWAGA 

Rozróżnienie systemów Zamawiającego jest niezbędne w celu zapewnienia 

mechanizmu raportowania Zgłoszeń w dwóch kategoriach: 

1) dla Systemu P1, 

2) dla Innych systemów Zamawiającego. 

Web Service Usługa sieciowa dostępną przez Internet z wykorzystaniem protokołu http, https 

lub s/http. 

Wykonawca Wykonawca niniejszej Umowy. 

Wykonawca 

utrzymujący ITS 

Systemu P1 

Wykonawca realizujący usługi zgodnie z Zamówieniem publicznym: 

„ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNO-

SYSTEMOWEJ (ITS) PROJEKTU P1 WRAZ Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ 

PODSYSTEMÓW SYSTEMU P1”. 

Wykonawcy 

Systemów 

Zamawiającego 

1) Wykonawcy Systemu P1, strony umów z Zamawiającym na dostawę 

lub świadczenie usług w zakresie Projektu P1, 

2) Wykonawcy Systemu P2, strony umów z Zamawiającym na dostawę 

lub świadczenie usług w zakresie Projektu P2, 
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3) Wykonawcy innych systemów Zamawiającego niż wymienione w 

punkcie a lub b. 

a) Wykonawca utrzymujący ITS Systemu P1, 

4) Wykonawca niniejszej umowy. 

Zamawiający Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). 

Zarządzanie 

Incydentami, 

Zarządzanie 

Problemami, 

Zarządzanie Zasobami 

i konfiguracją, 

Zarządzanie 

Zdarzeniami, 

Zarządzanie 

Zgłoszeniami, 

Zarządzanie Zmianą 

Procesy, o których mowa w Załączniku nr 1 do OPZ - „Wytyczne wdrożenia 

modelu utrzymania dla Systemu P1”. 

Zdarzenie Zgłoszenie zarejestrowane w procesie Zarządzania Zdarzeniami – zgodnie 

z modelem procesu Zarządzania Zdarzeniami - w Załączniku nr 1 do OPZ - 

„Wytyczne wdrożenia modelu utrzymania dla Systemu P1”. 

Zgłaszający 1) grupy użytkowników – potencjalnych zgłaszających wymienione 

w  Załączniku nr 2 do OPZ – „OGÓLNY OPIS PLATFORMY P1” – 

rozdział: INTERESARIUSZE PROJEKTU, 

2) zgłaszającymi mogą być również: personel i przedstawiciele CSIOZ 

oraz podmiotów współpracujących z Systemem P1. 

Zgłoszenie W kontekście procesu Zarządzania Zgłoszeniami: artefakt wytworzony w wyniku 

interakcji Zgłaszającego z Contact Center dowolnym Kanałem komunikacji. 

Zlecenie Zgłoszenie standardowe – Zgłoszenie nie zakwalifikowane do opracowania 

samodzielnie przez Contact Center, lub nie zakwalifikowane  jako Incydent. 

Zlecenia dotyczą w szczególności: wykonania zadań rutynowych, rutynowych 

zmian konfiguracji,  rutynowej obsługi serwisowej. 
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Rozdział 2. Przedmiot i cel zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi Contact Center oraz usługa zaprojektowania, 

skonfigurowania, wdrożenia, przeprowadzenia szkoleń i utrzymania Interfejsu komunikacyjnego 

SWU oraz świadczenie usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS. 

Interfejs komunikacyjny SWU musi zapewnić dwukierunkową komunikację pomiędzy systemami 

SWU: Wykonawcy, Zamawiającego i Wykonawców Systemów Zamawiającego.  

Celem niniejszego zamówienia jest zapewnienie pojedynczego punktu kontaktu dostępnego 

za pomocą Kanałów komunikacji dla wszystkich Zgłaszających oraz rejestracji Zgłoszeń, a także 

podjęcie próby znalezienia rozwiązania w bazie wiedzy oraz przekazywanie podjętych i nie 

rozwiązanych Zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia za pomocą Interfejsu komunikacji SWU, 

a także umożliwienie przekazywania informacji do użytkowników Systemu P1 za pomocą 

krótkich wiadomości tekstowych SMS.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. świadczenie usługi Contact Center: 

a) do 5 000 Zgłoszeń miesięcznie. 

b) od 5 001 do 10 000 Zgłoszeń miesięcznie – zamówienie opcjonalne.zamówienie opcjonalne.zamówienie opcjonalne.zamówienie opcjonalne. 

c) w zakresie Innych systemów Zamawiającego, zwiększenie wolumetrii względem usług 

określonych w ust. 1 lit. a) i b), o 1 000 Zgłoszeń miesięcznie – zamówienie opcjonalnezamówienie opcjonalnezamówienie opcjonalnezamówienie opcjonalne. 

2. Opracowanie metod zasilania Bazy Wiedzy I linii Wsparcia: 

a) informacjami zawartymi w CMDB Zamawiającego, 

b) na podstawie informacji przekazywanych przez Zamawiającego, 

w formacie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

Podstawą odbioru będą pozytywnie przeprowadzone testy przypadków użycia badające 

wymagania określone w lit. a) i b). 

3. Opracowanie Skryptów Call Center w ilości nie mniejszej niż 1 dla każdej grupy 

Zgłaszających. 

Skrypty muszą:  

a) umożliwiać prawidłową kategoryzację Zgłaszającego, 

b) standaryzować przebieg obsługi Zgłaszającego. 

Podstawą odbioru będą pozytywnie przeprowadzone testy przypadków użycia badające 

wymagania określone w lit. a) i b). 

4. usługa zaprojektowania, skonfigurowania i wdrożenia Interfejsu komunikacyjnego SWU (na 

bazie oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego, o którym mowa w 

Rozdziale 10 pkt. 1), zapewniającego dwukierunkową komunikację pomiędzy systemami 
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SWU Wykonawcy, Zamawiającego i Wykonawców Systemów Zamawiającego, 

a w szczególności:  

a) Opracowanie dokumentacji projektu Interfejsu komunikacyjnego SWU, 

b) Opracowanie planu testów akceptacyjnych Komunikacji w oparciu o Interfejs 

komunikacyjny SWU. Plan testów akceptacyjnych musi zawierać harmonogram dla 

wszystkich scenariuszy testowych, czas rozpoczęcia i czas zakończenia oraz ocenę 

wpływu przeprowadzanych testów na działanie usługi Contact Center, 

c) Opracowanie scenariuszy testowych komunikacji w oparciu o Interfejs komunikacyjny 

SWU. Scenariusze testowe muszą zawierać wszystkie podstawowe przypadki użycia, 

d) przeprowadzenie testów Interfejsu komunikacyjnego SWU, zgodnie z planem testów 

oraz scenariuszami testowymi, pod nadzorem wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego, 

e) Opracowanie procedury zgłaszania przez Zamawiającego i Wykonawców Systemu P1 

Błędów Interfejsu komunikacyjnego SWU, 

f) Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej i powykonawczej Interfejsu 

komunikacyjnego SWU, 

g) Opracowanie podręczników oraz instrukcji dla administratorów dostarczonego 

Interfejsu komunikacyjnego SWU. Dokumenty te muszą zawierać opis rozwiązania, 

sposób instalacji i konfiguracji oraz metody monitorowania poprawności działania. 

Podstawą odbioru jest pozytywny wynik praktycznej weryfikacji instalacji i konfiguracji 

Interfejsu komunikacyjnego SWU w środowisku testowym Zamawiającego, 

h) przekazanie aktualnych plików konfiguracyjnych Interfejsu komunikacyjnego SWU, 

i) zapewnienie  gwarancji  Interfejsu komunikacyjnego SWU, w okresie minimum 

24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru  

potwierdzającego wdrożenie Interfejsu komunikacyjnego SWU. Gwarancja obejmuje 

diagnozowanie i usuwanie Błędów Interfejsu komunikacyjnego SWU. 

5. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie Interfejsu 

komunikacyjnego SWU. Szkolenia muszą być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego 

w wymiarze nie mniejszym niż 2 razy po 4 godziny dla minimalnie 2, a maksymalnie 4 

przedstawicieli Zamawiającego. Szkolenie będzie przeprowadzony w Godzinach roboczych. 

Szczegółowy termin szkolenia zostanie uzgodniony przez Strony. Podstawą odbioru jest 

protokół odbioru. 

6. Monitorowanie Komunikacji i obsługa awarii Komunikacji realizowanej z zastosowaniem 

Interfejsu komunikacyjnego SWU. 
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7. Zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie przedmiotu zamówienia, w wymiarze 100 

(słownie: sto) Roboczogodzin. 

8. Zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie przedmiotu zamówienia, w wymiarze 100 

(słownie: sto) Roboczogodzin jako zamówienie opcjonalne. Usługa świadczona na pisemne 

zlecenie Zamawiającego. 

9. Świadczenie usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS. Szczegółowy zakres 

ww. usługi zawiera Załącznik nr 4 do OPZ. 

Rozdział 3. Harmonogram realizacji prac 
Harmonogram stanowi Załącznik nr 3 do OPZ. 

Rozdział 4. Harmonogram rozliczania realizacji przedmiotu umowy 

Lp. Nazwa zadania Rodzaj rozliczenia Dokument 
potwierdzający 

realizację 

1. Świadczenie usługi Contact Center: 

a) do 5 000 Zgłoszeń miesięcznie, 
b) od 5 001 do 10 000 Zgłoszeń miesięcznie 

– zamówienie opcjonalne,zamówienie opcjonalne,zamówienie opcjonalne,zamówienie opcjonalne, 
c) w zakresie Innych systemów 

Zamawiającego, zwiększenie wolumetrii 
względem usług określonych w lit. a) i b), 
o 1 000 Zgłoszeń miesięcznie – 
zamówienie opcjonalne.zamówienie opcjonalne.zamówienie opcjonalne.zamówienie opcjonalne. 

Miesięczne Podpisany 
miesięczny 

protokół odbioru 

2. Opracowanie metod zasilania Bazy Wiedzy I linii 
Wsparcia. 

Jednorazowe Podpisany 
protokół odbioru 

3. Opracowanie Skryptów Call Center. Jednorazowe Podpisany 
protokół odbioru 

4. Zaprojektowanie, skonfigurowanie i wdrożenie 
Interfejsu komunikacyjnego SWU. 

Jednorazowe Podpisany 
protokół odbioru 

5. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie Interfejsu 
komunikacyjnego SWU. 

Jednorazowe Podpisany 
protokół odbioru 

6. Monitorowanie Komunikacji i obsługa awarii 
Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 
komunikacyjnego SWU. 

Miesięczne Podpisany 
miesięczny 

protokół odbioru 

7. Zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie 
przedmiotu zamówienia w wymiarze 100 

Po zrealizowaniu 
zlecenia 

Podpisany 
protokół odbioru 
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Roboczogodzin. zlecenia 

8. Zapewnienie godzin rozwojowych w zakresie 
przedmiotu zamówienia w wymiarze do 100 
Roboczogodzin – zamówieni opcjonalne. 

Po zrealizowaniu 
zlecenia 

Podpisany 
protokół odbioru 

zlecenia 

9. Świadczenie usługi wysyłania krótkich wiadomości 
tekstowych SMS. 

Miesięczne Podpisany 
miesięczny 

protokół odbioru 

 

Rozdział 5. Wymagania wspólne dla funkcji Call Center, Help Desk i I Linii wsparcia 

1. W ramach usługi Contact Center, Wykonawca zapewni (za pomocą Kanałów 

komunikacyjnych) realizację funkcji Call Center, Help Desk i I Linii wsparcia oraz obsługę 

Zgłoszeń od wszystkich użytkowników Systemów Zamawiającego zgodnie z definicją: 

Zgłaszający. Z perspektywy Wykonawców Systemu P1, usługa Contact Center świadczona w 

ramach niniejszej umowy, rozumiana jest jako pierwsza linia wsparcia i pojedynczy punkt 

kontaktu (Single Point of Contact) dla Zgłaszających. 

2. Obsługa Zgłoszeń musi być realizowana w języku polskim w trybie 7/24/365. 

3. Call Center Wykonawcy, SWU Wykonawcy oraz sieć łączności realizująca komunikację 

pomiędzy Systemami SWU, muszą być zrealizowane w całości w infrastrukturze na 

terytorium Polski. 

4. Szacowany wolumen zgłoszeń 

a) Zamówienie podstawowe obejmujące Zgłoszenia dla Systemu P1 – do 5 000 Zgłoszeń 

miesięcznie. 

b) Zamówienie opcjonalneZamówienie opcjonalneZamówienie opcjonalneZamówienie opcjonalne obejmujące Zgłoszenia dla Systemu P1 – od 5 001 do 10 000 

Zgłoszeń miesięcznie. 

c) Zamówienie opcjonalneZamówienie opcjonalneZamówienie opcjonalneZamówienie opcjonalne obejmujące Zgłoszenia dla Innych systemów Zamawiającego – 

zwiększające ilość Zgłoszeń określonych w pkt 4 lit a) i b), o 1 000 Zgłoszeń miesięcznie. 

5. Zamówienie opcjonalne o którym mowa w pkt. 4 lit. b) jest to wielokrotność zamówienia 

podstawowego określonego w pkt. 4 lit. a) (w przedziale od 5 001 do 10 000 Zgłoszeń 

miesięcznie) i może zostać złożone na 48 godzin przed rozpoczęciem jego świadczenia. 

Usługa świadczona na pisemne zlecenie Zamawiającego.  

6. Zamówienie opcjonalne o którym mowa w pkt. 4 lit. c) może zostać złożone na 14 dni przed 

rozpoczęciem jego świadczenia. Usługa świadczona na pisemne zlecenie Zamawiającego. 

7. Wymagana dostępność usługi Contact Center – minimum 99,5%, rozliczana w okresach 

jednego miesiąca.  
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8. Przyjęte w niniejszym OPZ rozróżnienie funkcji: Call Center, Help Desk i I linia wsparcia ma 

na celu podział różnych rodzajów aktywności w ramach usługi Contact Center i nie stanowi 

wymagań dotyczących organizacji pracy personelu Contact Center.  

9. Funkcja Call Center obejmuje aktywności: 

a) odbierania Zgłoszeń drogą telefoniczną w oparciu o numery telefoniczne, o których 

mowa w definicji Kanałów komunikacji,   

b) rejestrowania Zgłoszeń telefonicznych,  

c) udzielania instruktażu bezpośrednio podczas rozmowy telefonicznej ze Zgłaszającym. 

10. Funkcja Help Desk obejmuje aktywności:  

a) obsługi Zgłoszeń drogami innymi niż bezpośrednia rozmowa telefoniczna,  

b) wsparcia personelu obsługującego Zgłoszenia telefoniczne, 

c) aktualizacji Bazy Wiedzy I linii wsparcia. 

11. Funkcja I linia wsparcia obejmuje aktywności Contact Center ukierunkowane na 

przekazywanie Zgłoszeń i komunikację z Wykonawcami Systemu P1, realizującymi usługi II 

linii wsparcia, w tym również aktualizację Bazy Wiedzy I linii wsparcia poprzez: 

a) rejestrację opisów przypadków dla których opracowano rozwiązania w ramach 

Contact Center, 

b) rejestrację opisów rozwiązań dostarczonych przez Wykonawców Systemu P1, 

realizujących usługi II linii wsparcia, 

c) rejestrację opisów rozwiązań dostarczonych przez Zamawiającego. 

12. Contact Center Wykonawcy będzie współdziałało z Rezerwowym Contact Center 

zapewnianym przez Zamawiającego oraz skonfigurować mechanizmy przekierowania 

połączeń przychodzących na Call Center Wykonawcy, na linie telefoniczne Rezerwowego 

Contact Center.  

13. Procesy utrzymania zostaną zrealizowane w sposób opisany w dokumencie „Wytyczne 

wdrożenia modelu utrzymania dla Systemu P1”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

OPZ. 

14. W procesie Zarządzania Zgłoszeniami w obszarze Funkcji Call Center, Wykonawca 

odpowiada za: 

a) odebranie Zgłoszenia kanałem głosowym, 

b) analizę i diagnozę Zgłoszenia głosowego, 

c) rejestracje Zgłoszenia głosowego, 

d) udzielenie porady Zgłaszającemu – w oparciu o informacje zgromadzone w Bazie 

Wiedzy I linii wsparcia, 

e) uzyskanie od Zgłaszającego akceptacji obsługi Zgłoszenia, 
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f) zamknięcie Zgłoszenia. 

15. W procesie Zarządzania Zgłoszeniami w obszarze Funkcji Help Desk, Wykonawca odpowiada 

za: 

a) odebranie Zgłoszenia droga mailową lub przez Formularz webowy, 

b) analizę i diagnozę Zgłoszenia, 

c) zarejestrowanie Zgłoszenia, 

d) udzielenie porady Zgłaszającemu - w oparciu o informacje zgromadzone w Bazie 

Wiedzy I linii wsparcia, 

e) uzyskanie od Zgłaszającego akceptacji obsługi Zgłoszenia, 

f) zamknięcie Zgłoszenia. 

