ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

Nazwa zamówienia:

Dostawa, wdrożenie i wsparcie techniczne Platformy w zakresie systemów klasy ITSM i SAM.

II. Kody CPV:
48700000 – 5 – Pakiety oprogramowania użytkowego
48400000 – 2 – Pakiety oprogramowania do kontroli transakcji biznesowych i osobistych
48790000 – 2 – Pakiety oprogramowania do sprawdzania wersji
71356300 – 1 – Usługi wsparcia technicznego
72267000 – 4 – Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72250000 – 2 – Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72230000 – 6 – Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
48820000 – 2 – Serwery
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Zastosowane definicje i skróty
1) Administrator

Pracownik Zamawiającego posiadający uprawnienia do
parametryzacji (konfigurowania) Platformy.
2) Awaria Infrastruktury Platformy nieprawidłowe działanie Urządzeń lub Oprogramowania
Infrastruktury Platformy, w szczególności brak możliwości
używania Urządzeń lub Oprogramowania w sposób zgodny z
ich przeznaczeniem lub z dokumentacją producenta,
Dokumentacją.
3) Awaria

Awaria Krytyczna, Awaria Pilna i Awaria Standardowa, Awaria
Infrastruktury Platformy.

4) Awaria Krytyczna

Nieprawidłowe działanie Systemu ITSM lub Systemu SAM
powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z
Systemu ITSM lub Systemu SAM, albo takie ograniczenie
możliwości korzystania z nich, że przestają one spełniać swoje
podstawowe funkcje. Przykładem Awarii Krytycznej jest:
błędne prezentowanie lub zapisywanie danych, które
powodują niesprawność co najmniej jednego Modułu, brak
możliwości rejestracji i obsługi Zgłoszeń skutkujący
utrudnieniami dla co najmniej 20 Użytkowników lub co
najmniej 10 Operatorów.
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5) Awaria Pilna

Nieprawidłowe działanie Systemu ITSM lub Systemu SAM
niebędące Awarią Krytyczną powodujące ograniczenie
korzystania z Systemu ITSM lub Systemu SAM przy
zachowaniu spełniania przez nie podstawowych funkcji.
Przykładem Awarii Pilnej jest: średni czas odpowiedzi
Systemu ITSM przy transakcjach odczytu pojedynczego
obiektu powyżej 5 sekund.

6) Awaria Standardowa

Nieprawidłowe działanie Systemu ITSM lub Systemu SAM
niebędące Awarią Pilną, niepowodujące ograniczenia
korzystania z nich. Przykładem Awarii Standardowej jest:
nieprawidłowe wyświetlanie pojedynczego elementu
interfejsu Modułu.

7) Baza wzorców

Wbudowany i aktualizowany na bieżąco moduł interpretacji
danych, wzorce aplikacji.

8) Chmura prywatna

Wewnętrzna usługa obliczeniowa oferowana podmiotom
administracji publicznej na zlecenie Ministra Cyfryzacji, której
operatorem jest Zamawiający.

9) CMDB

Baza danych zarządzania konfiguracją (ang. Configuration
Management Data Base) definicja zgodna ze słownikiem ITIL.

10) Dokumentacja

Dokumenty dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę
w ramach realizacji Umowy, takie jak: Projekt techniczny,
Dokumentacja powykonawcza i Dokumentacja użytkowa
oraz wszelkie ich nowe wersje i zmiany. Dokumentacja jest
wersjonowana i dostarczana w formie elektronicznej.

11) Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę,
obejmujące opis prac wykonanych w ramach realizacji
Umowy, zawierające architekturę,
konfigurację
i
parametryzację dostarczonej i wdrożonej Platformy, w tym
Systemów ITSM i SAM.

12) Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja składająca się z procedur eksploatacyjnych,
awaryjnych i instrukcji stanowiskowych, umożliwiająca
prawidłowe korzystanie z Platformy, w tym Systemów ITSM i
SAM Administratorom, Operatorom oraz Użytkownikom.

13) Element konfiguracji

ang. CI – Configuration Item, definicja zgodna ze słownikiem
ITIL.

14) Incydent

ang. Incident, definicja zgodna ze słownikiem ITIL.

15) Infrastruktura Platformy

Dedykowane serwery fizyczne i wirtualne w podziale na
środowisko podstawowe, zapasowe DR oraz środowisko
testowe wraz z Oprogramowaniem na potrzeby Systemu
ITSM oraz Systemu SAM.
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16) ITIL

ang. Information Technology Infrastructure Library – zbiór
dobrych praktyk zarządzania usługami IT, opublikowany przez
brytyjską agendę rządową OGC (Office of Government
Commerce).

17) Katalog usług

ang. Service catalogue, definicja zgodna ze słownikiem ITIL.

18) Klient

Podmiot administracji publicznej, z którym Minister Cyfryzacji
zawarł umowę na udostępnienie Chmury prywatnej,
w szczególności podmiot sektora finansów publicznych, o
którym mowa w art. 9 pkt 1-13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, inne państwowe osoby prawne
utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania
zadań publicznych,
z
wyłączeniem
przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego, inne,
niż określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
państwowe
jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.

19) Lokalizacja

Siedziba Zamawiającego na terenie miasta st. Warszawy.

20) Mechanizm Discovery

Moduł wbudowany w System SAM lub ITSM wykrywający
oprogramowanie.

21) Moduł

Oddzielny element Systemu ITSM lub SAM, zawierający
zdefiniowany interfejs, zaimplementowane funkcjonalności.

22) Obejście

Przywrócenie działania Infrastruktury Platformy, Systemu
ITSM lub SAM, z możliwymi ograniczeniami sposobu
korzystania z nich, nie uniemożliwiającymi jednak realizacji
funkcji obsługiwanych przez nie. Przekazanie Urządzenia
Zastępczego stanowi również Obejście. Obejście nie stanowi
usunięcia Awarii Infrastruktury Platformy, Awarii Krytycznej,
Awari Pilnej i Awari Standardowej.

23) Operator

Pracownik Zamawiającego lub podmiotu współpracującego
z Zamawiającym, realizujący procesy ITSM w szczególności
realizujący Zgłoszenia, nie posiadający uprawnień do
parametryzacji (konfigurowania Systemu ITSM).

24) Oprogramowanie

Całość lub dowolny element dostarczanego oprogramowania
szczegółowo opisanego w OPZ, w tym System ITSM oraz
System SAM.

25) Platforma

Infrastruktura Platformy, System ITSM i System SAM.

26) Portal Użytkownika

Zintegrowany interfejs użytkownika, będący kanałem
komunikacji
z
Operatprem
Chmury
prywtanej,
udostępniający usługi dla Klienta, służący m.in. do rejestracji
zgłoszeń, wnisokowania o usługi.
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27) Problem

ang. Problem, definicja zgodna ze słownikiem ITIL.

28) Projekt techniczny

Dokument techniczny opracowany przez Wykonawcę,
zawierający specyfikację techniczną, analizę wymagań,
opisujący wszystkie istotne dla zakresu prac uwarunkowania
oraz zależności wraz z niezbędnym szczegółowym opisem
zakresu prac.

29) Repozytorium danych

Mechanizm Systemu SAM lub Systemu ITSM, pozwalający na
rejestrowanie i zarządzanie zasobami.

30) Roboczogodzina

Jednostka miary czasu wykonywania usługi, obejmująca
pracę jednej osoby przez godzinę zegarową, do której nie
wlicza się czasu dojazdu do lokalizacji, w której usługa jest
wykonywana.

31) SLA

ang. Service Level Agreement, definicja zgodna ze słownikiem
ITIL.

32) System SAM

Oprogramowanie typu Software Assets Management
posiadające funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie
licencjami, w tym posiadające mechanizmy wykorzystywane
do
identyfikacji
zainstalowanego
oprogramowania,
rejestracji nabytych praw licencyjnych i weryfikacji zgodności
licencyjnej.

33) System ITSM

Oprogramowanie
typu
IT
Service
Management
wspomagające zarządzanie usługami IT oraz umożliwiające
kontakt Zamawiającego z Użytkownikami w obszarze
realizacji usług IT świadczonych w ramach Chmury prywatnej.

34) Użytkownik

Osoba korzystająca z Systemu ITSM lub Systemu SAM, o
zdefiniowanych uprawnieniach w Systemie ITSM lub
Systemie SAM w zależności od roli w procesie lub organizacji.

35) Urządzenia

Urządzenia szczegółowo opisane w OPZ, które Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz
z wyposażeniem, komponentami, akcesoriami, elementami
zapewniającymi właściwą instalację i używanie zgodnie
z przeznaczeniem.

36) Urządzenie Zastępcze

Urządzenie o parametrach technicznych oraz funkcjonalnych
nie gorszych od parametrów naprawianego Urządzenia, oraz
zapewniających nie gorszy poziom bezpieczeństwa.

37) Usługa

ang. Service, definicja zgodna ze słownikiem ITIL.

38) Wada

Każda niezgodność działania Platformy, w tym jej elementu, z
Umową, lub Dokumentacją, uniemożliwiająca całkowicie lub
w ograniczonym zakresie niezakłócone korzystanie z
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wszystkich funkcjonalności Platformy, wykazana na etapie
odbioru prac.
39) Wada Istotna

Zakłócenie działania Platformy lub poszczególnych modułów,
polegające na nienależytym działaniu lub niedziałaniu jednej
z funkcji lub na wystąpieniu uciążliwości w korzystaniu z
Platformy, które jednak nie uniemożliwia Użytkownikom
normalnego korzystania.

40) Wada Krytyczna

Wada uniemożliwiająca całkowicie pracę Platformy lub
poszczególnych modułów, uniemożliwiająca normalne
korzystanie z Platformy, dla której nie ma alternatywnej
metody wykonania danej operacji

41) Wada Zwykła

Każda Wada, która nie jest Wadą Krytyczną lub Wadą Istotną,
w szczególności każde zakłócenie działania Platformy lub jej
modułu, polegające na nienależytym działaniu jego części,
nieograniczające działania całej Platformy; Wada Zwykła nie
może mieć wpływu na zakres dostępnych funkcjonalności.
Wadą Zwykłą są także wszelkie odchylenia od Umowy i
Dokumentacji, które nie mają istotnego wpływu na
funkcjonowanie Platformy oraz korzystanie z Platformy przez
jej Użytkowników.

42) Wniosek o usługę

ang. Service Request, definicja zgodna ze słownikiem ITIL.

43) Wydanie

ang. Release, definicja zgodna ze słownikiem ITIL.

44) Zamawiający

operator Chmury prywatnej działający w imieniu Ministra
Cyfryzacji.

45) Zasób

Elementy infrastruktury m.in. oprogramowanie, urządzenia
komputerowe (stacje robocze, serwery).

46) Zgłoszenie

Obsługa Użytkownika która może zakończyć się Wnioskiem o
usługę lub Incydentem.

47) Zmiana

ang. Change, definicja zgodna ze słownikiem ITIL.

2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1 Dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją dedykowanej Infrastruktury Platformy w podziale na
środowisko podstawowe, zapasowe DR oraz środowisko testowe, w tym niezbędne serwery
fizyczne i wirtualne wraz z niezbędnymi licencjami na Oprogramowanie w terminie 40 dni od dnia
zawarcia Umowy. Wymagania w zakresie wdrożenia są opisane w pkt 6 OPZ.
2.1.1

Świadczenie usługi wsparcia technicznego Urządzeń wchodzących w skład
Infrastruktury Platformy przez okres 36 miesięcy. Usługa wsparcia technicznego
Urządzeń biegnie od daty podpisania protokołu odbioru dostarczenia i montażu
dedykowanej Infrastruktury Platformy.
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2.1.2

Świadczenie usługi wsparcia technicznego Oprogramowania wchodzącego w skład
Infrastruktury Platformy przez okres 36 miesięcy. Usługa wsparcia technicznego
Oprogramowania biegnie od daty podpisania protokołu odbioru dostarczenia i instalacji
dedykowanego Oprogramowania Infrastruktury Platformy.

2.2 Dostawa Systemu ITSM w terminie do maksymalnie 146 dni od dnia zawarcia Umowy.
2.2.1

Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu planu i harmonogramu wdrożenia
Systemu ITSM w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.2.2

Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu Projektu technicznego Systemu ITSM,
podlegającego akceptacji Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 501 dni od dnia
zawarcia Umowy.

2.2.3

Wdrożenie Systemu ITSM w terminie96 dni od podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru Projektu technicznego Systemu ITSM. Zakres wdrożenia Systemu
ITSM określono w pkt 12 OPZ. Wdrożenie Systemu ITSM podzielone jest na następujące
zadania:
1) instalacja Systemu ITSM;
2) konfiguracja Systemu ITSM;
3) dostosowanie Systemu ITSM do szczegółowych wymagań Zamawiającego
określonych w pkt. 9, 10, 11, 15 OPZ;
4) integracja Systemu ITSM z Systemem SAM i pozostałymi systemami uruchomionymi
w ramach Chmury prywatnej w zakresie określonym w pkt 10, 11 i 15 OPZ.

2.2.4

Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej oraz
Dokumentacji użytkowej, podlagającej odbiorom w zakresie określonym w pkt 16 OPZ
w terminie 146 od dnia zawarcia Umowy.

2.2.5

Objęcie Systemu ITSM usługą wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy w zakresie
określonym w pkt. 13 OPZ.

2.2.6

Zapewnienie konsultacji technicznych zgodnie z pkt 14 OPZ w ramach prawa opcji.

2.3 Dostawa Systemu SAM w terminie maksymalnie 146 dni od dnia zawarcia Umowy.
2.3.1

Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu planu i harmonogramu wdrożenia
Systemu SAM w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.3.2

Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu Projektu technicznego Systemu SAM,
podlegającego akceptacji Zamawiającego, w terminie maksymalnie do 502 dni od dnia
zawarcia Umowy.

2.3.3

Wdrożenie Systemu SAM w terminie 96 dni od podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru Projektu technicznego Systemu SAM. Zakres wdrożenia Systemu SAM
określono w pkt 22 OPZ. Wdrożenie Systemu SAM podzielone jest na następujące
zadania:
1) instalacja Systemu SAM;

1
2

Stanowi kryterium oceny oferty
Stanowi kryterium oceny oferty
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2) konfiguracja Systemu SAM;
3) dostosowanie Systemu SAM do szczegółowych wymagań Zamawiającego
określonych w pkt. 21 i 22 OPZ;
4) integracja Systemu SAM z Systemem ITSM i pozostałymi systemami uruchomionymi
w ramach Chmury prywatnej w zakresie określonym w pkt 21 i 22 OPZ.
2.3.4

Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej oraz
Dokumentacji użytkowej, podlagającej odbiorom w zakresie określonym w pkt 23 OPZ
w terminie 146 od dnia zawarcia Umowy.

2.3.5

Objęcie Systemu SAM usługą wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy w zakresie
określonym w pkt. 20 OPZ.

2.3.6

Zapewnienie konsultacji technicznych zgodnie z pkt 24 OPZ w ramach prawa opcji.

3. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje poniższe pozycje w zakresie Systemu ITSM:
3.1 Dostawa Oprogramowania wraz z bezterminowymi licencjami Systemu ITSM, służącego do
zarządzania procesami i usługami w Chmurze prywatnej.
3.2 Świadczenie usługi wsparcia technicznego w okresie 36 miesięcy dla punktu 3.1. od daty
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru produkcyjnego uruchomienia
Systemu ITSM w środowisku Zamawiającego m.in. dostęp do aktualizacji, poprawek
wpływających na poprawę działania Systemu ITSM, konsultacji w zakresie bieżącego
użytkowania Systemu ITSM, w szczególności w obszarze konfiguracji i wyjaśniania wątpliwości
dotyczących pracy Systemu ITSM.
3.3 Wykonanie prac przez Wykonawcę w zakresie wdrożenia oraz integracji z Systemem SAM i
pozostałymi systemami uruchomionymi w ramach Chmury prywatnej, dostosowania Systemu
ITSM do procesów wspierających zarządzanie usługami IT, specyfiki i wykorzystywanych
technologii przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy. Integracja z Systemem SAM w
zakresie obsługi procesów oraz wymiany danych.
3.4 Przygotowanie i dostarczenie Dokumentacji, zgodnie z pkt 16 niniejszego OPZ.
3.5 Dodatkowe konsultacje techniczne w ramach opcji – rozliczane wg Roboczogodzin.
4. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje poniższe pozycje w zakresie Systemu SAM:
4.1 Dostawa Oprogramowania wraz z bezterminowymi licencjami Systemu SAM, służącego do
zarządzania licencjami oprogramowania i monitorowania Chmury prywatnej.
4.2 Świadczenie usługi wsparcia technicznego w okresie 36 miesięcy dla punktu 4.1. od daty
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru produkcyjnego uruchomienia
Systemu SAM w środowisku Zamawiającego m.in. dostępu do aktualizacji, poprawek
wpływających na poprawę działania Systemu SAM, konsultacji w zakresie bieżącego użytkowania
Systemu SAM, w szczególności w obszarze konfiguracji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących
pracy Systemu SAM.
4.3 Wykonanie prac przez Wykonawcę w zakresie wdrożenia oraz integracji z Systemem ITSM
i pozostałymi systemami uruchomionymi w ramach Chmury prywatnej, dostosowania Systemu
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SAM do obowiązujących procesów, specyfiki i wykorzystywanych technologii przez
Zamawiającego w czasie trwania Umowy. Integracja z Systemem ITSM w zakresie obsługi
procesów oraz wymiany danych.
4.4 Przygotowanie i dostarczenie Dokumentacji, zgodnie z pkt 23 niniejszego OPZ
4.5 Dodatkowe konsultacje techniczne w ramach prawa opcji – rozliczane wg Roboczogodzin.
1. Część I OPZ – Wymagania ogólne dla Platformy.
2. Część II OPZ – Wymagania do Systemu ITSM.
3. Część III OPZ – Wymagania do Systemu SAM.

Część I OPZ – Wymagania ogólne dla Platformy

5. Scenariusz uruchomienia Chmury prywatnej
Zamawiający przygotowuje środowisko Chmury prywatnej przeznaczonej na potrzeby Ministra
Cyfryzacji oraz podmiotów administracji publicznej. Chmura prywatna będzie udostępniona Klientom,
którzy będą instalowali oraz uruchamiali na własne potrzeby dostępne na rynku oprogramowanie oraz
systemy informatyczne na zasadzie wspólnego, dużego centrum danych należącego do Skarbu
Państwa.
Na potrzeby monitorowania zgodności licencyjnej, zarządzania licencjami i obsługi Chmury
prywatnej Zamawiający zamawia System SAM.
W celu zarządzania procesami i usługami IT w ramach Chmury prywatnej, Zamawiający
zamawia System ITSM.
Infrastruktura Platformy obejmie serwery fizyczne i wirtualne wraz z niezbędnym licencjami na
Oprogramowanie na potrzeby środowisk dostarczanych przez Wykonawcę Systemu SAM oraz Systemu
ITSM.
Ze względu na przyjęta w organizacji jako wzorcową metodykę zarządzania projektami zgodną
z Prince2 , wdrożenie będzie realizowane zgodnie z założeniami określonymi ww. metodyce.
System SAM jest przeznaczony do zarządzania rozwiązaniami serwerowymi w środowisku
chmurowym z funkcjonalnością pozwalającą na obsługę wielu odrębnych Klientów (tenantów).
Dostarczane prawa licencyjne na System SAM muszą spełniać zakładany w OPZ scenariusz użycia
licencji oraz określone w OPZ funkcjonalności.
Platforma powinna być dedykowana do obsługi określonego w OPZ modelu chmurowego.
Funkcjonalności powinny być dostępne „z pudełka”. Dopuszcza się możliwość dostosowania produktu
na etapie wdrożenia.
Dodatkowo System SAM oraz System ITSM mają być wdrożone i uruchomione lokalnie bez
zapewnienia stałego dostępu do Internetu. System ITSM w przypadku uruchomienia lokalnego bez
zapewnienia stałego dostępu do Internetu, musi zapewnić wystawienia dla Klientów/Użytkowników
Usług Chmurowych części portalowej z zapewnieniem pełnej separacji danych na poziomie Klienta.
Usługa Chmury prywatnej będzie świadczona w sposób elastyczny w trybie ad-hoc, co wymaga od
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Systemu SAM zapewnienia określonych w OPZ funkcjonalności oraz skalowalności, w tym
odpowiednich uprawnień licencyjnych.
6. Wymagania w zakresie dostawy dedykowanej infrastruktury serwerowej wraz z niezbędnymi
licencjami dla Platformy.
6.1 Wykonawca na potrzeby wdrożenia i uruchomienia Platformy dostarczy dedykowaną
Infrastrukturę Platformy to jest niezbędne serwery fizyczne i wirtualne wraz z niezbędnymi
licencjami na Oprogramowanie w podziale na środowisko podstawowe, zapasowe DR oraz
środowisko testowe.
6.2 Środowiska podstawowe oraz zapasowe mają pracować w trybie active-passive w dwóch
lokalizacjach na terenie miasta st. Warszawy.
6.3 Zamawiający zastrzega, że niniejszy przedmiot zamówienia jest przeznaczony do dalszej
odsprzedaży. Wszelkie dokumenty licencyjne, rejestracyjne, subskrypcyjne itp. muszą być
wystawione na docelowego licencjobiorcę jakim będzie Skarb Państwa reprezentowany przez
Ministra Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Ministra Cyfryzacji będzie uprawniony do
korzystania z oprogramowania w szczególności w zakresie prac związanych z budową,
utrzymaniem, rozwojem i administracją chmury prywatnej na rzecz Ministra Cyfryzacji.
6.4 W ramach wdrożenia Infrastruktury Platformy w Chmurze prywatnej Wykonawca zapewni
licencje, wraz z 36 miesięcznym wsparciem, niezbędne do przygotowania i uruchomienia
środowiska w zakresie m.in.:
6.4.1

Systemy operacyjne,

6.4.2

Bazy danych,

6.4.3

Licencje dostępowe lub external connector,

6.4.4

Licencje wymagane do generowania raportów,

6.4.5

Inne licencje wymagane do prawidłowego działania Infrastruktury Platformy.

