
Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Świadczenie usługi monitorowania dostępności i integralności  

usług sieciowych/stron/serwisów www 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania dostępności i integralności usług 
sieciowych/stron/serwisów www wchodzących w skład infrastruktury SIG Zamawiającego. Usługa 
monitorowania musi spełniać następujące wymagania: 

1)           działać w modelu SaaS (aplikacja dostępna przez stronę www i dostarczająca minimum 
dostęp do wykazu monitorowanych usług wraz z danymi monitorowanych usług m.in. danymi 
zarejestrowanych niedostępności). Zarządzanie usługą może odbywać się poprzez panel www lub 
usługę service desk na którą Zamawiający będzie kierował zgłoszenia związane z 
definiowaniem/modyfikacją monitorowanych usług. 

2)           być niezależna od infrastruktury Zamawiającego. 

3)           stacja/e monitorujące wykorzystane w rozwiązaniu powinna/y być zlokalizowane na terenie 
Polski. Wykorzystanie stacji monitorującej zlokalizowanej poza granicami Polski, możliwe jest po 
wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

4)           datacenter, w którym jest uruchomiona usługa monitorowania, powinno mieć zapewnione 
redundantne łącze do Internetu, 

5)           posiadać możliwość monitorowania za pomocą następujących metod: 

- PING - sprawdza wybrany obiekt poleceniem ping z wykorzystaniem protokołu ICMP; 

- WEB REQUEST – sprawdza czy wskazany obiekt odpowiada na wysłane do niej żądanie i jest 
dostępny. Badanie z wykorzystaniem protokołu HTTP/HTTPS; 

- PORT – sprawdza czy możliwa jest komunikacja ze zdefiniowanym obiektem na dowolnym 
określonym porcie (czy dany port jest otwarty). 

- WEBSITE CHANGE – sprawdza czy zawartość wskazanej strony internetowej (jej kod HTML) uległ 
zmianie. Podczas rozpoczęcia monitorowania system pobiera i zapisuje kodu html strony. Na 
podstawie pobranego kodu tworzy wzorzec do dalszych porównań. 

- WEBSITE TEXT LOOKUP - wystąpieniu dowolnej frazy (ciągu znaków alfanumerycznych) w zwracanej 
przez serwer www odpowiedzi; 

- CERTIFICATE – wykonuje test certyfikatu pod kątem daty jego wygaśnięcia. 

6)        posiadać możliwość monitorowania http/https metodami GET i POST. 

7)        posiadać możliwość definiowania niestandardowych reguł monitorowania 
zdefiniowanych przez Zamawiającego np. podstawiania do parametrów GET/POST losowych 
zmiennych ze zdefiniowanego przez Zamawiającego zakresu. 

8)           posiadać możliwość monitorowania za pomocą zdefiniowanych przez Zamawiającego 
scenariuszy w szczególności uwzględniać krok logowania się do aplikacji www. 
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9)          posiadać możliwość gromadzenia dla monitorowanego obiektu metodą http/https: 
czasów odpowiedzi serwera, zawartości badanej strony, pliku HAR (HTTP Archive), zrzutu ekranu 
(screenshot). 

10)           umożliwiać wysyłanie powiadomień o awariach (wykryciu awarii i jej zakończeniu) poprzez: 
e-mail, SMS (przynajmniej w ilości do 1000 szt. SMS miesięcznie w ramach ryczałtu).  

11) dawać możliwość skonfigurowania wysyłki powiadomienia na więcej niż jeden adres email 
jednocześnie. 

12)           dostarczać minimalny czas reakcji serwisowej na poziomie 2 godzin. 

13)        wysyłać okresowe raporty (dzienne, tygodniowe, miesięczne) na zdefiniowany adres/y e-mail 
zawierające informacje o dostępności oraz wykrytych błędach. Raport powinien zawierać:  

- średni poziom dostępności dla wszystkich monitorowanych usług w [%], 

- wykaz usług objętych raportem,  

- dostępność dla poszczególnych usług w [%],  

- dostępność dla poszczególnych usług w podziale na godziny szczytu i poza godzinami szczytu w [%] 
(wg godzin szczytu zdefiniowanych przez Zamawiającego),  

- wykaz zarejestrowanych niedostępności dla poszczególnych usług w tym dokładny czas wystąpienia 
i trwania niedostępności,  

Raporty mają być wysyłane na zdefiniowany przez Zamawiającego adres/adresy e-mail. 

14)        umożliwiać sprawdzanie badanej strony w odstępach co najmniej 60 sekund. 

15)        pozwolić na monitorowanie 60 obiektów (usług sieciowych/stron / serwisów/serwerów) 
jednocześnie. 

16)        w razie wykrycia awarii zapisywać odpowiedź serwera, czas, kod błędu.   

17)        powinien posiadać funkcjonalność umożliwiającą wysyłanie dodatkowych powiadomień na 
wskazany adres e-mail po określonym czasie niedostępności uzgodnionym z Zamawiającym np. po 30 
min. niedostępności system generuje dodatkowy e-mail na zdefiniowany adres.  

18)        umożliwiać wygenerowanie, dla minimum 8 monitorowanych obiektów/grupy obiektów, 
dedykowanej strony www prezentującej wyniki dostępności. 

19)        dla strony określonej w pkt 18) powinna istnieć możliwość ustawienia następujących zasad 
dostępu: dostęp publiczny poprzez unikalny link, dostęp po zalogowaniu, dostęp ograniczony do 
IP/grupy IP. 

20)        umożliwiać wyłączenie zarejestrowanej niedostępności usługi (np. związanej z pracami 
serwisowymi) z mechanizmu wyliczającego SLA. 

21)        prezentować dane dotyczące wybranych usług w formie rejestru niedostępności 
zawierającego w szczególności następujące dane: data i godzina rozpoczęcia niedostępności, data i 
godzina zakończenia niedostępności, nazwa usługi. 

22) umożliwiać integrację z systemem ITSM zamawiającego poprzez zautomatyzowanie generowania 
powiadomień z wykorzystaniem usługi sieciowej wystawionej przez Zamawiającego. 