16. W procesie Zarządzania Zgłoszeniami, Wykonawca odpowiada za: 

a) kategoryzację Zgłoszeń, w szczególności zakwalifikowanie Zgłoszeń jako Incydentów, 

oraz ich eskalację do procesu Zarządzania Incydentami, 

b) kategoryzację Zgłoszeń jako Zleceń, oraz ich eskalację do procesu obsługi Zleceń. 

17. W zakresie procesu Zarządzania Zdarzeniami, Wykonawca odpowiada za przyjmowanie 

i aktualizowanie opisu stanu realizacji Zgłoszeń od: 

a) Wykonawcy odpowiedzialnego za utrzymanie ITS Systemu P1, 

b) przedstawicieli Zamawiającego. 

18. W procesie Zarządzania Incydentami, w ramach Funkcji I linii wsparcia, Wykonawca 

odpowiada za: 

a) zarejestrowanie Incydentu, 

b) kwalifikowanie Incydentów na podstawie opisów Zgłoszenia, w oparciu o informacje 

z Bazy Wiedzy I linii wsparcia, 

c) eskalowanie funkcjonalne i hierarchiczne zgłoszeń Incydentów do:  

• Wykonawców Systemu P1 realizujących usługi II linii wsparcia 

• Wykonawcy utrzymującego System P2/SA, 

• Wykonawcy utrzymującego ITS Systemu P1, 

• przedstawicieli Zamawiającego, 

d) aktualizację statusu błędu krytycznego w sytuacji zastosowania obejścia, 

e) odbieranie informacji o zakończeniu obsługi Incydentu, 

f) weryfikację skuteczności rozwiązania Incydentu, również w wyniku zastosowania 

procedury awaryjnej lub obejścia, 

g) zamknięcie obsługi Incydentu, 

h) identyfikowanie Zgłoszeń zakwalifikowanych jako Problemy, oraz monitorowanie 

przebiegu ich rozwiązywania, lub ponownego otwarcia. 
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19. W zakresie procesu Zarzadzania Problemami, Wykonawca odpowiada za identyfikowanie 

Zgłoszeń zakwalifikowanych jako Problemy, oraz zgłaszanie ich ponownego otwarcia.  

20. W zakresie procesu Zarzadzania Zmianą, Wykonawca odpowiada za identyfikowanie 

Zgłoszeń zakwalifikowanych jako Problemy, oraz zgłaszanie ich ponownego otwarcia.  

21. Wykonawca uczestniczy w procesach: Zarządzania Zmianą, Zarządzania Zasobami 

i konfiguracją, w zakresie identyfikowania Zgłoszeń zakwalifikowanych jako RFC, oraz 

aktualizacje informacji o ich realizacji.  

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za Opracowanie Formularza webowego w terminie 

określonym w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 3 do OPZ. 

Rozdział 6. Raportowanie i rozliczanie usługi Contact Center 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usługi w sposób zapewniający skuteczne 

kwalifikowanie Zgłoszeń do samodzielnej obsługi przez Funkcje Call Center i Help Desk, 

w oparciu o Bazę wiedzy I linii wsparcia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania Bazy wiedzy I linii wsparcia, poprzez 

tworzenie opisów rozwiązań dla Zgłoszeń  powtarzających się. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania Bazy wiedzy I linii wsparcia, poprzez 

umieszczanie opisów rozwiązań Zgłoszeń, dostarczanych przez Wykonawców Systemu P1, 

realizujących usługi II linii wsparcia. 

4. Wykonawca będzie raportował sposób realizacji usługi I linii wsparcia (zgodnie z 

procedurami i szablonami uzgodnionymi z Zamawiającym w terminie do 30 dni od 

rozpoczęcia realizacji usługi I linii wsparcia), w cyklu miesięcznym (do 3 dnia roboczego 

każdego miesiąca kalendarzowego przekazany zostanie Zamawiającemu raport obejmujący 

zakresem ostatni miesiąc kalendarzowy). Raport  powinien się składać co najmniej z 

następujących elementów:  

a) Zestawienia parametrów jakościowych I linii wsparcia w zakresie:  

• wymaganych wartości parametrów,  

• aktualnych wartości parametrów za miesiąc, który obejmuje raport,  

• analizy trendów zmian wartości parametrów dla danych 12 ostatnich raportów,  

b) Zestawienie całkowitej liczby połączeń telefonicznych przychodzących w danym 

miesiącu.  

c) Zestawienia realizacji przyjętych Zgłoszeń obejmującego:  

• wykaz przyjętych Zgłoszeń,  

• wykaz rozwiązanych Zgłoszeń,  
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• wykaz Zgłoszeń przekazanych zespołom II linii wsparcia, lub Wykonawcom 

utrzymującym ITS, 

• wykaz obejść zastosowanych w związku z obsługą Zgłoszeń,  

• czasy obsługi poszczególnych Zgłoszeń w podziale na uzgodnione z Zamawiającym 

kategorie,  

• Zgłoszenia dla których miały miejsce przekroczenia czasów obsługi, wraz z opisem 

przyczyn zaistnienia tych przekroczeń. 

d) Załącznika, zawierającego: 

a. kopię zawartości Bazy Wiedzy Wykonawcy, w formacie uzgodnionym z 

Zamawiającym. W przypadku nie uzgodnienia formatu, wymagany jest eksport w 

formie ustrukturalizowanych plików tekstowych (np. CSV*), zawartości wszystkich 

tablic bazy danych, oraz dostarczenie dokumentacji struktury bazy danych 

obejmującą:  

i. specyfikację wszystkich tablic, struktur tablic, atrybutów i typów atrybutów 

(kolumn) tablic, 

ii. specyfikację kluczy głównych, kluczy obcych i więzów relacyjnych, 

iii. specyfikację więzów integralności. 

b. kopię ewidencji Zgłoszeń, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku 

nie uzgodnienia formatu, wymagany jest eksport w formie ustrukturalizowanych 

plików tekstowych (np. CSV*), zawartości wszystkich tablic bazy danych, oraz 

dostarczenie dokumentacji struktury bazy danych obejmującą:  

i. specyfikację wszystkich tablic, struktur tablic, atrybutów i typów atrybutów 

(kolumn) tablic, 

ii. specyfikację kluczy głównych, kluczy obcych i więzów relacyjnych, 

iii. specyfikację więzów integralności. 

c. nagrania rozmów zostaną przekazywane do Zamawiającego w formacie 

uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku nie uzgodnienia formatu, nagrania 

rozmów zostaną przekazane w formacie MP3. 

5. Raz w miesiącu, przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego będzie przeprowadzany przegląd 

Zgłoszeń i raportów I i II linii wsparcia pod kątem poprawności realizacji usługi I i II linii 

wsparcia. Przegląd będzie w szczególności obejmował weryfikację:  

a) priorytetów Zgłoszeń,  

b) klasyfikacji Zgłoszeń,  

c) jakości dokumentacji Zgłoszeń,  
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d) komunikacji I linii wsparcia ze Zgłaszającymi, sposobu przekazywania Zgłoszeń do II linii 

wsparcia, zespołów eksperckich i wykonawców utrzymujących ITS. 

6. Zamawiający weryfikuje raport w ciągu do 4 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia uwag, 

Wykonawca poprawia lub uzupełnia raport w ciągu do 3 dni roboczych. Podstawą 

wystawienia faktury jest akceptacja raportu przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, w szczególności rozszerzenia zakresu 

raportów. 

Rozdział 7. Wymagania dla SWU Wykonawcy 
SWU Wykonawcy musi spełniać poniższe, minimalne wymagania 

1. Rejestracja Zgłoszeń w SWU Wykonawcy 

1.1. Rejestrowanie Zgłoszeń przychodzących pocztą elektroniczną (jeden z Kanałów 

komunikacyjnych).  

1.2. Rejestrowanie Zgłoszeń otrzymanych za pomocą Formularza webowego (jeden z Kanałów 

komunikacyjnych).  

1.3. Rejestrowanie Zgłoszeń otrzymanych poprzez Interfejs komunikacyjny SWU.  

1.4. Udostępnianie SWU Zamawiającego informacji o Zgłoszeniach, z możliwością filtrowania 

według każdego atrybutu Zgłoszenia. 

1.5. Generowanie automatycznych powiadomień wysyłanych do Zgłaszającego za pomocą 

kanału o którym mowa w ust 1.1, np.: powiadomienia o zarejestrowaniu, zamknięciu, ale 

także zmianie statusu Zgłoszenia.  

1.6. Dołączanie i przechowywanie oraz wyświetlanie załączników (w szczególności w formacie: 

PDF*, DOCX*, XLSX*, JPG*, GIF*, TIGG*, BMP*, ZIP*, RAR*).  

1.7. Automatyczna rejestracja Zgłoszeń  na podstawie zdarzeń pochodzących z systemów 

monitorujących pracę określonych urządzeń np.: serwerów, urządzeń sieciowych, UPS. 