6.5 Parametry mają być zgodne ze scenariuszem modelu Chmury prywatnej określonym w OPZ w pkt
5 oraz muszą zapewniać skalowalność rozwiązania.
6.6 Urządzenia Platformy muszą być wyposażone w minimum 2 porty 1GbE Base-T oraz dwie karty
10/25 Gbit/s w pełni obsadzone wkładkami SFP28 25G SR LC w slotach PCI Express, na każdy
serwer.
6.7 Serwery muszą być przystosowane do instalacji w standardowej szafie RACK 19 calowej
600x1200. Zamawiający posiada szafy w serwerowniach.
6.8 Dostarczane przez Wykonawcę licencje muszą być zgodne z warunkami licencyjnymi
producentów Oprogramowania. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na Wykonawcy,
a wszelkie niezgodności i roszczenia wynikające z niewłaściwego zalicencjonowania
oprogramowania pokrywa Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca na własny koszt będzie
zobowiązany uzupełnić liczbę lub rodzaj licencji.
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6.9 Dostarczane Urządzenia oraz licencje muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji,
a ważność wsparcia technicznego dla oprogramowania musi być zapewniona i zgodna z okresem
ważności wsparcia technicznego dla Platformy.
6.10 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu aktualnego zestawienia
w formacie .xls wszystkich dostarczonych Urządzeń, zawierającego informacje dotyczące miejsca
dostawy, daty dostawy, typu i modelu Urządzenia, konfiguracji, numeru seryjnego Urządzenia;
6.11 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu aktualnego zestawienia
w formacie .xls wszystkich dostarczonych pozycji w zakresie Oprogramowania zawierającego
informacje m.in. dotyczące numer partii, pełna nazwa produktu, metryka licencyjna, wersja
i edycja oprogramowania, rodzaj licencji, okres obowiązywania licencji, okres obowiązywania
wsparcia technicznego, poziom wsparcia technicznego.
7. Wymagania dotyczące usługi wsparcia technicznego serwerów Infrastruktury Platformy:
7.1 Urządzenia dostarczone w ramach Infrastruktury Platformy, mają być fabrycznie nowe, nie
używane wcześniej, mają być objęte 36 miesięcznym wsparciem technicznym producenta lub
podmiotu autoryzowanego przez producenta oraz posiadać najnowszą dostępną stabilną wersję
oprogramowania.
7.2 Wykonawca zobowiązuje się o utrzymywania Infrastruktury Platformy w stanie przydatnym do
używania zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu parametrów technicznych zgodnych ze
specyfikacją producenta przez okres obowiązywania Umowy.
7.3 Rejestrowanie i zgłaszanie Awarii Infrastruktury Platformy w trybie 24/7/365 (24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku), poprzez dedykowany portal zgłoszeniowy umożliwiający
Zamawiającemu śledzenie statusów zarejestrowanych zgłoszeń, e-mail lub nr telefonu, wskazane
w Umowie.
7.4 Do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie Awarii Infrastruktury Platformy do końca
następnego Dnia Roboczego od chwili jej zgłoszenia, zgodnie z pkt 7.3.
7.5 W przypadku braku możliwości naprawy Infrastruktury Platformy, w miejsce Urządzenia, które
nie może być przez Wykonawcę naprawione, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu innego urządzenia, wolnego od wad, w terminie wskazanym w pkt 7.4
i o parametrach technicznych nie gorszych od parametrów technicznych Urządzenia
naprawianego oraz zapewniających nie gorszy poziom bezpieczeństwa, a następnie świadczenia
wsparcia technicznego w stosunku do tego Urządzenia przez okres obowiązywania Umowy.
7.6 W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia Awarii Infrastruktury Platformy
zgodnie z powyższym pkt 7.4, Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie stronie trzeciej, przy
czym będzie ona realizowana w całości na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający
wezwie Wykonawcę do zaprzestania dalszych działań związanych z obsługą zgłoszenia oraz
przekaże informację o przekierowaniu zgłoszenia do strony trzeciej.
7.7 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika danych (typu dysk twardy), będzie on
wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego
nośnika danych i dokonywania jego ekspertyzy poza miejscem używania przedmiotu Umowy.
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7.8 Wszystkie wykonane prace podjęte w celu usunięcia Awarii Infrastruktury Platformy wymagają
potwierdzenia w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel
Wykonawcy wykonujący prace serwisowe jest zobowiązany w dniu wykonania czynności
serwisowej do sporządzenia protokołu usunięcia Awarii. Dokument musi zostać podpisany przez
przedstawiciela Zamawiającego.
7.9 Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w lokalizacjach, gdzie znajduje się
Infrastruktura Platformy, osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji prac mogą być
zobowiązane do okazania służbom ochrony obiektów, przed rozpoczęciem świadczenia prac,
aktualnego zaświadczenia o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego).
7.10 Wsparcie techniczne oraz konsultacje techniczne świadczone będą w języku polskim.
8. Wymagania dotyczące usługi wsparcia technicznego do dostarczonych licencji dla Infrastruktury
Platformy:
8.1 Dostarczone licencje na oprogramowanie muszą być objęte 36 miesięczną usługą wsparcia
technicznego i aktualizacji oprogramowania, świadczoną przez producenta oprogramowania lub
podmiot autoryzowany przez producenta oprogramowania polegającą m.in. na zapewnianiu
poprawek, aktualizacji, nowych wersji oprogramowania.
8.2 Aktualizacje oprogramowania, w szczególności nowe wersje, wersje aktualnych, wydania
uzupełniające, poprawki programistyczne, nie będą naruszały praw twórców i właściciela praw
autorskich oraz nie będą ograniczały praw Zamawiającego oraz Ministra Cyfryzacji do korzystania
z tego oprogramowania.
8.3 Korzystanie z wcześniejszych wersji oprogramowania wydanych przez producenta, m.in. do
wykonania downgrade’u oprogramowania.
8.4 Wsparcia techniczne dla oprogramowania (również dla wcześniejszych wersji), w szczególności
polegające na obsłudze Awarii Infrastruktury Platformy w Dni Robocze, zgłaszanych drogą
elektroniczną lub telefonicznie w języku polskim lub angielskim na zasadach określonych przez
producenta.
8.5 Zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji (bazy wiedzy) w języku polskim lub
angielskim na temat posiadanego oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w
języku polskim lub angielskim (w tym programy korygujące do oprogramowania) biuletynów
technicznych, dokumentacji technicznych poprawek błędów i zabezpieczeń, dostęp do źródeł,
kodów binarnych, dokumentacji oprogramowania oraz bazy danych zgłoszonych problemów
technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - pod wskazanym przez Wykonawcę
portalem producenta.
8.6 Dostarczone przez Wykonawcę aktualizacje oprogramowania będą wolne od mechanizmów
celowo blokujących jego funkcje i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych
szkodliwych programów. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia
technicznego w sposób zapobiegający utracie danych, do których będzie miał dostęp w czasie
świadczenia wsparcia.
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Część II OPZ – Wymagania do Systemu ITSM

9. Podstawowe wymagania w zakresie Systemu ITSM
9.1 System ITSM po wdrożeniu przez Wykonawcę musi być w pełni skonfigurowany tzn.
przygotowany do realizacji wszystkich wymaganych procesów w ramach wymienionych
funkcjonalności.
9.2 System ITSM musi być w pełni zintegrowany i kompatybilny wewnętrznie, tj. poszczególne
moduły/elementy Systemu ITSM muszą poprawnie współpracować.
9.3 System ITSM musi być skalowalny, dawać możliwość zwiększenia wydajności poprzez rozbudowę
infrastruktury, np. serwerów (w szczególności poprzez dodanie procesorów, pamięci RAM,
zwiększenie liczby serwerów).
9.4 Wykonawca w ramach udzielonej licencji na System ITSM gwarantuje Zamawiającemu możliwość
dalszej rozbudowy i unowocześniania. Dopuszcza się w ramach dostosowania funkcjonalności do
wymagań Zamawiającego modyfikację kodu źródłowego, przygotowanie skryptów, będących
elementem dostosowania Systemu ITSM do potrzeb Zamawiającego, które mogą być w
przyszłości modyfikowane przez Zamawiającego lub podmiot trzeci.
9.5 System ITSM powinien funkcjonować on premise w infrastrukturze Zamawiającego.
9.6 Licencje Systemu ITSM muszą umożliwiać dostęp dla nieograniczonej liczby Użytkowników, nie
mogą zostać dostarczone w modelu subskrypcyjnym i muszą mieć charakter bezterminowy
(wieczyste).
9.7 System ITSM musi spełniać wymagania rozporządzenia 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.
9.8 System ITSM musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): „RODO”.
9.9 System ITSM musi umożliwiać zgłoszenie 1000 Incydentów na godzinę.
9.10 System ITSM musi umożliwiać zgłoszenie 1000 Wniosków o usługę na godzinę.
9.11 System ITSM musi zapewnić:
9.11.1 średni czas odpowiedzi Systemu ITSM przy transakcjach odczytu pojedynczego obiektu
– 5 sekund,
9.11.2 maksymalny czas odpowiedzi Systemu ITSM przy transakcjach odczytu pojedynczego
obiektu – 10 sekund,
9.11.3 średni czas odpowiedzi Systemu ITSM przy transakcjach zapisu pojedynczego obiektu –
5 sekund,
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9.11.4 maksymalny czas odpowiedzi Systemu ITSM przy transakcjach zapisu pojedynczego
obiektu – 10 sekund.
9.12 System ITSM musi zapewniać równoczesną pracę:
9.12.1 100 Operatorów.
9.12.2 10 000 Użytkowników.
9.13 System ITSM musi przetwarzać w ciągu roku szacowane liczby rekordów:
9.13.1 rejestr Incydentów, Wniosków o usługę: 500 tys.
9.13.2 Rejestr Problemów: 10 tys.
9.13.3 Rejestr Zmian: 50 tys.
9.13.4 Baza konfiguracji: 120 tys.
9.14 System ITSM musi posiadać interfejs w polskiej wersji językowej minimalnie w zakresie Portalu
Użytkownika.
9.15 System ITSM musi być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności
instalowania komponentów trzecich lub plug-in.
9.16 Oprogramowanie Systemu ITSM musi podlegać testom bezpieczeństwa Systemu ITSM
przeprowadzanych raz do roku przez podmiot trzeci posiadający odpowiednie kompetencje i
doświadczenie (wykluczone jest przeprowadzenie testów przez producenta lub dostawcę
Systemu ITSM). Skrócone raporty lub odpisy z raportów z testów bezpieczeństwa
Oprogramowania Systemu ITSM będą przedstawiane do wglądu Zamawiającemu.
10. Wymagania w zakresie funkcjonalności Systemu ITSM, które System ITSM musi posiadać gotowe
„z pudełka” (ang. out-of-the-box):
Lp.

Typ wymagania

Opis wymagania

10.1

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi posiadać interfejs umożliwiający
zarządzanie interakcjami z użytkownikami końcowymi
Systemu ITSM (Service Desk).

10.2

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi posiadać portal samoobsługowy (Portal
użytkownika)
umożliwiający
zamawianie
usług,
rejestrowanie zgłoszeń, sprawdzanie przypisanych
Zasobów, odczytywanie komunikatów i ogłoszeń,
poszukiwanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
graficzne prezentowanie widoków z zestawieniami
incydentów, Wniosków o usługę, Problemów, Zmian, oraz
umożlwiający kastomizację pod każdego z klientów Chmury
prywatnej etc.

10.3

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać definiowanie ról dostępu do
informacji w zależności od rodzaju i autoryzacji
Użytkownika i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi
do Systemu ITSM poprzez wbudowane mechanizmy
bezpieczeństwa. Jeśli System ITSM zarządza hasłami
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lokalnego Użytkownika powinien udostępniać mechanizm
wymuszający ich kontrolę np. w postaci minimalnej
długości hasła, maksymalnego czasu ważności hasła,
historii haseł (wymuszenie unikalności haseł), złożoności
hasła.
10.4

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi posiadać wewnętrzne mechanizmy
archiwizacji rekordów historycznych lub niepotrzebnych
oraz anonimizacji i pseudonimizacji.

10.6

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi posiadać wbudowany mechanizm
raportowania na podstawie danych z Systemu ITSM –
umożliwiający tworzenie dowolnych raportów w systemie
ITSM, korzystanie z predefiniowanych
raportów
dostępnych bezpośrednio po instalacji Systemu ITSM
(minimalna liczba raportów predefiniowanych wynosi 20).

10.7

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać definiowanie nowych oraz
modyfikowanie istniejących przepływów pracy (ang.
workflow) dla wszystkich implementowanych procesów
przy użyciu interfejsu graficznego działające na zasadzie
przeciągnij i upuść, przy czym modyfikacja musi być
możliwa do realizacji przez Administratora z poziomu
konsoli administratora.

10.8

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwić tworzenie klonów istniejących
workflow
ich
wersjonowanie
oraz
dynamiczne
podmienianie z poziomu konsoli Administratora.

10.9

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać, w ramach przepływów
pracy, definiowanie warunków przejścia pomiędzy
kolejnymi krokami przepływu na podstawie danych
zgromadzonych w Systemie ITSM, lub działań Użytkownika,
przy czym definiowanie tych warunków może być
powiązane z parametrami SLA i musi być możliwe do
realizacji przez Administratora.

10.10

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać, w ramach przepływów
workflow, definiowanie akcji wymaganych do realizacji w
kolejnych krokach, zarówno przez Operatorów,
Użytkowników jak i automatycznie przez System ITSM lub
inny system zewnętrzny, przy czym definiowanie tych akcji
musi być możliwe do realizacji przez Administratora.

10.11

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi graficzne
definiowanie nowych i modyfikowanie istniejących oraz
klonowanie i publikowanie formularzy (formatek)
wprowadzanych danych dla wszystkich implementowanych
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procesów działające na zasadzie przeciągnij i upuść, oraz
możliwość oznaczania, które formularze, elementy
formularza są widoczne i obowiązkowe w interfejsie
Użytkownika oraz zdefiniowanych ról w ramach kont
technicznych.
10.12

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać automatyczne wypełnianie
pól formularza na podstawie innych informacji
zarejestrowanych w Systemie ITSM, przy czym reguły
wypełniania pól muszą być możliwe do definiowania przez
Administratora.

10.13

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
konfigurowanie pól formularzy jako odblokowanych lub
zablokowanych do edycji ręcznej.

10.14

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać wyznaczanie priorytetu
Incydentu, Wniosku o usługę, Problemu, Zmiany i Wydania
zgodnie z modelem ITIL v4 (na podstawie pilności i wpływu)
oraz umożliwiać ręczną modyfikację wartości priorytetu
przez Operatora.

10.15

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Operatorowi łączenie
(tworzenie zależności i relacji) pomiędzy Incydentami,
Wnioskami o usługę, Problemami, Zmianami, Wydaniami,
Elementami konfiguracji w dowolnym momencie po ich
zarejestrowaniu, przy czym powinien istnieć mechanizm
ułatwiający wyszukiwanie oraz łączenie.

10.16

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Operatorowi łatwe
przechodzenie pomiędzy Incydentami, Wnioskami o
usługę, Problemami, Zmianami, Wydaniami, elementami
konfiguracji połączonymi w relacje.

10.17

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać stosowanie kodów
rozwiązania
(kategorii
rozwiązania
dostarczającej
informację do analizy w celach zarządczych, np. rozwiązany,
odrzucony, obejście) dla Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów oraz Zmian, przy czym musi istnieć możliwość
konfigurowania kodów rozwiązania przez Administratora.

10.18

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać tworzenie dedykowanych
raportów i dashboardów dla Klientów w zakresie
dowolnych zarejestrowanych w Systemie ITSM danych,
przy czym musi istnieć możliwość definiowania tych
raportów i dashboardów przez Administratora lub
Operatora oraz musi istnieć możliwość ich eksportu do
pliku zewnętrznego w formacie co najmniej XLS, CSV.
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System ITSM musi posiadać możliwość wizualizacji
bieżących i historycznych danych prezentowanych w formie
tabel lub wykresów.
10.19

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać automatyczne (zgodne z
harmonogramem) generowanie zdefiniowanych raportów i
dashboardów oraz ich zapis w pliku zewnętrznym, co
najmniej w formacie XML, XLS, XLSX, CSV, PDF oraz
automatyczną, zgodną z harmonogramem dystrybucję
poprzez e-mail, publikację w interfejsie Użytkownika lub na
wskazany zasób sieciowy.

10.20

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać tworzenie przez Operatora
wykazów Incydentów, Wniosków o usługę, Problemów,
Zmian, Wydań, elementów konfiguracji na podstawie
zadanych warunków oraz ich zapis w pliku zewnętrznym, co
najmniej w formacie XML, XLS, XLSX oraz CSV.

10.21

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać definiowanie przez
Administratora atrybutów wymaganych do wypełnienia w
zapisie danego typu obiektu w Systemie ITSM oraz
uniemożliwiać zarejestrowanie elementu bez wypełnienia
tych pól.

10.22

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
definiowanie na podstawie statusu usługi, priorytetu,
progów eskalacyjnych, automatycznych powiadomień email wysyłanych do Użytkowników, Operatorów i innych
osób i grup, zawierających co najmniej:
1) dowolny tekst,
2) wybrane dane Incydentu, Wniosku o usługę, Problemu,
Zmiany, Wydania, Elementu konfiguracji,
3) link do Incydentu, Wniosku o usługę, Problemu, Zmiany,
Wydania, Elementu konfiguracji.

10.23

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwić automatyczne przypisanie
Incydentu, Wniosku o usługę, Problemu, Zmiany po
rejestracji na podstawie automatycznej akcji do istniejącej
kategorii usługi minimum do drugiego poziomu drzewa
Katalogu Usług.

10.24

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać wykonywanie operacji
masowych na obiektach w Systemie ITSM (przynajmniej w
zakresie Incydentów, Wniosków o usługę, elementów
konfiguracji, Użytkowników) z poziomu konsoli
Administratora lub zdefiniowanej dedykowanej roli.
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10.25

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Operatorom lub
zdefiniowanym rolom, definiowanie przypomnień
dotyczących Incydentów, Wniosków o usługę, Problemów,
Zmian, Wydań.

10.26

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi dostarczać informację o czasie obsługi
Incydentu, Wniosku o usługę, Problemu, Zmiany z
uwzględnieniem:
1) osoby realizującej,
2) statusu,
3) zamrożenia czasu obsługi,
4) grupy Operatorów.

10.27

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
definiowanie i klonowanie nieograniczonej liczby
kompletnych:
1) przepływów pracy (ang. workflow) dla wszystkich
implementowanych procesów,
2) formularzy (formatek),
3) kategorii Incydentów, Wniosków o usługę, Problemów,
Zmian, Wydań, Elementów konfiguracji,
4) grup Operatorów i Użytkowników.

10.28

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwić wydzielenie wszystkich
informacji
w
zakresie
zdefiniowanej
jednostki
organizacyjnej, zapewniając pełną izolację danych, kont
oraz personalizacje paneli Użytkowników w podziale na
Klientów (multi-Tenant).

10.29

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi
nieograniczonej liczby:

umożliwiać

zarejestrowanie

1) Incydentów,
2) Wniosków o usługę,
3) Problemów,
4) Zmian,
5) Wydań,
6) Elementów konfiguracji,
7) Grup Operatorów i Użytkowników.
10.30

Administrowanie

System ITSM musi umożliwiać aktualizację Systemu ITSM, z
zapewnieniem zachowania integralności i spójności danych
oraz zabezpieczeniem ich przed zniszczeniem.
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10.31

Administrowanie

System ITSM musi zapewniać mechanizmy pozwalające na
centralne zarządzanie kontami oraz uprawnieniami
Administratorów, Operatorów, Użytkowników, Klientów
Systemu ITSM.

10.32

Administrowanie

System ITSM musi umożliwiać tworzenie przez
Administratora grup Administratorów, Operatorów,
Użytkowników Systemu ITSM niezależnych od struktury
organizacyjnej.

10.33

Administrowanie

System ITSM musi mieć możliwość nadawania przez
Administratora Operatorom, Użytkownikom uprawnień do
poszczególnych modułów Systemu ITSM.

10.34

Administrowanie

System ITSM musi mieć możliwość nadawania przez
Administratora Operatorom, Użytkownikom uprawnień do
widoczności danych, przeglądania danych bez możliwości
ich modyfikacji.

10.35

Administrowanie

System ITSM musi mieć możliwość nadawania Operatorom,
Użytkownikom przez Administratora uprawnień do
wykonywania różnych akcji zdefiniowanych przez
Administratora opierających się
o modyfikacje
parametrów, atrybutów i ich odczyt, dodawanie i usuwanie
zapisów, w ramach Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów, Zmian, Wydań, bazy konfiguracji CMDB.

10.36

Administrowanie

System ITSM musi umożliwiać realizację wszystkich zadań
przypisanych do Administratora bez zmian kodu
źródłowego i prac programistycznych, w szczególności w
zakresie przepływów pracy, słowników, formularzy,
powiadomień, wiadomości e-mail, raportów, eskalacji,
tworzenia grup Operatorów i Użytkowników, zakładania
kont Użytkowników i Operatorów, nadawania uprawnień,
definiowania i modyfikowania nowych usług, kodów
zamknięcia, typów objawów, definiowania i modyfikowania
typów i kategorii Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów, Zmian, Wydań, Elementów konfiguracji.

10.37

Bezpieczeństwo

System ITSM musi zapewniać stosowanie mechanizmów
uwierzytelniania
Administratorów,
Operatorów,
Użytkowników.

10.38

Bezpieczeństwo

System ITSM musi zapewniać bezpieczeństwo komunikacji.
Przesyłane dane muszą być zabezpieczone i szyfrowane za
pomocą protokołu SSL.

10.39

Bezpieczeństwo

System ITSM musi zapewniać wysoki stopień
bezpieczeństwa w tym poufności dla zgromadzonych
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danych i dokumentów oraz zapewnić ochronę przed
nieautoryzowanymi zmianami.
10.40

Bezpieczeństwo

System ITSM musi umożliwiać jednoczesny dostęp do
danych wielu Użytkownikom, z zapewnieniem integralności
danych wynikających z ich działań.

10.41

Bezpieczeństwo

System ITSM musi zapewniać:
1) poufność,
2) niezaprzeczalność,
3) integralność,
4) dostępność,
5) rozliczalność,
6) autentyczność,
danych i dokumentów przetwarzanych w Systemie ITSM.

10.42

Bezpieczeństwo

System ITSM musi zapewniać procedury naprawcze na
wypadek wystąpienia Awarii, umożliwiające przywrócenie
Systemu ITSM do stanu sprzed Awarii, na podstawie
kryteriów zdefiniowanych przez Administratora.

10.43

Bezpieczeństwo

System ITSM musi umożliwiać separację danych należących
do różnych zbiorów wyodrębnionych przez Administratora
(np. na podstawie usługi lub lokalizacji, jednostki
organizacyjnej Użytkownika, Klienta) oraz zapewniać
dostęp do określonych zbiorów danych wskazanej grupie
Użytkowników, Operatorów.

10.44

Bezpieczeństwo

System ITSM musi umożliwiać tworzenie całkowitych,
przyrostowych kopii bezpieczeństwa Systemu ITSM i
danych w trybie on-line oraz zapewniać procedurę
przywracania Systemu ITSM z kopii bezpieczeństwa po
Awarii.

10.45

Bezpieczeństwo

System ITSM musi spełniać parametry RTO = 4 godziny, RPO
= 5 minut. Architektura Systemu ITSM powinna zapewnić
dostępność systemu na poziomie 99,8%, bez wliczania
ustalanych wcześniej przerw serwisowych.

10.46

Bezpieczeństwo

System ITSM musi zapewniać możliwość ustawienia przez
Administratora ilości i długości czasu trwania sesji, po której
System ITSM samoczynnie wyloguje bezczynnego
Administratora, Operatora, Użytkownika.

10.47

Bezpieczeństwo

System ITSM musi uniemożliwiać wprowadzenie i
modyfikację danych w sposób anonimowy (funkcjonalność
anonimizacji danych osobowych dla danego użytkownika,
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grupy użytkowników, danego zgłoszenia). Funkcjonalność
anonimizacji dostępna wyłącznie dla roli Administratora.
10.48

Bezpieczeństwo

System ITSM ma uniemożliwiać dostęp do danych osobom
nie posiadającym uprawnień do ich odczytania.

