Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Wprowadzenie.

Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) do postępowania o udzielenie zamówienia na
kompleksowe opracowanie oraz wdrożenie Systemu informatycznego (PSF), Podmiotowy System Finansowania
spełniać ma wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie konkursu, w szczególności zawarte w pkt. 17 Ogólne
zasady PSF.
System informatyczny wytworzony i wdrożony zostanie w ramach projektu pn. pt.: „Lubuskie Bony
Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”, nr projektu RPLB.06.05.00-08-0001/16 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi priorytetowej 6 "Regionalny rynek pracy", Działania 6.5 "Usługi
rozwojowe dla MMŚP.
Zamawiający wymaga, aby zastosowane zostały właściwe technologie i narzędzia zapewniające stabilność,
wydajność, skalowalność oraz bezpieczeństwo, odpowiednia walidacja, a także mechanizmy szyfrowania
przesłanych danych i autoryzacji użytkowników.
W celu skrócenia procedur PSF realizowany będzie z wykorzystaniem znaku legitymacyjnego, zwanymi bonami
szkoleniowymi. Znaki legitymacyjne, zwane dalej bonami szkoleniowymi stanowić będą dokument zapewnienia
płatności zarówno dla uczestnika projektu, jak i dla usługodawcy usługi rozwojowej, który:
a) zostanie odpowiednio zabezpieczony przed sfałszowaniem oraz defraudacją,
b) umożliwi identyfikację osób korzystających ze wsparcia w projekcie przez usługodawcę,
c) umożliwi bieżący monitoring zrealizowanych godzin usługi rozwojowej,
d) umożliwi przekazanie płatności za zrealizowane usługi po dokonaniu rozliczenia,
e) zabezpieczy środki publiczne przed nadużyciami ze strony uczestników projektu oraz usługodawców.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo systemu.
System ma być wyposażony w niezbędne narzędzia oraz funkcjonalności pozwalające w pełni zoptymalizować
nieprzerwane działanie. Wszystkie operacje wykonywane maja być w aplikacji umieszczonej na serwerach
zewnętrznych, do których dostęp realizowany będzie przez przeglądarkę internetową, gdzie połączenie będzie
wykonane z użyciem bezpiecznego szyfrowania typu SSL. Dokumenty będą generowane i przechowywane na
serwerze Systemu. System w zależności od zmian w ustawodawstwie lub potrzeb korzystających będzie
aktualizowany. Konstrukcja modułowa pozwoli w łatwy i szybki sposób dostosować oprogramowanie do
bieżących potrzeb. Ponadto, umożliwi komunikację pomiędzy Platformami (Panel Wnioskodawcy-Bon i Panel
Office ARR) poprzez zaprojektowanie i wbudowanie w System dedykowanej funkcjonalności. np. wysyłanie
wiadomości pomiędzy Platformami, wysyłanie maili wraz z załącznikami itp. Wymaga się, aby loginy, hasła, ID
użytkownika oraz uprawnienia przeniesione zostały do Systemu, dzięki czemu przejście z dotychczasowego
systemu będzie płynne i bezproblemowe. System ma pozwalać na zaprojektowanie i implementację
niezbędnych zabezpieczeń bonu zgodnie ze specyfiką wymogów bezpieczeństwa – każdy bon ma mieć
przypisany unikatowy kod, niemożliwy do skopiowania i/lub wygenerowany matrycowy kod kreskowy o
zmiennej długości.
Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę procedury postępowania na wypadek niedostępności
systemu, podejrzenia kompromitacji tożsamości itp. Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług
zawierać będzie wymogi z zastrzeżeniem ujęcia w niej, co najmniej następujących warunków:
 dostępność systemu: przez całą dobę w ciągu roku
 maksymalna liczba krytycznych awarii w ciągu roku uniemożliwiających działanie systemu: 2
 maksymalny czas na przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu: 24 godziny.
Narzędzia do zabezpieczenia bonu będą konsultowane z Zamawiającym na etapie opracowywania
funkcjonalności. System ma wymuszać wprowadzenie poprawnych danych poprzez walidację. Ma to na celu
uniemożliwienie złożenia wniosku o bon z błędami formalnymi. Komunikat błędu ma wskazywać pole do

poprawy wraz z informacją poprawnego uzupełnienia. Stałe prace nad podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa
w systemie zagwarantują stabilność, wydajność i szybką reakcję na sytuacje nadzwyczajne.
System powinien spełniać wymogi dotyczące ochrony danych osobowych jak również rozporządzania Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. `
Zakres Prac:
Utworzenie środowiska testowego:
Utworzenie miejsca dla wszelkich prac programistycznych. Zamawiający i Wykonawca muszą mieć możliwość
pracy (stały dostęp) na aktualnej wersji Systemu bez obawy o niepowołany dostęp osób trzecich. Środowisko
testowe ma umożliwiać: testowanie wszystkich poprawek i aktualizacje systemu.
Utworzenie środowiska produkcyjnego:
Utworzenie miejsca wydzielonego na potrzeby systemu widocznego przez wszystkich zainteresowanych
(Wnioskodawców).
1. Platforma OFFICE ARR: Moduł administracyjny.
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a. Możliwość ustalania dostępu do poszczególnych zakresów danych oraz poszczególnych funkcji Systemu dla
określonych rodzajów Użytkowników (Pracownicy, Administratorzy, Pracownicy nadzorujący, eksperci [rolę
eksperta może pełnić pracownik], itp.) oraz oddzielnie dla każdego z Użytkowników;
b. Możliwość konfiguracji systemu, m.in.: możliwość modyfikacji wzorów dokumentów generowanych przez
system;
c. Możliwość prowadzenia korespondencji elektronicznej z wnioskodawcami i ekspertami wraz
z zachowaniem historii korespondencji;
d. Możliwość obsługi ze strony formalnej pracownikom procesu przydzielania i rozliczania Bonów
e. Zarządzanie kontami OFFICE – zakup niezbędnej licencji, utworzenie bazy uprawnień, utworzenie funkcji
katalogowania uprawnień w „paczki”, zbiorcze przydzielanie, edycję i usunięcie użytkowników.
2. Platforma generatora Formularza o BON oraz Wnioskodawcy
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a.
Dostępność modułu dla Wnioskodawców (użytkowników zewnętrznych) poprzez dedykowaną
stronę internetową;
b. Możliwość samodzielnej rejestracji w systemie Wnioskodawców poprzez stronę internetową
wraz z możliwością edycji wprowadzonych danych;
c. Wypełnianie przez Wnioskodawców elektronicznego Formularza o Bon oraz wybranych
załączników do Formularza o Bon (zgodnie ze wzorcami dokumentów z dokumentacji
aplikacyjnej) na dedykowanej stronie internetowej;
d. Powinna istnieć możliwość sukcesywnego uzupełniania danych Formularza o Bon, tj.
kontynuacji wprowadzania danych przez Wnioskodawcę po kolejnym zalogowaniu się z
wykorzystaniem danych wcześniej wprowadzonych do systemu przez Wnioskodawcę;
e. Na podstawie wprowadzonych przez Wnioskodawcę danych system powinien umożliwiać
wygenerowanie odpowiednich dokumentów (Formularza o Bon, wypełnianie w systemie
załączniki do Formularza o Bon) w formacie pdf;
f. Po wypełnieniu przez Wnioskodawcę danych Formularza o Bon, system powinien umożliwiać
przekazanie ich kompletu do IOK (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) jako zatwierdzonego przez
wnioskodawcę Formularza o Bon. Moment zatwierdzenia i przekazania do IKO przez
Wnioskodawcę kompletu wprowadzonych danych powinien być rejestrowany w systemie z
informacją o dacie i godzinie zdarzenia;
g. Na podstawie wprowadzonych przez Wnioskodawcę danych, w tym tych, które posłużyły do
wygenerowania dokumentów, system powinien tworzyć „sumę kontrolną” (o niskim poziomie
powtarzalności). Suma ta powinna znaleźć się na każdej stronie generowanych dokumentów
oraz powinna być zapamiętana w systemie. Każda zmiana danych Formularza o Bon powinna
skutkować zmianą sumy kontrolnej. Wyliczona suma służyć ma weryfikacji zgodności
dostarczonej wersji papierowej z danymi zawartymi w PSF (Podmiotowy System Finansowania);