Przekazywanie takich zgłoszeń powinno być możliwe automatycznie, poprzez co najmniej 

jedną z dróg:  

a) poczta elektroniczna – w sposób zapewniający uzyskanie niezaprzeczalności 

doręczenia,  

b) web services, 

c) inny, uzgodniony z Zamawiającym. 

1.8. Rejestracja Zgłoszenia w SWU Wykonawcy musi obejmować co najmniej takie elementy jak:  

a) data i czas Zgłoszenia - generowane automatycznie, 

b) unikalny identyfikator Zgłoszenia - generowany automatycznie, 

c) nazwa podmiotu Zgłaszającego, nazwisko/ imię osoby zgłaszającej, 
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d) co najmniej dwa atrybuty kategorii klasyfikacji: 

• kategoria Zgłoszenia (porada, usługa standardowa, incydent, inne), 

• pilność (kolejkowane, pilne , krytyczne), 

e) priorytet Zgłoszenia (definiowany automatycznie na podstawie kategorii Zgłoszenia i 

pilności), 

f) atrybuty  Zgłoszenia:  

• usługa której dotyczy Zgłoszenie,  

• temat Zgłoszenia, 

g) rejestracja opisu przekazana przez Zgłaszającego,  

h) dane dotyczące Zgłaszającego. 

2. Obsługa Zgłoszeń w SWU Wykonawcy 

2.1. Zaklasyfikowanie Zgłoszenia do opracowania przez funkcję Help Desk 

Data i czas przekazania Zgłoszenia do odpowiedniego konsultanta Help Desk  

2.2. Zaklasyfikowanie Zgłoszenia do opracowania przez funkcję I Linii wsparcia 

a) Data i czas wstępnego zaklasyfikowania Zgłoszenia na podstawie Bazy Wiedzy I linii wsparcia 

b) Data i czas przekazania Zgłoszenia do odpowiedniej II linii wsparcia (eskalacja funkcjonalna);  

c) Data i czas przekazania Zgłoszenia do Zamawiającego (eskalacja funkcjonalna);  

d) Data i czas zamknięcia Zgłoszenia;  

2.3. Zgłoszenia będą przypisywane do odpowiedniej osoby/grupy wsparcia: manualnie lub 

automatycznie - na podstawie Bazy Wiedzy I linii Wsparcia i Skryptów  Call Center. 

2.4. Rejestracja zgłoszeń w SWU Wykonawcy musi zapewniać: 

• śledzenie zmian w cyklu życia Zgłoszenia, przy czym treść Zgłoszenia po 

zarejestrowaniu musi być nieedytowalna. Wszelkie zmiany muszą być rejestrowane 

jako elementy dodatkowe, dopisywane w trakcie realizacji Zgłoszenia 

z wyspecyfikowaniem daty i czasu edycji oraz danych edytującego,  

• określanie terminów zakończenia obsługi Zgłoszenia, 

•  podział Zgłoszenia na zadania rozwiązywane przez różne osoby/grupy wsparcia 

równolegle lub sekwencyjnie (po zamknięciu jednego, uruchamiane jest kolejne) 

i automatyczne ich śledzenie w powiązaniu ze Zgłoszeniem głównym,  oraz 

automatyczne zamknięcie Zgłoszenia po rozwiązaniu ostatniego zadania składowego, 

• tworzenie wpisów do Bazy Wiedzy na podstawie rozwiązań bieżących Zgłoszeń, 

•  uruchomienie procesu akceptacyjnego dla Wniosków o standardową usługę.  
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2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji stanu bazy danych zgłoszeń 

prowadzonej przez Wykonawcę,  w szczególności w celu zweryfikowania prowadzenia 

ewidencji. 

• W tym celu wymagane jest utworzenie profili dostępu dla przedstawicieli 

Zamawiającego, do bazy danych zgłoszeń w SWU Wykonawcy.  

2.6. Kategoryzacja Incydentów w SWU Wykonawcy - funkcja I linii wsparcia oraz współdziałanie 

z Wykonawcami Systemu P1 realizującymi usługi II linii wsparcia 

2.6.1. Zgłoszenia zakwalifikowane jako Incydenty, będą kategoryzowane w ramach funkcji 

I linii wsparcia. 

2.6.2. Zasady kategoryzacji, z uwzględnieniem parametrów: PILNOŚĆ, ZASIĘG – zostaną 

opracowane po podpisaniu umowy, w oparciu o zalecenia dostarczone przez 

Zamawiającego.  

2.6.3. Rejestracja Incydentów przesyłanych drogą elektroniczną lub poprzez interfejsy czy 

web serwisy z systemów monitorowania infrastruktury.  W ramach projektu 

Wykonawca zapewni opracowanie komunikacji  pomiędzy własnym SWU, a 

funkcjonującymi w środowisku Zamawiającego systemami monitorowania.  

2.6.4. Możliwość kategoryzacji i klasyfikacji Incydentu w co najmniej 3-poziomowej, 

hierarchicznej strukturze,  

2.6.5. Obsługa tzw. lawinowych Incydentów (Incydenty takie same, lecz pochodzące od 

różnych użytkowników) poprzez podłączanie ich do jednego głównego Incydentu. 

W podglądzie Incydentu musi się pojawić informacja o podpiętych do niego rekordach.  

2.6.6. Wraz z przesłaniem utworzonego Incydentu do grupy wsparcia lub osoby, musi 

istnieć możliwość przywiązania akcji wysłania powiadomienia poprzez system, za 

pomocą e-maila, wszystkich członków wskazanej grupy wsparcia lub osoby z informacją 

o pojawieniu się nowego Incydentu.  

2.6.7. Właściciele (odpowiedni Wykonawcy II linii wsparcia) wszystkich kategorii 

Incydentów muszą być określani na podstawie Bazy wiedzy I linii wsparcia.  

2.6.8. Musi być dostępna funkcjonalność bazy wiedzy dla wspierania rozwiązania, 

rozumiana, jako skatalogowany opis znanych błędów, powiązań między Incydentami i 

kategoriami zasobów w CMDB Zamawiającego, wraz z mechanizmem wyszukiwania 

rozwiązań według zadanych kryteriów.  

2.6.9. Dostęp do modyfikacji opisu (rekordu) obsługiwanego Incydentu musi mieć 

pracownik grupy wsparcia przypisany do niego lub zdefiniowany w systemie 

Koordynator I linii wsparcia. 
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2.6.10. SWU Wykonawcy musi umożliwiać definiowanie filtrów dostępu do grup Incydentów, 

np. raportowanie Incydentów o przekroczonym czasie rozwiązania.  

2.6.11. SWU Wykonawcy musi umożliwiać definiowania  co najmniej 3 progów eskalacyjnych 

oraz akcji podejmowanych automatycznie w przypadku przekroczenia ustalonego 

progu (co najmniej wysłanie e-mail do zdefiniowanej osoby/grupy wsparcia o 

zaistniałym przekroczeniu).  

2.6.12. SWU Wykonawcy musi umożliwiać rejestrację wszystkich działań diagnostycznych, 

naprawczych, przekazań do innych grup wsparcia. Informacje o czasie przebywania 

zgłoszeń w poszczególnych grupach wsparcia muszą być dostępne w wersji 

statystycznej za wybrany okres i dla wybranej grupy Incydentów.  

2.6.13. SWU Wykonawcy musi prezentować operatorom Contact Center wolumen aktualnie 

przypisanych do nich Zgłoszeń, np. z podziałem na priorytet, kategoryzację itp.  

2.6.14. System musi umożliwiać podgląd w formie graficznej aktualnego statusu Incydentu.  

2.6.15. SWU Wykonawcy musi mieć możliwość informowania Użytkowników zgłaszających 

oraz pracowników Contact Center o bieżących pracach i awariach, tzw. hot news - 

informacje z ostatniej chwili za pomocą tablicy ogłoszeń lub okien pop-up, na 

podstawie komunikatów generowanych przez SWU Zamawiającego. 

2.6.16. Zgłaszający muszą otrzymywać automatycznie informację zwrotną potwierdzającą 

przyjęcie i rozwiązanie Zgłoszenia.  

2.6.17. W przypadku, gdy rozwiązanie zgłoszenia wymaga korespondencji ze Zgłaszającym 

Użytkownikiem, taka korespondencja musi odbywać się poprzez system i musi być 

powiązana ze Zgłoszeniem.  

2.6.18. SWU Wykonawcy musi umożliwiać automatyczne zamykanie Incydentów 

rozwiązanych, które następowałoby po potwierdzeniu rozwiązania przez użytkownika 

lub po przekroczeniu zdefiniowanego czasu oczekiwania na potwierdzenie zamknięcia 

Incydentu przez użytkownika. 