10.49

Bezpieczeństwo

System ITSM musi zapewniać rejestrację i śledzenie historii
dokonywanych modyfikacji i zapisów w Systemie ITSM, ze
wskazaniem osób dokonujących modyfikacji oraz dat i
godzin modyfikacji.

10.50

Integracja

System ITSM musi zapewniać automatyczną aktualizację
(zakładanie, dezaktywowanie, uzupełnianie danych) kont
Użytkowników z wykorzystaniem Active Directory oraz
innych baz LDAP.

10.51

Integracja

System ITSM musi posiadać API w zakresie wszystkich
wymaganych przez Zamawiającego modułów.

10.52

Integracja

System ITSM musi zapewniać dwukierunkową integrację z
serwerem poczty elektronicznej, co najmniej MS Exchange
oraz protokoły SMTP i IMAP.

10.53

Portal Użytkownika

System ITSM musi umożliwiać publikowanie przez
Administratora i Operatora w Portalu Użytkownika
ogłoszeń, w tym umieszczanie artykułów, plików do
pobrania oraz odnośników do stron internetowych.

10.54

Portal Użytkownika

System ITSM musi gwarantować Użytkownikom dostęp do
Portalu Użytkownika przez przeglądarki internetowe co
najmniej dla:
1) Microsoft Edge w wersji 44.18362.449.0 i wyższych,
2) Mozilla FireFox w wersji 72.0.1 i wyższych,
3) Chrome w wersji 79.0.3945.130 i wyższych.

10.55

Zarządzanie Problemami

System ITSM musi umożliwiać automatyczny zapis dla
każdego Problemu co najmniej:
1) unikalnego numeru Problemu,
2) daty i godziny wpłynięcia,
3) daty i godziny rejestracji,
4) danych identyfikacyjnych osoby zgłaszającej,
5) danych identyfikacyjnych właściciela Problemu,
6) priorytetu Problemu,
7) kategorii Problemu,
8) usługi, grupy usług,
9) statusu Problemu,
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10) gwarantowanego czasu rozwiązania (na podstawie
warunków SLA),
11) daty i godziny rozwiązania,
12) daty i godziny zamknięcia,
13) tytułu Problemu,
14) opisu Problemu,
15) opisu przyczyn Problemu,
16) opisu podejmowanych działań,
17) opisu rozwiązania tymczasowego,
18) opisu rozwiązania docelowego,
19) powiązanych Elementów konfiguracji,
20) powiązanych Incydentów,
21) powiązanych Problemów,
22) powiązanych Zmian,
23) wyników przeglądu Problemu.
10.56

Zarządzanie Problemami

System ITSM musi umożliwiać automatyczne wyznaczanie
gwarantowanego czasu rozwiązania Problemu na
podstawie wymagań SLA z możliwością modyfikacji przez
Operatora.

10.57

Zarządzanie Problemami

System ITSM musi umożliwiać wstrzymanie (zamrożenie)
naliczania czasu realizacji Problemu oraz powiązanych z nim
Incydentów, Wniosków o usługę, Problemów w sposób
bezpośredni przez Operatora lub pośrednio na podstawie
ustawionego statusu, przy czym zapewniona musi być
automatyczna aktualizacja gwarantowanego czasu
rozwiązania.

10.58

Zarządzanie Problemami

System ITSM musi umożliwiać eskalację funkcjonalną
(poziomą w ramach struktury organizacyjnej) Problemu do
Operatorów lub grup Operatorów.

10.59

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać dla każdego Wniosku o
usługę automatyczny zapis co najmniej:
1) unikalnego numeru Wniosku o usługę,
2) daty i godziny rejestracji,
3) daty i godziny wpłynięcia,
4) danych identyfikacyjnych osoby zgłaszającej,
5) danych identyfikacyjnych Użytkownika (beneficjenta
Wniosku o usługę),
6) opisu Użytkownika,
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7) Usługi,
8) priorytetu,
9) kategorii,
10) statusu,
11) osób (grup) obsługujących, w tym akceptujących
Wniosek o usługę,
12) gwarantowanego
warunków SLA),

czasu

reakcji

(na

podstawie

13) daty i godziny reakcji,
14) gwarantowanego czasu realizacji (na podstawie
warunków SLA),
15) daty i godziny realizacji,
16) daty i godziny zamknięcia,
17) czasu realizacji,
18) kanał złożenia wniosku,
19) tytułu,
20) opisu Operatora,
21) powiązanych Elementów konfiguracji,
22) powiązanych Incydentów,
23) powiązanych Wniosków o usługę,
24) powiązanych Problemów,
25) powiązanych Zmian,
26) powiązanych Wydań,
27) numeru w systemie zewnętrznym,
28) kodu rozwiązania (kategoria rozwiązania dostarczająca
informację do analizy w celach zarządczych, np.
zrealizowany, odrzucony).
10.60

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać automatyczny zapis
Wniosków o usługę pochodzących z systemu zarządzania
usługami
chmurowymi
(CloudManagement
lub
orkiestrator, jako jeden z kanałów składania wniosków).

10.61

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać grupowanie Wniosków o
usługę.

10.62

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać jednoczesne zamykanie
wszystkich zgrupowanych Wniosków o usługę poprzez
zamknięcie głównego Wniosku o usługę.

10.63

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać dostęp do informacji
zawartej w zapisie głównego Wniosku o usługę z poziomu
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Wniosku o usługę zgrupowanego w danym głównym
Wniosku o usługę.
10.64

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać definiowanie przez
Administratora automatycznych przepływów pracy (ang.
workflow) dla różnych typów Wniosków o usługę
zawierających co najmniej:
1) sprawdzenie uprawnień Użytkownika do złożenia
danego typu Wniosku o usługę,
2) możliwości technicznych realizacji (np. dostępność
wymaganych zasobów w tym dostępnych zasobów IT i
licencji),
3) inne warunki np. finansowe,
4) reguły akceptacji (wielopoziomowej, hierarchicznej i
funkcjonalnej).

10.65

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać wstrzymanie (zamrożenie)
naliczania czasu realizacji Wniosku o usługę oraz
powiązanych z nim Zadań, Incydentów, Wniosków o usługę,
Zmian w sposób bezpośredni przez Operatora lub
pośrednio na podstawie ustawionego statusu, przy czym
zapewniona musi być automatyczna aktualizacja
gwarantowanego czasu rozwiązania.

10.66

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać wysyłanie do Użytkowników
automatycznych powiadomień dotyczących zmian
statusów (co najmniej faktu zarejestrowania, akceptacji,
wstrzymania realizacji oraz faktu rozwiązania Wniosku o
usługę) przy czym zawartość powiadomienia oraz warunki
wysłania muszą być możliwe do zdefiniowania przez
Administratora.

10.67

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać eskalację funkcjonalną
(poziomą w ramach struktury organizacyjnej) Wniosku o
usługę do Operatorów lub grup Operatorów.

10.68

Realizacja Wniosków o
usługę

System ITSM musi umożliwiać Operatorom śledzenie
Wniosku o usługę, który został przez nich zarejestrowany,
także po przekazaniu do innego Operatora lub grupy
Operatorów.

10.69

Zarządzaniem Katalogiem
Usług

System ITSM musi umożliwiać ograniczenie dostępu
Użytkownika do Katalogu usług, do którego jest
uprawniony i zgodny z podpisanymi umowami SLA.

10.70

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać dla każdego Incydentu zapis
co najmniej:
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1) unikalnego numeru Incydentu
2) daty i godziny rejestracji,
3) daty i godziny wpłynięcia,
4) danych identyfikacyjnych osoby zgłaszającej,
5) danych identyfikacyjnych Użytkownika,
6) tytułu,
7) opisu Użytkownika,
8) opisu Operatora,
9) kanału wpływu,
10) Usługi, grupy Usług,
11) priorytetu,
12) kategorii,
13) statusu,
14) osób (grup) obsługujących,
15) gwarantowanego
warunków SLA),

czasu

reakcji

(na

podstawie

16) daty i godziny reakcji,
17) gwarantowanego czasu rozwiązania (na podstawie
warunków SLA),
18) daty i godziny rozwiązania,
19) opisu rozwiązania,
20) daty i godziny zamknięcia,
21) czasu realizacji,
22) powiązanych Elementów konfiguracji,
23) powiązanych Incydentów, Wniosków o usługę,
24) powiązanych Problemów,
25) powiązanych Zmian,
26) numeru w systemie zewnętrznym,
27) kodu rozwiązania (kategoria rozwiązania dostarczająca
informację do analizy w celach zarządczych, np. rozwiązany,
odrzucony, obejście).
10.71

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać automatyczne wyznaczanie
gwarantowanego czasu rozwiązania Incydentu na
podstawie wymagań SLA z możliwością modyfikacji przez
Operatora.

10.72

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać wstrzymanie (zamrożenie)
naliczania czasu realizacji Incydentu oraz powiązanych z
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nim Incydentów, Wniosków o usługę, Problemów w sposób
bezpośredni przez Operatora lub pośrednio na podstawie
ustawionego statusu, przy czym zapewniona musi być
automatyczna aktualizacja gwarantowanego czasu
rozwiązania.
10.73

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać wysyłanie do Użytkowników
automatycznych powiadomień dotyczących zmian
statusów (co najmniej faktu zarejestrowania oraz faktu
rozwiązania
Incydentu),
przy
czym
zawartość
powiadomienia oraz warunki wysłania muszą być możliwe
do zdefiniowania przez Administratora.

10.74

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać eskalację funkcjonalną
(poziomą w ramach struktury organizacyjnej) Incydentu do
Operatorów lub Grup Operatorów.

10.75

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać Operatorom śledzenie
Incydentu, który został przez nich zarejestrowany, także po
przekazaniu do innego Operatora lub grupy Operatorów.

10.76

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać grupowanie Incydentów oraz
rozgrupowanie lub odpięcia Incydentu z grupy.

10.77

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać jednoczesne zamykanie
wszystkich zgrupowanych Incydentów poprzez zamknięcie
Incydentu głównego.

10.78

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać dostęp do informacji
zawartej w zapisie Incydentu głównego z poziomu
Incydentów zgrupowanych z danym Incydentem głównym.

10.79

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać tworzenie zleceń związanych
z danym Incydentem do realizacji przez Operatorów, przy
czym dla każdego zlecenia musi być możliwe wskazanie co
najmniej:
1) zakresu prac,
2) terminu realizacji,
3) osoby realizującej.
System ITSM musi umożliwiać automatyczne wyliczanie dat
zleceń, np. terminów realizacji, na podstawie powiązanych
Zgłoszeń.

10.80

Zarządzanie
Usług

Poziomem System ITSM musi umożliwiać tworzenie list Klientów
usług, przy czym dla każdego Klienta rejestrowane powinny
być co najmniej:
1) nazwa,
2) adres korespondencyjny,
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3) osoba kontaktowa,
4) telefon i e-mail kontaktowy,
5) powiązane umowy SLA,
6) powiązane usługi.
10.81

Zarządzanie
Usług

Poziomem System ITSM musi umożliwiać rejestrowanie umów SLA z
możliwością określenia w ramach każdej umowy co
najmniej:
1) identyfikatora umowy,
2) Klienta lub Klientów,
3) Użytkowników,
4) usługi,
5) okresu obowiązywania,
6) opisu umowy,
7) powiązanych wymagań (reguł) SLA.

10.82

Zarządzanie
Usług

Poziomem System ITSM musi umożliwiać monitorowanie poziomu
spełnienia warunków SLA w zakresie terminowości obsługi
(czasu reakcji i czasu naprawy) dla:
1) Incydentów,
2) Wniosków o usługę,
3) Problemów,
4) Zmian.

10.83

Zarządzanie
Usług

Poziomem System ITSM musi umożliwiać tworzenie kolejek obsługi
przynajmniej dla Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów, Zmian na podstawie gwarantowanego czasu
obsługi.

10.84

Zarządzanie Umowami

System ITSM musi umożliwiać powiadamianie o
określonych zdarzeniach związanych z realizacją umów,
np.: zakończenie okresu gwarancji, przy pomocy
powiadomień e-mail do określonych osób. Zasady
uruchomienia powiadomień, wartości parametrów oraz
lista osób powiadamianych muszą być możliwe do
skonfigurowania przez Operatora lub Administratora.

10.85

Zarządzanie Umowami

System ITSM musi umożliwiać tworzenie bazy adresowej
dla dostawców, obejmującej co najmniej:
1) nazwę przedsiębiorstwa,
2) osobę kontaktową,
3) adres korespondencyjny,
4) telefon i e-mail kontaktowy,
5) powiązanie z umowami,
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6) kategorię dostaw,
7) sumę wielkości kontraktów posiadanych z
Zamawiającym.
10.86

Zarządzanie Umowami

System ITSM musi umożliwiać definiowanie przez
Administratora automatycznych przepływów pracy (ang.
workflow) dla procesu akceptacji zakupu lub odnowienia
umów z możliwością ograniczania widoczności danych w
zależności od zdefiniowanej roli w przepływie pracy.

10.87

Repozytorium Wiedzy

System ITSM musi umożliwiać dołączanie załączników (co
najmniej formaty PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX,
GIF, JPG, BMP, TXT, ZIP).

10.88

Repozytorium Wiedzy

System ITSM musi umożliwiać zapis co najmniej:
1) tematu,
2) opisu,
3) słów kluczowych,
4) typu,
5) kategorii,
6) trybu udostępnienia (dla wszystkich, dla Użytkowników,
dla Operatorów),
7) danych autora, akceptującego, publikującego,
8) wersji.

10.89

Repozytorium Wiedzy

System ITSM musi umożliwiać określanie różnych typów
zapisów, obejmujących co najmniej:
1) Incydent,
2) Problem,
3) znany błąd,
4) rozwiązanie tymczasowe, obejście,
5) rozwiązanie docelowe,
6) instrukcja postępowania,
7) informacja ogólna.

10.90

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi umożliwiać dołączanie do zapisu
Konfiguracją
Elementów konfiguracji załączników w postaci plików
zewnętrznych (co najmniej formaty PDF, DOC, DOCX, XLS,
XLSX, GIF, JPG, BMP, TXT, PPT, PPTX, ZIP) przez Operatora.

10.91

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi umożliwiać definiowane atrybutów,
Konfiguracją
typów i grup Elementów konfiguracji.

10.92

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi umożliwiać prezentację graficzną bazy
Konfiguracją
CMDB, która zawiera Elementy konfiguracji, relacje i
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zależności pomiędzy Elementami konfiguracji, relacje i
zależności pomiędzy Elementami konfiguracji a Usługami.
10.93

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi umożliwiać tworzenie raportów w
Konfiguracją
zakresie zmian w konfiguracji Elementów konfiguracji.

10.94

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi umożliwiać utworzenie Elementów
Konfiguracją
konfiguracji pochodzących z różnych źródeł; na podstawie
danych z pliku, narzędzi automatycznego wykrywania
elementów infrastruktury lub wprowadzanych ręcznie.

10.95

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi umożliwiać tworzenie różnych typów
Konfiguracją
Elementów konfiguracji, przy czym musi istnieć możliwość
definiowania tych typów przez Administratora.

10.96

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
Konfiguracją
definiowanie atrybutów dla każdego typu Elementu
konfiguracji, przy czym dla każdego typu elementu
konfiguracji musi być możliwość określenia co najmniej 128
atrybutów, a każdy atrybut może mieć co najmniej
następujące formaty:
1) data,
2) wartość liczbowa całkowita,
3) wartość liczbowa rzeczywista dziesiętna,
4) tekst,
5) relacja do innego obiektu w Systemie ITSM.
System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
definiowanie relacji ze wspieranymi Usługami.

10.97

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi udostępniać mechanizmy wspierające
Konfiguracją
realizację audytu zgodności informacji o stanie Elementu
konfiguracji w CMDB ze stanem faktycznym
potwierdzonym przez Operatora co najmniej poprzez
możliwość nadpisania informacji przez uprawnionego
Operatora przy zachowaniu historii zmian oraz możliwości
określenia przyczyny zmiany oraz źródła informacji.

10.98

Zarządzanie Zasobami i System ITSM musi umożliwiać przypisanie zdefiniowanych
Konfiguracją
w nim zasobów do Operatora lub grupy Operatorów oraz
prezentację tych danych w Portalu Użytkownika.

10.99

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać tworzenie ręczne i
automatyczne wniosków o zmianę.

10.100

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać Operatorowi tworzenie
nowych Zmian poprzez klonowanie Zmian już
zarejestrowanych w Systemie ITSM.
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10.101

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać wysyłanie powiadomień o
Zmianach, przy czym musi istnieć możliwość definiowania
treści oraz odbiorców powiadomień przez Administratora.

10.102

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać kierowanie Zmiany do osób i
grup opiniujących wielokrotnie, tj. ponownie w ramach
obsługi danej Zmiany.

10.103

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać kierowanie Zmian do osób i
grup opiniujących w formie zleceń ze zdefiniowanym
czasem realizacji.

10.104

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać zdefiniowanie listy Zmian
standardowych.

10.105

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
zdefiniowanie automatycznych powiadomień e-mail
wysłanych osobom i grupom opiniującym Zmianę w
momencie generowania zleceń o akceptację zawierających
aktywne linki pozwalające zrealizować operacje akceptacji,
odrzucenia lub prośby o uzupełnienie.

10.106

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi dawać możliwość oceny wpływu
planowanej zmiany na system informatyczny w oparciu o
dane zgromadzone w Systemie ITSM poprzez graficzne
pokazanie relacji między Elementami konfiguracji wraz ze
szczegółowymi informacjami o zależnościach między nimi.

10.107

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi tworzenie
odrębnych przepływów pracy (ang. flow)
dla
poszczególnych typów Zmian (pilne, normalne,
standardowe).

10.108

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
zdefiniowanie automatycznych powiadomień e-mail,
wysłanych osobom i grupom realizującym Zmianę w
momencie generowania zleceń do realizacji, zawierających
aktywne linki odsyłające do rekordu Zmiany oraz
zawierające: numer Zmiany, tytuł Zmiany, nazwę Usługi,
status Zmiany oraz inne informacje należące do rekordu
Zmiany.

11. Wymagania w zakresie funkcjonalności Systemu ITSM, które mogą podlegać dostosowaniu na
etapie wdrożenia, w zależności od rozwiązania dostarczonego przez Wykonawcę:
Lp.

Typ wymagania

Opis wymagania

11.1

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Użytkownikowi i
Operatorowi dołączanie do zapisów załączników w
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postaci plików zewnętrznych (co najmniej formaty
PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, GIF, JPG, BMP, TXT, PPT,
PPTX, ZIP). System ITSM musi posiadać interfejs do co
najmniej jednego silnika antywirusowego dla
załączonych plików.
11.2

Ogólne funkcjonalne

System ITSM na podstawie informacji o zdarzeniu w
infrastrukturze pochodzącym z modułu zarządzania
zdarzeniami lub systemu zewnętrznego np.
CloudManagement lub SAM, musi umożliwić
tworzenie lub modyfikację istniejących elementów
konfiguracji z wywołaniem zdefiniowanego workflow
z modułu zarządzania Zmianą, Wnioskiem o usługę
lub Incydentem.

11.3

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Operatorom
wyszukiwanie Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów, Zmian, Wydań, Elementów konfiguracji,
usług, użytkowników, informacji w repozytorium
wiedzy przy użyciu słów kluczowych, ciągów znaków
w tym niepełnych wyrazów, fragmentów tekstu z
użyciem operatorów logicznych (I, LUB, ORAZ).

11.4

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi zapewnić min. 30 raportów
zdefiniowanych
i
dostępnych
w Systemie
„obejmujących wszystkie zarejestrowane w Systemie
ITSM dane i wspierane procesy z uwzględnieniem
rozdziału danych i w podziale na Klientów (multitenant).

11.5

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi zapewniać możliwość tworzenia
kalendarzy dostępności Operatorów oraz możliwość
definiowania zastępstw, aby w przypadku
skierowania Incydentu, Wniosku o usługę, Problemu,
Zmiany, Wydania lub powiązanych zleceń do osoby
niedostępnej, sygnalizowana była niedostępność
takiej osoby lub następowało automatyczne
przekierowanie do osoby zastępującej lub możliwość
wskazania grupy i masowe przepięcie ww. obiektów
na grupę.

11.6

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać rejestrację
Incydentów, Wniosków o usługę, Problemów, Zmian
poprzez następujące kanały:
1) automatycznie poprzez e-mail,
2) ręcznie przez Operatora,
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3) ręcznie przez
Użytkownika,

zgłaszającego

poprzez

Portal

4) automatycznie na podstawie informacji z innego
systemu zewnętrznego, w tym CloudManagement i
Systemu SAM,
5) automatyczne powiadomienia/alertu z modułu
zarządzania zdarzeniami,
6) automatycznej akcji na elemencie konfiguracji.
11.7

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
konfigurowanie
kryteriów
automatycznego
powiadamiania Operatora poprzez wiadomość e-mail
o zdarzeniach w Systemie ITSM, co najmniej o:
1) przypisaniu Incydentu, Wniosku o usługę,
Problemu, Zmiany, Wydania,
2) zagrożeniu przekroczenia oraz o przekroczeniu
gwarantowanego czasu rozwiązania,
3) modyfikacjach w zapisach Incydentów, Wniosków
o usługę, Problemach, Zmianach, Wydaniach
przypisanych do danego Operatora oraz musi
umożliwiać
Administratorowi
konfigurowanie
kryteriów
automatycznego
powiadamiania
Operatora o upływie czasu przeznaczonego na
realizację Wniosku o usługę/Incydentu poprzez:
1) prezentowanie w obiekcie upływu czasu w postaci
tzw. progów eskalacyjnych (np. 25% czasu (data).
50% (data), 75% (data), 100% deadline(data))
wynikających z SLA dla usługi,
2) kolorowanie rekordu Incydentu, Wniosku o usługę,
Zmiany lub Wydania, wynikające z przekroczenia
kolejnych progów eskalacyjnych, prezentowane w
widokach
zgłoszeń,
filtrach
i
widokach
indywidualnych zapisywanych przez Operatorów.
Musi istnieć możliwość raportowania przekroczeń
ww. progów eskalacyjnych.

11.8

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać automatyczne
zarejestrowanie
Użytkownika
na
podstawie
informacji z wiadomości e-mail oraz innych
zintegrowanych systemów zewnętrznych.

11.9

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać stosowanie kodów
typów objawów (ang. symptom types) w klasyfikacji
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zgłoszeń, dostarczających informacje służące do
identyfikacji potencjalnych przyczyn wystąpienia
zdarzenia lub problemu do analizy przyczyn
źródłowych (ang. Root cause analysis RCA) , przy
czym musi istnieć możliwość konfigurowania kodów
typów objawów przez Administratora.
11.10

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać przeprowadzenie
badań
satysfakcji
poprzez
udostępnienie
Użytkownikom ankiety zawierającej pytania i pola
umożliwiające
umieszczenie
lub
wybranie
odpowiedzi, przy czym nie jest wymagane tworzenie
zależności
logicznych
pomiędzy
pytaniami
a częstotliwością badania i zawartością ankiet.
Ankiety muszą być możliwe do konfigurowania przez
Administratora i uruchamiane z poziomu dowolnego
obiektu w Systemie ITSM (Incydent, Wniosek
o usługę, Problem, Zmiana, Usługa, Użytkownik, lub
jednostka organizacyjna Użytkownika, Klient lub
jednostka organizacyjna Klienta.

