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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

nr sprawy  GI-GSOP.2611.7.2017 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WARUNKI ŚWIADCZENIA ASYSTY TECHNICZNEJ 

dla oprogramowania Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych 

Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG) 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Określenia  

1) PRPOG – Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych 

Grawimetrycznych i Magnetycznych złożony z bazy danych oraz oprogramowania 

zarządzającego.  

2) Infrastruktura SIG (dalej SIG) – systemu informacyjne GUGiK, infrastruktura 

teleinformatyczna i oprogramowanie mieszczące się w Warszawie przy ul. Olbrachta 

94B  na której pracują systemy dziedzinowe Zamawiającego  

3) Wykonawca – podmiot realizujący usługę asysty technicznej; 

4) Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) zlecający usługę 

asysty technicznej, oraz administratorzy systemu PRPOG z Centralnego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK).  

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania 

PRPOG zarządzającego bazą danych rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, 

magnetycznych i grawimetrycznych. Usługa asysty technicznej w ramach zamówienia 

podstawowego świadczona będzie od dnia obowiązywania umowy umowy do dnia 31 

grudnia 2017 r. i polegać będzie w szczególności na: 

1) usuwaniu usterek technicznych w działaniu oprogramowania zarządzającego;  

2) udziale specjalistów Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów w zakresie działania 

oprogramowania PRPOG zgłaszanych przez Zamawiającego oraz współdziałaniu z 

pracownikami Zamawiającego w diagnozowaniu przyczyny usterek;  

3) udzielaniu konsultacji telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej przez 

specjalistów Wykonawcy lub producenta oprogramowania zarządzającego w zakresie 

konfiguracji, optymalizacji i funkcjonowania oprogramowania zarządzającego; 

4) dostarczaniu Zamawiającemu w okresie świadczenia usługi asysty technicznej oraz 

instalacji, na koszt Wykonawcy, aktualizacji do najnowszych wersji oprogramowania 

zarządzającego, jeżeli takie zostaną wykonane; 

5) udziale specjalistów Wykonawcy w pracach związanych z migracją lub instalacją 

systemu PRPOG, w ramach infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego; 

6) udziale specjalistów Wykonawcy w przygotowaniu do importu i eksportu testowych 

partii danych systemu PRPOG;  

7) udziale specjalistów w instalacji i konfiguracji systemu PRPOG w przypadku 

konieczności zainstalowania nowych wersji systemów operacyjnych 

i oprogramowania   bazy danych;  

8)  optymalizacji obciążenia i wydajności w celu zapewnienia optymalnego działania 

systemu PRPOG; 

9) w ramach asysty technicznej Wykonawca zapewni dodatkowo 20 godzin 

deweloperskich przeznaczonych na realizację dodatkowych prac zaleconych przez 
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Zamawiającego w każdym miesiącu rozliczeniowym. Realizacja prac nastąpi po 

zgłoszeniu  W ramach godzin deweloperskich Wykonawca będzie dokonywał 

modyfikacji lub rozbudowy elementów systemu (nie wynikających z błędnego 

działania oprogramowania PRPOG) w zakresie zgłoszonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca dokona analizy zgłoszonych zagadnień do wykonania, na podstawie 

której przedstawi harmonogram planowanych prac zawierający w szczególności liczbę 

godzin roboczych potrzebną do zrealizowania zleconych prac oraz szacowany termin 

wykonania. Przystąpienie do realizacji zgłoszonych prac nastąpi do zatwierdzeniu 

harmonogramu przez Zamawiającego. Niewykorzystane godziny deweloperskie 

w danym miesiącu przechodzą na następne okresy rozliczeniowe.   

3. Usługi wymienione w pkt 2 Wykonawca jest zobowiązany świadczyć  przez cały okres 

trwania asysty technicznej, bez przerw, z wyłączeniem sytuacji, gdy ich świadczenie jest 

niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: 

1) braku dostępu do niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej systemu PRPOG; 

2) wynikających z eksploatacji oprogramowania zarządzającego niezgodnie z zasadami 

podanymi w dokumentacji technicznej. 

4. Asysta techniczna może być wykonywana poprzez zdalny dostęp do infrastruktury 

systemu PRPOG lub poprzez pracę bezpośrednią w CODGiK. Prośba o dostęp zdalny lub 

bezpośredni do PRPOG będzie przekazywana upoważnionym pracownikom 

Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem z podaniem danych osoby, której ma być 

zapewniony dostęp, zakresu dostępu, zakresu planowanych prac oraz niezbędnego czasu 

dostępu. 