2.6.19. SWU Wykonawcy musi umożliwiać definiowanie, przeprowadzanie oraz analizę 

wyników ankiet, przeprowadzanych wśród Zgłaszających okresowo lub po rozwiązaniu 

zgłoszenia. 

2.6.20. SWU Wykonawcy musi umożliwiać Zgłaszającemu  dokonanie reklamacji jego 

wykonania i obsługę procesu reklamacji. 

2.6.21. SWU Wykonawcy musi umożliwiać definiowanie powiadomień informujących o braku 

aktywności w kontekście wskazanych Zgłoszeń (monitorowanie czasu reakcji na 

Zgłoszenia).  
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2.6.22. SWU Wykonawcy musi posiadać możliwość mierzenia czasów pomiędzy zmianami 

poszczególnych statusów, w jakich znajduje się Zgłoszenie i powiązanie z nimi eskalacji 

hierarchicznych.  

2.6.23. SWU Wykonawcy musi umożliwiać śledzenie całkowitego czasu rozwiązania 

Incydentu. Pomiar musi uwzględniać przedziały czasowe, w których obsługa Incydentu 

była wstrzymana po stronie pracowników Contact Center lub Wykonawców 

realizujących II linie wsparcia, np.: oczekiwanie na informacje od Zgłaszającego.  

2.6.24. SWU Wykonawcy musi umożliwiać personelowi Contact Center wstrzymanie prac 

nad Incydentem. Wstrzymanie prac musi powodować zawieszenie mierzenia czasu 

rozwiązania Incydentu. Wznowienie prac może być aktywowane przez tego samego lub 

inne operatora Contact Center. Zarówno zawieszenie jak i odwieszenie Incydentu musi 

być powiązane z koniecznością podania powodu przez osobę dokonującą tej operacji.  

2.6.25. SWU Wykonawcy musi umożliwiać wymuszanie wypełnienia wszystkich oznaczonych 

jako niezbędne pól przed zamknięciem/zmianą statusu Zgłoszenia.  

2.7. Baza Wiedzy Wykonawcy  

2.7.1. Baza Wiedzy Wykonawcy obejmuje Bazę Wiedzy I linii wsparcia. 

2.7.2. SWU Wykonawcy musi umożliwiać obsługę wpisów oraz dostęp do Bazy Wiedzy 

Wykonawcy za pomocą interfejsu WWW.  

2.7.3. SWU Wykonawcy musi umożliwiać budowanie wpisów Bazy Wiedzy Wykonawcy dla 

użytkowników końcowych (Self Service), oraz jej udostępnianie za pomocą interfejsu 

WWW.  

2.7.4. SWU Wykonawcy musi umożliwiać dostęp do Bazy Wiedzy Wykonawcy oraz 

wyszukiwanie informacji dla pracowników grup wsparcia pracujących nad 

rozwiązaniem danego Incydentu.  

2.7.5. SWU Wykonawcy musi umożliwiać dostęp do Bazy Wiedzy Wykonawcy oraz 

wyszukiwanie informacji dla pracowników grup wsparcia pracujących nad 

rozwiązaniem Zgłoszenia lub znanego błędu.  

2.7.6. SWU Wykonawcy musi zapewnić możliwość tworzenia wpisów do Bazy Wiedzy 

Wykonawcy na podstawie rozwiązań bieżących Zgłoszeń, oraz wpisywania obejść 

znalezionych podczas rozwiązywania Problemu.  

2.7.7. Baza Wiedzy Wykonawcy musi posiadać mechanizm umożliwiający menedżerowi 

Bazy Wiedzy (rola Wykonawcy ) akceptację nowych i zmienionych wpisów.  

2.7.8. Bazy Wiedzy Wykonawcy musi posiadać mechanizmy zaawansowanego 

wyszukiwania wpisów po słowach kluczowych i z wykorzystaniem kategorii wpisów.  
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2.7.9. Baza Wiedzy Wykonawcy musi umożliwiać zarządzającemu Bazą Wiedzy 

definiowanie kategorii wiedzy.  

2.7.10. Baza Wiedzy Wykonawcy musi umożliwiać zarządzającemu  Bazą Wiedzy 

definiowanie ról w narzędziu oraz przypisywanie do zdefiniowanych ról użytkowników 

bazy wiedzy.  

2.7.11. SWU Wykonawcy musi umożliwiać zarządzającemu Bazą Wiedzy przeglądanie 

dokumentów z Bazy Wiedzy Wykonawcy oczekujących na akceptację.  

2.7.12. Musi istnieć możliwość dołączania załączników (np. dokumenty, zdjęcia, rysunki, linki 

do stron www) do tworzonych dokumentów w Bazie Wiedzy Wykonawcy.  

2.7.13. Musi istnieć możliwość zbudowania scenariuszy(skryptów) działania dla operatorów 

Contact Center. Scenariusz oparty na informacjach zgromadzonych w Bazie Wiedzy 

Wykonawcy (w szczególności wpisach dotyczących problemów, obejść, incydentów 

oraz załącznikach) musi zawierać predefiniowany zbiór rozwiązań i kroków, jakie należy 

przedsięwziąć, aby zarejestrować Zgłoszenie a następnie skategoryzować i rozwiązać.  

2.7.14. Wykonawca opracuje mechanizm zapewniający synchronizowanie zawartości Bazy 

Wiedzy Wykonawcy z Bazą Wiedzy Zamawiającego, z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU. 

2.8. Realizacja zgłoszeń przez Contact Center - zgłoszenia standardowe  

2.8.1. SWU Wykonawcy musi umożliwiać rejestrowanie Zgłoszeń będącymi rutynowymi 

wnioskami o usługi, zgłoszeniami zadań serwisowych oraz ich obsługę za pomocą 

interfejsu WWW.  

2.8.2. SWU Wykonawcy musi umożliwiać monitorowanie Zgłoszeń będącymi wnioskami 

o usługi, w tym szczegółów wykonawczych oraz terminów realizacji.  

2.8.3. SWU Wykonawcy musi umożliwiać przypisanie do Zgłoszeń będącymi wnioskami 

o usługi, nazwy usługi IT, z którą związany jest dany wniosek. Lista usług IT musi być 

pobierana z Bazy Wiedzy Zamawiającego.  

2.8.4. SWU Wykonawcy musi umożliwiać dołączenie do Zgłoszeń będących wnioskami 

o usługę, załączników w dowolnym formacie.  

2.8.5. SWU Wykonawcy musi posiadać mechanizm automatycznego informowania osoby, 

która zarejestrowała Zgłoszenia będące wnioskami o usługę, o zmianie jego statusu 

oraz postępach prac, zgodnie z parametrami i warunkami zdefiniowanymi przez 

Koordynatora I linii wsparcia.  

2.8.6. SWU Wykonawcy musi posiadać mechanizm automatycznego informowania 

pracowników personelu Contact Center  o przypisaniu Zlecenia oraz zmianie jego 
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statusu, zgodnie z parametrami i warunkami zdefiniowanymi przez Koordynatora I linii 

wsparcia.  

2.8.7. SWU Wykonawcy musi posiadać możliwość definiowania i edycji statusów Zleceń, 

przez Koordynatora I linii wsparcia.  

2.8.8. SWU Wykonawcy zapewni możliwość zdefiniowania, jakie Zlecenia wymagają 

akceptacji. Musi istnieć możliwość zbudowania drzewa decyzyjnego, przypisując 

odpowiednie role akceptujące.  

2.8.9. W  SWU Wykonawcy, użytkownik występujący w roli akceptującego musi mieć wgląd 

do wybranych informacji ze Zleceń  (np. przez portal WWW systemu) i mieć możliwość 

podjęcia szeregu decyzji, takich jak: zaakceptować, odrzucić, zawiesić, poprosić 

o uzupełnienie czy też zmianę parametrów Zleceń, np. daty wykonania itp.  

2.8.10. Po pozytywnej akceptacji wniosku przez wszystkie osoby ze ścieżki w SWU 

Wykonawcy, wniosek jest przekazywany zgodnie ze zdefiniowanym przepływem do 

dalszej obsługi w ramach struktury wsparcia Zamawiającego.  

2.8.11. SWU Wykonawcy musi umożliwiać zaawansowane Zleceń po dowolnym ich polu.  

2.8.12. SWU Wykonawcy musi umożliwiać stosowanie różnych kodów zamknięcia Zgłoszeń 

będących wnioskami o usługę, dla celów informacyjnych i raportowania.  

2.8.13. SWU Wykonawcy musi umożliwiać definiowanie kodów zamknięcia Zgłoszeń 

będących wnioskami o usługę Koordynatora I linii wsparcia.  