h. Dostosowanie przez Wykonawcę formularza generatora do dokumentacji aplikacyjnej, w tym
Formularza o Bon wraz z załącznikami;
i. Możliwość zmiany formularzy generatora w wyniku ewentualnych zmian dokumentacji
aplikacyjnej;
j. Bieżąca kontrola poprawności wypełnienia poszczególnych pól (zgodność formatu danych,
zgodność z wymaganiami CST, poprawność arytmetyczna pól kwotowych, Informacje
o wymaganiach w zakresie walidacji danych specyficznych dla Formularza o Bon zostaną
przekazane na etapie tworzenia Formularza. Przewiduje się możliwość uzupełnienia warunków
walidacyjnych podczas realizacji systemu, po przedstawieniu przez Wykonawcę projektu
systemu;
k. Możliwość usunięcia Formularza o Bon, który nie został wysłany;
l. Możliwość dodawania przez Wnioskodawcę załączników do formularza;
m. Możliwość umieszczania przez PSF biblioteki dokumentów konkursowych (instrukcja
wypełniania Formularza o Bon, regulaminy, itp.) i udostępniania ich Wnioskodawcom i
Beneficjentom na ogólnodostępnej stronie www;
n. Podczas oceny Formularza o Bon – możliwość modyfikacji przez Wnioskodawcę, wskazanych
przez IOK pól Formularza o Bon i załączników oraz dodawania wskazanych przez IOK
dokumentów jako załączników.
o. Podczas oceny Formularza o Bon – możliwość składania przez Wnioskodawcę,
wyjaśnień/uzupełnień do Wniosku o Bon na żądanie IOK (w tym w wyniku pytań ekspertów lub
procesu negocjacji);
p. Zachowanie historii korespondencji. Możliwość dodawania załączników (np. skanów
korespondencji papierowej);
q. Rejestracja dat (wraz z godziną) kluczowych zdarzeń, w tym:
i. zatwierdzania przez Wnioskodawcę kolejnych wersji wprowadzanych do generatora
danych,
ii. wpływu papierowej wersji Formularza o Bon
Informacje w systemie dotyczące dat a niewymagające wprowadzania ich przez Pracowników
powinny być rejestrowane przez system w sposób automatyczny (przykład: moment
zatwierdzania w systemie Formularza o Bon przez Wnioskodawcę).
3.

Platforma PSF: Moduł rejestracji Formularza o Bon
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a. Przegląd przez pracowników, danych i dokumentów wprowadzonych przez Wnioskodawcę
poprzez generator Formularza o Bon, w tym informacji/dokumentów uzupełnianych w
wyniku wezwań IOK;
b. Możliwość nadania uprawnień Wnioskodawcy do złożenia nowej wersji już ocenionego
formularza na wezwanie IOK;
c. Możliwość ręcznego nadawania według zdefiniowanej maski numerów Formularza o Bon po
otrzymaniu wersji papierowej;
d. Rejestracja kluczowych zdarzeń i informacji (w tym dat z godziną) związanych ze składaniem
Formularza o Bon o dofinansowanie, w tym w szczególności:
i. zatwierdzanie przez Wnioskodawcę kolejnych wersji aktualizacji wprowadzanych do
generatora danych,
ii. wpływu papierowej wersji Formularza o Bon

4.

Platforma PSF: Moduł obsługi procesu oceny formalnej Formularza o Bon
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a. Przypisywanie przez Pracownika nadzorującego formularz do oceny dla wybranych
Pracowników;
b. Przegląd załączonych do Formularza o Bon dokumentów przez przypisanych do oceny
Pracowników;
c. Obsługa procesu oceny wniosków z wykorzystaniem list sprawdzających; ocena
kilkuosobowa. System powinien umożliwiać użytkownikom oceniającym Formularza o Bon,

d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.

wypełnienie określonych w Instrukcji list sprawdzających. Walidacja KOF (Karta oceny
formalnej);
Możliwość dokonania dodatkowej oceny w przypadku rozbieżności w ocenach;
Generowanie pism (np. wezwanie do uzupełnienia Wniosku o Bon, informacja o akceptacji
formalnej, itp.) i innych dokumentów (np. listy sprawdzające) na podstawie danych zawartych
w systemie;
Przekazywanie pism lub wiadomości do Wnioskodawców;
Poprawa przez Wnioskodawcę danych Wniosku o Bon w generatorze Wniosku o Bon – opis
w module generatora;
Możliwość monitorowania przez Użytkowników terminowości wykonywania przypisanych im
zadań (zgodnie z opisem modułu „Kalendarze”);
Możliwość monitorowania przez Użytkownika terminowości modyfikacji statusu –
automatyczne liczenie dni od daty modyfikacji statusu, możliwość wyświetlenia rekordów
powyżej dowolnej ilości wpisanych dni;
Monitorowanie terminowości zobowiązań nałożonych na beneficjenta (np. termin
odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia Wniosku o Bon);
Generowanie listy projektów z informacją o wyniku weryfikacji formalnej (łącznie projekty o
statusie pozytywnym, negatywnym, wycofanym).