11.11

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać automatyczne
wykrywanie
zmian
w infrastrukturze
teleinformatycznej (ang. Discovery), w tym
wykrywanie elementów konfiguracji powoływanych
w ramach Chmury prywatnej i zasilanie bazy
konfiguracji ITSM danymi dot. utworzonych lub
zmodyfikowanych elementów konfiguracji.

11.12

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi wspierać
następujące procesy ITIL:

przynajmniej

1) Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług,
2) Zarządzanie incydentami,
3) Zarządzanie zmianą,
4) Zarządzanie poziomem świadczenia usługi,
5) Zarządzanie katalogiem usług,
6) Realizacja wniosków,
7) Zarządzanie problemami,
8) Zarządzanie zdarzeniami,
9) Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami,
10) Zarządzanie ciągłością (świadczenia) usług
informatycznych,
11) Zarządzanie dostępnością,
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12) Zarządzanie dostawcami,
13) Zarządzanie finansami IT.
Wraz z wydzieleniem ról występujących w ww.
procesach
11.13

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi zapewniać możliwość wysyłania
pojedynczych oraz masowych wiadomości e-mail w
formacie TXT, HTML lub krótkiej wiadomości
tekstowej (ang. SMS) w sieci telefonii komórkowej w
sposób automatyczny lub manulany (przez
Operatora). Sposób wysyłania ww. powiadomień do
definiowania przez Administratora.

11.14

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać tworzenie przez
Operatora
indywidualnych
widoków
z
zastosowaniem filtrów prezentujących zestawienia,
wykresy dotyczące Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów, Zmian, Wydań, Elementów konfiguracji
na podstawie dowolnych atrybutów.

11.15

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać automatyczne
przypisywanie Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów, Zmian i Wydań do określonego
Operatora lub grupy Operatorów, na podstawie
zdefiniowanych przez Administratora kryteriów,
obejmujących co najmniej:
1) usługę,
2) priorytet.

11.16

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać Operatorom tworzenie
indywidualnych widoków list Incydentów, Zapytań o
usługę, Problemów, Zmian, Wydań, Elementów
konfiguracji
z
mechanizmem
filtrowania,
wyszukiwania i sortowania po dowolnym atrybucie
oraz oznaczanie ich jako lokalnych lub globalnych i
dystrybucję do wybranej grupy Operatorów,
uprawnionych Użytkowników lub menadżerów.

11.17

Ogólne funkcjonalne

System ITSM musi umożliwiać wczytanie z pliku:
Incydentów, Wniosków o usługę, Problemów, Zmian,
Elementów konfiguracji, Użytkowników.

11.18

Administrowanie

System ITSM musi umożliwiać zakładanie kont przez
import danych z pliku i zintegrowanie z modułem
zarządzania użytkownikami w RKB (SOC/NOC) i Active
Directory.
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11.19

Administrowanie

System ITSM musi zapewniać definiowanie
wielopoziomowej struktury organizacyjnej ręcznie
oraz poprzez import danych w odpowiednim
formacie, dla Operatorów i Użytkowników. System
ITSM musi umożliwiać odczytywanie i odtwarzanie
struktury organizacyjnej na podstawie danych
pochodzących z Systemu SAM lub innych systemów
zewnętrznych np. Active Directory.

11.20

Administrowanie

System ITSM musi umożliwiać definiowanie przez
Administratora określonej grupy Użytkowników
posiadających dostęp do wskazanych informacji
o Incydentach, Wnioskach o usługę, Problemach,
Zmianach, Wydaniach, Elementach konfiguracji.

11.21

Administrowanie

System ITSM musi umożliwiać realizację wszystkich
zadań przypisanych do Administratora bez zmian
kodu źródłowego i prac programistycznych,
w szczególności w zakresie przepływów pracy,
słowników, formularzy, powiadomień, wiadomości email, raportów, eskalacji, tworzenia grup Operatorów
i Użytkowników, zakładania kont Użytkowników i
Operatorów, nadawania uprawnień, definiowania i
modyfikowania nowych usług, kodów zamknięcia,
typów objawów, definiowania i modyfikowania
typów i kategorii Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów, Zmian, Wydań, Elementów konfiguracji.

11.22

Bezpieczeństwo

System ITSM musi automatycznie gromadzić
informacje dotyczące zdarzeń i dostępu do obiektów
danych, dokumentów, w sposób umożliwiający
odtwarzanie historii aktywności poszczególnych
Użytkowników Systemu ITSM.

11.23

Bezpieczeństwo

System ITSM musi zapewniać logowanie,
przeglądanie i raportowanie zdarzeń systemowych
wg zadanych kryteriów (zakresu) umożliwiających
identyfikację czasu, osoby, rodzaju i sposobu
wykonania czynności na danym obiekcie oraz prób
nieautoryzowanego dostępu.

11.24

Bezpieczeństwo

System ITSM musi umożliwiać separację danych
należących do różnych zbiorów wyodrębnionych
przez Administratora (np. na podstawie usługi lub
lokalizacji, jednostki organizacyjnej Użytkownika,
Klienta) oraz zapewniać dostęp do określonych
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zbiorów danych wskazanej grupie Użytkowników,
Operatorów.
11.25

Bezpieczeństwo

System ITSM musi posiadać funkcjonalność usuwania
danych osobowych w sposób trwały i bezpieczny dla
danego Użytkownika, grupy użytkowników, danego
Zgłoszenia. Funkcjonalność usuwania danych
dostępna wyłącznie dla roli Administratora.

11.26

Bezpieczeństwo

System ITSM musi umożliwiać rejestrację i obsługę
incydentów bezpieczeństwa w taki sposób, aby
wskazane przez Administratora informacje były
widoczne wyłącznie dla wybranych Operatorów.

11.27

Bezpieczeństwo

System ITSM musi umożliwiać rejestrację audytów i
kontroli wraz z informacją o miejscu przechowywania
szczegółowych danych przy czym wskazane przez
Administratora informacje mogą być widoczne
wyłącznie dla wybranych Operatorów.

11.28

Bezpieczeństwo

Na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez
Administratora, System ITSM musi umożliwiać
wykrywanie
zmian
nieautoryzowanych
i
automatyczną rejestrację Incydentu bezpieczeństwa.

11.29

Integracja

System ITSM musi umożliwiać automatyczną
integrację i współpracę z narzędziami raportowania
co najmniej Business Object, CrystalReports, Cognos,
Oracle BI, Jasper Report.

10.30

Integracja

System ITSM musi zapewniać automatyczną
integrację z Systemem SAM w zakresie procesu
zarządzania zasobami i konfiguracją oraz
automatycznego wykrywania, zasilania i aktualizacji
bazy konfiguracji (CMDB) oraz wymiany danych
dotyczących zasobów i Elementów konfiguracji.

11.31

Integracja

System ITSM musi zapewniać automatyczną
autoryzację kont Administratorów, Operatorów,
Użytkowników z wykorzystaniem Active Directory
oraz innych baz LDAP. Dla Użytkowników z organizacji
Zamawiającego pełna integracja z domeną
Zamawiającego wraz z zarządzaniem hasłami;
pierwsze logowanie Użytkowników do Systemu ITSM
powinno
przebiegać
za
pomocą
hasła
jednorazowego, które będzie zmieniane przy
pierwszym logowaniu.
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11.32

Integracja

System
ITSM
musi
zapewniać
logowanie
Użytkowników z rolą Administrator za pomocą
podwójnej weryfikacji, przy użyciu zewnętrznej
metody uwierzytelniającej, np. tymczasowego kodu
wysyłanego drogą SMS lub za pomocą np. aplikacji
Google Authenticator, etc.

11.33

Integracja

System ITSM musi zapewnić obsługę otwartych
standardów w wymianie informacji, umożliwiając
realizację zasad interoperacyjności na wszystkich jej
poziomach (bezpośrednie pobieranie danych oraz
zasilenie przez inne systemy) poprzez:
1) usługi sieciowe (Web Services) lub REST API,
2) dokumenty w formacie XML,
3) e-mail,
4) płaskie pliki tekstowe.

11.34

Integracja

System ITSM musi zapewniać automatyczną
integrację z narzędziami monitorującymi i
umożliwiającymi zarządzanie zdarzeniami oraz
zarządzanie pojemnością i dostępnością.

11.35

Integracja

System ITSM musi posiadać funkcjonalność
pozwalającą na współpracę z centralą telefoniczną
umożliwiającą identyfikację dzwoniącego.

11.36

Integracja

System ITSM musi zapewniać
automatyczną
integrację dwustronną z innymi systemami ITSM tj.
połączenie systemów tak, aby mogły one
współpracować, korzystać nawzajem ze swoich
danych, wymieniać się danymi.

11.37

Integracja

System ITSM musi umożliwiać automatyczną
integrację z bramką SMS, w szczególności zapewniać
wysyłanie automatycznych powiadomień SMS.

11.38

Integracja

System ITSM musi posiadać funkcjonalność
pozwalającą na współpracę z aplikacją agenta Service
Desk (podnoszenie formularza zgłoszenia).

11.39

Integracja

System ITSM musi zapewniać dwukierunkową
integrację z orkiestratorem lub CloudManagement,
jako źródłem informacji o katalogu usług
chmurowych, wnioskowanych zasobach tworzonych
w infrastrukturze Chmury prywatnej.

11.40

Integracja

System ITSM musi posiadać funkcjonalność
pozwalającą
na
współpracę
z systemami

Strona 36 z 85

monitorującymi infrastrukturę Chmury prywatnej w
celu zbierania danych o jej zmianach w czasie
rzeczywistym oraz integrację w zakresie procesu
zarządzania zasobami i konfiguracją oraz
automatycznego wykrywania, zasilania i aktualizacji
bazy konfiguracji (CMDB) oraz wymiany danych
dotyczących zasobów i Elementów konfiguracji.
11.41

Portal Użytkownika

System ITSM musi umożliwiać Administratorowi
definiowanie zakresu informacji dotyczących listy
usług, Incydentów, Wniosków o usługę, Elementów
konfiguracji, Usług widocznych w interfejsie
Użytkownika per jednostka org., Klient.

11.42

Portal Użytkownika

System ITSM musi umożliwiać pomiar i raportowanie
kosztów usług wykorzystywanych przez Klienta,
Użytkownika i jednostkę organizacyjną.

11.43

Portal Użytkownika

System ITSM musi umożliwiać pomiar, prezentację w
formie graficznej i raportowanie dostępności usług
wykorzystywanych przez Klienta, Użytkownika i jego
jednostkę organizacyjną.

11.44

Portal Użytkownika

System ITSM musi umożliwiać Użytkownikom
śledzenie złożonego zgłoszenia (Wniosku o usługę,
Incydentu, Problemu, Zmiany) poprzez automatyczną
zmianę i prezentację statusu procesowanego
obiektu.

11.45

Portal Użytkownika

System ITSM musi umożliwiać Użytkownikom
korzystanie z interfejsu użytkownika obejmującego
co najmniej:
1) rejestrację Incydentów, Wniosków o usługę, w tym
rejestrację w czyimś imieniu i dostęp do katalogu
usług w ramach jednostki organizacyjnej,
2) zamawianie usług w oparciu o Katalog usług,
3) śledzenie statusu swoich Incydentów, Wniosków o
usługę,
4) przeglądanie historii
Wniosków o usługę,

swoich

Incydentów,

5) przeglądanie przypisanych do Użytkownika
Zasobów,
6) przeglądanie zamówionych usług,
7) reset hasła,
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8) klonowanie uprzednio złożonego Wniosku o usługę
w ramach zamawianej usługi,
9) łączenie Wniosków o usługę w tzw. koszyk usług z
zachowaniem
wszystkich
wynikających
z
poszczególnych usług przepływów pracy, w tym
ścieżek akceptacji,
10) graficzne prezentowanie widoków zgodnie z rolą
pełnioną przez użytkownika,
11) generowanie
Użytkowników.
11.46

Zarządzanie Problemami

raportów

dostępnych

dla

System ITSM musi umożliwiać tworzenie zleceń
związanych z danym Problemem do realizacji przez
Operatorów, przy czym dla każdego zlecenia musi być
możliwe wskazanie co najmniej:
1) zakresu prac,
2) terminu realizacji,
3) osoby realizującej.

11.47

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi umożliwiać tworzenie zleceń
związanych z danym Wnioskiem o usługę do realizacji
przez Operatorów, przy czym dla każdego zlecenia
musi być możliwe wskazanie co najmniej:
1) zakresu prac,
2) terminu realizacji,
3) osoby realizującej.
System ITSM musi umożliwiać automatyczne
wyliczanie dat zleceń, np. terminów realizacji, na
podstawie powiązanych zgłoszeń.

11.48

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi umożliwiać blokowanie
zamknięcia Wniosku o usługę w sytuacji, gdy
pozostają otwarte zlecenia związane z danym
Wnioskiem o usługę oraz pozostają niewypełnione
wymagane pola informacyjne Wniosku o usługę.

11.49

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi umożliwiać automatyczną
realizację Wniosków o usługę spełniających kryteria
definiowane przez Administratora.

11.50

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi umożliwiać automatyczne
wyznaczanie gwarantowanego czasu realizacji
Wniosku o usługę na podstawie wymagań SLA z
możliwością modyfikacji przez Operatora.
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11.51

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi umożliwiać wysyłanie do
Użytkowników
automatycznych
powiadomień
dotyczących zmian statusów (co najmniej faktu
zarejestrowania, akceptacji, wstrzymania realizacji
oraz faktu rozwiązania Wniosku o usługę) przy czym
zawartość powiadomienia oraz warunki wysłania
muszą być możliwe do zdefiniowania przez
Administratora.

11.52

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi umożliwiać eskalację funkcjonalną
(poziomą w ramach struktury organizacyjnej)
Wniosku o usługę do Operatorów lub grup
Operatorów.

11.53

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi umożliwiać Operatorom śledzenie
Wniosku o usługę, który został przez nich
zarejestrowany, także po przekazaniu do innego
Operatora lub grupy Operatorów.

11.54

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi umożliwiać automatyczną
eskalację hierarchiczną (pionową w ramach struktury
organizacyjnej), według kryteriów konfigurowanych
przez Administratora, przy czym kryterium to
powinno obejmować co najmniej upływ czasu
realizacji Wniosku o usługę w stosunku do czasu
gwarantowanego. Eskalacja powinna polegać na
przekazaniu zdefiniowanym osobom lub rolom
określonego zakresu informacji o Wniosku o usługę
przy czym lista osób (ról) i zakres informacji muszą
być możliwe do zdefiniowania przez Administratora.

11.55

Realizacja Wniosków o usługę

System ITSM musi posiadać możliwość tworzenia
nowych Wniosków o usługę przez Operatorów
poprzez kopiowanie, klonowanie Wniosków o usługę
już zarejestrowanych w Systemie ITSM.

11.56

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi posiadać możliwość tworzenia
nowych Incydentów przez Operatorów poprzez
kopiowanie,
klonowanie
Incydentu
już
zarejestrowanego w Systemie ITSM.

11.57

Zarządzanie Katalogiem Usług

System ITSM musi umożliwiać dla każdej usługi zapis
co najmniej:
1) unikalnego identyfikatora usługi,
2) daty i godziny rejestracji,
3) daty i godziny początku świadczenia usługi,
4) daty i godziny końca świadczenia usługi,
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5) kalendarza świadczenia usługi (w tym okna
serwisowe),
6) nazwy usługi,
7) kodu (skróconej nazwy) usługi,
8) usługi nadrzędnej,
9) opisu usługi
10) grafiki,
11) statusu,
12) osób (grup) obsługujących,
13) osoby odpowiedzialnej za usługę,
14) gwarantowanego czasu reakcji (na podstawie
warunków SLA),
15) gwarantowanego czasu
podstawie warunków SLA),

rozwiązania

(na

16) powiązanych Elementów konfiguracji,
17) powiązanych usług,
18) użytkowników usługi,
19) kosztów,
20) warunków i parametrów SLA dla usługi.
11.58

Zarządzaniem
Usług

Katalogiem System ITSM musi umożliwiać w pełni automatyczną
obsługę realizacji usług.

11.59

Zarządzanie
Działania

Ciągłością System ITSM musi wspierać analizę wpływu na biznes
(analiza BIA) w oparciu o krytyczność usług i ich
funkcji biznesowych.

11.60

Zarządzanie
Działania

Ciągłością System ITSM musi umożliwiać identyfikację i
oznaczanie zasobów i usług krytycznych.

11.61

Zarządzanie
Działania

Ciągłością System ITSM musi wspierać identyfikowanie
punktów podatności na awarię wraz z ich
parametrami potrzebnymi do analizy dostępności.

11.62

Zarządzanie
Działania

Ciągłością System ITSM musi umożliwiać pomiar, prezentację w
formie graficznej i raportowanie dostępności
komponentów i dostępności usługi.

11.63

Zarządzanie
Działania

Ciągłością System ITSM musi wspierać analizę dostępności w
oparciu o punkty podatności na awarię i zależności
pomiędzy nimi.

11.64

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać automatyczną
eskalację hierarchiczną (pionową w ramach struktury
organizacyjnej), według kryteriów konfigurowanych
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przez Administratora, przy czym kryterium to
powinno obejmować co najmniej upływ czasu
realizacji Incydentu w stosunku do czasu
gwarantowanego. Eskalacja powinna polegać na
przekazaniu zdefiniowanym osobom określonego
zakresu informacji o Incydencie przy czym lista osób i
zakres informacji muszą być możliwe do
zdefiniowania przez Administratora.
11.65

Zarządzanie Incydentami

System ITSM musi umożliwiać blokowanie
zamknięcia Incydentu w sytuacji, gdy pozostają
otwarte zlecenia związane z danym Incydentem oraz
pozostają
niewypełnione
wymagane
pola
informacyjne Incydentu.

11.66

Zarządzanie Poziomem Usług

System ITSM musi umożliwiać rejestrację wymagań
(reguł) SLA związanych z poszczególnymi umowami, z
uwzględnieniem przechowywanych w Systemie ITSM
danych z możliwością oznaczenia ich w celu
monitorowania i wykorzystania przy pomiarze SLA
oraz określających szczegółowe cele jakościowe
(określające np.: terminowość, dostępność lub
pojemność) poszczególnych usług i zleceń w ramach
usług.

11.67

Zarządzanie Poziomem Usług

System ITSM musi umożliwiać wykorzystanie
informacji szczegółowych określonych wymaganiami
(regułami) SLA co najmniej do:
1) zautomatyzowania procesu monitorowania i
raportowania poziomu usług,
2) automatycznego obliczania osiągniętych wartości
parametrów
SLA
we
wszystkich
zaimplementowanych procesach.
3) śledzenia i analizy trendów.

11.68

Zarządzanie Poziomem Usług

System ITSM musi umożliwiać rejestrację wyników
przeglądów zapisów SLA z rejestracją wynikających z
takich przeglądów wniosków i zadań do realizacji.

11.69

Zarządzanie Poziomem Usług

System ITSM musi umożliwiać definiowanie i
automatyczne generowanie raportów z Usług w
podziale na Klientów i wg dostarczonych,
uzgodnionych z Klientem szablonów co najmniej w
formacie DOCX, XLSX, PPTX i PDF, z opcją ręcznego
dopisywania danych.
Raporty powinny zawierać co najmniej informacje o:
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1) realizacji parametrów SLA,
2)kluczowych zdarzeniach, w tym niektórych
incydentach krytycznych, zmianach, wnioskach o
usługę,
3) bieżącym wykorzystaniu usług w odniesieniu do
oferowanej pojemności,
4) trendach,
5) zgłoszonych skargach i reklamacjach,
oraz uwzględniać pomiar czasu realizacji działań w
podziale na akacje wykonywane po stronie Klienta i
strony trzeciej.
11.70

Zarządzanie Poziomem Usług

System ITSM musi umożliwiać tworzenie raportów
dotyczących parametrów SLA przy czym zakres,
częstotliwość, format raportów, powinien być
definiowany przez Administratora lub Operatora.

11.71

Zarządzanie Poziomem Usług

System ITSM musi umożliwiać monitorowanie
poziomu spełnienia warunków SLA w zakresie
dostępności i wydajności Usług.

11.72

Zarządzanie Umowami

System ITSM musi umożliwiać tworzenie relacji
pomiędzy umowami z dostawcami a Incydentami,
Wnioskami o usługę, Problemami, Zmianami,
Wydaniami, Elementami konfiguracji.

11.73

Zarządzanie Umowami

System ITSM musi umożliwiać rejestrację umów z
dostawcami i powiązanie każdej z nich z
odpowiednimi Elementami konfiguracji oraz
zarządzanie uprawnieniami w module umożliwiające
ograniczanie widoczności niektórych danych
dotyczących umów, np.: wartości umowy, kary
umowne, zasady rozwiązania umowy.

11.74

Zarządzanie Umowami

System ITSM musi umożliwiać rejestrację
określonych parametrów umów z dostawcami, w tym
co najmniej:
1) daty zawarcia umowy,
2) daty zakończenia umowy,
3) wartości umowy,
4) statusu umowy,
5) właściciela umowy,
6) czasu dostawy,
7) terminu i modelu płatności,
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8) czasu reakcji w ramach serwisu,
9) czasu naprawy w ramach serwisu
oraz dodawanie załączników w postaci plików
zewnętrznych (co najmniej formaty PDF, DOC, DOCX,
XLS, XLSX, GIF, JPG, BMP, TXT, PPT, PPTX, ZIP) przez
Operatora.
11.75

Repozytorium Wiedzy

System ITSM musi umożliwiać tworzenie
repozytoriów plików, zapewniającego następujące
funkcjonalności:
1) możliwość umieszczania plików (co najmniej w
formatach DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PTTX, PDF,
ZIP),
2) możliwość definiowania uprawnień dla osób i grup
w zakresie zapisu, odczytu,
3) możliwość stworzenia drzewiastej struktury
katalogów (kategorii) plików,
4) możliwość określania statusu pliku,
5) możliwość wersjonowania plików,
6) możliwość dodawania atrybutów plików (tytuł,
komentarz, słowa kluczowe), przy czy definiowanie
atrybutów będzie możliwe przez Administratora.

11.76

Repozytorium Wiedzy

System ITSM musi udostępniać repozytorium plików.

11.77

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi automatycznie przyjmować i
wykorzystywać
informacje
o znacznikach
oprogramowania.

11.78

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi mieć możliwość monitorowania i
raportowania użycia zasobów w tym licencji.

11.79

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać alertowanie
uruchomienie Usług, które spowodują przekroczenie
wolumenu licencyjnego na poziomie jednostki
organizacyjnej (tenanta).

11.80

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać raportowanie stanu
posiadania i wykorzystania zasobów w tym licencji z
uwzględnieniem modelu licencyjnego.