2.8.14. SWU Wykonawcy musi posiadać możliwość zdefiniowania wzorca Zgłoszenia 

będącego wnioskiem o usługę i przypisania go do usługi IT.  

2.9. Archiwizowanie elektronicznej ewidencji Zgłoszeń 

1. SWU Wykonawcy musi zapewnić przechowywanie danych wszystkich Zgłoszeń. 

2. Wykonawca zapewni periodyczne (w okresach minimum miesięcznych) wykonywanie 

kopii ewidencji Zgłoszeń, oraz ich przechowywanie w sposób eliminujący ryzyko utraty 

danych. 

3. Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiającego dostęp do ewidencji Zgłoszeń 

w Systemie SWU Wykonawcy, poprzez udostępnienie stałych profili użytkowych 

w Systemie SWU Wykonawcy, również poprzez tworzenie raportów wyświetlanych 

(GUI), drukowanych , oraz zapisywanych w formie elektronicznej w formacie plików 

CSV* lub XLSX*. 

4. Wykonawca zapewni i udostępni mechanizm przekazywania danych o Zleceniach, do 

Systemu SWU Zamawiającego; on-line, lub poprzez eksport danych do pliku 
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w uzgodnionym formacie. Przekazywanie danych będzie wykonywane okresowo 

(w okresach miesięcznych), oraz na życzenie Zamawiającego. 

Rozdział 8. Wymagania dla funkcji I linii wsparcia Wykonawcy 

1. W ramach funkcji I linii wsparcia, Wykonawca zapewni: 

1.1. Komunikację z Wykonawcami Systemów Zamawiającego i przedstawicielami 

Zamawiającego. 

1.2. Identyfikowanie Zgłoszeń dotyczących usług realizowanych przez System P1. 

1.3. Identyfikowanie Zgłoszeń dotyczących usług realizowanych przez Inne systemy 

Zamawiającego. 

1.4. Klasyfikowanie Zgłoszeń w oparciu o kryteria dostarczone przez Zamawiającego, 

oraz przekazywanie Zgłoszeń do Wykonawców Systemu P1, lub Wykonawców 

Innych systemów Zamawiającego. 

1.5. Przyjmowanie od Wykonawców Systemów Zamawiającego komunikatów o stanie 

realizacji Zgłoszeń. 

1.6. Prowadzenie ewidencji Zgłoszeń w Systemie SWU Wykonawcy, obejmującą 

rejestrowanie komunikatów od  Wykonawców Systemów Zamawiającego, 

nadawanie i zmiany statusów Zgłoszeń, odpowiednio do faz realizacji Zgłoszeń. 

1.7. Zarejestrowane komunikaty oraz zmiany statusów Zgłoszeń muszą zawierać 

informacje o czasie odebrania komunikatu, z zachowaniem chronologii (stemple 

czasowe). 

2. W ramach funkcji I linii wsparcia, Wykonawca będzie dokumentował w Systemie SWU 

Wykonawcy zastosowane rozwiązania tymczasowe i docelowe dla Incydentów, obejścia 

oraz znane błędy, a także diagnozy Incydentów przekazywane przez Wykonawców 

Systemów Zamawiającego. 

Rozdział 9. Wymagania dla systemu i funkcji Call Center Wykonawcy 

1. Call Center Wykonawcy zapewni obsługę Zgłoszeń przychodzących następującymi 

Kanałami komunikacyjnymi: 

• Głosowy (telefoniczny, automatyczne zapowiedzi, VoIP (np. Skype)*) 

• Tekstowy (poczta elektroniczna (email), Formularz webowy) 

2. W ramach funkcji Call Center Wykonawcy wymagane są następujące, minimalne 

funkcjonalności: 
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2.1. Funkcjonalność informowania Zgłaszającego o kolejności i szacowanym czasie 

oczekiwania lub informowania, iż przewidywany czas oczekiwania przekracza 

zdefiniowany próg czasu. 

2.2. Konfigurowanie długości przerw między kolejnymi rozmowami kierowanymi do 

danego operatora Call Center. 

2.3. Możliwość pracy w trybie przypisania operatora Call Center wyłącznie do kolejek 

kontaktów przychodzących drogą telefoniczną w godzinach największego ruchu 

połączeń przychodzących oraz możliwość zmiany przypisanych kolejek części 

operatorów Call Center na obsługę kolejek tekstowych (email, Formularz webowy, 

itp.) lub obsługę telefonicznych kampanii wychodzących poza godzinami szczytu 

połączeń przychodzących. 

2.4. Funkcjonalność umożliwiająca automatyczne rozłączenie rozmowy w przypadku, gdy 

czas oczekiwania Zgłaszającego przekroczy zdefiniowaną długość np. 30 minut. 

2.5. Funkcjonalność kolejkowania połączeń przychodzących. 

2.6. Funkcjonalność ręcznego (przez operatora Call Center albo Koordynatora I linii 

wsparcia) transferowania połączeń między lokalizacjami i operatorami oraz na 

numery zewnętrzne (również Rezerwowy Call Center Zamawiającego). 

2.7. Funkcjonalność automatycznego powrotu połączenia do kolejki, gdy dany operator 

Call Center nie odbiera. 

2.8. Funkcjonalność automatycznej zmiany statusu operatora Call Center, który nie 

odebrał połączenia na "niedostępny". 

2.9. Funkcjonalność automatycznego przenoszenia zapytań z kolejki jednej grupy 

operatorów Call Center do kolejki innej grupy w oparciu o zdefiniowane kryteria, 

w tym m.in.: 

• przekierowanie zapytań Zgłaszających oczekujących w jednej grupie na inne 

określone grupy (np. zbliżone tematycznie), 

• przekierowanie, gdy przewidywany czas oczekiwania Zgłaszającego na kontakt 

z operatorem jest zbyt długi. 

2.10. Funkcja Call Center będzie funkcjonowała w oparciu o Skrypty Call Center.  

2.11. Funkcja Call Center zapewni możliwość tworzenia kolejek dla połączeń 

poprzez telefon VoIP (np. Skype)*. 

3. Dialer i obsługa głosowych połączeń wychodzących w Call Center Wykonawcy: 

3.1. Funkcjonalność wykonywania połączeń wychodzących. 

3.2. Funkcjonalność ręcznego wykonywania przez uprawnionych użytkowników połączeń 

wychodzących. 
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3.3. Blokowanie wykonywania przez wskazanych użytkowników manualnych połączeń 

wychodzących. 

3.4. Zapewnienie ryczałtowego, minimalnego woluminu połączeń wychodzących 

w rozmiarze: 

a) w okresie zamówienia podstawowego, o którym mowa w Rozdziale 2 pkt 1 lit. a) 

– do 80  godzin miesięcznie, 

b) w okresie zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w Rozdziale 2 pkt 1 lit. b) – 

do 80 godzin miesięcznie. 

3.5. w przypadku przekroczenia limitu miesięcznego, obsługa Zgłoszenia telefonicznego 

przy użyciu połączenia wychodzącego, zostanie przekazana do Rezerwowego 

Contact Center.  

4. Funkcjonalność IVR w Call Center Wykonawcy: 

4.1. System Call Center będzie wyposażony w zintegrowany moduł IVR, 

4.2. Moduł IVR musi zapewnić sumaryczny czas nagrań komunikatów IVR nie mniejszy 

niż 60 minut. 

4.3. Musi umożliwiać nagrywanie i usuwanie nagrań głosowych na potrzeby odtwarzania 

automatycznych wiadomości dla dzwoniących (np. zapowiedzi, automatyczne 

informacje) oraz edycji menu wyboru 

4.4. System zapewni możliwość zdefiniowania odseparowanych drzew IVR, co najmniej 

w ilości 20 komunikatów na min. 4 poziomach.  

4.5. System zapewni możliwość pozostawienia informacji w IVR o możliwości 

oddzwonienia (przykładowo po tonowym wybraniu przez dzwoniącego numeru, 

system rozłączy połączenie i powiadomi Konsultanta o konieczności oddzwonienia).  

4.6. Wykonawca zaprojektuje z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego drzewo IVR 

i uruchomi tę funkcjonalność w ramach świadczonej usługi. 

4.7. System będzie informował dzwoniącego o długości kolejki oraz o przewidywanym 

czasie oczekiwania na połączenie. 

4.8. System zapewni możliwość obsługi komunikatów automatycznych,  uaktywnianych  

na wniosek Zamawiającego, w sytuacjach niedostępności usług (komunikaty 

standardowe).  