5.

Platforma PSF: Moduł oceny Formularza o Bon (FOB)
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a. Możliwość przypisywania danego FOB do oceny przez Pracowników wybranych przez
Pracownika nadzorującego;
b. Możliwość wyboru ekspertów do oceny danego FOB (m.in. podstawie branży FOB);
c. Możliwość zarządzania rejestrem Ekspertów;
d. Możliwość przeglądu dokumentów danego projektu przez przypisanych Użytkowników;
e. Wskazywanie dokumentów poszczególnych FOB do udostępnienia ekspertom zewnętrznym
przeprowadzającym ocenę merytoryczną projektu;
f. Obsługa procesu oceny FOB z wykorzystaniem list sprawdzających; ocena kilkuosobowa.
System powinien umożliwiać Użytkownikom oceniającym FOB wypełnienie określonych w
Instrukcji list sprawdzających;
g. Walidacja KOM lub KOFM, porównanie KOM lub KOFM;
h. Generowanie listy rankingowej;
i. Możliwość składania przez Wnioskodawcę poprzez generator wniosków wyjaśnień i
uzupełnień FOB (opis w module generatora);
j. Obsługa obiegu dokumentów i korespondencji z ekspertami oceniającymi, w tym możliwość
pobierania przez ekspertów oceniających dany FOB, wskazanych dokumentów oraz
wprowadzania do systemu przez ekspertów wyników swojej oceny. Korespondencja i
wymiana danych z ekspertami powinna odbywać się w sposób umożliwiający zachowanie
wysokiego bezpieczeństwa informacji, ustalanie dodatkowych adresatów (kopie „do
wiadomości”) oraz zachowanie historii korespondencji;
k. Możliwość monitorowania przez Użytkowników terminowości wykonywania przypisanych im
zadań oraz generowania przypomnień (zgodnie z opisem modułu „Kalendarze”);
l. Monitorowanie terminowości zobowiązań nałożonych na Beneficjenta (np. termin
odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia FOB, złożenia wyjaśnień);
m. Możliwość wypełniania zdefiniowanych części Karty oceny przez wybranych
Ekspertów/Pracowników;
n. Możliwość powrotu do wcześniejszych etapów oceny w celu dokonania ponownej oceny;
o. Możliwość generowania przypomnień dotyczących terminów.

6.

Platforma LSI: Moduł obsługi oceny strategicznej (element oceny merytorycznej WOD)
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a. Definiowanie i edycja parametrów panelu ekspertów (ustalanie terminów panelu; składu
osobowego panelu);

b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.

7.

Wskazywanie FOB na dany panel;
Wskazywanie uczestników panelu (w tym ekspertów i wnioskodawców);
Korespondencja z Wnioskodawcami i ekspertami w sprawie organizacji panelu (np. ustalanie
terminu panelu, przekazywanie Wnioskodawcom uwag ekspertów) w sposób umożliwiający
zachowanie wysokiego bezpieczeństwa informacji oraz zachowanie historii korespondencji;
Przygotowywanie dokumentów dot. panelu (np. lista członków panelu do zatwierdzenia przez
IP);
Możliwość przeglądu dokumentów danego projektu przez przypisanych Użytkowników;
Obsługa procesu oceny FOB z wykorzystaniem list sprawdzających; ocena kilkuosobowa.
System powinien umożliwiać użytkownikom oceniającym FOB wypełnienie określonych w
Instrukcji list sprawdzających;
Generowanie pism (np. wezwanie do uzupełnienia FOB) i innych dokumentów (np. listy
sprawdzające) na podstawie danych zawartych w systemie;
Obsługa obiegu dokumentów i korespondencji z ekspertami oceniającymi, w tym możliwość
pobierania przez ekspertów oceniających dany FOB, wskazanych dokumentów oraz
wprowadzania do systemu przez ekspertów wyników swojej oceny. Korespondencja i
wymiana danych z ekspertami powinna odbywać się w sposób umożliwiający zachowanie
wysokiego bezpieczeństwa informacji, ustalanie dodatkowych adresatów (kopie „do
wiadomości”) oraz zachowanie historii korespondencji;
Możliwość monitorowania przez Użytkowników terminowości wykonywania przypisanych im
zadań (zgodnie z opisem modułu „Kalendarze”);
Monitorowanie terminowości zobowiązań nałożonych na Beneficjenta (np. termin
odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia FOB).

Platforma PSF: Moduł obsługi Ekspertów
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a. Dodawanie/modyfikowanie/usuwanie danych Ekspertów, w tym: danych teleadresowych,
informacji o specjalizacjach, informacji o doświadczeniu – m.in. na podstawie informacji
otrzymywanych od Ekspertów, informacji związanych z umową zwartą z IZ/IP (np. dane
związane z wynagrodzeniami ekspertów za dokonywane oceny);
b. Przypisywanie/Losowanie FOB dla Ekspertów do przeprowadzenia oceny;
c. Rejestracja i podgląd informacji o dotychczas dokonanych ocenach przez poszczególnych
Ekspertów;
d. Możliwość dokonywania ocen Ekspertów oraz wystawiania akredytacji;
e. Możliwość korespondencji z Ekspertami w sposób umożliwiający zachowanie wysokiego
bezpieczeństwa informacji, ustalanie dodatkowych adresatów (kopie „do wiadomości”) oraz
zachowanie historii korespondencji.
f. Możliwość udostępniania Ekspertom, wybranych dokumentów z wskazanego FOB i protestów
oraz wyjaśnień Wnioskodawców składanych w toku oceny FOB i protestów.
g. Spełnienie wymogów związanych z administrowaniem bazą danych zawierającą dane
osobowe;
h. Rejestrowanie daty i czasu dokonywania istotnych zdarzeń;
i. Monitorowanie terminowości zobowiązań nałożonych na Ekspertów;
j. Proces oceny merytorycznej przez Eksperta;
k. Proces przydzielania oceny merytorycznej dla Eksperta:
i. wysłanie wiadomości z systemu do Eksperta - email (wiadomości email zdefiniowane
w szablonach z możliwością ich zarządzania),
ii. Ekspert w emailu otrzymuje aktywny link z funkcjonalnością automatycznego
zatwierdzenia podjęcia się oceny merytorycznej recenzji – Aktywacja odbywać się
powinna poprzez kliknięcie na link aktywujący w wiadomości email, powinno
spowodować uruchomienie strony internetowej umożliwiającej potwierdzenie
oświadczeń, bezstronności i załączników,