5. Urządzenia, z których następuje połączenie zdalne muszą mieć zainstalowane 

oprogramowanie antywirusowe zaktualizowane zarówno pod względem wersji jak i bazy 

danych o zagrożeniach. 

II. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca musi zapewnić techniczną możliwość przyjęcia zgłoszenia usterki, awarii lub 

problemu dotyczącego oprogramowania zarządzającego przez całą dobę. Zgłaszanie 

usterki, awarii lub problemu może odbywać się faksem lub mailem, przy czym zgłoszenie 

musi zawierać w szczególności opis usterki, awarii lub problemu oraz w miarę możliwości 

okoliczności jej wystąpienia. 

2. Przyjęcie zgłoszenia będzie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę poprzez 

wysłanie informacji zwrotnej na podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu. 

3. Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego możliwość konsultacji ze 

specjalistami Wykonawcy lub producenta oprogramowania zarządzającego w zakresie 

konfiguracji i funkcjonowania oprogramowania zarządzającego: 

 telefonicznych w dni robocze w godz. 8:00-16:00, 

 za pomocą poczty elektronicznej we wszystkie dni w godz. 8:00-20:00. 

4. Wykonawca podejmie działania w zakresie asysty technicznej nie później niż: 

 w dni robocze – w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii lub problemu, 

 w pozostałe dni – w ciągu 12 godzin od zgłoszenia usterki, awarii lub problemu, nie 

później jednak niż o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterkę, awarię lub problem w działaniu 

oprogramowania zarządzającego w ciągu 7 dni roboczych od ich zgłoszenia, 

a w przypadku niemożności ich usunięcia Wykonawca dostarczy nowe oprogramowanie 

zarządzające pozbawione wad. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest po każdej interwencji przekazywać Zamawiającemu (na 

uzgodniony adres e-mail lub nr faksu) potwierdzenie usunięcia zgłoszonej usterki, awarii 

lub problemu. Potwierdzenie musi zawierać w szczególności: opis usterki, awarii lub 

problemu, sposób jej usunięcia oraz datę usunięcia awarii. Dodatkowo wykonawca będzie 

prowadził rejestr zdarzeń odsługiwanych w systemie w okresie obowiązywania umowy; 

7. W przypadkach, gdy instalacja zaktualizowanej wersji oprogramowania powodować 

będzie zmiany w konfiguracji systemu Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 

wprowadzi odpowiednie zmiany do dokumentacji powykonawczej systemu. 

8. Każdorazowo w przypadku modyfikacji oprogramowania PRPOG, Wykonawca przekaże 

aktualne kody źródłowe, wersje instalacyjne oraz zaktualizuje dokumentacje techniczną.  

III. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający umożliwi przedstawicielom Wykonawcy dostęp zdalny do infrastruktury 

teleinformatycznej, a w razie potrzeby także dostęp bezpośredni do pomieszczeń, 

w których znajduje się infrastruktura teleinformatyczna, w zakresie niezbędnym do 

świadczenia asysty technicznej. 

2. Zamawiający w okresie trwania usługi asysty technicznej będzie informował Wykonawcę 

o zamiarze instalacji nowych wersji systemów operacyjnych lub środowiska bazy danych 

podłączenia wprowadzenia istotnych zmian konfiguracyjnych do oprogramowania 

zarządzającego, przy czym: 

1) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

przekaże Zamawiającemu informacje o potencjalnym wpływie zaplanowanych zmian 

na działanie systemu PRPOG; 

2) Uzgodniona instalacja oprogramowania lub zmiana konfiguracji oprogramowania 

zarządzającego nie będą powodowały zmiany warunków Umowy. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie dane autoryzacyjne (identyfikatory i hasła) 

służące do dostępu do infrastruktury PRPOG, a także dane i raporty dotyczące  

funkcjonowania systemu oraz dane o użytkownikach i administratorach systemu PRPOG 

oraz zastosuje wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec ich ujawnieniu lub 

nieuprawnionemu wykorzystaniu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia zgodnie z ogólnopolskim 

standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, stosować się do procedur 

i wytycznych dotyczących utrzymania systemów w ramach SIG  oraz polityki 

bezpieczeństwa systemów IT, przekazanych przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. 

4. Wszelkie modyfikacje w dokumentacji technicznej systemu PRPOG mają być zgodne 

z wytycznymi i wzorcami dotyczącymi prowadzenie dokumentacji systemu działającego 

w ramach SIG, które zostaną przekazane po zawarciu umowy.    

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić działania związane z realizacją zamówienia 

zgodnie z dobrymi praktykami ITIL w wersji 3.0, normą ISO 20000 lub dokumentem 

równoważnym. 

 