11.81

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać predykcję wyczerpania
zasobów, w tym licencji przy czym Administrator musi
mieć możliwość zdefiniowania co najmniej:
1) progów (liczba, procent, data),
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2) Użytkowników informowanych o przekroczeniu
progu.
11.82

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi wspierać zarządzanie stanami
magazynowymi.

11.83

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać rejestrację i
udostępnianie co najmniej następujących informacji
o zasobach i Elementach konfiguracji na stanie
magazynowym:
1) nazwa,
2) kod,
3) opis,
4) dostawca,
5) identyfikator i lokalizacja magazynu,
6) lokalizacja w ramach magazynu,
7) status.

11.84

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi mieć możliwość rozbudowy o
mechanizm wykrywania środowiska IT (discovery)
pozwalający
na
rozpoznanie
konfiguracji
komputerów, serwerów i oprogramowania z
wykorzystaniem protokołów SNMP, WMI oraz SCCM
i wykorzystanie skanowania.

11.85

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać automatyczne
zaktualizowanie atrybutów Elementu konfiguracji na
podstawie informacji pochodzących z systemów
zewnętrznych
(np.
SAM,
monitorujących,
CloudManagement, orkiestrator) lub zawartych w
RFC.

11.86

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać automatyczną
aktualizację relacji i zależności elementów
konfiguracji na podstawie informacji pochodzących z
systemów zewnętrznych lub zawartych w RFC.

11.87

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwić rekoncyliację danych o
Elementach konfiguracji pochodzących z różnych
źródeł i definiować reguły pozwalające na ich analizę.

11.88

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać tworzenie raportów w
zakresie określonych przez Operatora atrybutów
danego Elementu konfiguracji, przy czym musi istnieć
możliwość zapisu takiego raportu w pliku
zewnętrznym w formacie co najmniej DOC, DOCX,
XLS, XLSX oraz PDF. Musi istnieć możliwość
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masowego generowania takich raportów dla zadanej
grupy Elementów konfiguracji.
11.89

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać zapis i śledzenie
informacji o każdym Elemencie konfiguracji, od
momentu zamówienia, do momentu wycofania
z użycia, z zachowaniem informacji historycznych
oraz z uwzględnieniem wartości zasobów.

11.90

Zarządzanie
Konfiguracją

Zasobami

i System ITSM musi umożliwiać Operatorowi
tworzenie nowych Elementów Konfiguracji poprzez
kopiowanie, klonowanie Elementów konfiguracji już
zarejestrowanych w Systemie ITSM.

11.91

Zarządzanie Zdarzeniami

System ITSM musi zapewnić zbieranie logów zdarzeń,
backup logów, filtrowanie logów wg rodzajów,
definiowanie zasad wykrywania incydentów na
podstawie alertów, logów, definiowanie wymagań
dotyczących
monitorowania
działań
administratorskich.

11.92

Zarządzanie Zdarzeniami

System ITSM musi umożliwiać automatyczne
zarejestrowanie
Incydentu
powiązanego
z
Elementem konfiguracji na podstawie informacji z
systemu zewnętrznego, alertów z narzędzi
monitoringu oraz w przypadku próby zarejestrowania
kolejnego Incydentu powiązanego z tym Elementem
konfiguracji, informować o istnieniu otwartego
Incydentu powiązanego z tym samym Elementem
konfiguracji, z możliwością zarejestrowania kolejnego
Incydentu dla tego Elementu konfiguracji.

11.93

Zarządzanie Zdarzeniami

System ITSM musi umożliwiać automatyczne
rozwiązanie i zamknięcie Incydentu na podstawie
powiadomienia z systemu zewnętrznego lub alertu z
narzędzi
monitorowania
o
przywróceniu
prawidłowych parametrów usługi.

11.94

Zarządzanie Finansami

System ITSM musi umożliwiać pomiar i raportowanie
kosztów świadczonych usług dla poszczególnych
Klientów.

11.95

Zarządzanie Finansami

System ITSM musi umożliwiać analizę rentowności
usług na podstawie poniesionych kosztów i wyceny
usługi.

11.96

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać tworzenie zbiorczego
harmonogramu Zmian pozwalającego na graficzną
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prezentację Zmian w skali czasu wg przyjętego
kryterium obejmującego co najmniej:
1) typ,
2) kategorię,
3) priorytet,
4) grupę usług,
5) usługę,
6) Element konfiguracji,
7) status,
8) zakres dat realizacji.
11.97

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać definiowanie okien
serwisowych oraz powiadamianie o konfliktach
pomiędzy terminami okien serwisowych a terminami
Zmian (nakładanie się terminów) spełniających
określone kryteria, obejmujące co najmniej:
1) Klienta,
2) grupę usług,
3) usługę,
4) typ Zmiany,
5) wartość ryzyka Zmiany.

11.98

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać wstrzymanie
(zamrożenie) naliczania czasu realizacji Zmiany oraz
powiązanych z nią Incydentów, Wniosków o usługę,
Problemów, Zmian w sposób bezpośredni przez
Operatora lub pośrednio na podstawie ustawionego
statusu, przy czym zapewniona musi być
automatyczna aktualizacja gwarantowanego czasu
rozwiązania
i
weryfikacją
powiązaną
z
Harmonogramem zmian i termiami okien
serwisowych.

11.99

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać automatyczne
rejestrowanie
rekordu
zmiany
dla
niezarejestrowanych zmian Elementów konfiguracji.

11.100

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi powiadamiać o zarejestrowaniu
Zmiany dotyczącej Elementu konfiguracji, który
powiązany jest z inną otwartą Zmianą.

11.101

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać automatyczną
modyfikację atrybutów elementów konfiguracji w
bazie CMDB po wprowadzeniu Zmiany.
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11.102

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać rejestrację Zmian
cyklicznych.

11.103

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać tworzenie planów
wydań i wdrożeń z uwzględnieniem powiązań
kalendarza wdrożeń z procesem zarządzania zmianą i
alertowanie zależności i wzajemnego wpływu
planowanych i realizowanych czynności.

11.104

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać Operatorowi
tworzenie nowych Zmian poprzez kopiowanie Zmian
już zarejestrowanych w Systemie ITSM.

11.105

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać zapis dla każdej Zmiany
co najmniej:
1) unikalnego numeru Zmiany,
2) daty i godziny rejestracji,
3) osoby definiującej zakres (wytwórca merytoryczny
Zmiany) i jego jednostki organizacyjnej,
4) osoby inicjującej Zmianę,
5) osoby zgłaszającej Zmianę,
6) tytułu Zmiany,
7) opisu zakresu Zmiany,
8) uzasadnienia Zmiany,
9) grupy usług oraz usługi, której Zmiana dotyczy,
10) typu Zmiany,
11) kategorii Zmiany,
12) priorytetu Zmiany,
13) statusu Zmiany,
14)jednostek
organizacyjnych
Użytkowników objętych Zmianą,

lub

grup

15) wpływu Zmiany na pozostałe usługi,
16) oceny ryzyka,
17) planowanego kosztu,
18) planu wycofania,
19) osób realizujących Zmianę,
20) osób opiniujących Zmianę,
21) rady ds. zmian (ang. CAB),
22) planowanej daty i godziny wdrożenia Zmiany,
23) daty i godziny wdrożenia Zmiany,
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24) powiązanych Elementów konfiguracji,
25) powiązanych Zmian,
26) powiązanych Incydentów,
27) powiązanych wydań,
28) powiązanych Problemów,
29) odnośnika do pakietu dystrybucyjnego,
30) wyników przeglądu powdrożeniowego,
31) wycenę rzeczywistej pracochłonności kosztów
realizowanej zmiany.
11.106

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać tworzenie zleceń
związanych z daną Zmianą do realizacji przez
Operatorów, przy czym dla każdego zlecenia musi być
możliwe wskazanie co najmniej:
1) zakresu prac,
2) terminu realizacji,
3) osoby realizującej.

11.107

Zarządzanie Zmianą

System ITSM musi umożliwiać osobom i grupom
opiniującym zmiany co najmniej następujące akcje:
1) przyjęcie,
2) odrzucenie,
3) potrzeba uzupełnienia.

12. Wymagania dotyczące wdrożenia Systemu ITSM:
Zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę w ramach usługi wdrożenia i uruchomienia Systemu
ITSM obejmie:
12.1 Przygotowanie specyfikacji wymagań technicznych, w tym projektu technicznego Systemu
ITSM.
12.2 Instalację i konfigurację Systemu ITSM na dedykowanej Platformie dostarczonej przez
Wykonawcę obejmuje przygotowanie środowiska produkcyjnego oraz środowisk
nieprodukcyjnych. W ramach dostarczanej przez Wykonawcę licencji musi istnieć możliwość
zainstalowania serwera Systemu ITSM w celach tzw. backup’u, o charakterze środowiska
nieprodukcyjnego w celu weryfikacji nowych wersji oprogramowania, wgrania patchy,
poprawek, weryfikacji funkcjonalności, prac technicznych, konfiguracyjnych i integracyjnych.
Warunki dostarczanej licencji muszą zezwalać na instalacje ww. serwera bez konieczności zakupu
dodatkowych licencji.
12.3 Instalację i konfigurację wszystkich modułów Systemu ITSM nabytych przez Zamawiającego
w ramach zamówienia.
12.4 Przygotowanie paczek instalacyjnych na serwerze Systemu ITSM.
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12.5 Konfigurację techniczną i sieciową (przygotowanie zaleceń, rekomendacji i rozwiązywanie
bieżących zagadnień i problemów związanych z instalacją Systemu ITSM).
12.6 Przygotowanie konektorów i wykonanie integracji Systemu ITSM z System SAM oraz innymi
systemami uruchamianymi przez Zamawiającego w ramach Chmury prywatnej.
12.7 Import danych w zakresie Zasobów i Użytkowników.
12.8 Parametryzację i dostosowanie Systemu ITSM do procesów zarządzania usługami IT
Zamawiającego.
12.9 Implementację procesów z obszaru zarządzania usługami, tj.:
12.9.1 Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług,
12.9.2 Zarządzanie incydentami,
12.9.3 Zarządzanie zmianą,
12.9.4 Zarządzanie zdarzeniami,
12.9.5 Zarządzanie poziomem świadczenia usługi,
12.9.6 Zarządzanie katalogiem usług,
12.9.7 Realizacja wniosków o usługę,
12.9.8 Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami,
12.9.9 Zarządzanie problemami,
12.9.10 Zarządzanie potencjałem wykonawczym,
12.9.11 Zarządzanie dostępnością,
12.9.12 Zarządzanie finansami,
12.9.13 Zdefiniowanie i parametryzację profili, ról i uprawnień w Systemie ITSM,
12.9.14 Zdefiniowanie i parametryzację Katalogu usług wraz z SLA i predefiniowanymi
przepływami pracy.
12.10 Przygotowanie integracji i uruchomienie komunikacji Systemu ITSM z Systemem SAM, Active
Directory, narzędzi do zarządzania środowiskami wirtualnymi, platformą do zarządzania
chmurą (ang. Cloud Management Platform, orkiestrator) oraz systemami monitorowania i
zarządzania zdarzeniami z wykorzystaniem wbudowanych konektorów.
12.11 Przygotowanie widoków i raportów w zależności od uprawnień użytkownika Systemu ITSM.
12.12 Dokonanie weryfikacji funkcjonalności Systemu ITSM i zgodności z wymaganiami OPZ.
12.13 W ramach prac wdrożeniowych, w wyniku których powstaną nowe modyfikacje lub
dostosowanie funkcjonalności Systemu ITSM Wykonawca gwarantuje przekazanie wyników
pracy w postaci np. kodów źródłowych, skryptów lub innej postaci w której został
przygotowany.
12.14 Inne prace związane z rozwiązywaniem pojawiających się zagadnień podczas instalacji
i konfiguracji Systemu ITSM.
13. Wymagania dotyczące usługi wsparcia technicznego Systemu ITSM:
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13.1 Bieg wsparcia technicznego dla Systemu ITSM rozpoczyna się po zakończeniu weryfikacji
funkcjonalności Systemu ITSM w środowisku Zamawiającego, z chwilą podpisania przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru produkcyjnego uruchomienia Systemu ITSM
przez Zamawiającego, czyli wdrożenia produkcyjnego Systemu ITSM.
13.2

Zakres wsparcia technicznego Systemu ITSM obejmuje:
13.2.1 W ramach usługi wsparcia technicznego Wykonawca będzie świadczył: obsługę Awarii
oraz dostarczanie informacji o aktualizacjach oraz modyfikacjach Oprogramowania,
dostarczanie patchy i aktualizacji Systemu ITSM, działania prewencyjne, transfer wiedzy,
wsparcie Zamawiającego w przeprowadzaniu testów w zautomatyzowanym środowisku
testów Systemu ITSM.
13.2.2 Rejestrowanie i zgłaszanie błędów Oprogramowania i problemów wynikających
z działania Systemu ITSM w trybie 24/7/365 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365
dni w roku). Wszystkie zgłoszenia w zakresie świadczonego wsparcia technicznego
zostaną zarejestrowane w elektronicznym systemie zgłoszeniowym Wykonawcy,
w którym Zamawiający będzie miał możliwość śledzenia statusów zarejestrowanych
przez siebie zgłoszeń. W przypadku awarii systemu zgłoszeniowego Zamawiający
dopuszcza zgłaszanie drogą mailową i telefoniczną.

13.3

SLA zgodnie z przyjętą klasyfikacją:
Lp.

Zgłoszenie

Czas naprawy liczony od jej zgłoszenia do Wykonawcy

1

Awaria Krytyczna

do 24 godzin

2

Awaria Pilna

do 5 Dni Roboczych

3

Awaria Standardowa

do 20 Dni Roboczych

13.4 System ITSM musi spełniać parametry RTO = 4 godziny, RPO = 5 minut. Architektura Systemu
ITSM powinna zapewnić dostępność systemu na poziomie 99,8%, bez wliczania ustalanych
wcześniej przerw serwisowych.
13.5 Wsparcie techniczne podstawowej i administracyjnej obsługi Oprogramowania.
13.6 Wsparcie w generowaniu raportów w Systemie ITSM oraz pracy nad danymi.
13.7 Dostęp do dokumentacji technicznej, blogów tematycznych i dedykowanych portali
stanowiących bazę wiedzy publikowanych przez producenta Systemu ITSM.
13.8 Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wykonywania Umowy, Wykonawca do
piątego Dnia Roboczego kolejnego miesiąca przedstawi do akceptacji Raport z wykonanych usług
wsparcia technicznego, zgodnie ze wzorem raportu w załączniku nr 2.
13.9 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań prewencyjnych mających na celu
maksymalne wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy Systemu ITSM, polegających na dokonywaniu
przeglądów Systemu ITSM. Przeglądy będą wykonywane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, przy czym pierwszy przegląd musi zostać
wykonany w terminie 60 dni od dnia odbioru produkcyjnego uruchomienia Systemu ITSM przez
Zamawiającego, czyli wdrożenia produkcyjnego Systemu ITSM. Zakres przeglądu będzie
obejmował:
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13.9.1 kontrolę prawidłowości działania Oprogramowania,
13.9.2 kontrolę oraz poprawę integralności baz danych (oprogramowania bazodanowego),
13.9.3 kontrolę, optymalizację oraz poprawę konfiguracji Oprogramowania,
13.9.4 weryfikację procedur i działania backupu Systemu ITSM,
13.9.5 kontrolę aktualności Oprogramowania,
13.9.6 weryfikację wydajności i pojemności Sytemu ITSM i Oprogramowania.
13.10 Wnioski z przeprowadzonego przeglądu zostaną zamieszczone w raporcie z wykonanego
przeglądu prewencyjnego, który Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 5 Dni
Roboczych od jego przeprowadzenia i który podlegać będzie zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
14. Zapewnienie konsultacji technicznych rozliczanych w oparciu o pulę 800 Roboczogodzin (dalej:
„Godziny eksperckie”) w ramach prawa opcji:
14.1 Zamawiający jest uprawniony do zlecania Wykonawcy w ramach prawa opcji świadczenia
usługi tzw. godzin eksperckich, realizowanej przez inżyniera certyfikowanego przez producenta
Oprogramowania na poziomie eksperta, dotyczącej m.in. konsultacji, instruktażu, usuwania
wątpliwości lub rozwiązywania bieżących problemów Zamawiającego związanych z obsługą, w
tym instalacją, konfiguracją, utrzymaniem i administracją Systemu ITSM, integracją Platformy z
aplikacjami i systemami, w miejscu zainstalowania Platformy lub zdalnie (po akceptacji
Zamawiającego).
14.2

Jednostką rozliczeniową jest Roboczogodzina.

14.3 W zakresie przedmiotu prawa opcji, rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie
następować w oparciu o stawkę godzinową pracy konsultanta, w ramach puli godzin pracy
wskazanej w pkt 14, z możliwością wykorzystania jej w okresie obowiązywania Umowy.
14.4 Rozliczenie prac konsultanta będzie realizowane w oparciu o dokument zlecenia (dalej:
„Zlecenie”).
14.5 Wykonawca zrealizuje Zlecenie, zgodnie z zakresem i w terminie w nim określonym.
14.6 Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. Zamawiający nie zobowiązuje
się w żaden sposób do skorzystania z prawa opcji.
14.7 Godziny eksperckie będą realizowane w ramach określonej puli Roboczogodzin w okresie do
31.12.2022 r., w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
15. Wymagania w zakresie integracji:
Na potrzeby wymiany informacji i danych z Systemem ITSM Wykonawca wykona integracje
z systemami Zamawiającego obejmujące:
15.1 System SAM – dostarczany w ramach przedmiotu zamówienia – komunikacja obustronna.
15.2 Microsoft Active Directory – pobieranie istniejących danych do Systemu ITSM.
15.3 MS Exchange – pobieranie istniejących danych do Systemu ITSM.
15.4 Platformę zarządzania chmurą (CloudMangement, orkiestrator) – komunikacja obustronna.
15.5 Systemy monitorujące chmurę prywatną – wskazane na etapie wdrożenia.
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15.6 Narzędziami do zarzadzania środowiskami wirtualnymi – pobieranie danych do Systemu ITSM.
15.7 Wystawienie i konfigurację konektorów do integracji w celu wymiany danych.
15.8 Testy komunikacji i wymiany danych z ww. narzędziami.
15.9 Weryfikację działania przepływów pracy w Systemie ITSM, inicjowanych przez zintegrowane
systemy.
15.10 Zapewnienie aktualizowania danych z wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów
podlegających integracji.
16. Wymagania w zakresie Dokumentacji:
16.1 Wykonawca przygotuje plan i harmonogram wdrożenia Systemu ITSM wraz z integracją, który
będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.
16.2 Wykonawca przygotuje Projekt techniczny rozwiązania uwzględniający wymagania
Zamawiającego w zakresie Platformy, wdrażanych procesów oraz integracji.
16.3 Wykonawca przygotuje Dokumentację powykonawczą oraz Dokumentację użytkową
obejmującą min.:
16.3.1 Opis procesu wdrożenia technicznego.
16.3.2 Integracja z systemami Zamawiającego.
16.3.3 Opis i zakres procesów ITSM (w zakresie przepływów ITSM oraz oprogramowania
wykorzystywanego przez Zamawiającego).
16.3.4 Opis i zakres wykonanych modyfikacji Systemu ITSM.
16.3.5 Dokumentacje eksploatacyjną, w tym procedury w zakresie Systemu ITSM, m.in. kopia
zapasowa danych, procedury odtworzeniowe (ang. Disaster Recovery).
16.3.6 Rekomendacje i inne wnioski w tym rekomendacje dot. optymalizacji środowiska pod
kątem wykorzystywanego Oprogramowania przez Zamawiającego.
16.3.7 Przygotowanie instrukcji instalacji, konfiguracji i aktualizacji Systemu ITSM
16.3.8 Przygotowanie krótkiej instrukcji instalacji, konfiguracji i aktualizacji dedykowanych
agentów ITSM.
16.3.9 Przygotowanie krótkiej instrukcji konfiguracji agentów w zakresie komunikacji z i do
Systemu ITSM.
16.3.10 Dokumentację użytkownika opisującą
zaimplementowanych Systemie ITSM.

interfejs

oraz

obsługę

procesów

16.4 Dokumentacja musi być przygotowana w sposób uproszczony, pozwalający na odtworzenie
krok po kroku opisanych czynności a w przypadku materiałów instruktażu umożliwiający
zrozumienie i przećwiczenie zadań.
16.5 Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę podlegać będzie ocenie i akceptacji
Zamawiającego pod kątem spełnienia warunków zakresu.
16.6 Powyższa dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawcę w języku polskim i
dostarczona nie później niż w dniu odbioru całości rozwiązania.
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Część III OPZ – Wymagania do Systemu SAM

17. Ogólne parametry i informacje dotyczące Systemu SAM
17.1 Podstawowe parametry dotyczące środowiska Zamawiającego:
17.1.1

Liczba serwerów fizycznych: 198.

17.1.2

Liczba serwerów wirtualnych: 5000.

17.1.3

Typ chmury: Iaas (Infrastructure as a Service, „infrastruktura jako usługa”).

17.1.4

Rodzaj oprogramowania bazowego Chmury prywatnej:

17.1.5

Technologia wirtualizacji taka jak:

17.1.6

17.1.7

a)

VMware,

b)

Red Hat Open Stack,

c)

Microsoft Hyper-V,

d)

KVM.

Systemy operacyjne:
a)

Windows Server Datacenter 2019,

b)

Linux,

c)

Technologia do analizowania: VMware, IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat,

d)

Integracje z systemami zewnętrznymi: ILMT, Microsoft Active Directory, System
zarządzania chmurą (Cloud Management), Systemy monitorujące chmurę
prywatną.

Bazy danych:
a)

Oracle – liczba instancji: 100

b)

Rozwiązania open-source

18. Podstawowe wymagania w zakresie Systemu SAM
18.1 Wykonawca w ramach udzielonej licencji na System SAM gwarantuje Zamawiającemu
możliwość dalszej rozbudowy i unowocześniania. Dopuszcza się w ramach dostosowania
funkcjonalności do wymagań Zamawiającego modyfikację kodu źródłowego, przygotowanie
skryptów, będących elementem dostosowania Systemu SAM do potrzeb Zamawiającego, które
mogą być w przyszłości modyfikowane przez Zamawiającego lub podmiot trzeci.
18.2 Zamawiający w ramach Chmury prywatnej uruchomi Oprogramowanie podstawowe opisane
w punkcie 18.2.4 oraz Oprogramowanie wyszczególnione w punkcie 18.2.5, które System SAM
musi monitorować i obejmować zarządzaniem.

Strona 53 z 85

18.2.1

System SAM musi monitorować wszystkie wskazane przez Zamawiającego hosty oraz
urządzenia fizyczne w ramach Chmury prywatnej na których możliwa jest instalacja
oprogramowania.

18.2.2

W ramach Chmury prywatnej może wystąpić potrzeba monitorowania środowisk bez
stałego dostępu do Internetu (ang. offline).

18.2.3

W ramach Chmury prywatnej Klienci będą uruchamiali własne aplikacje,
oprogramowanie serwerowe, dedykowane systemy, które muszą być zarządzane
i monitorowane przez System SAM.