iii. na uruchomionej stronie Ekspert ostatecznie po zatwierdzeniu oświadczeń klika Potwierdzenie przyjęcia do realizacji oceny (w przypadku skierowanie projektu do
negocjacji wymagane będzie wygenerowanie dwóch średnich z punktów oceny),
iv. po aktywacji i przyjęciu oceny powinien system powinien automatycznie wysłać się
email z loginem i hasłem dostępowym dla Eksperta do systemu,
v. po akceptacji, przyjęciu oceny do realizacji, w systemie automatycznie powinien się
zmienić status oceny,
vi. Ekspert powinien zalogować się do systemu za pomocą loginu hasła otrzymanego w
wiadomości email,
vii. Ekspert po zalogowaniu do systemu przeprowadza ocenę wniosku, ma mieć
możliwość przeczytania Wniosku, Załączników do wniosku, ocenę poprzez
wstawienie punktów oraz opisu swojej oceny,
viii. w module Eksperta po zapisaniu oceny, system powinien automatycznie
wygenerować wynik średniej z punktów do danej kategorii,
ix. Ekspert powinien zakończyć ocenę poprzez kliknięcie przycisku Zatwierdź,
x. zatwierdzona ocena powinna zostać automatycznie przesyłana z Platformy Eksperta
do Platformy PSF, automatycznie powinien po przesłaniu oceny być zmieniany status
oceny w PSF,
xi. system musi umożliwiać zwrócenie oceny wniosku do aktualizacji - funkcjonalność:
kliknięcie na przycisk w Platformie PSF - aktualizuj powinno powodować przesłanie
oceny z Platformy PSF do Platformy Eksperta, automatycznie tworząc kopię oceny –
wersjonowanie oceny
xii. system powinien automatycznie wysłać do Eksperta wiadomość email ,
xiii. system powinien automatycznie dodać informację na koncie Eksperta
xiv. Ekspert po zakończonej poprawie oceny ma mieć możliwość ponownego przesłania
oceny z Platformy Eksperta do Platformy PSF
xv. Pracownik Instytucji ma mieć możliwość zatwierdzenia recenzji w systemie
xvi. Po zatwierdzeniu recenzji system automatycznie powinien wysłać email do Eksperta
z podziękowaniem za recenzję oraz procedurą rozliczenia.
8.

Platforma PSF: Moduł obsługi protestów od oceny FOB
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a. Możliwość przypisania protestu do wniosku oraz stworzenie listy złożonych protestów;
b. Możliwość przypisywanie danego protestu do oceny przez użytkowników wybranych przez
użytkownika nadzorującego;
c. Wybór ekspertów do oceny danego protestu o dofinansowanie (m.in. na podstawie branży
FOB);
d. Możliwość dodawania do sytemu załączników/dokumentów dotyczących protestu, w tym
m.in.: wyników oceny, decyzji instytucji rozpatrującej protest, wyroków sądów, itp. i
„przyporządkowanie” ich do wniosku, którego dotyczą;
e. Możliwość przypisywania przez Użytkownika nadzorującego, danego protestu do oceny przez
wskazanych przez niego Użytkowników;
f. Wskazywanie ekspertów na daną komisję na podstawie branż FOB, których dotyczą protesty;
g. Możliwość przeglądu dokumentów danego projektu przez przypisanych Użytkowników;
h. Wskazywanie dokumentów poszczególnych FOB (w tym dokumentacji dot. protestu) do
udostępnienia ekspertom zewnętrznym przeprowadzającym ocenę merytoryczną projektu;
i. Obsługa procesu oceny protestów z wykorzystaniem list sprawdzających. Generowanie pism i
innych dokumentów (np. listy sprawdzające) na podstawie danych zawartych w systemie;
j. Obsługa obiegu dokumentów i korespondencji pomiędzy IZ/IP, a zewnętrznymi ekspertami
oceniającymi (zob. opis stosownego modułu);
k. Możliwość monitorowania przez Użytkowników terminowości wykonywania przypisanych im
zadań (zgodnie z opisem modułu „Kalendarze”);
l. Monitorowanie terminowości zobowiązań nałożonych na Beneficjenta (np. termin złożenia
protestu, termin złożenia uzupełnień/poprawy protestu);

m. Brak możliwości ponownego przypisania tego samego eksperta do oceny tego samego
formularza w ramach KOP (ten sam ekspert nie może ocenić tego samego wniosku na różnych
posiedzeniach KOP);
n. obsługa procesu rejestracji złożonych protestów w zakresie wezwania do
uzupełnienia/poprawy protestu w wyniku uchybień formalnych.
9.

Platforma PSF: Moduł obsługi umów o BON
Minimalny zakres funkcjonalny modułu:
a. Obsługa obiegu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie;
b. Obsługa procesu rejestracji umów zawartych z Beneficjentami;
c. Przygotowywanie i generowanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów
o dofinansowanie w oparciu o wzorce umów i aneksów oraz w oparciu o dane zawarte w
systemie, w tym wyliczane odpowiednie wartości kwotowe;
d. Wsparcie przygotowywania zmian umów zarówno wymagających aneksowania jak i
niewymagających aneksowania;
e. Obsługa procesu rejestracji zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
(np. weksle);
f. Obsługa aneksowania umów o dofinansowanie i innych zmian umowy oraz korespondencji
dotyczącej realizacji umowy;
g. Rejestrowanie dat i godzin dokonania istotnych zdarzeń;
h. Możliwość monitorowania przez Użytkowników terminowości wykonywania przypisanych im
zadań.

Informacje dodatkowe
Nazwa Zadania

Objaśnienie

Utworzenie platformy
Wnioskodawcy - BON

Będzie to mini System obsługujący Wnioskodawców. Składowymi będą m.in.: okno
logowania, pole menu (wraz z niezbędnymi funkcjami), podstawowe opcje do biegłego i
intuicyjnego poruszania się po platformie. Ponadto Platforma ta będzie podpięta pod
Platformę Office

Utworzenie Platformy OFFICE
ARR

Będzie to mini System obsługujący pracowników. Główną jego funkcjonalnością będzie
umożliwienie pracownikom obsługi ze strony formalnej pracownikom procesu przydzielania i
rozliczania Bonów.