5. Nagrywanie i archiwizacja zapytań przychodzących i kontaktów wychodzących w Call 

Center Wykonawcy: 

5.1. Funkcjonalność rejestrowania danych o przebiegu kontaktów przychodzących 

i wychodzących przez kanał głosowy i możliwość dołączenia do nagranej rozmowy 

następujących znaczników: 
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• identyfikator operatora Call Center, z którym przeprowadzana była 

rozmowa, 

• numer telefonu Zgłaszającego, 

• datę i godzinę połączenia, 

• dane o sprawie (ID sprawy, itd.), 

• czas połączenia, 

• temat rozmowy.  

5.2. Funkcjonalność nagrywania i odtwarzania rozmów. 

5.3. Funkcjonalność przeszukiwania nagrań rozmów.  

5.4. Funkcjonalność odsłuchiwania nagrań przez uprawnionych użytkowników. 

5.5. Funkcjonalność nadawania uprawnień do odsłuchiwania nagranych rozmów 

w zależności od osoby, stanowiska i innych. 

5.6. Funkcjonalność eksportu nagrań rozmów przez uprawnionych użytkowników do 

formatu umożliwiającego jego odsłuchanie w środowisku Windows. 

5.7. Automatyczne ostrzeganie operatora Call Center o braku nagrywania rozmów 

w przypadku awarii. 

6. Wymagania dodatkowe dla funkcji Call Center Wykonawcy:  

6.1. Przechowywanie nagrań w centralnym repozytorium przez okres 5 lat. (Za 

oszacowanie potrzeb sprzętowych, w oparciu o przewidywaną liczbę połączeń i 

wykorzystywaną technologię, odpowiedzialny jest Wykonawca). 

6.2. Możliwość archiwizowania nagrań starszych niż 5 lat. 

6.3. Nagrywanie rozmowy bez ograniczenia maksymalnej długości rozmowy. 

Rozdział 10. Architektura referencyjna połączonych systemów SWU  

Przez określenie „architektura referencyjna” – należy rozumieć podstawowe uwarunkowania 

zidentyfikowane przez Zamawiającego, wynikające z dotychczasowej realizacji Projektu P1, 

które Wykonawca powinien uwzględnić w projekcie Interfejsu komunikacyjnego SWU. 

1. SWU Zamawiającego składa się z następujących komponentów aplikacyjnych 

posiadanych przez Zamawiającego: 

Lp Producent Nazwa Typ licencji 
Ilość 

szt. 

1 
Hewlett – 

Packard* 
HP SM Foundation Flt Usr SW E-LTU* 

Na użytkownika 
14 

(nienazwany) 
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2 
Hewlett – 

Packard* 
HP SM Foundation Nmd Usr SW E-LTU* 

Na użytkownika 
14 

(nazwany) 

3 
Hewlett – 

Packard* 
HP SM Help Desk Flt Usr SW E-LTU* 

Na użytkownika 
10 

(nienazwany) 

4 
Hewlett – 

Packard* 
HP SM Help Desk Nmd Usr SW E-LTU* 

Na użytkownika 
14 

(nazwany) 

5 
Hewlett – 

Packard* 
HP SM SLM Flt Usr SW E-LTU* 

Na użytkownika 
1 

(nienazwany) 

6 
Hewlett – 

Packard* 
HP SM SLM Nmd Usr SW E-LTU* 

Na użytkownika 
2 

(nazwany) 

7 
Hewlett – 

Packard* 
HP UCMDB Free Entitlement SW E-LTU* Na funkcjonalność 1 

8 
Hewlett – 

Packard* 
HP SM KM Flt Usr SW E-LTU* 

Na użytkownika 
10 

(nienazwany) 

9 
Hewlett – 

Packard* 
HP SM KM Nmd Usr SW E-LTU* 

Na użytkownika 
10 

(nazwany) 

 

2. Infrastruktura systemów IT Zamawiającego jest rozlokowana w trzech ośrodkach 

przetwarzania danych (OPD): 

POPD – Serwerownia Centrum - zlokalizowana w siedzibie Zamawiającego. 

COPD – Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych dla Systemu P1 – w odległość do 60 

km od POPD i w odległość do 60 km od ZOPD, 

ZOPD – Zapasowy Ośrodek Przetwarzania Danych dla Systemu P1 – w odległość do 60 

km od POPD i w odległość do 60 km od COPD. 

3. Ośrodki wymienione w punkcie 2 są połączone sieciami LAN i SAN, oraz każdy z OPD  

posiada własne łącza dostępowe do Internetu.  

4. System SWU Zamawiającego zostanie zrealizowany w sposób zapewniający jego wysoką 

dyspozycyjność, na poziomie minimum 99,90%  bilansowanym w okresie 

czterotygodniowym. W szczególności, SWU Zamawiającego będzie funkcjonować 

poprawnie w sytuacji niedostępności dowolnych dwóch OPD, spośród wymienionych 

w punkcie 2.   

5. Za zbudowanie SWU Zamawiającego odpowiada Zamawiający.  Komponenty Interfejsu 

komunikacyjnego SWU realizujące Komunikację, zostaną posadowione na Infrastrukturze 
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Techniczno-Systemowej Zamawiającego. Zamawiający zapewni współdziałanie 

Wykonawców Systemów Zamawiającego w zakresie wykorzystania Interfejsu 

komunikacyjnego SWU, w szczególności zaimplementowanie mechanizmów komunikacji 

oraz przeprowadzenie testów. Projekt infrastruktury techniczno-systemowej SWU 

Zamawiającego, dostarczy Zamawiający po podpisaniu Umowy. 

6. System SWU Zamawiającego zostanie posadowiony na platformie sprzętowej 

zapewnionej przez Zamawiającego, w konfiguracji klastra niezawodnościowego, 

zbudowanego z trzech węzłów – po jednym węźle w każdym z OPD. Połączenie węzłów 

będzie zrealizowane w LAN łączącej OPD (przepustowość minimalna 100Mbps).  

7. Siedziba Zamawiającego jest lokalizacją przedstawicieli Zamawiającego, pełniących 

funkcje: 

a) Service Desk Zamawiającego koordynującego działania Wykonawców Systemów 

Zamawiającego, 

b) Rezerwowego Contact Center (główne Contact Center zapewnia Wykonawca). 

8. Przyjmuje się, że każdy z Wykonawców Systemów Zamawiającego dysponuje własnym 

SWU.  

9. Przyjmuje się, że połączenie telekomunikacyjne Systemów SWU Wykonawców Systemu 

P1 z SWU Zamawiającego będzie zrealizowane w sposób zapewniający utrzymanie 

bezprzerwowej komunikacji. 

10. System  SWU Zamawiającego będzie pełnił rolę bazowego SWU (Master): 

a) zapewni utrzymywanie  głównej, konfiguracyjnej bazy danych Systemów 

Zamawiającego (Master CMDB) – Wykonawca zapewni utrzymywanie własnej 

repliki Master CMDB, oraz zapewni mechanizmy synchronizacji obu instancji; 

b) zapewni utrzymywanie głównej Bazy Wiedzy dla I linii wsparcia - Wykonawca 

zapewni utrzymywanie własnej repliki bazy wiedzy linii wsparcia, oraz zapewni 

mechanizmy synchronizacji obu instancji; 

c) zapewni przekazywanie informacji aktualizujących CMDB oraz bazy wiedzy linii 

wsparcia, od Wykonawców Systemów Zamawiającego; 

11. System  SWU Wykonawcy będzie pełnił rolę głównego SWU, w zakresie: 

a) przyjmowania Zgłoszeń przez Contact Center, 

b) przyjmowania komunikatów z Systemu SWU Wykonawcy, 

c) przekazywanie do Wykonawców Systemów Zamawiającego Zgłoszeń 

zakwalifikowanych jako Incydenty.  



 

 

str. 29/32 

12. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi Systemami SWU będzie realizowana przez 

Interfejs komunikacyjny SWU dostarczony przez Wykonawcę w ramach niniejszej 

umowy.  

13. Format i struktura wymienianych komunikatów będą oparte na usługach dostępnych 

w Systemie SWU Zamawiającego (HP SM*). Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany danych nie 

obsługiwanych przez komunikaty w HP SM*, to Wykonawca rozszerzy zakres danych 

obsługiwanych przez SWU Zamawiającego (konfiguracja HP SM*). 

Rozdział 11. Wymagania dla Interfejsu komunikacyjnego SWU 

1. Wykonawca skonfiguruje Interfejs komunikacyjny SWU w celu Komunikacji pomiędzy 

systemami SWU: Wykonawcy, Wykonawców Systemów Zamawiającego i 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca wykona połączenia Systemu SWU Zamawiającego z własnym SWU 

Wykonawcy, poprzez skonfigurowany Interfejs komunikacyjny SWU. 

3. Wykonawca dostarczy Wykonawcom Systemów Zamawiającego specyfikację Interfejsu 

komunikacyjnego SWU, która posłuży Wykonawcom do połączenia SWU Wykonawców 

z SWU Zamawiającego oraz z SWU Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewni asystę Wykonawcom Systemów Zamawiającego, w celu połączenia 

Systemów SWU Wykonawców z własnym SWU Wykonawcy, oraz SWU Zamawiającego 

poprzez Interfejs komunikacyjny SWU.  

5. Wykonawca opracuje scenariusze testów oraz zapewni przeprowadzenie testów 

weryfikujących poprawność Komunikacji pomiędzy wszystkimi Systemami SWU: 

Wykonawcy, Wykonawców Systemów Zamawiającego, oraz Zamawiającego.  

6. W sytuacji zawarcia umów z kolejnymi podmiotami jako Wykonawcami Systemów 

Zamawiającego, Wykonawca zapewni asystę w zakresie opisanym w punkcie 4, oraz 

przeprowadzenie testów weryfikujących poprawność Komunikacji pomiędzy wszystkimi 

Systemami SWU: Wykonawcy, Wykonawców Systemów Zamawiającego, oraz 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca opracuje oraz udokumentuje komunikaty wymieniane przez Systemy SWU: 

Wykonawcy, Wykonawców Systemów Zamawiającego, oraz Zamawiającego, w celu 

realizowania procesów z zakresu ITIL* v.3 (2011)  Service Operation: 

a. Proces Zarządzania Zdarzeniami, z uwzględnieniem komunikacji z systemami 

monitorowania, oraz rozróżnieniem kategorii zdarzeń: informacje, ostrzeżenia, 

wyjątki. 

b. Proces Zarządzania Incydentami. 
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c. Funkcja Service Desk – realizowana przez personel Zamawiającego, z 

Wykonawcami Systemów Zamawiającego jako II linia wsparcia. 

d. Funkcje: Help Desk, I linia Wsparcia i II linia Wsparcia – realizowane przez 

Wykonawców Systemów Zamawiającego. 

e. Proces Zarzadzania Problemami. 

f. Proces Zarzadzania Zmianą. 

g. Proces Zarządzania Konfiguracją obejmującym utrzymanie CMDB. 

h. Proces Zarządzania Poziomem Usług (Service Level Management). 

8. Interfejs komunikacyjny SWU musi być wyposażony w mechanizm wykrywania sytuacji 

awarii Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU, 

umożliwiający jego wykorzystanie przez każdy z komunikujących się SWU: Wykonawcy, 

Wykonawców Systemów Zamawiającego i Zamawiającego. 

9. Należy zwrócić uwagę na wymóg Zamawiającego by został zaimplementowane procesy 

Service Operation w modelu ITIL* v.3 (2011), to jest uwzględniającym Proces 

Zarzadzania Zdarzeniami jako jedno z wejść do procesu Zarządzania Incydentami. 

Wejścia do Procesu Zarzadzania Zdarzeniami są usytuowane w systemach 

monitorowania infrastruktury techniczno-systemowej i aplikacyjnej w warstwach: 

a. ITS, 

b. Oprogramowania standardowego, 

c. Maszyn wirtualnych Java i serwerów aplikacyjnych, 

d. Aplikacji realizujących logikę procesów biznesowych. 

10. Zamawiający wymaga, aby w ramach pozycji 1, wskazanej w załączniku nr 3 do OPZ, 

Wykonawca dostarczy projekt Interfejsu komunikacyjnego SWU w sposób 

rekomendowany przez producenta narzędzia HP SM*.   

11. Wykonawca w pierwszej kolejności powinien wykorzystać struktury komunikatów oraz 

mechanizmy dostępne w interfejsie HP SM*. W przypadku wykazania w projekcie, o 

którym mowa w punkcie 10, uzasadnienia dla zastosowania innego sposobu 

komunikacji, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zaproponowanego przez 

Wykonawcę, z zachowaniem wymagań funkcjonalnych określonych w punktach 1-7. 

12. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku konfiguracji Interfejsu komunikacyjnego 

SWU w sposób opisany w punkcie 8 zalecane jest, aby osoby odpowiedzialne 

za wdrożenie Interfejsu komunikacyjnego SWU miały doświadczenie z technologiami: 

o Web serwisy oparte o REST* 

o JSON* 

o JavaScript* 
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o DBDICT* 

o Framework Process Designer* 

Rozdział 12. Monitorowanie Komunikacji i obsługa awarii Komunikacji realizowanej z 

zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU 

1. W okresie realizowania usługi Monitorowania Komunikacji i obsługi awarii Komunikacji 

realizowanej z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU, Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

a) monitorowania Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU,  

b) wykrywania sytuacji wadliwego działania Komunikacji realizowanej 

z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU, 

c) dokonywania Zgłoszeń anomalii i defektów Komunikacji - obsługiwanych w 

ramach Contact Center do przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z procedurą o 

której  mowa w Rozdziale 2 ust. 4 lit. e), 

d) obsługiwania Incydentów będących skutkiem wadliwego działania Interfejsu 

komunikacyjnego SWU, 

e) diagnozowania Interfejsu komunikacyjnego SWU, usuwanie defektów w tym 

również dostarczenie plików konfiguracyjnych Interfejsu komunikacyjnego SWU 

z poprawką eliminującą wykryty defekt, 

2. Określa się czas reakcji Wykonawcy od Zgłoszenia sytuacji wadliwej Komunikacji 

realizowanej z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego SWU, do zakwalifikowania 

Zgłoszenia jako Incydentu: maksymalnie 30 minut. 

3. Zgłoszenia awarii Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu komunikacyjnego 

SWU, może dokonywać każdy z Wykonawców Systemów Zamawiającego, oraz 

Zamawiający. 

4. Określa się kategorie awarii Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU: Awaria krytyczna i Awaria niekrytyczna. 

5. Czas naprawy Awarii krytycznej w Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU, od  zakwalifikowania Zgłoszenia jako Incydentu,  do 

przywrócenia poprawnej Komunikacji: maksymalnie 4 godziny. 

6. Dopuszcza się zastosowanie procedury awaryjnej, pod warunkiem dostarczenia 

dokumentu procedury w ramach dokumentacji o której mowa w Rozdziale 2 ust. 4 lit. e), 

wyspecyfikowanego w rozdziale: „Harmonogram realizacji przedmiotu umowy” i jej 

uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Procedura awaryjna może 
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przewidywać zastosowanie komunikacji przy użyciu kanału komunikacyjnego innego niż 

Interfejs komunikacyjny SWU. Zastosowanie procedury awaryjnej odbywa się poprzez 

Zgłoszenie. 

7. W sytuacji skutecznego zastosowania procedury awaryjnej, to jest zapewnienia 

Komunikacji przy użyciu Kanału komunikacyjnego innego niż Interfejs komunikacyjny 

SWU, dopuszcza się zmianę klasyfikacji Awarii krytycznej na kategorię: Awaria 

niekrytyczna. 

8. Czas naprawy Awarii niekrytycznej w Komunikacji realizowanej z zastosowaniem 

Interfejsu komunikacyjnego SWU, od  zastosowania procedury awaryjnej,  do 

przywrócenia poprawnej Komunikacji: maksymalnie 12 godzin. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do raportowania realizacji usługi Monitorowania 

Komunikacji i obsługi awarii Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU (zgodnie z procedurami i szablonami uzgodnionymi 

z Zamawiającym w terminie do 30 dni od rozpoczęcia realizacji usługi Monitorowania 

Komunikacji i obsługi awarii Komunikacji realizowanej z zastosowaniem Interfejsu 

komunikacyjnego SWU), w cyklu miesięcznym (do 3 dnia roboczego każdego miesiąca 

kalendarzowego przekazany zostanie Zamawiającemu raport obejmujący zakresem 

ostatni miesiąc kalendarzowy). Raport  powinien się składać co najmniej z następujących 

elementów: 

a. Dostępność usługi Contact Center, w szczególności zawierająca parametry 

dostępności Kanałów komunikacyjnych. 

b. Zestawienie wykrytych sytuacji wadliwego działania Komunikacji. 

c. Zestawienie dokonanych Zgłoszeń anomalii i defektów Komunikacji. 

d. Zestawienie obsłużonych Incydentów. 

e. Zestawienie czasów napraw Awarii niekrytycznych. 

f. Zestawienie czasów napraw Awarii krytycznej. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wytyczne wdrożenia modelu utrzymania dla Systemu P1 
Załącznik nr 2 – Ogólny opis platformy P1 
Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji prac 
Załącznik nr 4 – Lista wymagań na świadczenia usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 
SMS 
Załącznik nr 5 – Wyjaśnienia nazw własnych 
 
* wyjaśnienia nazw własnych zawiera Załącznik nr 5 do OPZ 