18.2.4

System SAM musi monitorować i zarządzać dostępnym na rynku oprogramowaniem
wykorzystywanym przez Klientów w zakresie rozwiązań oferowanych przez
producentów m.in.:

18.2.5

a)

Oracle,

b)

Microsoft,

c)

IBM,

d)

VMware,

e)

Red Hat,

f)

Fortinet,

g)

Adobe,

h)

Cisco,

i)

Inne dedykowane aplikacje (specjalistyczne, branżowe, własne, rozwiązania
deweloperskie, open source).

System SAM musi wykrywać, monitorować i zarządzać licencjami oprogramowania
poniższych producentów z uwzględnieniem metryk licencyjnych i specyfiki produktów
wykorzystywane przez Klientów w ramach Chmury prywatnej minimum w zakresie:
a)

Oracle – Database Standard / Enterprise; Opcje DB: Turning Pack, Partitioning,
Real Application Cluster; Oracle OLAP; Oracle Weblogic, Oracle Java SE, Oracle
Java JVM, Oracle MySQL – metryki licencyjne Processor, NUP,

b)

Microsoft – Windows Server Standard/Datacenter; System Center Datacenter;
Core Infrastructure Server Suite Datacenter; MS SQL Standard/Enterprise; MS
Exchange; MS SCCM; licencje dostępowe CAL na użytkownika/urządzenie,
Windows 10 , MS Office,

c)

IBM – Websphere, DB2, Tivoli, Spectrum Protect, QRadar, Security Access
Manager, Web Content, WebPortal – posiadane metryki licencyjne PVU, RVU,
AU, TB,

d)

VMware – vCenter Server; vSphere;

e)

Linux – Red Hat Linux, Suse Linux, Oracle Linux, Euro Linux, CentOS,

f)

Red Hat – CloudForms, Red Hat Virtualization Suite, OpenStack Platform, Red
Hat Ceph Storage, Smart Management, Red Hat Ansible Tower with Ansible
Engine, Red Hat JBoss, RedHat MySQL,
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g)

Cisco – rozwiązania sieciowe,

h)

Java – AdobtOpenJDK, OpenJDK, Oracle Java, Java SE, Sun JDK, JRockit, IBM JDK,
Red Hat JDK, Azul JDK,

i)

Atlassian – Jira, Conflence, Bitbucket,

j)

Pozostałe rozwiązania m.in. deweloperskie, open-source.

18.2.6

Zamawiający na etapie przygotowania do wdrożenia dostarczy Wykonawcy szczegółowe
dane w zakresie infrastruktury niezbędne do realizacji zamówienia i zaplanowania prac
związanych z uruchomieniem Systemu SAM.

18.2.7

Zamawiający na etapie przygotowania do wdrożenia przekaże Wykonawcy o ile będzie
nimi dysponował dane w formie rejestrów o nabytych licencjach w podziale na
producentów oprogramowania, typ oprogramowania wraz ze wskazaniem modeli
licencjonowania oraz warunków licencyjnych i obowiązujących umów, na podstawie
których dane zostaną uzupełnione w Systemie SAM.

18.2.8

Na potrzeby wymiany informacji i danych System SAM musi umożliwiać integracje
z systemami Zamawiającego m.in.

18.2.9

a)

ITSM – dostarczony w ramach Przedmiotu zamówienia

b)

System zarządzania chmurą (CloudMangement),

c)

Systemy monitorujące chmurę prywatną,

d)

VMware vCenter,

e)

Microsoft Hyper-V,

f)

KVM,

g)

Microsoft Active Directory,

h)

Microsoft SCCM,

i)

System ILMT v.9,

j)

HPE Simplivity,

Dane w Systemie SAM muszą być na bieżąco aktualizowane w oparciu o dane
z wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów podlegających integracji.

18.3 Architektura rozwiązania Systemu SAM
18.3.1

Na potrzeby wdrożenia Systemu SAM wykonawca dostarczy dedykowany serwer
z licencjonowanym Oprogramowaniem zgodnie z OPZ – Wymagania ogólne dla
Platformy.

18.3.2

Na potrzeby uruchomienia Systemu SAM w Chmurze prywatnej Wykonawca w zakresie
monitorowania i analizowania zgodności licencyjnej oprogramowania Klientów,
zapewni niezbędne licencje (w zależności od rodzaju licencjonowania Systemu SAM) do
modułów do zarządzania technologiami poniższych producentów z zastrzeżeniem, że
poniższe funkcjonalności muszą być w ramach Systemu SAM jako gotowy produkt
„z pudełka”:
a)

VMware,

b)

Microsoft,
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18.3.3

c)

Oracle,

d)

Red Hat,

e)

IBM.

Warunki dodatkowe:
a)

System SAM nie może wymagać stałego lub czasowego dostępu Internetu i do
środowiska producenta rozwiązania, np. w zakresie pobieranych aktualizacji,
uruchamiania, bazy danych, repozytorium czy korzystania z modułów Systemu
SAM.

b)

Baza danych Systemu SAM nie może być umiejscowiona w środowisku poza
infrastrukturą sprzętową Zamawiającego.

c)

Środowisko przygotowane na potrzeby wdrożenia i działania Systemu SAM nie
może wymagać zestawienia przez Zamawiającego większej liczby serwerów
wirtualnych niż maksymalnie 5.

d)

Wykonawca dokona konfigurację w zakresie wymiany danych (w tym agentów)
pomiędzy Systemem SAM a Chmurą prywatną.

e)

Wykonawca przygotowując dedykowane serwery SAM, dokona instalacji
agentów na hostach, natomiast Wykonawca wykona prace związane
z konfiguracją i zapewnieniem komunikacji, w tym pozostałe prace techniczne
mające na celu docelowe uruchomienie Systemu SAM oraz agentów
w środowisku.

f)

Czas wdrożenia Systemu SAM oraz agentów na hostach nie może wymagać
więcej czasu niż:
 Instalacja i konfiguracja pojedynczego serwera maksymalnie 5 Dni
Roboczych;


Instalacja i konfiguracja agentów w całej infrastrukturze 7 Dni Roboczych
liczonych od dnia zakończenia instalacji serwera.

g)

Poprzez instalację i konfigurację serwera Systemu SAM Zamawiający rozumie
uruchomienie Systemu SAM z „pudełka” zgodnie z wymaganiami opisanymi
w OPZ.

h)

Zamawiający poprzez wdrożenie Systemu SAM rozumie w pełni zainstalowane
Oprogramowanie oraz skonfigurowane (w tym otwarcie komunikacji sieciowej)
na poziomie pozwalającym na zebranie danych z dedykowanego serwera
Platformy dostarczonego przez Wykonawcę, zbierającego w czasie
rzeczywistym dane o wykorzystanych licencjach (z pozostałych komputerów,
serwerów) bez potrzeby wykonywania dodatkowych prac związanych
z przygotowaniem skryptów czy wykonywanie technicznych konfiguracji
programowych.

18.4 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
18.4.1

System SAM musi zapewniać komunikację Systemu SAM z oprogramowaniem agenta za
pośrednictwem serwera pośredniczącego (kolektora), którego zadaniem jest miedzy
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innymi ograniczenie komunikacji pomiędzy podsieciami oraz agregowanie danych
przesyłanych do Systemu SAM.
18.4.2

System SAM musi przechowywać wszystkie informacje lokalnie np. dotyczące wykrytych
aplikacji, ich konfiguracji, licencjach.

18.4.3

System SAM musi umożliwiać definiowania numeru portu, na którym odbywa się
komunikacja z agentami.

18.4.4

System SAM musi posiadać zabezpieczoną (szyfrowanie ruchu) komunikację pomiędzy
agentem a Systemem SAM minimum protokołem TLS 1.1.

19. Wymagania w zakresie dostarczanych licencji Systemu SAM
19.1 Instalacja Systemu SAM na potrzeby Chmury prywatnej będzie realizowana w siedzibie
Zamawiającego, właścicielem dostarczanych licencji będzie Minister Cyfryzacji.
19.2 Podstawowa instalacja Systemu SAM będzie realizowana na dostarczonym przez Wykonawcę
dedykowanym serwerze Platformy, który będzie uruchomiony poza Chmurą prywatną, zatem
niezbędne będzie zapewnienie odpowiednich licencji przez Wykonawcę oraz wykonanie prac
mających na celu zestawienia wymaganej komunikacji i wymiany danych (z uwzględnieniem
wymagań opisanych w OPZ).
19.3 Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, narzędzi, których uruchomienie i działanie odbywać się
będzie poza serwerem Platformy oraz Chmurą prywatną lub poza infrastrukturą informatyczną
Zamawiającego.
19.4 Zamawiający nie dopuszcza udostępniania, przekazywania danych na zewnątrz (poza siedzibę
Zamawiającego).
19.5 Warunki licencji muszą umożliwiać wdrożenie Systemu SAM w ramach Chmury prywatnej,
z której korzystać będą Klienci.
19.6 W ramach dostarczanej przez Wykonawcę licencji Zamawiający musi mieć możliwość
zainstalowania serwera Systemu SAM o typie środowiska nieprodukcyjnego w celach tzw.
backup’u, testu, umożliwienia weryfikacji nowych wersji oprogramowania, wgrania patchy,
poprawek, weryfikacji funkcjonalności, prac technicznych, konfiguracyjnych i integracyjnych.
Warunki dostarczanej licencji muszą zezwalać na instalacje ww. serwera bez konieczności
zakupu dodatkowych licencji.
19.7 Warunki licencji muszą umożliwiać dowolne przypisywanie licencji w ramach Chmury prywatnej
w zakresie posiadanych uprawnień bez ograniczenia czasowego.
19.8 Dostarczane licencje zostaną udzielone na czas nieoznaczony.
19.9 Bieg wsparcia technicznego dla Systemu SAM rozpoczyna się po zakończeniu weryfikacji
funkcjonalności Systemu SAM w środowisku Zamawiającego tj. w dniu uruchomienia
produkcyjnego Systemu SAM.
19.10 Odbiór Systemu SAM nastąpi na podstawie Protokołu odbioru produkcyjnego uruchomienia
Systemu SAM zatwierdzonego przez Zamawiającego.
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20. Wymagania w zakresie wsparcia technicznego Systemu SAM Dostarczone Oprogramowanie musi
być objęte 36 miesięczną usługą wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania świadczoną
przez producenta oprogramowania lub podmiot autoryzowany przez producenta
oprogramowania.
20.2 Okres obowiązywania usługi wsparcia technicznego rozpoczyna od daty podpisania przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru produkcyjnego produkcyjnego uruchomienia
Systemu SAM w środowisku Zamawiającego.
20.3 Zakres wsparcia technicznego Systemu SAM:
20.3.1

Dostarczanie poprawek, aktualizacji i patchy do Systemu SAM.

20.3.2

Dostarczanie definicji dla wykrywanego oprogramowania.

20.3.3

Aktualizacja bazy
oprogramowania.

20.3.4

Aktualizacja bazy wzorców w zakresie warunków licencji, metryk licencyjnych, EOL, EOS.

20.3.5

Wsparcie techniczne podstawowej obsługi i administracyjnej oprogramowania.

20.3.6

Wsparcie w generowaniu raportów w Systemie SAM oraz pracy nad danymi.

20.3.7

Dostęp do dokumentacji technicznej, blogów tematycznych i dedykowanych portali
stanowiących bazę wiedzy publikowanych przez producenta Systemu SAM.

wzorców

oprogramowania

w

module

rozpoznawania

20.4 Aktualna Baza wzorców powinna być dostępna dla Zamawiającego przez okres obowiązywania
wsparcia technicznego dla Systemu SAM.
20.5 Po okresie wygaśnięcia okresu obowiązywania wsparcia technicznego i aktualizacji dla Systemu
SAM Zamawiający musi posiadać dostęp do bazy wzorców aktualnej na dzień zakończenia
obowiązywania wsparcia technicznego dla Systemu SAM.
20.6 Wszystkie zgłoszenia w zakresie świadczonego wsparcia technicznego zostaną zarejestrowane
w elektronicznym systemie zgłoszeniowym, w którym Zamawiający będzie miał możliwość
śledzenia statusów zarejestrowanych przez siebie zgłoszeń.
20.7 Zakres wsparcia technicznego Systemu SAM obejmuje:
20.8 W ramach wsparcia technicznego SLA zgodnie z przyjętą klasyfikacją:
Lp.

Zgłoszenie

Czas naprawy liczony od jej zgłoszenia do Wykonawcy

1

Awaria Krytyczna

do 24 godzin

2

Awaria Pilna

do 5 Dni Roboczych

3

Awaria Standardowa

do 20 Dni Roboczych

20.9 System SAM musi spełniać parametry RTO = 4 godziny, RPO = 5 minut. Architektura Systemu
SAM powinna zapewnić dostępność systemu na poziomie 99,8%, bez wliczania ustalanych
wcześniej przerw serwisowych.
20.10 Wsparcie techniczne podstawowej i administracyjnej obsługi oprogramowania.
20.11 Wsparcie w generowaniu raportów w Systemie SAM oraz pracy nad danymi.
20.12 Dostęp do dokumentacji technicznej, blogów tematycznych i dedykowanych portali wiedzy
publikowanych przez producenta Systemu SAM
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20.13 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działań prewencyjnych mających na celu
maksymalne wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy Systemu SAM, polegających na dokonywaniu
przeglądów Systemu SAM. Przeglądy będą wykonywane nie rzadziej niż raz na
6 miesięcy, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, przy czym pierwszy przegląd
musi zostać wykonany w terminie 60 dni od daty podpisania przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń protokołu odbioru produkcyjnego uruchomienia Systemu SAM w środowisku
Zamawiającego.
20.14 . Zakres przeglądu będzie obejmował:
20.14.1 kontrolę prawidłowości działania Oprogramowania,
20.14.2 kontrolę oraz poprawę integralności baz danych (oprogramowania bazodanowego),
20.14.3 kontrolę, optymalizację oraz poprawę konfiguracji Oprogramowania,
20.14.4 weryfikację procedur i działania backupu Systemu SAM,
20.14.5 kontrolę aktualności Oprogramowania,
20.14.6 weryfikację wydajności i pojemności Sytemu SAM i Oprogramowania.
20.15 Wnioski z przeprowadzonego przeglądu zostaną zamieszczone w Raporcie z wykonanego
przeglądu prewencyjnego, który Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 5 Dni
Roboczych od jego przeprowadzenia i który podlegać będzie zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
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21. Wymagania w zakresie wymagań funkcjonalnych Systemu SAM
21.1.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

System SAM musi umożliwiać zarządzanie,
monitorowanie, raportowanie i weryfikację
wykorzystywanych
licencji
oraz
urządzeń
komputerowych (m.in. serwery fizyczne i wirtualne,
stacje robocze, pozostałe urządzenia IT) w ramach
Chmury prywatnej.

21.2.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

System SAM musi posiadać dashboard pokazujący
obecny stan środowiska w kontekście bilansu licencji
z możliwością dostosowania wyświetlanych danych
do potrzeb Zamawiającego.

21.3.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

System SAM musi posiadać możliwość pełnego
skanowania środowiska Zamawiającego zarówno w
sposób bezagentowy jak i za pośrednictwem
dedykowanego Agenta.

21.4.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

System SAM musi zapewniać logikę licencyjną
dotyczącą zasad licencjonowania dostawców
minimum dla: Microsoft, IBM, Oracle, VmWare, Red
Hat, Adobe, SAP, SAS, Symantec.

21.5.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

System
SAM
musi
posiadać
możliwość
przechowywania dokumentów świadczących o
nabytych prawach do licencji lub posiadać
mechanizm pozwalający na referowanie do systemu
w którym takie informacje są przechowywane.

21.6.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

System SAM musi posiadać zintegrowane gotowe
moduły „z pudełka” (ang. „out-of-the-box”)
minimum w zakresie:
a. Mechanizm Discovery - wbudowany moduł
wykrywający oprogramowanie.
b. Baza wzorców – wbudowany i aktualizowany na
bieżąco moduł interpretacji danych, wzorce
aplikacji, warunki licencyjne, metryki licencyjne,
prawa do wersji (upgrade, downgrade),
informacje
o
wsparciu
technicznym
oprogramowania.
c. Repozytorium danych
zarządzania Zasobami.

do

rejestrowania

i

d. Interfejs dla użytkowników w zależności od roli w
procesie Systemu SAM.
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e. Wbudowane dedykowane mechanizmy analizy
dla kluczowych technologii: Oracle, Microsoft,
VMware, Red Hat, IBM.
f.

Wbudowane mechanizmy raportowania na
poziomie Systemu SAM.

21.7.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

W
zakresie
wbudowanych
dedykowanych
mechanizmów analizy kluczowych technologii
wymienionych w punkcie 21 ppkt 6 identyfikacja i
monitorowanie produktów (np. w zakresie opcji baz
danych Oracle) musi być realizowane przez agenta
„z pudełka” (ang. „out-of-the-box”) skanującego
urządzenie przekazującego dane do Systemu SAM,
nie może być realizowane za pomocą
uruchamianych skryptów bądź innych metod np. z
logów systemowych.

21.8.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

Wszystkie gotowe moduły opisane w 21 ppkt 6
muszą być dostępne „z pudełka” (ang. „out-of-thebox”) po instalacji Systemu SAM, bez konieczności
tworzenia
nowego
oprogramowania,
wykorzystywania innych rozwiązań produktowych
odrębnych producentów, zapytań do bazy danych
czy zaimplementowania przez Wykonawcę.

21.9.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

System SAM musi posiadać wbudowany „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) mechanizm analizy
zgromadzonych danych o posiadanych prawach
licencyjnych oraz zainstalowanego oprogramowania
na podstawie, których dokonuje kalkulacji i generuje
zestawienia niedoborów licencyjnych oraz kosztów
związanych z koniecznością ich uzupełnienia
w podziale na:
a. producenta,
b. produkt,
c. metrykę licencjonowania,
d. typ oprogramowania,
e. wartość finansową,
f.

trend zmian (niedobory, nadwyżki) w danym
okresie czasu,

g. Klientów,
w
wykorzystywane.

których

licencje

są
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21.10.

Wymagania w zakresie
funkcjonalności
modułów

System SAM musi posiadać wbudowany mechanizm
umożliwiający zarządzanie licencjami dostępów do
aplikacji webowych.

21.11.

Wymagania w zakresie
agenta

System SAM musi posiadać dedykowanego agenta
instalowanego na hostach do zbierania danych ze
środowiska w odniesieniu do systemów
operacyjnych wykorzystywanych w ramach Chmury
prywatnej.

21.12.

Wymagania w zakresie
agenta

Dedykowany agent „z pudełka” musi posiadać
funkcjonalność
monitorowania
trendów
wykorzystywania oprogramowania m.in. w zakresie
czasu uruchomienia oraz okresu aktywnego
korzystania z oprogramowania, użytkownika
korzystającego z oprogramowania.

21.13.

Wymagania w zakresie
agenta

Agent skanujący pojedynczą maszynę wirtualną lub
serwer fizyczny wykonuje skan nie dłużej niż 30
minut oraz nie generuje zużycia zasobów serwera
powyżej 7% wykorzystania pamięci oraz 7%
zasobów procesora.

21.14.

Wymagania w zakresie
agenta

System SAM musi umożliwiać wbudowaną „z
pudełka” (ang. „out-of-the-box”) identyfikację
i monitorowanie środowisk lub urządzeń przy użyciu
rozwiązań w zależności od uwarunkowań
technicznych oraz decyzji Zamawiającego m.in. za
pomocą dedykowanego agenta Systemu SAM,
agenta innych rozwiązań kluczowych producentów
np. Microsoft SCCM i bez użycia agenta np. z pliku
płaskiego (w sytuacjach urządzeń wydzielonych).

21.15.

Wymagania w zakresie
agenta

Instalacja agenta musi odbywać się w sposób zdalny
nie zakłócający pracy serwera wirtualnego,
fizycznego lub stacji roboczej. Dodatkowo
zakończenie instalacji nie może wymagać restartu
maszyny na której jest instalowany agent.

21.16.

Wymagania w zakresie
agenta

System SAM musi zapewnić automatyczny
mechanizm aktualizacji wersji agenta. Deinstalacja,
instalacja lub aktualizacja nowej wersji agenta nie
wymaga dodatkowego nakładu pracy ze strony
Zamawiającego.
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21.17.

Wymagania w zakresie
agenta

Agent musi być zgodny w zakresie instalacji oraz
zbierania danych minimum wobec systemów
operacyjnych: Microsoft, IBM, Linux (Red Hat, SUSE,
Oracle, etc…), Vmware, Unix, MacOS.

21.18.

Wymagania w zakresie
agenta

Agent powinien posiadać funkcjonalność pracy w
środowisku wirtualnym i zbierać dane dotyczące
struktury wirtualnej (Struktura klastrów).

21.19.

Wymagania w zakresie
mechanizmu discovery

Wdrożony System SAM musi umożliwiać bieżącą
weryfikację
zgodności
zainstalowanego
oprogramowania
w
odniesieniu
do
wykorzystywanych
przez
Zamawiającego
technologii oraz dostępnych typów i modeli
licencjonowania.

21.20.

Wymagania w zakresie a. System SAM musi rozpoznawać minimum
mechanizmu discovery
następujące typy oprogramowania:
a. Oprogramowanie stanowiące platformę Chmury
prywatnej,
b. Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów,
c. Systemy operacyjne (desktop i serwer),
d. Oprogramowanie
(middleware),

warstwy

pośredniej

e. Oprogramowanie bazodanowe,
f.

Oprogramowanie specjalistyczne, branżowe,

g. Oprogramowanie
aplikacje),

własne

(wytworzone

h. Oprogramowanie open source,

21.21.

Wymagania w zakresie
mechanizmu discovery

i.

Oprogramowanie deweloperskie,

j.

Oprogramowanie standardowe (popularne
aplikacje na stacje robocze instalowane
w środowisku
dekstopowych
systemów
operacyjnych Windows, Linux, MacOS).

Automatyczne zbieranie danych o zainstalowanym
oprogramowaniu
w
infrastrukturze
z wykorzystaniem mechanizmu pozwalającego na
definiowanie harmonogramu skanowania oraz
liczby bezpośrednich sesji pomiędzy Systemem SAM
a skanowanymi Zasobami, w celu ograniczenia
nadmiernego ruchu pomiędzy podsieciami w
ramach infrastruktury.
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21.22.

Wymagania w zakresie
mechanizmu discovery

System SAM powinien automatycznie zbierać
informacje o korzystaniu z danej aplikacji,
a zbieranie danych powinno być oparte zarówno na
serwerach fizycznych, jak i wirtualnych. Informacje
zbierane powinny zawierać dane dotyczące
rozpoczęcia korzystania z aplikacji, średnie statystyki
użytkowania i datę instalacji oraz ścieżkę instalacji
oprogramowania.

21.23.

Wymagania w zakresie
mechanizmu discovery

System SAM musi mieć wbudowany mechanizm
monitorowania i powiadamiania o bieżących
zmianach w infrastrukturze oraz wykorzystywanego
oprogramowania, tj. historia zmian widoczna w
systemie w postaci automatycznego oznaczania lub
wyróżnienie Zasobu podłączonego w określonym
czasie do Systemu SAM.

21.24.

Wymagania w zakresie
mechanizmu discovery

Wykrywanie i inwentaryzacja infrastruktury
powinna odbywać się automatycznie z opcją
manualnego
dodawania
elementów
(np.:
pasywnych elementów sieci, drukarek, urządzeń
offline itp.).

21.25.

Wymagania w zakresie
mechanizmu discovery

System SAM musi automatycznie rozpoznawać
i identyfikować zainstalowane oprogramowanie
niezależnie od producenta na podstawie plików,
rejestrów lub innych stosowanych metod do
identyfikacji.

21.26.

Wymagania w zakresie
mechanizmu discovery

System SAM musi pokazywać aktualną strukturę
rozłożenia maszyn wirtualnych oraz klastrów w
chmurze.

21.27.

Baza wzorców

System SAM musi umożliwiać definiowanie list
dozwolonego i niedozwolonego oprogramowania w
oparciu o wzorce.

21.28.

Baza wzorców

System SAM musi posiadać Baze wzorców
wykorzystującą znaczniki oprogramowania.
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21.29.

Baza wzorców

System SAM musi umożliwiać Zamawiającemu
niewymagające
angażowania
Wykonawcy
bezpośrednie zarządzanie oprogramowaniem,
porównywanie danych o nabytych licencjach
z zainstalowanym oprogramowaniem przy użyciu
funkcjonalności
Systemu
SAM.
Pracownik
Zamawiającego pełniący rolę osoby zarządzającej
licencjami, po odbytym instruktażu z obsługi
Systemu SAM, musi w pełni samodzielnie
wykonywać analizy i bilans licencyjny dla dowolnego
oprogramowania bez udziału konsultanta Systemu
SAM Wykonawcy i konieczności uruchamiania
dodatkowych narzędzi wspierających proces
zbierania i interpretacji danych.

21.30.

Baza wzorców

System SAM musi rozróżniać w ramach jednego
produktu różne modele licencjonowania w ramach
jednego środowiska, np. produkt Oracle Database w
metryce NUP i Processor. Rozróżnienie polega na
możliwości zarządzania licencjami w dwóch różnych
modelach, a nie jedynie wykrywania modelu przez
System SAM.

21.31.

Baza wzorców

Wsparcie i automatyzację zgodności licencyjnej dla
istniejących form licencjonowania opartych o
metrykę licencjonowania: na użytkownika, na
urządzenie, na instalację, na dostęp, na procesor, na
rdzeń, subskrypcja, wirtualizacja, w oparciu o
całkowitą liczbę użytkowników / równoległych użyć
/ urządzeń oraz upgrade / downgrade
oprogramowania, Terminal Server i zarządzania
aplikacjami w oparciu o określoną wartość, która
została zdefiniowana przez Zamawiającego.

21.32.

Baza wzorców

Wsparcie i identyfikacja istniejących na rynku
systemów operacyjnych takich jak: IBM AIX, Unix,
Red Hat Enterprise Linux, Oracle Enterprise Linux,
SUSE Linux Enterprise Server for VMware, CentOS,
Red Hat, Windows Server, Windows, Linux, HP-UX,
MacOS.
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21.33.

Baza wzorców

System SAM musi posiadać wbudowany „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) mechanizm stałego
rozpoznawania niezidentyfikowanych aplikacji
niezależnie od dostawcy, typu lub wielkości. Dla
specyficznych rozwiązań (będących poza Bazą
wzorców) Zamawiający musi mieć możliwość
manualnej klasyfikacji oprogramowania do grupy
i określenia
modelu
licencjonowania
oraz
pozostałych parametrów opisujących licencje.

21.34.

Baza wzorców

Dane publikowane przez producenta o wycofywaniu
produktów oraz wygasającym wsparciu (Software
Maintenance) mają być pobierane i dostarczane
w ramach Bazy wzorców przez wbudowaną „z
pudełka” (ang. „out-of-the-box”) funkcjonalność
Systemu SAM na potrzeby generowania raportów
(dane dostarczane w paczce z możliwością
manualnego importu do Systemu SAM bez dostępu
do Internetu).

21.35.

Baza wzorców

System SAM musi posiadać wbudowaną „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) możliwość generowania
zestawienia oprogramowania z wygasającym
wsparciem oraz produktami niewspieranymi przez
producenta oprogramowania zainstalowanego
w zależności od edycji i wersji produktu.

21.36.

Baza wzorców

System SAM musi posiadać wbudowaną „z pudełka”
(ang.
„out-of-the-box”)
Bazę
wzorców
oprogramowania na poziomie min. 500 000
wzorców.

21.37.

Baza wzorców

Zasilanie i aktualizacja Bazy wzorców musi „z
pudełka” (ang. „out-of-the-box”) odbywać się
w sposób automatyczny (za pośrednictwem
Internetu) oraz z plików płaskich dostarczanych
przez producenta Systemu SAM (w okresie
aktywnego wsparcia technicznego).
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21.38.

Baza wzorców

Aktualizacja
danych
dostarczanych
przez
producenta Systemu SAM (m.in. wszelkiego typu
poprawki, patche, definicji Bazy wzorców, danych o
licencjach, metrykach licencyjnych, ważności okresu
obowiązywania wsparcia dla oprogramowania i
wszelkich pozostałych danych) na etapie
eksploatacji Systemu będzie importowana do
Systemu SAM (bez dostępu do Internetu) w sposób
manualany
po
uprzedniej
weryfikacji
dostaczarczonych plików.

21.39.

Baza wzorców

System SAM musi umożliwiać weryfikację
dostarczanych przez producenta danych w pliku
(zakres musi być otwarty i dostępny do analizy)

21.40.

Baza wzorców

Mechanizm Bazy wzorców musi być wbudowany „z
pudełka” (ang. „out-of-the-box”) i umożliwiać
rozpoznanie zainstalowanego oprogramowania pod
kątem atrybutów:
21.41. oprogramowanie wymaga licencji
lub oprogramowanie jest darmowe (nie
wymaga licencji)
21.42.

wersji i edycji oprogramowania,

21.43.

stanowi część pakietów (bundling),

21.44. stanowi upgrade lub downgrade
bazując na wprowadzonych danych do
bazy o prawach licencyjnych.
21.45.

Baza wzorców

System SAM musi posiadać mechanizm analizujący
zainstalowane oprogramowanie pod kątem cyklu
życia produktu (edycji, wersji lub paczki) wg danych
producenta
oprogramowania
i
okresu
obowiązywania
wsparcia
technicznego
dla
kluczowego oprogramowania.
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21.46.

Wymagania w zakresie
konektorów ILMT

System SAM musi umożliwiać zbieranie danych
o zainstalowanym oprogramowaniu IBM z serwera
ILMT.
Komunikacja
musi
przebiegać
za
pośrednictwem REST API (Web Service).
Niedopuszczalna jest komunikacja na poziomie bazy
danych serwera ILMT. Dane z serwera ILMT powinny
być pobierane jedynie za pośrednictwem
dedykowanych
konektorów,
a
sposób
przekazywania danych z serwera ILMT do Systemu
SAM musi być zgodny z warunkami licencji IBM
(umowa IBM Passport Advantage) zachowując
zgodność licencyjną.

21.47.

Interfejs

System SAM musi umożliwiać definiowanie
dowolnych ról dostępu do informacji w zależności
od rodzaju i autoryzacji użytkownika.

21.48.

Interfejs

System SAM musi ograniczać dostęp do informacji o
Zasobach na podstawie danej części struktury
organizacyjnej Klienta na podstawie przydzielanych
uprawnień.

21.49.

Interfejs

System SAM musi rozróżniać role użytkowników w
Systemie SAM m.in. administrator Systemu SAM,
administrator zasobów licencyjnych, administrator
zasobów sprzętowych, administrator biznesowy
aplikacji,
użytkownik
podstawowy,
kadra
zarządzająca.

21.50.

Interfejs

System SAM musi zapewnić wbudowaną „z
pudełka” (ang. „out-of-the-box”) możliwość
definiowania zakresu widoków i dostępu do danych
w zależności od roli, przynależności do Klienta,
jednostki organizacyjnej czy komórki organizacyjnej
lub lokalizacji.

21.51.

Interfejs

System SAM powinien pozwalać na odtworzenie
struktury organizacyjnej, która używana jest do
kontroli,
podziału
kosztów,
własności
i
odpowiedzialności.

21.52.

Interfejs

System SAM musi umożliwiać czasowe zawieszenie
praw określonego Użytkownika, bez konieczności
usuwania go z Systemu SAM.

21.53.

Interfejs

System SAM musi „z pudełka” (ang. „out-of-thebox”) zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi
poprzez wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa.
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21.54.

Interfejs

W kodzie źródłowym Systemu SAM nie mogą być
zapisywane żadne hasła dostępu do baz danych
i innych Zasobów.

21.55.

Interfejs

Jeśli System SAM zarządza hasłami lokalnego
użytkownika, powinna udostępniać mechanizm
wymuszający ich kontrolę (jeśli nie wymusza należy
wskazać w której pozycji), np. w postaci:
a. Minimalna długość hasła,
b. Maksymalny czas ważności hasła,
c. Historia haseł (wymuszenie unikalności haseł),
d. Złożoność hasła (małe litery, wielkie litery, cyfry,
znaki specjalne).

21.56.

Interfejs

W przypadku, gdy System SAM realizuje
uwierzytelnienie użytkownika (nie korzysta
z mechanizmów SSO), powinien implementować
mechanizmy ograniczające możliwość łamania haseł
przez atak, np. Brute Force. Przykładowe
mechanizmy to ograniczenie ilości prób
uwierzytelnienia w jednostce czasu, chwilowa lub
trwała blokada konta użytkownika, wysłanie
informacji do administratorów Systemu SAM o
wielokrotnej błędnej próbie uwierzytelnienia.

21.57.

Interfejs

W
przypadku
wykorzystania
przeglądarki
internetowej do uruchamiania Systemu SAM,
aplikacja powinna być zgodna ze wszystkimi
przeglądarkami Internet Explorer od wersji 10,
Chrome, FireFox do najnowszej i zapewniać
wsparcie dla nowszych wersji.

21.58.

Interfejs

System SAM powinien posiadać listę wymagań
konfiguracji przeglądarki (np. wymaga obsługi
cookies, Java, JavaScript, HTML5, itd.).

21.59.

Interfejs

System SAM musi posiadać wbudowany „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) panel menadżerski, który
będzie zawierał informacje o aktualnym stanie
posiadanych i zainstalowanych licencji (w formie
bilansu). Panel menadżerski będzie posiadał co
najmniej następujące widoki:
a. niedobór licencji,
b. nadwyżka licencji,
c. bilans licencji,
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d. informacją o koszcie/wartości oraz stopniu
amortyzacji licencji,
e. wartość utrzymania licencji w definiowanym
okresie czasu.
21.60.

Interfejs

Panel menadżerski będzie dostępny na różnych
poziomach szczegółowości (podział na jednostki i
grupy produktowe) zależnie od uprawnień
użytkownika.

21.61.

Interfejs

System SAM musi umożliwiać dystrybucję raportów
i alertów poprzez e-mail i integrację z serwerem MS
Exchange.

21.62.

Interfejs

System SAM powinien pozwalać na odtworzenie
struktury organizacyjnej, która używana jest do
kontroli, podziału System SAM musi posiadać
wbudowany „z pudełka” (ang. „out-of-the-box”)
mechanizm
interpretujący
na
podstawie
wprowadzonych danych finansowych możliwe
oszczędności lub koszty z tytułu utrzymywania
licencji, ROI, TCO.

21.63.

Interfejs

System SAM powinien umożliwiać alokację umów,
Zasobów i dokumentów licencyjnych w tym
raportów do właściwej jednostki organizacyjnej
(tenant) zgodnej z uprawnieniami.

21.64.

Interfejs

System SAM musi posiadać wbudowany mechanizm
raportowania w ramach interfejsu Systemu SAM „z
pudełka” (ang. „out-of-the-box”). Niedopuszczalne
jest wyłączne definiowanie zapytań na poziomie
bazy
danych
w
zakresie
generowania
podstawowych raportów wprowadzonych danych
do Systemu SAM:
a.

Udostępnienie automatycznych raportów na
żądanie zawierających informacje o statusie
zgodności licencji, instalacji oprogramowania.

b.

Na podstawie danych w Systemie SAM o
Zasobach, Zamawiający może utworzyć raport
o dowolnym zakresie (przy zachowaniu relacji
elementów w bazie).
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c.

Cykliczne importowanie danych od ostatniego
bilansu licencji – dotyczy danych, które zostały
zebrane od czasu ostatniego bilansu licencji i
stanowią podstawę do wygenerowania
nowego bilansu licencji.

d.

Umożliwia importowanie szablonów
potrzeby ręcznego zbierania danych.

e.

Umożliwia definiowania własnych raportów
oraz modyfikowania istniejących z poziomu
interfejsu Systemu SAM bez konieczności
ustawiania zapytań do bazy danych.

f.

Umożliwia eksport danych bezpośrednio w
interfejsie Systemu SAM do popularnych
formatów: Excel, .csv, .pdf.

na

21.65.

Interfejs

Dostęp do generowania raportów powinien być
zapewniony dla dowolnej liczby użytkowników
Systemu SAM, nie może być ograniczony ze względu
na licencje.

21.66.

Interfejs

System SAM musi posiadać wbudowane „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) domyślnie zdefiniowane i
dostępne
na
„jedno
kliknięcie”
raporty
umożliwiające weryfikację licencyjną.

21.67.

Interfejs

Musi umożliwiać import raportu Microsoft License
Statement (MLS).

21.68.

Interfejs

Musi umożliwiać import raportu z systemu ILMT
(automatyczny i manualny).

21.69.

Interfejs

System SAM powinien zapewnić min. 50 raportów
zdefiniowanych
i
dostępnych
w Systemie
„z pudełka” (ang. „out-of-the-box”) m.in. w podziale
na:
a.

producentów i typy rozwiązań Zasobów,

b.

umów licencyjnych (wartość kontraktów,
zakres
Zasobów
powiązanych,
czasy
obowiązywania,
dostawcy,
okres
obowiązywania
wsparcia
technicznego,
potencjalne oszczędności w ramach umowy),

c.

wg parametrów sprzętowych (np. typ
procesora, numery seryjne, TCO wg organizacji,
zestawienie komputerów i ich szczegółowych
parametrów technicznych),

Strona 71 z 85

d.

wg pozostałych danych zarejestrowanych w
bazie (ostatni użytkownik, status i czas
użytkowania Zasobu przez użytkownika,
wykryte nowe pozycje w bazie),

e.

wg parametrów licencji (typy licencjonowania,
czas
obowiązywania
licencji,
licencje
nieprzypisane
do
Zasobów,
okresowe
statystyki),

f.

wg parametrów oprogramowania (czarna lista
oprogramowania, w podziale na jednostki,
użytkowników,
sprzęt,
bundling
oprogramowania, oprogramowanie poza
zdefiniowanym standardem),

g.

zgodności licencyjnej – per organizacja,
komórka organizacyjna, wg producenta (bilans
licencyjny, brak potwierdzonych licencji), wg
użytkownika (powiązane licencje, sprzęt,
Zasoby, dostępy).

21.70.

Interfejs

System SAM powinien posiadać funkcjonalność
zaplanowania tworzenia raportów oraz ich
automatycznego wysyłania za pośrednictwem
poczty e-mail i/lub publikowania do określonego
dysku / udziału serwera.

21.71.

Interfejs

Zakres danych o środowisku i licencjach w Systemie
SAM dostępny „z pudełka” (ang. „out-of-the-box”)
musi być wystarczający do przygotowania raportu
kontroli w trakcie oficjalnego audytu zgodności
licencyjnej
wg
metodyki
producenta
oprogramowania m.in.
a.

Oracle
Server
Worksheet
(OSW)
(oprogramowanie typu DB, Middleware),

b.

Microsoft Volume Licensing Service Center
(oprogramowanie
klienckie,
serwerowe,
deweloperskie, dostępowe) (raport wdrożenia
oprogramowania),

c.

IBM Passport Advantage (licencje PVU, TB,
RVU, AU) (raport wdrożenia oprogramowania),

d.

VMware Enterprise License Agreement (raport
wdrożenia oprogramowania).
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21.72.

Interfejs

Prezentacja w raportach zgodności licencyjnej cen
zakupu brakujących licencji oraz wartości nadwyżek
niewykorzystywanych (niezainstalowanych), a
zakupionych przez Zamawiającego licencji.

21.73.

Intefejs

System SAM powinien posiadać mechanizm
masowego exportu oraz importu danych
pozwalających na szybkie pobranie danych oraz
zasilenie narzędzia (masowe zasilenie danymi).
Dodatkowo
system
powinien
posiadać
zidentyfikowane szablony niezbędne do wykonania
zasilenia danymi.

21.74.

Raporty

System SAM powinien posiadać funkcjonalność
zaplanowania tworzenia raportów oraz ich
automatycznego wysyłania za pośrednictwem
poczty e-mail i/lub publikowania do określonego
dysku / udziału serwera.

21.75.

Raporty

Zakres danych o środowisku i licencjach w Systemie
SAM dostępny „z pudełka” (ang. „out-of-the-box”)
musi być wystarczający do przygotowania raportu
kontroli w trakcie oficjalnego audytu zgodności
licencyjnej
wg
metodyki
producenta
oprogramowania m.in.
a.

Oracle
Server
Worksheet
(OSW)
(oprogramowanie typu DB, Middleware),

b.

Microsoft Volume Licensing Service Center
(oprogramowanie
klienckie,
serwerowe,
deweloperskie, dostępowe) (raport wdrożenia
oprogramowania),

c.

IBM Passport Advantage (licencje PVU, TB,
RVU, AU) (raport wdrożenia oprogramowania),

d.

VMware Enterprise License Agreement (raport
wdrożenia oprogramowania).

21.76.

Raporty

Prezentacja w raportach zgodności licencyjnej cen
zakupu brakujących licencji oraz wartości nadwyżek
niewykorzystywanych (niezainstalowanych), a
zakupionych przez Zamawiającego licencji.

21.77.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Repozytorium Systemu SAM dostępne „z pudełka”
(ang.
„out-of-the-box”)
musi
umożliwiać
zarządzanie Zasobami, dokumentami, dostawcami
oraz umowami licencyjnymi minimum w zakresie:
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a.

przechowywania informacji o warunkach
handlowych (produkty, typy licencji oraz ich
wartość),

b.

umożliwia przypisywanie komputerów, licencji
i użytkowników do struktury organizacyjnej i
centrów kosztów oraz Klientów,

c.

mechanizm zarządzania umowami musi być
powiązany z Zasobami w bazie danych Systemu
SAM (wielopoziomowe powiązania i relacje
pomiędzy
umową a Zasobami oraz
parametrami zasobu),

d.

zarządzanie licencjami zgodnie z faktycznym
wykorzystaniem Zasobów przez centra kosztów
czy klient wykorzystujący System,

e.

Umowy licencyjne oraz zakupowe muszą być
powiązane
z
produktami
wykrytymi
w środowisku Zamawiającego,

f.

przechowywania informacji o umowach
serwisowych, które przypisane zostaną do osób
odpowiedzialnych,

g.

dodawanie historycznych informacji na temat
posiadanych licencji, obejmujących co najmniej
informacje o nr umowy, dacie zawarcia i
wygasania umowy, informacje o licencjach
bazowych (upgrade) oprogramowania,

h.

musi umożliwiać odczytywanie informacji
o lokalizacjach, strukturze organizacyjnej,
centrach kosztów/klientów, użytkownikach i
Zasobach z zewnętrznych systemów poprzez
integrację,

i.

Umożliwia ręczne wprowadzanie danych w celu
aktualizacji informacji o licencjach oraz
kontraktach,

j.

Umożliwia
wprowadzanie
zasad
licencjonowania specyficznych dla danej
umowy logiki licencyjnej do indywidualnych
umów licencyjnych,

k.

Umożliwia
przetwarzanie
wprowadzonych danych.

manualnie

Strona 74 z 85

21.78.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Repozytorium musi przechowywać
umowy
licencyjne wraz z ich warunkami handlowymi
(produkty, typy licencji oraz ich wartość)
powiązanych z produktami wykrytymi w środowisku
Zamawiającego.

21.79.

Repozytorium (baza
Zasobów)

System SAM musi posiadać wbudowaną „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) możliwość przechowywania
informacji o powiązaniach między Zasobami m.in.
stacjami roboczymi, serwerami z historią
konfiguracji, parametrów technicznych i pełnym
skanowaniem sprzętu a oprogramowaniem.

21.80.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Dla każdego Zasobu powinno być możliwe
przechowywanie załączonych kopii dokumentów
m.in. faktur, certyfikatów, umów, zestawień, plików
w dowolnych formatach.

21.81.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Dla każdego Zasobu powinno być możliwe
określanie parametrów opisujących m.in. lista
serwerów, lokalizacja, dostawca, rodzaj i okres
obowiązywania gwarancji, parametry techniczne
serwera.

21.82.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Dowolne definiowanie grup Zasobów w zależności
od adresu IP, sieci, wielopoziomowej struktury
organizacyjnej, lokalizacji.

21.83.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Możliwość
przypisania,
do
każdego
z
zarejestrowanych Zasobów, właściciela i osobę
pełniącą rolę administratora, jak również przypisać
jednostkę organizacyjną oraz wydzielić i przypisać
Zasoby znajdujące się w jednej lokalizacji do różnych
Klientów.

21.84.

Repozytorium (baza
Zasobów)

System SAM musi umożliwiać integrację z
katalogiem MS Active Directory (zwane dalej: AD) na
potrzeby autentykacji i autoryzacji użytkowników.

21.85.

Repozytorium (baza
Zasobów)

System SAM musi posiadać obsługę Active Directory
w zakresie automatycznej identyfikacji obiektów w
AD, w celu określenia, czy istnieją obiekty w AD,
które nie są zarządzane w Systemie SAM.

21.86.

Repozytorium (baza
Zasobów)

System SAM musi posiadać wbudowane „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) konektory do integracji m.in.
Active Directory, System ILMT v.9, VMware vCenter,
baza danych SQL, IBM DB2, Oracle DB, MS SCCM,
ITSM, CMDB, ILMT.
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21.87.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Inwentaryzacja
środowiska
polega
na
automatycznym zebraniu danych licencyjnych
poprzez narzędzia Systemu SAM z infrastruktury IT
Zamawiającego.
Jeżeli
nie
jest
możliwa
automatyczna identyfikacja (np. urządzenia
pracujące w wydzielonych sieciach LAN lub
odłączone od sieci) to System SAM powinien
umożliwić ręczne wprowadzenie danych, w tym
zasilanie z plików płaskich (z formatem dowolnym,
min. dokument Excel lub .csv).

21.88.

Repozytorium (baza
Zasobów)

System SAM umożliwia definiowanie procesów
kontroli zgodności i zarządzania oprogramowaniem.

21.89.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Repozytorium musi posiadać możliwość oznaczania
oprogramowania w zakresie: wykorzystywania przez
oprogramowanie danych osobowych, status
opisujący stan Zasobu (utylizacja, wyłączenie z
użytkowania),
cele
wykorzystywania
oprogramowania (np. w ramach istniejącego
systemu).

21.90.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Repozytorium powinno posiadać funkcjonalność
automatycznego wysyłania powiadomień drogą
elektroniczną (wiadomość e-mail) do osób
odpowiedzialnych w przypadku zbliżania się terminu
zakończenia kontraktu (np. 6 miesięcy przed datą
zakończenia umowy).

21.91.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Możliwość tworzenia własnych pól umożliwiających
zarządzanie
Zasobami
(poza
uprzednio
zdefiniowanymi „z pudełka” (ang. „out-of-thebox”)) w oprogramowaniu wbudowany „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) interfejs umożlwiający za
pomocą jednego kliknięcia dodanie nowego pola w
określonym formacie (np. dodanie pola tekstowego,
liczbowego
z wyborem:
obowiązkowy
–
nieobowiązkowy).

21.92.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Umożliwia zaczytanie danych o posiadanych
kontraktach i licencjach z zewnętrznego źródła
danych w tym z plików płaskich, np. Excel, .csv.
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21.93.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Repozytorium musi posiadać wbudowany „z
pudełka” (ang. „out-of-the-box”) mechanizm
analityczny wykonujący automatyczną weryfikacją
zgodności licencyjnej poprzez porównywanie
danych. Obliczanie zgodność licencyjnej z danymi
pochodzącymi z inwentaryzacji powinno dokonywać
się automatycznie.

21.94.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Status zgodności licencyjnej dostępny „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) musi być przedstawiany w
Systemie SAM w formie tabeli oraz w sposób
graficzny.

21.95.

Repozytorium (baza
Zasobów)

System SAM musi posiadać wbudowaną „z pudełka”
(ang. „out-of-the-box”) funkcjonalność klasyfikacji
oprogramowania m.in. wpisanie pozycji na czarną
listę
oprogramowania.
Wskazane
przez
administratora Systemu SAM oprogramowanie w
określonej wersji i edycji będzie zaznaczone jako
niedopuszczone do instalacji, odbiegające od
standardów, np. gry komputerowe.

21.96.

Repozytorium (baza
Zasobów)

Musi być zapewniona obsługa wielu walut z
automatycznym przeliczaniem w zależności od
użytej waluty.

21.97.

Repozytorium (baza
Zasobów)

System SAM musi umożliwiać dostępną „z pudełka”
(ang.
„out-of-the-box”)
bezagentową
inwentaryzację środowiska, np. za pomocą pliku
płaskiego.

21.98.

Integracja

System SAM powinien zapewniać integracje z
systemem Active Directory lub Azure Active
Directory w zakresie pobrania i synchronizacji
danych dotyczących użytkowników (Pracowników).

21.99.

Integracja

System SAM powinien zapewniać integracje z
systemem Active Directory lub Azure Active
Directory w zakresie pobrania i synchronizacji
danych dotyczących struktury organizacyjnej.

21.100.

Integracja

System SAM powinien zapewnić integracje z CMDB
w zakresie pobrania i synchronizacji danych
dotyczących minimum: Assetów sprzętowych, typu
środowiska (dev/test/prod), nazwy systemu
informatycznego, właściciela systemu, grupy
administrującej, krytyczności systemu , kategorii
systemu ze względu na poufność.
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21.101.

Integracja

System SAM powinien zapewnić integracje z ITSM w
zakresie zapewnienia referencji do dokumentów
świadczących
o posiadanych
uprawnieniach
licencyjnych oraz umowach.

21.102.

Integracja

System SAM powinien zapewnić integracje z
Vmware vCenter, Microsoft Hyper-V, Oracle VM, lub
z narzędziem Cloud Management Platform w
kontekście pobrania i synchronizacji danych
związanych z strukturą klastrów.

22. Wykonanie przez Wykonawcę w zakresie wdrożenia oraz integracji z Systemem ITSM i
pozostałymi systemami uruchomionymi w ramach Chmury prywatnej, dostosowania Systemu
do obowiązujących procesów, specyfiki i wykorzystywanych technologii:
22.1 Zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę w ramach usługi wdrożenia i uruchomienia
Systemu SAM obejmuje:
22.1.1

Przygotowanie specyfikacji wymagań technicznych Systemu SAM.

22.1.2

Instalację i konfigurację Systemów SAM na dedykowanym serwerze Platformy
Zamawiającego (przygotowanie dwóch instancji – produkcja i backup/test).

22.1.3

Instalację i konfigurację wszystkich modułów Systemów SAM nabytych przez
Zamawiającego w ramach zamówienia.

22.1.4

Przygotowanie paczek instalacyjnych na serwerze Systemu SAM.

22.1.5

Przygotowanie paczek instalacyjnych agentów pod OS – Windows, Linux, MacOS.

22.1.6

Instalacja agentów SAM na hostach.

22.1.7

Konfiguracja techniczna i sieciowa (w tym przygotowanie zaleceń i rozwiązywanie
bieżących zagadnień i problemów związanych z instalacją Systemu SAM).

22.1.8

Prac związanych z rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych
i zagadnień podczas instalacji i konfiguracji Systemu SAM.

22.1.9

Import danych o nabytych licencjach, Zasobach sprzętowych i innych wskazanych
w formie pliku Excel lub .csv.

22.1.10 Import danych metodą manualną w zakresie Zasobów (urządzeń).
22.1.11 Przygotowanie konektorów pod integrację systemów Zamawiającego z ILMT, AD, SCCM,
vCenter w sposób umożliwiający wymianę danych pomiędzy systemami.
22.1.12 Dokonanie weryfikacji funkcjonalności Systemu SAM i zgodności z wymaganiami
funkcjonalnymi OPZ powyżej.
22.1.13 Zamawiający na etapie wdrożenia Systemu SAM dostarczy listę posiadanych licencji w
oparciu o zawarte umowy. Zakres prac Wykonawcy nie obejmuje procesu zbierania
danych o licencjach.
22.1.14 Dostosowanie Systemu SAM zgodnie z punktem 22.2.
22.1.15 Przeprowadzenie weryfikacji spełnienia warunków OPZ zgodnie z punktem 26.
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22.2 Wdrożenie oraz dostosowanie Systemu SAM.
22.2.1

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona parametryzacji Systemu SAM
umożliwiających zarządzanie Zasobami i zgodnością licencyjną w oparciu o specyfikę
Zasobów oraz wymagania zdefiniowane przez Zamawiającego w dokumencie OPZ.

22.2.2

Wykonawca przygotuje plan i zakres wdrożenia oraz sparametryzuje Systemu SAM po
analizie rodzaju oprogramowania i technologii, zarządzanych licencjach, specyfiki
środowisk IT oraz procesach obowiązujących u Zamawiającego.

22.2.3

Plan i zakres wdrożenia oraz parametryzacji Systemu SAM podlegają akceptacji
Zamawiającego.

22.2.4

Wykonawca dokona parametryzacji Systemu SAM minimum w zakresie procesów
zarządzania licencjami Zamawiającego:

22.2.5

a)

Utworzenie profili użytkowników i uprawnień w odniesieniu do ról w procesie
Systemu SAM.

b)

Ustawienie dedykowanych pól w Systemie SAM pod kątem specyfiki
zarządzanego oprogramowania.

c)

Utworzenie widoków i raportów w zależności od uprawnień użytkowników.

d)

Przygotowanie widoków do eksportu i importu danych.

e)

Przygotowanie szablonów zbierania danych standardowych, np. import
manualny Zasobów sprzętowych.

f)

Uzgodnienie procesu zbierania danych dotyczących instalacji, których nie można
importować automatycznie (licencje dostępowe, środowisko wirtualne itp.).
W przypadku braku odpowiednich formalnych uregulowań utworzenie
procedury na potrzeby Zamawiającego.

Dostosowanie modułów Systemu SAM:

22.2.5.1

Moduły analizujące licencje Oracle, IBM, Microsoft, VMware

22.2.5.2

Integracja z systemami Zamawiającego wymienionymi w punkcie 21:.

a)

Określenie zakresu i formatu
Zamawiającego do Systemu SAM.

danych

przekazywanych

z

systemów

b)

Konfiguracja mechanizmu wymiany danych (cyklu replikacji).

c)

Wystawienie i konfiguracja konektorów do integracji w celu wymiany danych.

22.2.6

Weryfikacja poprawności danych importowanych do Systemu SAM.

22.2.7

Przygotowanie procedury i mechanizmu tworzenia kopii zapasowych danych z Systemu
SAM.

22.2.8

Zdefiniowane przez Zamawiającego dane w Systemie SAM muszą być na bieżąco
przekazywane w oparciu o dane z wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów.

22.2.9

Wykonawca w ramach prac wdrożeniowych opisanych w tym punkcie zaimportuje dane
o nabytych licencjach do Systemu SAM.
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22.2.10 Wynikiem prac wdrożeniowych będzie dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę
wraz z raportem z wykonanej analizy zgodności licencyjnej oraz z rekomendacjami dot.
optymalizacji środowiska pod kątem wykorzystywanego oprogramowania przez
Zamawiającego.
23. Wymagania w zakresie Dokumentacji:
23.1 W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje Dokumentację powykonawczą oraz
Dokumentację użytkową obejmującą min.:
23.1.1

Dokumentacja techniczna

23.1.2

Podsumowanie stanu zastanego – charakterystyka środowisk Zamawiającego.

23.1.3

Wyniki testów porównawczych zakresu zbieranych danych przez agentów.

23.1.4

Opis procesu wdrożenia technicznego i projekt techniczny

23.1.5

Integracja z systemami Zamawiającego.

23.1.6

Opis i zakres procesu SAM (w zakresie przepływów SAM oraz oprogramowania
wykorzystywanego przez Zamawiającego).

23.1.7

Opis i zakres wykonanych modyfikacji Systemu SAM.

23.1.8

Dokumentacje eksploatacyjną, w tym procedury w zakresie Systemu SAM, m.in. kopia
zapasowa danych, procedury odtworzeniowe (ang. Disaster Recovery).

23.1.9

Wyniki bilansu licencyjnego w zakresie oprogramowania Oracle.

23.1.10 Rekomendacje i inne wnioski.
23.1.11 Przygotowanie instrukcji instalacji, konfiguracji i aktualizacji Systemu SAM.
23.1.12 Przygotowanie krótkiej instrukcji instalacji, konfiguracji i aktualizacji dedykowanych
agentów SAM.
23.1.13 Przygotowanie krótkiej instrukcji konfiguracji agentów MS SCCM w zakresie komunikacji
z Systemem SAM.
23.1.14 Materiały z przeprowadzonych przez Wykonawcę instruktaży.
23.2 Dokumentacja musi być przygotowana w sposób uproszczony, pozwalający na odtworzenie
krok po kroku opisanych czynności a w przypadku materiałów instruktażu umożliwiający
zrozumienie i przećwiczenie zadań.
23.3 Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę podlegać będzie ocenie i akceptacji
Zamawiającego.
23.4 Prawa do wszystkich wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia dokumentów,
opracowań, analiz wytworzone zostaną przekazane Zamawiającemu, z uprawnieniami do ich
rozpowszechniania, udostępniania, modyfikacji.
24. Zapewnienie konsultacji technicznych rozliczanych w oparciu o pulę 800 Roboczogodzin (dalej:
„Godziny eksperckie”) w ramach prawa opcji:
24.1 Zamawiający jest uprawniony do zlecania Wykonawcy w ramach prawa opcji świadczenia usługi
tzw. godzin eksperckich, realizowanej przez inżyniera certyfikowanego przez producenta
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Oprogramowania na poziomie eksperta, dotyczącej m.in. konsultacji, instruktażu, usuwania
wątpliwości lub rozwiązywania bieżących problemów Zamawiającego związanych z obsługą, w
tym instalacją, konfiguracją, utrzymaniem i administracją Systemu SAM, integracją Platformy z
aplikacjami i systemami, w miejscu zainstalowania Platformy lub zdalnie.
24.2 Jednostką rozliczeniową jest Roboczogodzina pracy jednego Konsultanta technicznego.
24.3 Rozliczenie prac konsultanta będzie realizowane w oparciu o dokument zlecenia (dalej:
„Zlecenie”).
24.4 Wykonawca zrealizuje Zlecenie, zgodnie z zakresem i w terminie w nim określonym.
24.5 Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. Zamawiający nie zobowiązuje się
w żaden sposób do skorzystania z prawa opcji.
24.6 Zakres prac Konsultanta technicznego w ramach puli Roboczogodzin wskazanych w pkt 24
obejmuje w szczególności:
24.6.1

Asysta techniczna w procesie wdrażania, aktualizacji, modyfikacji, usprawnień, migracji,
dostosowywania Systemu SAM (w tym modułów) do potrzeb Zamawiającego.

24.6.2

Dokonywania przeglądów w konfiguracji Systemu SAM pod kątem rekomendowanych
przez producenta praktyk bezpieczeństwa.

24.6.3

Wsparcie w zakresie prac technicznych związanych z migracją, testowaniem,
przenoszeniem środowisk i aktualizacją Systemu SAM.

24.6.4

Wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w Systemie SAM.

24.6.5

Wsparcie w zakresie wykorzystywanych licencji, m.in. optymalizacji licencyjnej
środowisk, scenariuszy użycia licencji w środowiskach.

24.6.6

Priorytetyzacji zgłoszeń serwisowych, w zależności od poziomu krytyczności danego
problemu dotyczącego oprogramowania (w tym aktualizacji) po stronie Zamawiającego.

24.6.7

Obsługi zgłoszeń serwisowych w języku polskim.

24.6.8

Przekazywanie wiedzy technicznej o wspieranej technologii dotyczącej konfiguracji
i utrzymania danego oprogramowania, konsultant udziela stosownych informacji,
rozwiązania i wskazuje bezpośrednie źródło w dokumentacji technicznej producenta
oprogramowania.

24.6.9

Pozostałe prace techniczne, konsultacyjne w zakresie Systemu SAM.

24.7 Godziny eksperckie będą realizowane w ramach określonej puli Roboczogodzin w okresie do
31.12.2022, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
25. Testy Platformy:
[Postanowienia ogólne]
25.1 Wykonawca Platformy opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji plan i harmonogram
testów uwzględniający etapy wdrażania Infrastruktury Platformy, funkcjonalności i procesy w
ramach Systemu ITSM, Systemu SAM, zawierający co najmniej:
1) scenariusze testowe i przypadki testowe;
2) terminy przeprowadzenia testów;

Strona 81 z 85

3) warunki zaliczenia testów (kryteria odbioru).
Powyższy plan i harmonogram testów stanowić będzie jeden z elementów harmonogramu
wdrożenia Platformy i Systemów wskazanych w pkt 16.
25.2 Scenariusze testowe w zakresie implementowanych procesów oraz integracji, będą musiały być
przygotowane niezależnie dla każdego z wdrażanych procesów, z uwzględnieniem weryfikacji
funkcjonalności wymaganych w OPZ dla każdego z procesów.
25.3 Scenariusz testowe w zakresie wydajności będą musiały uwzględniać min. wymagania w zakresie
ilości przeprowadzanych transakcji w jednostce czasu oraz wymaganych czasów odpowiedzi.
25.4 Scenariusze testowe w zakresie bezpieczeństwa, będą musiały uwzględnić wymagania
funkcjonalne w zakresie bezpieczeństwa Systemu SAM i Systemu ITSM.
25.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w planie testów.
25.6 Zamawiający przeprowadzi testy w uzgodnieniu z Wykonawcą Platformy i przy jego współpracy.
25.7 Testy będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
25.8 Testy odbędą się na podstawie scenariuszy testowych przygotowanych przez Wykonawcę
Platformy, obejmujących specyfikację przypadków testowych, scenariusze testowe zostaną
zatwierdzone przez Zamawiającego.
25.9 Każda niezgodność pomiędzy oczekiwanym wynikiem testu a wynikiem otrzymanym podczas
wykonywania testu, stanowi podstawę do zgłoszenia Wady. Wada może mieć status Wady
Zwykłej, Wady Istotnej albo Wady Krytycznej.
25.10 W przypadku wykrycia Wady Krytycznej Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia testów do
czasu wprowadzenia odpowiedniej poprawki.
25.11 Warunkiem wznowienia testów jest usunięcie wszystkich stwierdzonych Wad Krytycznych przez
Wykonawcę Platformy.
25.12 Przeprowadzenie testów będzie zakończone sporządzeniem raportu z testów.
25.13 W przypadku stwierdzenia 2 Wad Krytycznych lub co najmniej 3 Wad Istotnych w obrębie
danego rodzaju testu Zamawiający będzie miał prawo uznać, że dany przedmiot odbioru nie
został zgłoszony do odbioru.
25.14 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie następujących testów w zakresie Platformy:
1) Testy funkcjonalności;
2) Testy bezpieczeństwa;
3) Testy wydajności;
4) Testy integracyjne.
[Postanowienia szczegółowe]
25.15 W ramach Systemu SAM m.in.: środowisko testowe będzie składało się z oprogramowania:
1) Oprogramowanie bazodanowe np. Oracle Database,
2) Oprogramowanie aplikacyjne np. Oracle WebLogic Server,
3) Oprogramowanie aplikacyjne np. IBM WebSphere Application Server,
4) Oprogramowanie bazodanowe np. IBM DB2,
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5) Oprogramowanie Java np. Java OpenJDK,
6) Oprogramowanie Java np. Java AdoptOpenJDK,
7) Oprogramowanie do zarządzania Chmurą prywatną np. Red Hat,
8) Oprogramowanie do wirtualizacji np. VMware vSphere i vCenter,
9) Oprogramowanie do wirtualizacji np. Microsoft Hyper-V,
10)

Oprogramowanie OS np. Microsoft Windows Datacenter Server.

25.16

Wykonawca na podstawie danych o licencjach przygotowanych na potrzeby środowiska
testowego przeprowadzi symulację bilansu licencyjnego w zakresie powyższych pozycji.

25.17

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że funkcjonalności wybrane z punktu 21 OPZ przez
Zamawiającego są spełnione w uruchomionym Systemie SAM.

25.18

W ramach Systemu SAM m.in.:

25.18.1 Weryfikacja spełnienia warunków zostanie przeprowadzona dla wskazanych przez
Zamawiającego licencji i instalacji, na etapie przygotowania do weryfikacji spełnienia
funkcjonalności przez System SAM.
25.18.2 Wykonawca na podstawie raportu z Systemu SAM, zidentyfikowanego
i zainstalowanego oprogramowania oraz zaimportowanych licencji wykona
inwentaryzację, bilans licencyjny w zakresie trendów wykrycia i wykorzystywania
oprogramowania, wybranych funkcjonalności dostępnych z „pudełka” wskazanych przez
Zamawiającego.
25.18.3 Sposób przeprowadzenia bilansu licencyjnego musi być zgodny z metodyką prowadzenia
oficjalnego przeglądu oprogramowania oraz z warunkami licencjonowania
oprogramowania.
25.18.4 Zamawiający zweryfikuje czy są w Systemie SAM zaszyte mechanizmy przeglądu oraz
warunki licencjonowania oprogramowania.
25.18.5 Zamawiający na podstawie wykonanej w Systemie SAM inwentaryzacji, bilansu
licencyjnego oraz scenariuszy weryfikacji potwierdza spełnienie funkcjonalności
Systemu SAM.
25.18.6 Zakres prac realizowany przez Wykonawcę nie obejmuje procesu zbierania danych
o posiadanych przez Zamawiającego licencjach.
25.18.7 Po zakończeniu testów weryfikacyjnych spełnienia warunków OPZ w środowisku
testowym zostanie sporządzony przez obie strony raport z testów zawierający minimum
dane o:
25.18.7.1

Weryfikowanych warunkach OPZ wraz z oceną Zamawiającego,

25.18.7.2

Weryfikowanych scenariuszach,

25.18.7.3

Opinii w zakresie przeprowadzonych prac weryfikacyjnych.
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Załącznik nr 1
Ramowy harmonogram zamówienia
Etap I
L.p. Rezultaty prac (Zadania) podglegające odbiorowi w ramach Etapu
1. Dostawa Systemu ITSM
2. Specyfikacja wymagań technicznych, w tym projektu technicznego Systemu ITSM
3. Plan i harmonogram wdrożenia Systemu ITSM
4. Wdrożenie Systemu ITSM
5. Dokumentacja powykonawcza oraz użytkownika Systemu ITSM
Etap II
1. Dostawa Systemu SAM
2. Specyfikacja wymagań technicznych, w tym projektu technicznego Systemu SAM
3. Plan i harmonogram wdrożenia Systemu SAM
4. Wdrożenie Systemu SAM
5. Dokumentacja powykonawcza oraz użytkownika Systemu SAM
Etap III
1. Przygotowanie do integracji Systemu ITSM i Systemu SAM
2. Dostawa i montaż dedykowanej Infrastuktury Platformy składającej się z 3 środowisk
Dostawa i montaż dedykowanej Infrastuktury Platformy składającej się z 3 środowisk w
podziale na serwer podstawowy, zapasowy DR oraz środowisko testowe, w tym niezbędne
3.
środowiska fizyczne i wirtualne wraz z niezbędnymi licencjami na Oprogramowanie na
potrzeby uruchomienia Infrastruktury Platformy
Integracja Systemu SAM i Systemu ITSM w zakresie procesu zarządzania zasobami,
4. automatycznego wykrywania, zasilania i aktualizacji bazy konfiguracji oraz wymiany danych
dotyczących zasobów i elementów konfiguracji
5. Integracja Systemu SAM i Systemu ITSM
6. Dokumentacja powykonawcza intergacji Systemu SAM i Systemu ITSM
Etap IV
Dostrarczenie dedykowanej Infrastuktury Platformy w podziale na serwer podstawowy,
1. zapasowy DR oraz środowisko testowe, w tym niezbędne środowiska fizyczne i wirtualne
wraz z niezbędnymi licencjami na Oprogramowanie
Wdrożenie dedykowanej Infrastuktury Platformy w chmurze Prywatnej w terminie … dni od
2.
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dedykowanej Infrastuktury Platformy.
Przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz
4.
użytkownika
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Załącznik nr 2
Raport wykonania usługi wsparcia technicznego
za miesiąc …………….. 20………
do Umowy nr ……………………………………………………………………………….
z dnia ……………………
na usługę wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie Oracle
sporządzony w dniu ……………………
Wykonawca

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136
Warszawa (02-305)

1. Wyszczególnienie zgłoszeń realizowanych przez Wykonawcę
Lp. Parametr zgłoszenia
Opis Wykonawcy
1.
a. Data rejestracji zgłoszenia
b. Data podjęcia zgłoszenia
c. Numer zgłoszenia
d. Opis zgłoszenia
e. Status zgłoszenia
f. Czas realizacji zgłoszenia
g. Data zamknięcia zgłoszenia
2. Decyzja o odbiorze raportu
Zamawiający stwierdza, że zgłoszenia:
wyszczególnione w poz. ………………….. zostają odebrane*,
wyszczególnione w poz. ………………….. NIE zostają odebrane*
3. Przyczyny odrzucenia (w przypadku odrzucenia raportu)
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
4. Dotrzymanie terminu przekazania raportu
Raport został przekazany w terminie*.
Raport NIE został przekazany w terminie*.
5. Uwagi i postanowienia dodatkowe
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
6. Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

………………………….………………………
Przedstawiciel Wykonawcy

………………………….………………………
Przedstawiciel Zamawiającego
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