Zarządzanie kontami OFFICE

Na to zadanie będzie składać się m.in.: zakup niezbędnej licencji, utworzenie bazy uprawnień,
utworzenie funkcji katalogowania uprawnień w "paczki", zbiorcze przydzielanie, edycję i
usunięcie uprawnień użytkowników

Zarządzanie kontami Platformy
Wnioskodawcy - BON

Na to zadanie będzie składać się m.in.: zakup niezbędnej licencji, utworzenie bazy uprawnień,
utworzenie funkcji katalogowania uprawnień w "paczki", zbiorcze przydzielanie, edycję i
usunięcie uprawnień Wnioskodawców. Dodatkowo możliwość aktywacji/dezaktywacji oraz
blokady i konta. Zarządzanie hasłami, pojawiającymi się komunikatami, treść oświadczeń itp.

Moduł wybieranie bonu

Na to zadanie będzie składać się m.in.: zakup licencji, umożliwienie wyboru bonu plus
możliwość wybrania bonów pojedynczo/zbiorczo

Moduł utworzenia formularza o
bon

Na to zadanie będzie składać się m.in..: utworzenie formularza do wypełnienia wniosku o bon
oraz takie funkcje jak: edycja, podgląd, usunięcie, dodawanie, wydrukowanie, eksport do PDF
i wysłanie do Instytucji

Moduł oceny formularza o bon

Moduł ma na celu umożliwić przeprowadzenie procesu dokonywania ocen wniosku o bon

Moduł podpisania umowy o bon

Moduł ma na celu umożliwić podpisanie umowy o bon i odzwierciedlenie tego faktu w
Systemie oraz w szybki i intuicyjny sposób filtrowanie podpisanych umów przez Instytucję

Moduł rejestr firm/instytucji
szkoleniowych/doradczych

Moduł ma na celu umożliwić zbudowanie rejestru firm szkoleniowych/doradczych oraz w
szybki sposób zarządzanie tym rejestrem

Weryfikacja statusu bonu
poprzez firmę szkoleniową

Umożliwienie zbudowania rejestru firm szkoleniowych/doradczych oraz w szybki sposób
zarządzanie tym rejestrem

Rozliczenie bonu

Umożliwienie rozliczenia bonu i odzwierciedlenie tego faktu w Systemie dla obu stron
(Instytucja i rozliczający)

Zabezpieczenie bonu

Zaprojektowanie i implementacja zabezpieczeń bonu zgodnie ze wskazaną specyfiką
wymogów bezpieczeństwa

Monitoring wykorzystania
bonów

Umożliwienie monitorowania wykorzystania bonów w czasie rzeczywistym w wielu
wariantach np. filtrowanie bonów wg ważności, wg statusu, rozliczenia, daty wygenerowania
itp.

Moduł "Raporty i sprawozdania"

Umożliwi wygenerowanie raportów i sprawozdań zgodnych z ustalonymi wytycznymi.
Ponadto będzie możliwość ustalania parametrów składowych raportów/sprawozdań

Modyfikacja szablonów
dokumentów

Wprowadzenie funkcjonalności do Modułu "Raporty i sprawozdania" umożliwiającą
modyfikację szablonów dokumentów z poziomu Platformy Office

Instrukcja Użytkownika

Stworzenie instrukcji Użytkownika (Beneficjenta, Administratora i pracownika Instytucji)

Prace rozwojowe nad modułami

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników niezbędne są prace rozwojowe, stąd też
przewidziane zostały zasoby na wdrażanie prac rozwojowych nad modułami (np. dodatkowe
funkcje).

Utrzymanie, aktualizacje,
wsparcie techniczne, hosting,
usługi jakościowe

Podobnie jak przy pracach rozwojowych niezbędne są zasoby przeznaczone na Utrzymanie,
aktualizacje, wsparcie techniczne, hosting, usługi jakościowe

Prace administracyjne w
Systemie

Do właściwej i bezawaryjnej obsługi Systemu konieczna jest praca administracyjna
dewelopera

Walidacja Formularza o Bon

System będzie wymuszał wprowadzenie poprawnych danych poprzez walidacje. Ma to na
celu uniemożliwienie złożenia wniosku z błędami formalnymi. Walidacja oprócz komunikatu
błędu będzie wskazywała pole do poprawy wraz ze wskazówką uzupełnienia.

Wydruk Formularza o Bon

Umożliwienie wydrukowania wniosku o bon w wersji roboczej, jak również w wersji
końcowej. Wersja robocza będzie posiadała znak wodny "Wersja robocza"

Komunikacja pomiędzy
Platformami

Umożliwienie komunikacji między Platformami poprzez zaprojektowanie i wbudowanie w
System dedykowanej funkcjonalności. Np. wysyłanie wiadomości pomiędzy Platformami,
wysyłanie maili wraz z załącznikami itp..

Bezpieczeństwo Systemu

Prace mające na celu zadbanie o bezpieczeństwo Systemu, a także stała praca nad
podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w Systemie. Ponadto rozwiązywanie wszelkich
problemów związanych z Bezpieczeństwem.

Usługa wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)
Ilość serwerów 5 szt.
Lp.
1

Zwartość
karty
Specyfikacja
techniczna /
funkcjonalna
przedmiotu
zamówienia

Opis
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę wynajmu środowiska
wirtualizacyjnego w modelu PaaS w Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) w
zakresie:

Hosting musi być przeprowadzony na trzech niezależnych serwerach, które będą
pracować, jako serwer główny, testowy i zapasowy, przeznaczonych wyłącznie
do tego celu przez czas trwania umowy.
















Każdy z serwerów musi spełniać następujące warunki minimalne: obudowa rack,
serwer kasetowy zrealizowany w technologii BLADE. W jednej obudowie
kasetowej musi być umieszczonych minimum 14 kaset serwerowych (dla
serwera testowego minimum 4 kasety). Każda kaseta musi zawierać, co najmniej
2 dyski twarde i 2 procesory (liczą się procesory a nie rdzenie).
Procesory typu serwerowego o częstotliwości przekraczającej 3GHz. W sumie
obudowa rack z kasetami blade musi zawierać 28 procesorów i 28 dysków.
Każda kaseta musi być wyposażona w odpowiednią do wymagań systemu ilość
pamięci RAM. Przełożenie kasety z działającego (HOT-SWAP) systemu głównego
do testowego po przekonfigurowaniu systemu testowego musi umożliwić
prowadzenie zajęć dla szkół bezpośrednio z systemu testowego
natychmiastowo. Każda obudowa kasetowa musi zawierać redundantne
wentylatory i co najmniej 4 redundantne zasilacze HOT-SWAP i 8 kart sieciowych
1000 Mbit.
Wykonawca zapewni symetryczne łącze podstawowe oraz łącze zapasowe o
gwarantowanej wydajności minimum 100 MB/s każde. Serwery powinny działać
w klastrze niezawodnościowo-wydajnościowym, umożliwiającym automatyczne
przełączanie oraz podwojenie wydajności w przypadku dużego obciążenia
serwera głównego.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do serwerów i urządzeń
sieciowych w celu przeprowadzania audytu w zakresie parametrów sprzętu
(obciążenia) oraz przepustowości łącza (zajętości).
udostępnienia 2 adresów IPv4 i obsłużenia revDNS oraz dokonania wymaganych
wpisów w RIPE (min. informacji dot. Zamawiającego, osób kontaktowych,
adresów e-mail osób kontaktowych)
udostępnieniu redundantnych urządzeń aktywnych pełniących funkcję
zabezpieczenia sieciowego ruchu internetowego (firewall)
udostępnienia redundantnych urządzeń aktywnych pełniących rolę bramy VPN
(wirtualnej sieci prywatnej) dla połączeń Punkt-Punkt (site-to-site)
umożliwiającej zestawienie, co najmniej 1 jednoczesnych sesji VPN
Usług dodatkowych polegających na bieżącej obsłudze infrastruktury
serwerowo-macierzowej Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczne Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)
Położenie i architektura budynku w którym zlokalizowane jest Data Center:

Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) musi spełniać warunki techniczne i
organizacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych) – Dz. U. z 1.05.2004 r., dla wymaganego wysokiego poziomu
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym
zgodnie z załącznikiem do wymienionego rozporządzenia.

Budynek w którym zlokalizowane jest Centrum Przetwarzania Danych (Data
Center) nie może być położony na terenie zagrożonym powodzią lub
podtopieniem. Dotyczy to również chwilowego zagrożenia, wywołanego np.
intensywnymi opadami atmosferycznymi.

Odległość obiektu Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) od najbliższego
publicznego traktu komunikacyjnego (droga, ulica, parking, linia kolejowa, itp.)
nie może być mniejsza niż 50 m, chyba że zastosowano specjalne środki
techniczne zabezpieczające przed zagrożeniami wynikającymi z kolizji pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne (materiały pędne i/lub łatwopalne)
poruszające się tym traktem.

Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) musi posiadać dostępność usług
na poziomie III (Tier III) wg. ANSI-TIA-942A z dn. 26.03.2013 przy zapewnieniu
dostępności na poziomie min. 99,9%,

Zamawiający wymaga by Wykonawca umożliwił dostęp do usług Data Center w
trybie 365/7/24 dla uprawnionych przez Zamawiającego osób.

zapewnienia środków ochrony fizycznej w calu zapobieżenia utraty danych z
infrastrutury serwerowo-macierzowej

Zapewnienia na terenie Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)

pomieszczenia biurowego wyposażonego w podstawowe meble biurowe
(biurko, krzesło, dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego, dostęp do
infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego w ramach sieci lokalnej
dla udostępnionego środowiska wirtualizacyjnego
Wymagania minimalne dot. komory serwerowej (pomieszczenia, w którym kolokowane
są urządzenia IT):

Konieczne jest by komora serwerowa spełniała wymagania PN-EN 1047-2
„Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja i metody
badań odporności ogniowej. Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do
przechowywania nośników informacji.” W szczególności w zakresie
wodoszczelności na wodę gaśniczą i pyłoszczelność zgodnie z IP56,

wysokość podłogi technicznej min. 70cm (odległość od posadzki do górnej
płaszczyzny podłogi technicznej)

wysokość od poziomu podłogi technicznej do poziomu instalacji (np. zwisów
oświetleniowych) nad szafami rack lub sufitu nie może być mniejsza nić 230 cm

w celu wyeliminowania możliwości stworzenia ryzyka zalania i spowodowania
przestoju w pracy infrastruktury serwerowo-macierzowej Zamawiającego w
komorze serwerowej nie mogą przebiegać jakiekolwiek instalacje hydrauliczne
(wodne, kanalizacyjne, gaz, CO, HVAC etc.).

w obiekcie powinno znajdować się dodatkowe pomieszczenie magazynowe,
zabezpieczone systemem kontroli dostępu oraz SSWiN

okablowanie strukturalne Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)
powinno zostać wykonane zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 11801
oraz europejską normą EN 50173, dotyczącymi okablowania strukturalnego
budynków

Zamawiający wymaga by Wykonawca umożliwił dostęp do obiektu Centrum
Przetwarzania Danych (Data Center) w trybie 365/7/24 dla uprawnionych przez
Zamawiającego.
Wymagania minimalne dot. infrastruktury serwerowo macierzowej:

Każde urządzenie aktywne obsługujące infrastrukturę niezbędną do świadczenia
usług dla Zamawiającego powinno być zasilane z dwóch niezależnych torów
energetycznych (redundancja N+N)

Dla zapewnienia separacji przepływu danych infrastruktura sieciowa
obsługująca ruch sieci LAN (lokalna sieć informatyczna) oraz SAN (sieć
obsługująca macierze danych) powinna być fizycznie odseparowana

Dla zapewnia ciągłości funkcjonowania usług elementy infrastruktury sieciowej
obsługującej usługi świadczone dla Zamawiającego powinny być redundantne i
pracować w układzie N+N (nie dopuszcza się separacji na poziomie logicznym
VLAN, wymagana jest separacja fizyczna urządzeń dla każdego toru)

Dla zapewniania ciągłości funkcjonowania usług elementy infrastruktury
serwerowej, na których są świadczone usługi dla Zamawiającego powinny być
wyposażone w redundantne urządzenia aktywne, szczególnie dotyczy to: kart
sieciowych obsługujących LAN, kart sieciowych obsługujących SAN,
odseparowanych urządzeń monitorujących.

Dla zapewniania ciągłości funkcjonowania usług elementy infrastruktury
macierzowej, na których są świadczone usługi dla Zamawiającego powinny być
wyposażone w redundantne urządzenia aktywne, szczególnie dotyczy to:
kontrolerów i systemów podtrzymania zasilania dla pamięci podręcznej cache.
Konfiguracja macierzy powinna uwzględniać nadmiarowość na poziomie
ośników danych (dysków) – min. RAID6
Wymagania minimalne dot. zasilania energetycznego urządzeń IT:

Zamawiający wymaga by system zasilania awaryjnego (UPS) pracował w układzie
podwójnej redundancji N+N

Każdy z systemów zasilania awaryjnego (UPS) musi posiadać odrębny i
niezależny zestaw baterii akumulatorów

Zamawiający wymaga by układ dystrybucji zasilania do komory serwerowej
pracował w układzie podwójnej redundancji N+N

Do każdej szafy rack, w której będą umieszczone urządzenia serwerowo-
















macierzowe, na których będą uruchomione usługi musi być doprowadzone
zasilanie dwutorowe z zabezpieczeniem nadprądowym.
Zamawiający nie dopuszcza by jakikolwiek obwód zasilający urządzenia
wchodzące w skład infrastruktury serwerowo-macierzowej był zabezpieczony
wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
Zamawiający wymaga by zasilanie Rozdzielni Głównej niskiego napięcia Centrum
Przetwarzania Danych (Data Center) umożliwiało zasilanie z min. trzech
niezależnych źródeł w tym, co najmniej jednego zespołu prądotwórczego
System Załączania Rezerwy (SZR) musi pracować w układzie podwójnej
redundancji N+N z możliwością pracy ręcznej w przypadku całkowitego
unieruchomienia SZR.
Blokada mechaniczna łącznika dla dodatkowego, niezależnego od zawodowej
sieci energetycznej źródła zasilania musi umożliwić zasilenie urządzeń IT w
przypadku awarii łącznika głównego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
związanych z uniemożliwieniem podania zasilania zwrotnego z zespołu
prądotwórczego w kierunku zawodowej sieci energetycznej.
Główny Wyłącznik Prądu (EPO) obejmujący swoim zasięgiem urządzenia
znajdujących się w komorze serwerowej musi się znajdować w miejscu
niedostępnym dla osób postronnych
Podtrzymanie zasilania przy pomocy zespołu prądotwórczego musi być
nieograniczone czasowo, w szczególności musi być możliwe uzupełnianie paliwa
w trakcie jego pracy.
Układ zasilania energetycznego musi być nadmiarowy z zapewnieniem jego
prawidłowego funkcjonowania podczas prac serwisowych
Dystrybucja zasilania wewnątrz komory IT, w której ulokowane będą urządzenia
Wykonawcy przy pomocy, których świadczone będą usługi wynajmu środowiska
wirtualizacyjnego musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób by
wymiana jakiegokolwiek jej elementu nie powodowała konieczności wyłączenia
zasilania dla obwodu. W szczególności dot. to sytuacji wymiany aparatury
bezpiecznikowej dla poszczególnych szaf rack. Niedopuszczalna jest konieczność
wyłączanie zasilania jakiegokolwiek obwodu w przypadku konieczności wymiany
zabezpieczeń dla pojedynczej szafy rack, w szafach przyległych lub znajdujących
się na tym samym obwodzie.

Wymagania minimalne dot. systemu utrzymywania stabilnych środowiskowych
warunków pracy urządzeń IT:

Zamawiający wymaga by system klimatyzacji precyzyjnej pracował w układzie
podwójnej redundancji N+N

Zamawiający dopuszcza by wytwornice wody lodowej oraz szafy klimatyzacji
precyzyjnej pracowały w układzie redundancji N+1

system klimatyzacji musi zapewniać sprawne, ciągłe odprowadzanie mocy
traconej z szafy serwerowej z zainstalowanymi urządzeniami.

system biegu powietrza w komorze serwerowej musi umożliwiać dostarczanie
schłodzonego powietrza z przodu szaf i odprowadzanie nagrzanego powietrza z
tyłu szaf. Dla zapewnienia prawidłowego chłodzenia infrastruktury serwerowomacierzowej Zamawiającego nie dopuszcza się by powietrze było nawiewane w
kierunku prostopadłym do tylnych drzwi szaf serwerowych.

Układ klimatyzacji musi być nadmiarowy z zapewnieniem jej prawidłowego
funkcjonowania podczas prac serwisowych
Wymagania minimalne dot. infrastruktury telekomunikacyjnej:

Ze względu na możliwość dostępu osób postronnych (pracownicy zewnętrzni i
podwykonawcy) łącza operatorów światłowodowych nie mogą być zakończone
w komorze serwerowej, w której będą zainstalowane urządzenia
Zamawiającego. Zamawiający wymaga by Centrum Przetwarzania Danych (Data
Center) posiadało niezależny węzeł operatorski, tj. pomieszczenie, w którym
zainstalowane są urządzenia operatorów telekomunikacyjnych. Wyklucza się by
węzłowe urządzenia operatorów telekomunikacyjnych znajdowały się w
komorze serwerowej, w której znajdują są urządzenia IT (w szczególności
elementy infrastruktury IT będące przedmiotem wirtualizacji na potrzeby











świadczenia usług dla Zamawiającego)
W celu zapewnia ciągłości funkcjonowania usług świadczonych przez
Zamawiającego obiekt powinien posiadać min. dwa światłowodowe przyłącza
szerokopasmowe, każde od innego operatora telekomunikacyjnego
doprowadzone odrębnymi traktami światłowodowymi o gwarantowanej
minimalnej przepływności CIR 1Gbps każdy. Trakty światłowodowe nie mogą się
krzyżować ani przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie na terenie działki jak i na
terenie budynku, w którym zlokalizowane jest Data Center. (jedynym
pomieszczeniem, w którym dopuszcza się bezpośrednie sąsiedztwo dwóch
traktów światłowodowych to pomieszczenie tzw. węzła operatorskiego) Po
stronie Wykonawcy leży zapewnienie obsługi protokołu BGP4 w ramach
własnego systemu AS
W obiekcie muszą istnieć możliwości techniczne do zakończenia dodatkowych
łączy szerokopasmowych dostarczonych przez Zamawiającego lub wskazanego
przez Zamawiającego Operatora. W tym celu Wykonawca powinien udostępnić
możliwość poprowadzenia dodatkowych traktów światłowodowych na terenie
Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) oraz działki, na której
posadowiony jest obiekt i wyprowadzenia ich zakończeń w pomieszczeniu węzła
operatorskiego
Zamawiający wymaga by lokalna sieć LAN w Centrum Przetwarzania Danych
(Data Center) pracowała w układzie podwójnej redundancji (N+N).
W szczególności dot. to okablowania strukturalnego oraz sieciowych urządzeń
aktywnych
Okablowanie strukturalne potrzeb własnych obiektu DC (np. KD, SSWiN, CCTV,
LAN) oraz okablowanie strukturalne obsługujące ruch sieciowy Klientów (LAN)
nie może być prowadzone tym samym traktem (wymagane są odrębne trasy
kablowe dla przebiegów tras potrzeb własnych DC i obsługujących ruch
Klientów)
Układ dystrybucji ruchu w sieci LAN oraz do sieci WAN musi być nadmiarowy z
zapewnieniem jego prawidłowego funkcjonowania podczas prac serwisowych.
Każda trasa LAN i WAN musi być prowadzona odrębnymi trasami kablowymi
(niedopuszczalne jest prowadzenie okablowania dla dwóch torów w jednej
trasie kablowej)

Wymagania minimalne dot. systemu ochrony p-poż:

Zamawiający wymaga by komora serwerowa spełniała wymagania normy PN-EN
1047-2 „Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja i
metody badań odporności ogniowej. Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do
przechowywania nośników informacji.” W szczególności dot. to wymaganej
odporności ogniowej na poziomie min. 120minut oraz odporności na wodę
stojącą.

W komorze serwerowej musi działać System Alarmowania Pożarowego
z wczesną detekcją pożaru, zintegrowany z Automatycznym Systemem Gaszenia
w oparciu o Stałe Urządzenie Gaśnicze.

W komorze serwerowej musi być stosowany czynnik gaśniczy przystosowany do
gaszenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niepowodujący korozji oraz
niepozostawiający stałych osadów.

Uruchomienie SUG nie może wpływać na pracę urządzeń infrastruktury
serwerowo-macierzowej, na której uruchomione są usługi Zamawiającego oraz
pracę innych systemów w sposób zakłócający ciągłość funkcjonowania usług
Zamawiającego (klimatyzacja, ups, urządzenia sieciowe)
Wymagania minimalne dot. systemu kontroli dostępu i CCTV:

wejście do komory serwerowej musi być zabezpieczone przed dostępem osób
nieuprawnionych oraz posiadać zabezpieczenia antywłamaniowe

Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) (traktowany, jako budynek wraz z
wygrodzonym otoczeniem) musi być chroniony całodobowo przez zapewnioną
ochronę fizyczną obiektu w trybie 24/7/365.

Ilość pracowników ochrony znajdujących się na terenie obiektu nie może być
mniejsza niż 1 osoba.











Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) musi być wyposażone w środki
techniczne do wykrywania nieautoryzowanej obecności osób w budynku i jego
otoczeniu (System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Telewizji
Przemysłowej (CCTV), system detekcji ruchu, itp.) monitorowany oraz
odpowiednio zabezpieczony.
Musi być zapewniony ciągły, osobowy monitoring wszystkich drzwi, okien,
włazów, otoczenia budynku oraz wygrodzonego obszaru, na którym się on
znajduje.
Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) musi posiadać zaawansowany
System Kontroli Dostępu (karty dostępu, biometryka). Wymaga się by wejście do
komory IT lub zabezpieczone było min. podwójną kontrolą dostępu (np. karta +
biometryka, karta + pin, biometryka + pin, etc)
Zamawiający wymaga by system CCTV obejmował swoim zasięgiem, co najmniej
wnętrze komory serwerowej, teren przyległy do komory serwerowej, drzwi
wejściowe do komory serwerowej w sposób umożliwiający jednoznaczną
identyfikację poruszających się osób
Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni zapis z systemu CCTV dla
każdego zdarzenia polegającego na przebywaniu w komorze serwerowej lub jej
bezpośrednim sąsiedztwie osób fizycznych. Wymagana retencja dla zapisów
CCTV min. 60 dni

Wymagania minimalne dot. monitorowania infrastruktury Centrum Przetwarzania
Danych (Data Center):

Zamawiający wymaga by system monitorowania warunków środowiskowych
rejestrował w sposób ciągły, co najmniej następujące parametry:
o temperatura i wilgotność powietrza w komorze serwerowej
dystrybuowanego na fronty infrastruktury serwerowo-macierzowej
o napięcie oraz natężenia prądu na każdym torze lokalnego punktu
dystrybucji zasilania (PDU)
o czasy dostępu (opóźnienie), przepływność ruchu, dostępność
wybranych globalnych dostawców usługi DNS na styku LAN/WAN
o Przepływność ruchu, i dostępność usług zewnętrznych dla punktu
styku z urządzeniami kolokowanej infrastruktury Zamawiającego

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi parametry
historyczne dla wskazanych parametrów bezpośrednio związanych z
funkcjonowaniem infrastruktury serwerowo-macierzowej, na której są
świadczone usługi dla Zamawiającego.
Istnienie umowy z tzw. zapasowym Data Center, do którego może być
przeniesione przetwarzanie danych w przypadku np. klęski żywiołowej

Wykonywanie kopii zapasowych:
o Wykonywanie kopii zapasowych na macierzy oraz nośnikach
magnetycznych (dyskach, bibliotece taśmowej) Usługodawcy min. 1
kopia danych /tydzień
o Przechowywanie kopii zapasowych w dwóch lokalizacjach w sejfach
zabezpieczonych przed pożarem, zalaniem i innymi wypadkami losowymi
o Przekazywanie raz w tygodniu kopii zapasowej Zamawiającemu
Usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) będą świadczone na podstawie
podpisanej umowy przez okres …… miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania i
uruchomienia usługi kolokacji.
Z chwilą podpisania umowy Zamawiający we współpracy z obecnym dostawcą usługi
udostępni Zamawiającemu dostęp do Centrum Przetwarzania Danych (Data Center).
W terminie …….. dni od podpisania umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji
harmonogram prac związanych z relokacją infrastruktury serwerowo-macierzowej
Zamawiającego.
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Czas Reakcji na Awarię (CRA) – maksymalnie 1h w trybie 7/24/365
Czas Usunięcia Awarii (CUA) – maksymalnie 4h w trybie 7/24/365. W przypadku
braku możliwości usunięcia awarii w wymaganym czasie, Zamawiający
dopuszcza zastosowanie rozwiązania tymczasowego w celu przywrócenia
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Wymagania
odnośnie
treści oferty

funkcjonowania świadczenia usługi przez Centrum Przetwarzania Danych (Data
Center) a następnie realizację prac zmierzających do trwałego usunięcia awarii.

Dopuszczalny przestój Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) w skali
roku: 1,6 h (95 minut)
Na potwierdzenie, że oferowane Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty następujące dokumenty:

Opis zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zawartych w polityce
bezpieczeństwa

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji Centrum Przetwarzania
Danych (Data Center)

Nazwa

Serwer aplikacji Platforma Office

Minimalne wymagania
zamawiającego.

8 core, 64GB RAM, 1 TB HDD

Serwer aplikacji Platforma Wnioskodawcy BON

8 core, 64GB RAM, 1 TB HDD

Serwer bazy danych Platforma Office

8 core, 64GB RAM, 1 TB HDD

Serwer bazy danych Wnioskodawcy - BON

8 core, 64GB RAM, 1 TB HDD

Serwer kopii zapasowej

4 core, 8GB RAM, 4TB

……………………………………………………
Miejscowość, data

Parametry jednostki
oferowanej potwierdzające
spełnienie wymagań
Zamawiającego

……………………..…………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy

