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„PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO” 

„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę sprzętu specjalistycznego i 
informatyczno-sieciowego oraz zaprojektowanie, wykonanie i 
wdrożenie oprogramowania i rozwiązań IT dedykowanych dla 

usług projektu e-CzasPL” 

 

Dokument powstał w ramach realizacji projektu „e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej 
dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr projektu: POPC.02.01.00-00-0116). 
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PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Główny Urząd Miar  

00-139 Warszawa 

ul. Elektoralna 2 

NIP: 5251008361 

REGON: 010415420 

 

II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO 

Dialog techniczny związany były z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę sprzętu specjalistycznego i informatyczno-sieciowego oraz zaprojektowanie, wykonanie i 

wdrożenie oprogramowania i rozwiązań IT dedykowanych dla usług projektu e-CzasPL. 

1. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych było doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie: (należy 

dostosować do faktycznych zakresów jakie były omawiane) 

1) uzyskania informacji służących w szczególności do przygotowania przez Zamawiającego opisu 

przedmiotu zamówienia na realizację usługi wykonania oprogramowania i rozwiązań IT 

dedykowanych dla e-usługi publicznej projektu e-CzasPL (w tym m.in. przygotowanie 

profesjonalnego portalu czasu urzędowego wraz z obsługą funkcjonalności monitorowania NTP czasu 

użytkownika z uwierzytelnianiem lub bez, oprogramowanie serwerów NTP algorytmami 

monitorowania i autentykacji, instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerów PTP, 

przygotowanie wielosystemowej i wieloplatformowej aplikacji czasu wykorzystującej protokół sNTP) 

oraz dostawę sprzętu specjalistycznego, informatyczno-sieciowego (w tym m.in. dedykowane 

serwery czasu NTP oraz PTP, balansery ruchu sieciowego, firewall, serwery web oraz serwery 

bazodanowe, dyski NAS, pozostały osprzęt sieciowy);  

2) uzyskania informacji na temat aktualnie dostępnych na rynku technologii sieciowych i sprzętu jakie 

powinny być wykorzystane przy opisie przedmiotu zamówienia, a także aktualnie stosowanych 

rozwiązań programistycznych przy realizacji usług o podobnej charakterystyce; 

3) uzyskania informacji na temat istotnych aspektów realizacji przedmiotu umowy w celu 

zapewnienia należytej jakości i oczekiwanego efektu; 

4) uzyskania informacji w zakresie określenia wartości dostawy i kosztów usług oraz terminów i 

harmonogramu realizacji zamówienia. 

2. Przedmiotem Wstępnych Konsultacji Rynkowych były w szczególności: 
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1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, 

ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego, 

2) oszacowanie wartości Zamówienia, 

3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, 

prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej 

przedmiotem Zamówienia, 

4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Zamówienia. 

Dzięki Dialogowi Zamawiający uzyskał możliwość skonkretyzowania potrzeb i określenia oczekiwań co do 

przedmiotu zamówienia w sposób maksymalnie efektywny, co w konsekwencji pozwoliło na przygotowanie 

dokumentacji dla przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenie 

warunków umowy w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i standardom rynkowym z 

wykorzystaniem najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia interesu publicznego. 

 

III. WYBRANI UCZESTNICY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

Zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym i Regulaminie Dialogu Technicznego, 

podmioty zainteresowane uczestnictwem mogły zgłaszać się do dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Zgłoszenia do Wstępnych Konsultacji Rynkowych w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gum.gov.pl lub poczty elektronicznej  

Zamawiający zaprosił do udziału w dialogu technicznym podmioty, które spełniały warunki określone w 

ogłoszeniu o dialogu technicznym. 

Do dialogu technicznego zakwalifikował się podmiot: 

- Elproma Elektronika Sp. z o.o., ul. Duńska 2A, 05-152 Czosnów 

 

IV. ORGANIZACJA DIALOGU 

Spotkanie inauguracyjne z przedstawicielami uczestnika dialogu odbyło się w dniu 04.09.2020 r. w siedzibie 

Głównego Urzędu Miar w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 2. Dalsza część dialogu była  przeprowadzona w 

formie spotkań indywidualnych w siedzibie Głównego Urzędu Miar w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 2, lub 

za pomocą spotkań zdalnych przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. 

  

https://zamowienia.gum.gov.pl/
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V. USTALENIA DIALOGU 

Przeprowadzony dialog techniczny dostarczył Zamawiającemu informacje dotyczące zagadnień, które należy 

podzielić na 6 grup:  

1. Zagadnienia z zakresu proponowanych przez kadrę projektu rozwiązań technicznych przedstawionych w 

dokumentacji projektowej, mające na celu określenie celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania 

pieniędzy publicznych. 

W ramach zagadnienia poruszono w szczególności.: 

- kwestie zapewnienia wiarygodnej i niezawodnej dystrybucji czasu urzędowego z wykorzystaniem techniki 

NTP jako fundament nowobudowanych usług – pozyskanie informacji nt. założeń co do architektury 

systemu klastra wydajnościowego dystrybucji czasu z wykorzystaniem NTP; 

- założenia techniczne dot. dystrybucji czasu z wykorzystaniem techniki PTP; 

- założenia dot. wydajności, analiza potrzeb potencjalnych użytkowników oraz szczegółowe założenia dot. 

architektury i zasad funkcjonowania serwisu monitorowania czasu użytkownika; 

- założenia dot. autoryzacji użytkowników serwisów e-CzasPL; 

- założenia dot. sposobów i metod autoryzacji użytkowników portalu; 

- rozwiązania techniczne w zakresie wykonania wielosystemowych aplikacji czasu urzędowego 

wykorzystujące technikę sNTP; 

- zastosowanie rozwiązań usprawniających monitorowanie stanu urządzeń odpowiedzialnych za 

dystrybucję czasu urzędowego z wykorzystaniem techniki NTP. 

 

2. Zagadnienia z zakresu technologii i organizacji procesu realizacji przedmiotu zamówienia (organizacja 

prac, harmonogram realizacji, metody prowadzenia prac programistycznych od projektowania 

szczegółowej architektury do wdrożenia produkcyjnego). 

Szczegóły techniczne z zakresu technologii i organizacji procesu realizacji przedmiotu umowy 

przedstawiono w załączniku  nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

3. Zagadnienia z zakresu postępowania przetargowego, które pozwolą na określenie możliwości rynku w 

zakresie planowanych wymagań przy udzielaniu zamówienia. 

Szczegóły w zakresie planowanych wymagań przy udzielaniu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

4. Terminy realizacji 

Na podstawie rozmów podczas dialogu uzyskano informacje, że mimo skomplikowanego charakteru 

przedsięwzięcia, terminy proponowane przez Zamawiającego powinny zostać dotrzymane i zgodne z 

terminarzem projektu e-CzasPL. Całość prac, włącznie z testami, powinna zostać zakończona najpóźniej 
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do listopada 2023 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert 

 

Zamówienie będzie dotyczyć bardzo wyjątkowych zagadnień związanych z dystrybucją czasu urzędowego, 

do tej pory nie realizowanych na potrzeby Głównego Urzędu Miar i w sposób ograniczony realizowany w 

podobnym zakresie na rzecz innych podmiotów (np. systemy bankowe, systemy wykorzystywane w 

transporcie i telekomunikacji), w związku z tym (w odpowiedzi na postawione ogólne pytanie o warunki 

udziału w postępowaniu, porównywalne z warunkami udziału w niniejszym dialogu technicznym, i ew. 

kryteria oceny ofert) uczestnicy dialogu potwierdzili konieczność zapewnienia zaangażowania do realizacji 

zamówienia Wykonawcy/Wykonawców posiadającego dostęp do zespołu specjalistów o odpowiednim 

wykształceniu i/lub wysoko specjalizowanym doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji 

Umowy. Szczegółowe zapisy dot. warunków udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert były ustalane 

przez Zamawiającego poza Dialogiem Technicznym. 

 

6. Szacowanie wartości zamówienia. 

Uczestnicy dialogu dostarczyli informacji pozwalającej na orientacyjne oszacowanie każdej części 

planowanego Zamówienia. Z uwagi na przewidywany zakres prac, podane kwoty uznano za szacunkową 

cenę realizacji poszczególnych części Zamówienia. Uczestnicy Dialogu przekazując informacje o 

szacunkowej wartości zamówienia zastrzegli, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane 

innym podmiotom zgodnie z zapisem §6 ust. 12. Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wyciąg ze Studium Wykonalności projektu e-CzasPL 

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Szczegółowy opis ustaleń dot. przedmiotu zamówienia 
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ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU KOŃCOWEGO Z DIALOGU TECHNICZNEGO 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 DO PROTOKOŁU KOŃCOWEGO Z DIALOGU TECHNICZNEGO 

(Wyciąg ze Studium Wykonalności projektu e-CzasPL) 

 

1. Krótkie streszczenie projektu 

Rozwój współczesnego społeczeństwa i gospodarki kraju, którego jednym z ważniejszych 

stymulatorów są nowoczesne technologie cyfrowe, technologie informacyjno-komunikacyjne, wymaga 

(potwierdzone m.in. w wyniku badań i konsultacji) ujednoliconych standardów w zakresie synchronizacji, 

a względy techniczne kierują uczestników życia gospodarczego do poszukiwania wiarygodnego, 

niezawodnego i stabilnego źródła czasu oraz usług związanych z jego rozpowszechnianiem (synchronizacją). 

Równolegle w ostatnich latach w krajach EU wdrażane są nowe dyrektywy, rozporządzenia i wytyczne (m.in. 

MIFID II oraz MIFIR – sektor finansowy, eIDAS - identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania, wytyczne dla 

sektora energetycznego - „Smart Grid”), które nakładają wymogi lub wskazują na konieczność zapewnienia 

źródła czasu spełniającego określone uwarunkowania jakościowe. 

Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM (w dalszej części dokumentu - Laboratorium) 

realizuje zadania m.in. na podstawie zapisów aktów prawnych (Ustawa o Czasie Urzędowym 

i Rozporządzenie dot. rozpowszechniania sygnałów czasu), które weszły w życie w roku 2004 i od tego czasu 

obowiązują niezmienione. Zakres świadczonych usług, infrastruktura laboratoryjna i techniki 

wykorzystywane do realizacji zadań są dopasowane do ówczesnych technologii i potrzeb gospodarki.  

Mimo iż obecne używane w gospodarce i społeczeństwie źródła czasu w niektórych przypadkach 

mogą zapewnić wymaganą dokładność czasu (np. GPS, DCF77, okresowo własny lokalny zegar), uzależnienie 

się od określonych technik stwarza jednak niebezpieczeństwo poważnych komplikacji. Dodatkowo 

stosowane źródła nie mają cechy czasu gwarantowanego poprzez status polskiego czasu urzędowego, ściśle 

związanego z czasem UTC(PL). Celem projektu jest dostarczenie różnym grupom użytkowników e-usług 

polegających na dystrybucji i synchronizacji do wysokiej jakości polskiego czasu urzędowego, a przez to 

zwiększenie niezawodności i wiarygodności systemów synchronizacji użytkowników. 

Celem projektu jest dostarczenie różnym grupom użytkowników e-usługi polegającej 

na dystrybucji sygnałów czasu i synchronizacji do wysokiej jakości polskiego czasu urzędowego oraz 

polskiej realizacji uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL), a także usługi monitorowania 

rozbieżności czasu użytkownika, co łącznie przełoży się na zwiększenie niezawodności i wiarygodności 

systemów wykorzystywanych w gospodarce, w działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

i życiu publicznym w obszarach, w których czas odgrywa ważną rolę. 

Wynikiem wypracowanym w ramach realizacji projektu e-CzasPL będzie usługa dystrybucji sygnałów 

czasu urzędowego z wykorzystaniem 3 kanałów elektronicznych, oraz usługa monitorowania/autentykacji 

czasu użytkownika. W ramach realizacji sześciu powiązanych ze sobą procesów objętych projektem e-CzasPL 

zostaną wykonane i uruchomione wszystkie funkcjonalności e-usługi, zostanie podniesiona niezawodność 

systemu odpowiedzialnego za świadczenie usługi, a także zostaną przeprowadzone ważne działania mające 

na celu podniesienie świadomości o wysokiej istotności i zaletach nowopowstałej e-usługi. 

Proces 1. Uruchomienie serwisu monitorowania/autentykacji przez NTP synchronizacji do czasu UTC(PL) 

z uwierzytelnianiem (ang. Authenticated Network Time Protcol Service) lub bez – nowa e-usługa publiczna, 

funkcjonalność f1- system monitorowania czasu (szczegółowy opis funkcjonalności e-CzasPL zawarto 

w rozdziale „0 Usługi i funkcjonalności”). 
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Usługa dedykowana dla posiadaczy serwerów czasu NTP z dostępem publicznym lub dla posiadaczy 

uproszczonych urządzeń pełniących funkcje serwera NTP z dostępem publicznym, które pozyskują informacje 

o czasie użytkownika z infrastruktury IT chronionej przed dostępem publicznym (usługa szczególnie użyteczna 

dla centrów znakowania czasem, telekomunikacji, bankowości i finansów itp.).  

Usługa monitorowania synchronizacji czasu klienta i porównania z czasem UTC(PL) reprezentowanym 

przez serwer NTP Głównego Urzędu Miar. Serwis jest skierowany do klientów o umiarkowanych 

wymaganiach precyzji i dokładności czasu. W zależności od odległości klient-serwer mierzony czasem 

opóźnienia transmisji i jakości łącza (symetria) możemy uzyskać dokładność synchronizacji czasu w zakresie 

100 mikrosekund.  

Będzie to system, którego interfejs użytkownika dostępny będzie poprzez dedykowany portal 

internetowy z zaimplementowanymi procedurami rejestrowania do indywidualnych kont użytkownika usługi, 

które umożliwią skonfigurowanie klienta serwisu monitorowania NTP oraz np. wyświetlenie raportów 

zbiorczych z monitorowania czasu względem czasu urzędowego na obszarze RP. Usługa będzie obejmowała 

dwie procedury: monitorowanie czasu systemowego zwykłe z wykorzystaniem procedury odpytywania o czas 

przez serwer GUM z wykorzystaniem NTP z uwierzytelnianiem z wymianą kluczy lub bez uwierzytelniania. 

Usługa podobna do uruchomionej przez amerykańskiego odpowiednika GUM – NIST: 

https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/time-services/nist-authenticated-ntp-service. 

Klienci, którzy wykażą istnienie uzasadnionego interesu prawnego (np. podmiot świadczący usługę 

kwalifikowanego znacznika czasu), będą mieli możliwość na życzenie uzyskania w formie elektronicznej 

dokumentu (certyfikatu lub świadectwa) wydanego przez GUM, potwierdzającego zgodność czasu 

realizowanego za pomocą monitorowanego serwera NTP z czasem urzędowym z określoną dokładnością 

w zadanym okresie czasu. Zaimplementowane zostaną także algorytmy odpowiedzialne za generowanie 

alertów i wysyłanie ostrzeżeń e-mailem w przypadku, gdy charakterystyki synchronizacji przekroczą 

zdefiniowane przez użytkownika kryterium. 

Proces.2. System dystrybucji UTC(PL) poprzez światłowód lub sieć Ethernet z wykorzystaniem protokołu 

PTP – nowa e-usługa publiczna, funkcjonalność f2 - system dystrybucji PTP. 

Protokół PTP umożliwia osiągnięcie dokładności synchronizacji zegarów poniżej mikrosekundy, co 

umożliwia zastosowanie go do synchronizacji urządzeń końcowych we wrażliwych czasowo aplikacjach 

automatyki przemysłowej, telekomunikacji, energetyki oraz w systemach informatycznych obsługujących 

transakcje finansowe i bankowość. Idea działania protokołu sprowadza się do serii wymiany pakietów 

pomiędzy urządzeniem nadrzędnym i podrzędnym, w wyniku których urządzenie podrzędne ustala czas 

w urządzeniu nadrzędnym i opóźnienie kanału transmisyjnego, co umożliwia obliczenie aktualnego czasu dla 

urządzenia podrzędnego. Precyzja synchronizacji czasu, do osiągnięcia za pomocą protokołu PTP waha się od 

około 100 mikrosekund dla w pełni programowej implementacji protokołu w systemie operacyjnym do 

kilkudziesięciu nanosekund dla implementacji w pełni sprzętowej opartej na układach FPGA. Usługa podobna 

do serwisu NPLTime® uruchomionego przez brytyjski instytut metrologiczny https://www.npl.co.uk/npltime. 

Proces.3. Udostępnienie wieloplatformowej aplikacji pozwalającej na łatwiejszy dostęp do e-usługi - 

synchronizacji czasu systemowego urządzenia elektronicznego z czasem urzędowym na obszarze RP, 

funkcjonalność f3 - aplikacje wieloplatformowe. 

Aplikacja umożliwia łatwą i wygodną dla użytkownika synchronizację czasu systemowego (np. 

komputera klasy PC, urządzenia mobilnego: windows mobile, android), lub pozwala na wyznaczenie różnic 

między czasem systemowym a czasem urzędowym z uwzględnieniem opóźnień łącza (asymetrii transmisji), 

oraz umożliwia wyświetlenie raportów i zestawień zbiorczych z danego okresu (wykorzystująca protokół sNTP 

https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/time-services/nist-authenticated-ntp-service
https://www.npl.co.uk/npltime
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– simple NTP). Usługa dedykowana dla ogółu obywateli, przedstawicieli określonych obszarów działalności 

gospodarczej i działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dla których czas systemowy 

urządzenia elektronicznego jest istotny, ale stosowanie zaawansowanych narzędzi (dedykowanych serwerów 

czasu NTP) nie jest konieczne (np. zegary w szkołach, sterowanie procesami z komputera PC, wysyłanie 

powiadomień o określonej godzinie, obsługa postępowań zamówień publicznych). 

Proces.4. Dystrybucja sygnałów czasu urzędowego na obszarze RP za pomocą fal radiowych długich 

o zasięgu ogólnopolskim – nowa e-usługa publiczna, funkcjonalność f4 - radiowe sygnały kodowane. 

Dystrybucja czasu w sposób podobny do techniki wykorzystującej sygnał DCF77 (ale oparta na 

modulacji fazy sygnału) nadawany z terytorium Niemiec, wygenerowałaby powstanie ogólnodostępnej 

możliwości zsynchronizowania z czasem urzędowym na obszarze RP dowolnego urządzenia odmierzającego 

czas wykorzystując bardzo tanie, energooszczędne i nieskomplikowane urządzenia odbiorcze (możliwość 

zainstalowania np. w zegarkach naściennych, rozproszonych systemach sterowania itp). Realizacja tego 

procesu w ramach projektu zakłada wykonanie i upublicznienie pełnej dokumentacji projektu urządzenia 

odbiorczego sygnału czasu nadawanego drogą radiową. Takie urządzenia mogą znaleźć zastosowanie 

w systemach sterowania oświetleniem ulic, sterowania sygnalizacją świetlną w miastach (smart city), 

w zegarach, od których wymagana jest stosunkowo duża dokładność, a „ręczne” korekty wskazań są 

problemowe. 

Proces.5. Wyposażenie Laboratorium w sprzęt redundantny wraz z wykonaniem procedur instalacyjnych 

(testowanie, kalibracja), pozwalający na zwiększenie niezawodności, wiarygodności i zapewnienie ciągłości 

utrzymywania i generacji skali czasu urzędowego na obszarze RP i skali czasu UTC(PL) oraz dystrybucji 

sygnałów tych czasów.  

Doposażenie Laboratorium w nowoczesne zegary najwyższej precyzji - minimum 1 maser wodorowy 

oraz 2 kolejne zegary cezowe, a także urządzenia zwanego „Real-Time Atomic Clock Combiner” pozwoli 

zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieprawidłowościami związanymi z nieoczekiwanym działaniem lub 

awariami sprzętu dotychczas posiadanego, który użytkowany jest w liczbie niepozwalającej zapewnić dużą 

niezawodność i wiarygodność utrzymywania czasu urzędowego. Świadczenie niezawodnego i wiarygodnego 

serwisu dystrybucji czasu urzędowego (e-usług będących wynikiem projektu) jest ściśle zależne od 

rozbudowy infrastruktury laboratoryjnej GUM (aspekt techniczny związany z procesem zwiększenia 

niezawodności systemu został opisany w rozdziale 0). Proces związany z podniesieniem niezawodności 

systemu dystrybucji czasu (również podniesienia niezawodności generowania i utrzymania skali czasu) nie 

jest bezpośrednio procesem związanym z powstaniem rzeczywistego produktu (usługi), ale jest 

fundamentem czterech podstawowych funkcjonalności usługi e-CzasPL. 

Proces.6. Działania promocyjne polegające na rozpowszechnianiu wyników projektu – nowopowstałych e-

usług. 

Celem działań promocyjnych jest zapewnienie szerokiej informacji dla wszystkich zainteresowanych 

grup użytkowników oraz rozpowszechnienie produktów/usług będących wynikiem projektu. W ramach 

projektu e-CzasPL bardzo istotne jest uświadamianie społeczeństwa cyfrowego i przedstawicieli 

innowacyjnego przemysłu w kontekście zalet i konieczności zapewniania wiarygodnych źródeł czasu, 

powiązanych z UTC. 

Cele główne projektu 
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Dostarczenie wiarygodnej i niezawodnej usługi dystrybucji sygnałów czasu urzędowego 

obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego 

uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL), generowanych w oparciu o państwowy wzorzec jednostek 

miar czasu i częstotliwości, posiadająca status (gwarancję) czasu urzędowego oraz usługi monitorowania 

synchronizacji, w odpowiedzi na potrzeby przedstawicieli różnych gałęzi gospodarki, administracji publicznej 

różnego szczebla i na potrzeby przejawiające się w różnych obszarach życia społecznego. 

Korzyści główne z projektu 

Bezpośrednią korzyścią wynikającą z realizacji projektu e-CzasPL będzie ułatwianie obywatelom oraz 

przedsiębiorcom procesu pozyskiwania informacji o czasie urzędowym i synchronizacji do tego czasu na 

urządzeniach indywidualnych oraz w specjalistycznych systemach informatycznych, jak np. systemach 

wykorzystywanych w: bankowości i finansach, energetyce, czy telekomunikacji. 

Oczekiwanym efektem będzie również możliwość pozyskiwania informacji o stanie aktualnym lub 

zapoznania się ze statystykami zbiorczymi z dowolnego okresu raportowania o charakterystykach 

jakościowych synchronizacji do czasu urzędowego (system monitorowania/autentykacji czasu) oraz 

pozyskiwania alertów w przypadku przekroczenia predefiniowanych poziomów dokładnościowych 

synchronizacji.  

Inwestycję w infrastrukturę techniczną zwiększą niezawodności i wiarygodność systemu generacji, 

utrzymywania i dystrybucji czasu urzędowego, co wpłynie na zwiększenie możliwości wykorzystania czasu 

urzędowego w wielu dziedzinach gospodarki i życia społecznego w Polsce. Działania przewidziane w ramach 

e-CzasPL zwiększają tym atrakcyjność, dostępność i możliwość zastosowania czasu UTC(PL) jako odniesienia 

do wiarygodnego czasu w różnych usługach biznesowych i administracyjnych. Poprzez zakup serwerów 

i uruchomienie, po raz pierwszy przez GUM, usług dystrybucji czasu z wykorzystaniem protokołu PTP, wiele 

wymagań stawianych przez rozwijające się gałęzie gospodarki (rynki finansowe, bankowość, 

telekomunikacja, energetyka) zostanie spełnionych. Ponadto poprzez portal internetowy każdy dowolny 

odbiorca posiadający infrastrukturę NTP, będzie miał możliwość zarejestrować się do serwisu 

autentykacji/monitorowania czasu użytkownika, tj. skorzystać z funkcjonalności monitorowania jakości usług 

synchronizacji z czasem urzędowym na obszarze RP, co łącznie pozwoli wykazać spójność pomiarową 

w odniesieniu do czasu UTC. Zapotrzebowanie na ww. usługi było zgłaszane GUM wielokrotnie w ostatnich 

latach przez przedstawicieli ww. branż.  

Uruchomione działania ułatwią obywatelom oraz przedsiębiorstwom pozyskiwanie informacji 

o czasie urzędowym na urządzeniach indywidualnych, oraz pozyskiwanie informacji o charakterystyce 

jakościowej synchronizacji w czasie rzeczywistym lub statystyk zbiorczych w dowolnym okresie raportowania 

nawet w przypadku, gdy użytkownicy nie posiadają specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do 

synchronizacji czasu. W ramach realizacji projektu przewidziano działania polegające na uruchomieniu 

portalu internetowego pozwalającego na pobranie narzędzi zgodnych z indywidualnymi wymaganiami 

obywatela, przedsiębiorcy, lub przedstawiciela administracji publicznej. 

Skorzystanie z ww. usług może odbyć się w sposób wygodny dla użytkownika za pomocą 

preferowanych i atrakcyjnych technik informacyjno-komunikacyjnych, bez zbędnych obciążeń 

administracyjnych. Dostępność do usługi e-CzasPL zapewniona jest na poziomie odpowiadającym poziomowi 

5 (personalizacja). 
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2. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych 
W rozdziale przedstawiono analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usługi 

e-CzasPL. Rozdział zawiera mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, 

zakres zmian w tych procesach oraz ich właścicieli. Analiza procesów obejmuje zarówno stan aktualny 

(AS-IS) jak i stan docelowy (TO-BE).  

Diagramy procesów biznesowych oraz diagram przedstawiający mapę procesów zostały 

opracowane przy wykorzystaniu notacji BPMN. 

Poniższa tabela przedstawia znaczenie wybranych elementów notacji BPMN. 

 

Tabela 1. Legenda BPMN [źródło: opracowanie własne]. 

Symbol Znaczenie 

 

Symbol określa czynność wykonywaną ręcznie, przez człowieka, bez 
wykorzystania aplikacji komputerowej. 

 

Symbol określa czynność wykonywaną przez użytkownika systemu. 

 

Symbol określa zadanie usługowe, przeprowadzone automatycznie, bez udziału 
człowieka. 

 
Symbol przedstawia zdarzenie początkowe w procesie. 

 
Symbol przedstawia zdarzenie końcowe w procesie. 

 
Symbol przedstawia zdarzenie wewnętrzne w procesie. 

 Strzałka wskazuje kolejność wykonywania czynności. 

 Strzałka pokazuje przepływ informacji. 

 Strzałka wskazuje powiązania między procesami. 

 

Symbol przedstawia uczestnika procesu, czyli aktora wykonującego czynności 
w procesie. 

 

Symbol określa proces biznesowy. 

 
Symbol określa bramkę rozdzielającą (decyzja) albo bramkę zbierającą. 

 

Poniższy diagram przedstawia mapę docelowych procesów biznesowych (To-be). 
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Rysunek 1. Mapa procesów biznesowych [źródło: opracowanie własne] 

 

Proces biznesowy związany z podniesieniem niezawodności systemu utrzymywania, generacji i 

dystrybucji czasu urzędowego i skali czasu UTC(PL) 
Tabela 2. Opis procesu związanego z podniesieniem niezawodności systemu dystrybucji czasu urzędowego  [źródło: 

opracowanie własne] 

Kontekst zdarzenia Realizacja niniejszego procesu wynika z potrzeb odbiorców polegających na 

konieczności zapewnienia ciągłości dostępu do wiarygodnego źródła czasu mającego 

status (gwarancję czasu urzędowego). Proces związany z podniesieniem 

niezawodności systemu dystrybucji czasu (również podniesienia niezawodności 

generowania i utrzymania skali czasu) nie jest bezpośrednio procesem związanym 

z powstaniem rzeczywistego produktu, ale jest fundamentem czterech 

podstawowych funkcjonalności usługi e-CzasPL. Bez wdrożenia tego procesu, cztery 

funkcjonalności usługi powstałej w wyniku realizacji projektu nie uzyskałyby 

planowanych, oczekiwanych przez odbiorców charakterystyk jakościowych.  

W wyniku analizy potrzeb odbiorców ustalono, iż wiele zautomatyzowanych 

systemów potrzebuje ciągłej synchronizacji do czasu urzędowego w celu konieczności 

zapewnienia skutecznych dowodów wyznaczania czasu zajścia danego zdarzenia 

i ustalania kolejności zdarzeń oraz zapewnienia identyfikowalność czasu 

stosowanego przez organizację z czasem UTC. W przypadku przerw w świadczeniu 

usługi dystrybucji czasu urzędowego z wykorzystaniem NTP (obecna realizacja 

procesu powoduje sumarycznie 50 godzin przerw na rok), systemy użytkowników 

mogą sygnalizować awarię (przerwać pracę), lub działać bez zachowania pełnej 

sprawności (z niepełną funkcjonalnością). Brak automatyzacji i monitorowania 
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stanów awaryjnych w systemie utrzymywania skali czasu i dystrybucji sygnałów czasu 

powoduje, iż stosunkowo szybką reakcję może podjąć w sytuacji obecnej praktycznie 

tylko w przypadku, gdy awaria wystąpi w godzinach pracy personelu Laboratorium. 

Brak duplikacji (redundancji) sprzętu i podzespołów kluczowych powoduje, że 

w przypadku ich awarii konieczne jest doraźne znalezienie sprzętu zastępczego lub 

nabycie nowego zgodnie z procedurami zamówień. Rozbudowa systemu 

generowania skali czasu urzędowego i dystrybucji jego sygnałów w taki sposób, aby 

utworzyć zautomatyzowany wydajnościowy klaster o zwiększonej niezawodności 

pozwoli na ograniczenie czasu przerw do 5 minut, co znajduje odzwierciedlenie 

w opisie automatyzacji tego procesu. 

Właściciel procesu 

biznesowego 
Prezes Głównego Urzędu Miar 

Dane wejściowe Informacja o awarii systemu utrzymywania skali czasu i dystrybucji sygnałów czasu. 

Dane wyjściowe Informacja o czasie urzędowym dystrybuowana w sposób ciągły. 

Przebieg procesu Obecnie (As-is) Docelowo (To-Be)  

1) Awaria systemu utrzymywania skali czasu 

urzędowego lub dystrybucji sygnałów tego 

czasu w GUM powoduje brak synchronizacji z 

czasem urzędowym u klienta. 

2) Administratorzy systemów, które są 

zależne od źródła czasu mającego status 

(gwarancję) czasu oficjalnego odnotowują 

brak synchronizacji lub dostrzegają z pewną 

zwłoką (straty w jednym i drugim przypadku). 

W przypadku wykrycia braku synchronizacji 

klient często informuje mailowo lub 

telefonicznie GUM o awarii. 

3) Personel Laboratorium w wyniku 

niezautomatyzowanego monitorowania 

systemu lub na podstawie wiadomości od 

klientów pozyskuje informację o awarii. W 

niektórych przypadkach czas zwłoki może 

wynosić od kilku do kilkunastu godzin (brak 

automatycznego permanentnego 

monitorowania i generowania alertów). W 

przypadku weekendu czas zwłoki może 

wynieść kilkadziesiąt godzin. 

4) Potwierdzenie wystąpienia i identyfikacja 

przyczyn awarii nie są zoptymalizowane 

1) Planowane do wdrożenia 

zabezpieczenia sprzętowe 

i programistyczne są czynnikiem 

powodującym pełne 

zautomatyzowanie procesu obsługi 

awarii systemu generowania 

i dystrybucji czasu urzędowego. 

Łączny czas przerw w dostępie do 

czasu urzędowego z wykorzystaniem 

NTP nie przekroczy 5 minut w ujęciu 

rocznym. 

2) Awaria nie powoduje długich 

przerw w dostępie do źródła czasu 

mającego status czasu urzędowego, 

przez co przerwy mogą być 

odnotowane przez użytkowników 

tylko w niewielu przypadkach w skali 

kraju, a identyfikacja chwilowego 

braku źródła nie wpływa 

destruktywnie na działanie systemów 

klienta (świadczenie usługi jest quasi-

ciągłe). 

3) Praca urządzeń włączonych 

w utrzymywanie skali czasu jest na 

bieżąco monitorowana, a klaster 

wydajnościowy serwerów NTP jest 
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(„ręczna” weryfikacja wystąpienia awarii i 

„ręczne” wykrywanie usterki). 

5) Jeśli zdiagnozowano poprawnie przyczynę 

awarii, personel Laboratorium rozpoczyna 

procedurę naprawy i informuję 

indywidualnie klientów usługi o planowanym 

terminie naprawy lub o zakończeniu 

procedury. 

6) Klienci, którzy poinformowali GUM o 

awarii oraz pozostali, podejmują tymczasowe 

działania naprawcze we własnym zakresie 

(np. przełączają się na inne źródło czasu). 

7) Brak zabezpieczenia sprzętowego u 

Beneficjenta w postaci zapasowych 

(redundantnych) urządzeń może powodować 

znaczne wydłużenie naprawy w zależności od 

rodzaju usterki (np. jeśli konieczna jest 

wymiana urządzeń bądź podzespołów). 

8) Świadczenie usługi dystrybucji czasu 

urzędowego jest wznowione. Najkrótszy czas 

od wykrycia incydentalnej awarii do 

wznowienia świadczenia usługi dystrybucji 

czasu przez NTP wynosi do 30 min. 

9) Personel Laboratorium informuje klientów 

usługi o dokonaniu naprawy. 

objęty oprogramowaniem 

monitorującym. Jeśli awaria wiąże się 

z koniecznością ingerencji w sprzęt lub 

oprogramowanie, ruch zostaje 

przekierowany fizycznie na urządzenie 

redundantne w czasie rzeczywistym 

lub bliskim rzeczywistemu. Dostęp 

personelu Laboratorium do panelu 

monitorowania pozwala na szybkie 

podjęcie decyzji odnośnie usunięcia 

awarii w podzespołach systemu 

pierwotnie świadczących usługę.  

Zakres zmian i 

korzyści dla GUM 

Zwielokrotnienie kluczowych komponentów systemu generowania skali czasu oraz 

dystrybuowania jego sygnałów, a także instalacja zabezpieczeń sprzętowych, tj. m.in. 

urządzenie automatycznie sterujące danymi z zegarów atomowych w przypadku 

wygenerowania nietypowych danych z jednego ze źródeł – atomic clock combiner, 

balansery ruchu sieciowego itp. Wpływa na automatyzację procesu obsługi awarii 

i przerw w świadczeniu usługi. 

Korzyści: 

- zmniejszenie prawdopodobieństwa utraty ciągłości pracy systemu generacji czasu 

urzędowego i czasu UTC(PL) w przypadku awarii pojedynczej grupy zegarów, 

pojedynczego elementu systemu generacji skali czasu lub systemu dystrybucji; 

- ograniczenie wpływu awarii poszczególnych elementów systemu na utrzymanie 

funkcjonalności całego systemu;  

- zmniejszenie konieczności zaangażowania pracowników w obsługę awarii i czasu 

realizacji obowiązku wznowienia dystrybucji sygnałów czasu (system 

automatycznego monitorowania parametrów pracy systemu); 
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- częściowe zastąpienie procesu decyzyjnego realizowanego przez personel 

Laboratorium przez procedury zautomatyzowane i wsparcie tego procesu w ramach 

monitorowania pracy urządzeń i systemów; 

- szybsze pozyskanie informacji o wystąpieniu awarii i szybsza reakcja; 

- wzbogacenie jakości świadczonych usług. 

Korzyść dla klienta Wyższa dostępność (niezawodność) systemu dystrybucji sygnałów czasu urzędowego 

i czasu UTC(PL). Mniejsze ryzyko i skrócenie przerw w pracy zautomatyzowanych 

systemów użytkowników wykorzystujących wiarygodne źródło czasu. 

Bezpośrednie efekty wdrożenia tego procesu będą widoczne na przykładzie e-usługi 

realizowanej aktualnie przez Beneficjenta i usprawnianej w ramach projektu, tj. 

dystrybucji czasu UTC(PL) za pomocą serwerów i protokołu NTP, ponieważ zostanie 

zwiększona dostępność (niezawodność) całego systemu, co zostało ujęte w ramach 

wskaźnika KPI 2. 

Odbiorcy 

produktów procesu 
Użytkownicy usługi powstałej w wyniku realizacji projektu e-CzasPL. 



 

 

Rysunek 2. Proces biznesowy związany z podniesieniem niezawodności systemu dystrybucji czasu urzędowego („As-is” - obecnie) [źródło: opracowanie własne] 

 

Rysunek 3. Proces biznesowy związany z podniesieniem niezawodności systemu dystrybucji czasu urzędowego („To-be” - docelowo) [źródło: opracowanie własne]
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Proces biznesowy związany z monitorowaniem/autentykacją czasu użytkownika 
Tabela 3. Opis procesu związanego z monitorowaniem/autentykacją czasu użytkownika [źródło: opracowanie własne] 

Kontekst zdarzenia Realizacja niniejszego procesu wynika z potrzeb odbiorców polegających na wymogu 

potwierdzenia rozbieżności czasu (w systemie) użytkownika względem czasu 

urzędowego obowiązującego na obszarze RP w określonym przez użytkownika 

okresie monitorowania. System monitorowania/autentykacji czasu względem czasu 

urzędowego przyjmuje funkcję pewnego rodzaju audytu systemów IT, gdyż stanowi 

potwierdzenie wymagań związanych z dostępem do wiarygodnego źródła czasu. 

Proces szczególnie istotny dla użytkowników, zobligowanych obowiązującym prawem 

do stosowania czasu, którego różnica w stosunku do czasu urzędowego w sposób 

potwierdzony nie przekracza określonej dokładności przyjętej za wystarczającą 

(centra kwalifikowanego znakowania czasem, instytucje finansowe, administratorzy 

elektronicznych platform zamówień publicznych, telekomunikacja itp.). 

System monitorowania/autentykacji czasu będzie funkcjonalnością e-usługi 

publicznej dedykowaną dla użytkowników posiadających własny serwer czasu NTP 

z dostępem publicznym w sieci rozległej, lub uproszczone urządzenie pełniące funkcję 

serwera NTP dostępne publiczne w sieci rozległej, które pozyskuje informacje o czasie 

użytkownika z wewnętrznego systemu, który ze względów bezpieczeństwa nie ma 

zapewnionego dostępu do sieci zewnętrznej. 

Zarejestrowaniu użytkownicy, korzystający z usługi monitorowania dokładności 

synchronizacji posiadanych serwerów NTP do czasu urzędowego z zastosowaniem 

mechanizmów monitorowania/autentykacji lub bez (weryfikacji dokładności 

synchronizacji poprzez wymianę pakietów NTP), pod warunkiem wykazania istnienia 

uzasadnionego interesu prawnego (np. podmiot świadczący usługę kwalifikowanego 

znacznika czasu), będą mieli możliwość na życzenie uzyskania w formie elektronicznej 

dokumentu (certyfikatu lub świadectwa) wydanego przez GUM, potwierdzającego 

zgodność czasu realizowanego za pomocą monitorowanego serwera NTP z czasem 

urzędowym z określoną dokładnością w zadanym okresie czasu. W dokumencie tym, 

wydawanym nie częściej niż raz w miesiącu, podane będą m.in. wartości maksymalne, 

minimalne i średnie zarejestrowanej różnicy między monitorowanym serwerem NTP 

a czasem UTC(PL) oraz dodatkowe parametry opisujące m.in. tryb monitorowania, 

pracę łącza, częstotliwość i ciągłość zapytań. Opracowany zostanie regulamin, 

w którym zostaną ujęte wszystkie formalne aspekty korzystania z usługi. 

Korzystanie z systemu monitorowania/autentykacji czasu NTP będzie bezkosztowe 

dla usługobiorców. 

Właściciel procesu 

biznesowego 
Prezes Głównego Urzędu Miar 

Dane wejściowe Zgłoszenie klienta do systemu monitorowania/autentykacji. 

Dane wyjściowe Informacja o rozbieżności czasu użytkownika względem czasu urzędowego 

obowiązującego na obszarze RP w danym okresie monitorowania z dokładnością 

zależną od jakości łącza do monitorowanego serwera NTP (od pojedynczych 

milisekund do kilkuset milisekund). 
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Przebieg procesu Obecnie (As-is) Docelowo (To-Be)  

Obecnie usługa nie jest 

realizowana. 

1) Klient zapoznaje się z opisem wymogów technicznych, 

które musi spełnić aby jego system został objęty 

procesem monitorowania/autentykacji czasu. 

2) Klient wypełnia formularz elektroniczny z deklaracją 

chęci włączenia do systemu wraz z podaniem danych 

wymaganych do uruchomienia usługi. 

3) Wniosek jest zarejestrowany w systemie. 

4) Nadzorowana przez operatora procedura sprawdzenia 

stopnia spełnienia wymagań technicznych przez 

infrastrukturę klienta oraz wymogów formalnych 

(w przypadku certyfikatów). 

5) Zatwierdzenie konta klienta i wygenerowanie 

prywatnego komunikatu z danymi koniecznymi do 

uruchomienia usługi dla klienta. 

6) Automatyczne dodanie adresu serwera NTP klienta do 

bazy adresów podlegających 

monitorowania/autentykacji. 

7) Pozyskiwanie i archiwizowanie danych o rozbieżności 

czasu użytkownika względem UTC(PL). 

8) Klient loguje się do indywidualnego konta poprzez 

witrynę portalu e-CzasPL i pozyskuje informacje związane 

z uwierzytelnianiem czasu, możliwe jest generowanie 

raportów i zestawień zbiorczych. 

9) Klienci, którzy określili potrzebę i uzasadnili interes 

prawny (np. podmiot świadczący usługę kwalifikowanego 

znacznika czasu) uzyskania w formie elektronicznej 

dokumentu (certyfikatu lub świadectwa) wydanego przez 

GUM, potwierdzającego zgodność czasu realizowanego 

za pomocą monitorowanego serwera NTP z czasem 

urzędowym, mają możliwość pobrania z systemu 

certyfikatu z interwałem nie częstszym niż 1 miesiąc. 

10) Certyfikaty opisane w pkt. 9 zawierające parametry 

monitorowania czasu użytkownika będą generowane 

automatycznie przez system, natomiast personel 

Laboratorium będzie dokonywał weryfikacji 

prawdziwości danych (eliminacja potencjalnych błędów 

software’owych).  

11) Klienci aktywni (pobierający dane, logujący się nie 

rzadziej niż raz na rok), mogą korzystać z systemu bez 

ograniczeń czasowych.  
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12) W przypadku, gdy potrzeba użytkowania systemu 

monitorowania/autentykacji została zaspokojona po 

określonym czasie użytkowania, klient może usunąć 

konto. 

13) W przypadku, gdy użytkownik konta w systemie nie 

jest aktywny przez min. rok, system wysyła ostrzeżenie 

o usunięciu konta. W przypadku braku odpowiedzi po 

określonym czasie zwłoki system automatycznie usuwa 

konto. 

Zakres zmian i 

korzyści dla GUM 

Wdrożenie rozwiązań sprzętowych (m.in. serwery NTP realizujące usługę 

monitorowania/autentykacji, serwery bazodanowe, serwer strony web) wraz 

z uruchomieniem oprogramowania (m.in. dedykowane oprogramowanie serwerów 

NTP do uwierzytelniania, oprogramowanie bazy danych, aplikacja webowa 

stanowiąca interaktywny interfejs bazy danych). 

Korzyści: 

- uwierzytelnianie w formie elektronicznej czasu usługobiorcy; 

- automatyzacja audytu czasu usługobiorcy względem czasu urzędowego prowadzony 

zdalnie (udostępnienie usługi funkcjonalnej i wartościowej dla usługobiorców bez 

konieczności angażowania dużej ilości zasobów osobowych); 

- wzbogacenie zakresu świadczonych usług. 

Korzyść dla klienta Możliwość potwierdzenia stosowania czasu, którego różnica w stosunku do czasu 

urzędowego nie przekracza określonej dokładności przyjętej za wystarczającą 

w założonym okresie (zapewnienie spełnienia warunków dyrektyw europejskich 

eIDAS, MIFID II i wytycznych technicznych dla systemów wykorzystujących 

wiarygodne źródła czasu). 

Zwiększenie bezpieczeństwa systemów dzięki możliwości monitorowania 

wykorzystywanego w nich czasie. 

Uproszczenie i automatyzacja procesu związanego z korzystaniem z funkcjonalności 

monitorowania/autentykacji czasu. 

Czas systemu użytkownika jest certyfikowany z użyciem kanałów cyfrowych. 

Proces synchronizacji jest wiarygodny, może być zabezpieczony cyfrowym kluczem. 

Alarmowanie klienta w przypadku braku synchronizacji lub wykorzystania czasu 

o dokładności przekraczającej założoną przez użytkownika wartość krytyczną 

(szczególnie istotne również w przypadku tzw. „błędów grubych”, czyli np. gdy system 

użytkownika błędnie obsługuje dodanie sekundy przestępnej lub zjawisko podobne 

do „GPS week number rollover” – błędną obsługę formatu oznaczania czasu 

w odbiornikach GPS). 

Transmisja nie wymaga wydzielonych dedykowanych łączy. 
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Odbiorcy 

produktów procesu 

Centra kwalifikowanego znakowania czasem, administratorzy systemów IT, centra 

obsługujące bazy danych, instytucje finansowe, administratorzy elektronicznych 

platform zamówień publicznych, administratorzy systemów telekomunikacji, które są 

zależne od wiarygodnych źródeł czasu, administratorzy systemów ratownictwa, 

których działanie jest zależne od synchronizacji czasu (np. w górnictwie). 
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Rysunek 4. Proces biznesowy związany z monitorowaniem/autentykacją czasu użytkownika („To-be” - docelowo) [źródło: opracowanie własne] 
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Proces biznesowy związany z synchronizacją czasu z wykorzystaniem PTP 
Tabela 4. Proces związany z synchronizacją czasu z wykorzystaniem PTP [źródło: opracowanie własne] 

Kontekst zdarzenia Realizacja niniejszego procesu wynika z potrzeb odbiorców. Protokół PTP i technika 

związana z tym kanałem dystrybucji (urządzenia odbiorcze) jest przeznaczona dla 

lokalnych systemów, które wymagają bardzo dużych dokładności synchronizacji 

czasu, większych niż te, które można uzyskać za pomocą NTP. Precyzja synchronizacji 

czasu, do osiągnięcia za pomocą protokołu PTP waha się od około 100 mikrosekund 

dla w pełni programowej implementacji protokołu w systemie operacyjnym do 

kilkudziesięciu nanosekund dla implementacji w pełni sprzętowej (z wykorzystywane 

w ramach tej usługi są dedykowane łącza światłowodowe).  

Usługa dystrybucji certyfikowanego czasu UTC m.in. dla sektora finansowego 

spełniająca wymogi MIFID II jest aktualnie świadczona przez brytyjski instytut 

metrologiczny NPL w ramach projektu „NPLTime®”. Na współpracę z NPL 

zdecydowały się instytucje finansowe (banki) z Wlk. Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, 

Szwecji. Proces związany z synchronizacją czasu z wykorzystaniem PTP w ramach 

projektu e-CzasPL byłby w pewnym zakresie polskim odpowiednikiem działań 

podejmowanych przez zagraniczne instytucje m.in. w ramach „NPLTime®” (Wielka 

Brytania) oraz „SCPTime®” (Francja).  

Dystrybucja czasu z wykorzystaniem serwerów PTP byłaby świadczona przez GUM 

nieodpłatnie, natomiast firma/ podmiot ponosiłaby wyłącznie koszty związane 

z utrzymaniem dedykowanego łącza GIM-klient oraz koszty wyposażenia 

firmy/podmiotu w sprzęt instalowany po stronie klienta serwisu. 

Właściciel procesu 

biznesowego 
Prezes Głównego Urzędu Miar 

Dane wejściowe Wzorcowe sygnały czasu i częstotliwości generowane przez państwowy wzorzec 

jednostek miar czasu i częstotliwości. 

Dane wyjściowe Sekwencja wiadomości synchronizacyjnych pozwalająca na synchronizację czasu 

użytkownika do czasu UTC(PL) ze stabilnością poniżej 1 mikrosekundy (w zależności 

od jakości łącza), w tym m.in. wskaźnik sekund przestępnych. 

Przebieg procesu Obecnie (As-is) Docelowo (To-Be)  

Obecnie usługa nie 

jest realizowana. 

Laboratorium 

posiada 2 serwery 

PTP wykorzystywane 

wyłącznie do 

testowania i prac 

badawczych 

związanych z tą 

techniką 

synchronizacji. 

1) Klient zapoznaje się z opisem wymogów technicznych, które 

musi spełnić aby mógł synchronizować czas swoich systemów 

z wykorzystaniem PTP. 

2) Wypełnienie e-formularza wniosku o uruchomienie e-

usługi. 

3) Wniosek jest zarejestrowany i poprawność danych jest 

zweryfikowana częściowo automatycznie, częściowo 

weryfikacja spełnienia wymogów jest nadzorowane przez 

personel Laboratorium. 

4) Po weryfikacji wygenerowana jest wiadomość do klienta 

mówiąca o tym, że spełnił wymagania i możliwe jest podjęcie 
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dalszych kroków do uruchomienia usługi dystrybucji UTC(PL) z 

wykorzystaniem PTP (aspekt techniczny dalszego działania jest 

opisany w przesłanej instrukcji). 

5) Klient nawiązuje kontakt z jednym z dostawców łącza 

telekomunikacyjnego między nim, a GUM. 

6) Dostawca usług telekomunikacyjnych ustanawia łącze 

między istniejącymi wejściami w GUM a infrastrukturą klienta 

oraz aktywuje łącze. 

7) Informacja o aktywowaniu łącza przekazywana jest do 

Klienta oraz do Urzędu. 

8) Personel Laboratorium konfiguruje nowego Klienta w 

systemie serwerów czasu PTP, a Klient dokonuje końcowej 

konfiguracji swojej infrastruktury.  

9) Synchronizacja czasu Klienta z czasem UTC(PL) odbywa się 

w sposób ciągły z wykorzystaniem precyzyjnego protokołu 

PTP, 24 godziny na dobę 365 dni w roku. 

Zakres zmian i 

korzyści dla GUM 

Wprowadzenie jednolitego systemu wraz z opisem konfiguracji i aspektów 

technicznych korzystania z systemu dystrybucji czasu z wykorzystaniem PTP. 

Automatyzacja procesu. Wdrożenie nowych rozwiązań sprzętowych (serwery czasu 

PTP) i programistycznych (konfiguracja i oprogramowanie serwerów PTP). 

Korzyści: 

- wzbogacenie zakresu i jakości świadczonych usług; 

- wpłynięcie na podnoszenie niezawodności systemów krajowych zależnych od 

informacji o czasie poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji czasu 

urzędowego, szczególnie istotnego dla wymagających użytkowników (sektor 

finansowy i bankowość, telekomunikacja). 

Korzyść dla klienta Proces związany ze świadczeniem tej usługi jest szczególnie istotny dla sektora 

telekomunikacji, energetyki, banków lub instytucji świadczących usługi finansowe na 

rynkach kapitałowych, których przedstawiciele zgodnie z istniejącym w Europie 

trendem podejmują działania prowadzące do uniezależniania się od dotychczasowych 

źródeł synchronizacji do czasu UTC (uniezależnienie się od systemów GNSS). 

Zwiększenie bezpieczeństwa synchronizacji w sektorze finansowym (możliwość 

spełnienia warunków narzuconych przez zapisy dyrektywy dotyczącej operatorów 

systemów obrotu finansowego - tzw. Dyrektywa MIFID II), energetycznym (Smart 

Grid) i telekomunikacyjnym. 

Zwiększenie dokładności synchronizacji i zapewnienie spójności pomiarowej do czasu 

UTC(PL). 

Zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa systemów klienta dzięki uruchomieniu 

nowej i niezależnej (np. od systemu GPS) usługi dystrybucji czasu urzędowego. 
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Uproszczenie i automatyzacja procesu związanego z synchronizacją do czasu 

urzędowego o podwyższonym poziomie dokładności. 

Zmniejszenie ryzyka związanego z użyciem źródeł czasu podatnych na 

nieprawidłowości lub źródeł niespójnych pomiarowo z UTC. 

Odbiorcy 

produktów procesu 

Banki oraz podmioty administrujące i/lub dostarczające systemy dla tej grupy, 

Instytucje świadczące usługi finansowe na rynkach kapitałowych, dostawcy energii 

elektrycznej, operatorzy systemu dystrybucyjnego (energetyka), operatorzy usług 

telekomunikacyjnych, a także podmioty administrujące systemy i dostarczające 

rozwiązania dla tej grupy.  
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Rysunek 5. Proces biznesowy związany z synchronizacją czasu z wykorzystaniem PTP („To-be” – docelowo) [źródło: opracowanie własne] 
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Proces biznesowy związany z synchronizacją czasu systemowego użytkownika lub monitorowaniem 

czasu względem UTC(PL) z wykorzystaniem aplikacji wielosystemowych  
Tabela 5. Proces związany z synchronizacją czasu systemowego użytkownika lub monitorowaniem czasu względem 

UTC(PL) z wykorzystaniem aplikacji wielosystemowych [źródło: opracowanie własne] 

Kontekst zdarzenia Realizacja niniejszego procesu wynika z potrzeb odbiorców.  

Istnieją przypadki, w których konieczna jest synchronizacja czasu systemowego 

urządzeń mobilnych, lub komputerów PC, gdy zaistnieje potrzeba działania zgodnego 

z prawem (w odniesieniu do czasu), zgodnie z powszechnymi standardami 

dotyczącymi jakości i/lub bezpieczeństwa, a także w przypadku potrzeby zapewnienia 

spójności pomiarowej czasu stosowanego przez użytkownika z czasem urzędowym 

w Polsce. 

Implementacja software’owa uproszczonej wersji protokołu NTP – simple NTP dla 

klientów korzystających z urządzeń elektronicznych pozwala na wytworzenie 

i opublikowanie wieloplatformowych aplikacji pozwalających na łatwiejszy dostęp do 

synchronizacji czasu systemowego z czasem urzędowym na obszarze RP, lub 

pozwalających na wyznaczenie różnic między czasem systemowym a czasem 

urzędowym z uwzględnieniem opóźnień łącza (bez uwzględnienia wpływu asymetrii 

transmisji). Aplikacje mogą umożliwić wyświetlenie raportów i zestawień zbiorczych 

z danego okresu i mogą być instalowane na wielu urządzeniach mobilnych i/lub 

stacjonarnych. 

Funkcjonalność usługi e-CzasPL polegająca na wykorzystaniu dedykowanych aplikacji 

synchronizujących jest podobna do funkcjonalności systemu monitorowania/ 

autentykacji czasu uruchamianego w ramach tego projektu, z zastrzeżeniem iż 

aplikacje wielosystemowe przeznaczone są dla zupełnie innego rodzaju 

użytkowników. Aplikacje wielosystemowe dedykowane są dla Klientów którzy: - nie 

posiadają serwerów NTP; - nie wymagają od narzędzia monitorującego rozbieżności 

ich czasu względem czasu urzędowego bardzo wysokich dokładności i niezawodności; 

- sygnalizują potrzebę korzystania z wiarygodnego źródła czasu w ich urządzeniu 

elektronicznym (mobilnym lub stacjonarnym). 

Korzystania z aplikacji synchronizujących z czasem urzędowym obowiązującym na 

obszarze RP będzie bezpłatne. 

Właściciel procesu 

biznesowego 
Prezes Głównego Urzędu Miar 

Dane wejściowe Wzorcowe sygnały czasu i częstotliwości generowane przez państwowy wzorzec 

jednostek miar czasu i częstotliwości. 

Dane wyjściowe Informacja o rozbieżności czasu użytkownika względem czasu urzędowego 

obowiązującego na obszarze RP w danym okresie monitorowania z dokładnością w 

zakresie do dziesiętnych części sekundy oraz sekwencje wiadomości 

synchronizacyjnych pozwalające na synchronizację czasu użytkownika do czasu 

UTC(PL) z dokładnością do dziesiętnych części sekundy. 

Przebieg procesu Obecnie (As-is) Docelowo (To-Be)  
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Obecnie usługa nie 

jest realizowana. 

1) Klient zapoznaje się z opisem dotyczącym funkcjonalności 

aplikacji i pomocą dot. instalacji aplikacji. 

2) Klient pobiera i instaluje aplikację na urządzeniu. 

3) Aplikacja zgodnie z przyjętymi przez użytkownika 

ustawieniami synchronizuje się z serwerami czasu NTP GUM. 

4) Aplikacja z założonym interwałem synchronizuje czas 

systemowy urządzenia z czasem UTC(PL) i/lub, w zależności od 

preferencji użytkownika, zapisuje dane z monitorowania 

rozbieżności czasu systemowego względem czasu urzędowego 

w pamięci urządzenia klienta. 

5) Aplikacja ma możliwość generowania raportów i zestawień 

zbiorczych z określonego okresu (na podstawie danych 

przechowywanych na urządzeniu). 

Zakres zmian i 

korzyści dla GUM 

Wprowadzenie ujednoliconych aplikacji dla klientów indywidualnych wraz z opisem 

konfiguracji i aspektów funkcjonalnych korzystania z aplikacji synchronizujących czas 

z czasem urzędowym na urządzeniu elektronicznym. 

Automatyzacja procesu. Wdrożenie rozwiązań programistycznych umożliwiających 

podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym uzyskanie w sposób szybki, 

efektywny i nieskomplikowany dostępu do wiarygodnego źródła czasu urzędowego 

obowiązującego na obszarze RP. 

Korzyści: 

- wzbogacenie zakresu i jakości świadczonych usług; 

- zaspokojenie potrzeb związanych z pozyskaniem wiarygodnej informacji o czasie 

klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

Korzyść dla klienta Zwiększenie dostępności do informacji o czasie urzędowym. 

Możliwość monitorowania/uwierzytelniania czasu systemowego urządzenia klienta 

względem czasu urzędowego bez konieczności posiadania serwerów NTP. 

Możliwość szybkiej i nieskomplikowanej synchronizacji urządzeń klasy PC oraz 

urządzeń mobilnych do czasu urzędowego obowiązującego na obszarze RP. 

Możliwość uzyskania w szybki i nieskomplikowany sposób zegara/wyświetlacza czasu 

urzędowego, który przykładowo może być umieszczony w dowolnym miejscu 

publicznym. 

Odbiorcy 

produktów procesu 

Obywatele, podmioty gospodarcze oraz podmioty realizując zadania publiczne, którzy 

wyrażają potrzebę korzystania z czasu urzędowego w ramach realizowania zadań 

służbowych lub w życiu codziennym, a także potrzebę potwierdzenia/weryfikacji 

posiadanego czasu z czasem urzędowym. 
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Rysunek 6. Proces biznesowy związany z synchronizacją czasu systemowego użytkownika lub monitorowaniem czasu względem UTC(PL) z wykorzystaniem aplikacji 

wielosystemowych („To-be” – docelowo) [źródło: opracowanie własne] 
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PRODUKTY 

Systemy informatyczne 

 
Rysunek 7. Architektura systemu [źródło: opracowanie własne] 

 

Tabela 6. Lista systemów wykorzystywanych w projekcie [źródło: opracowanie własne] 

Lp. 
Nazwa 

systemu 
Gestor 

systemu 
Opis systemu Status Krótki opis ewentualnej zmiany 

1 

System 
Generacji 
Skali Czasu 

GUM System odpowiedzialny za generowanie i 
utrzymywanie polskiej implementacji 
uniwersalnego czasu koordynowanego – 
UTC(PL). Głównymi komponentami są: 
zegary atomowe (Zespół Maserów 
Wodorowych – aktualnie 1 maser i Zespół 
Cezowych Wzorców Częstotliwości – 
aktualnie 2 zegary), Układ Sterowania 
Skalą Czasu i Generowania Wzorcowych 
Częstotliwości, oraz Systemy: Porównań 
Krajowych Źródeł Atomowych(TAI PL) i 
Międzynarodowych Porównań Skal Czasu 
(UTC). 

Modyfikowany W ramach realizacji projektu, w celu 
zapewnienia wysokiej niezawodności 
systemu, zostało przewidziane 
pożądane zwielokrotnienie 
(redundancję) krytycznych elementów 
systemu utrzymywania skali czasu. 
Taką redundancję otrzymuje się 
poprzez instalację kluczowych 
urządzeń (zegarów atomowych) w 
liczbie (minimum) dwukrotnie większej 
niż aktualnie znajduje się w 
Laboratorium. System zostanie 
rozbudowany tak aby pełnił rolę klastra 
wydajnościowego o zwiększonej klasie 
dostępności. 
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Lp. 
Nazwa 

systemu 
Gestor 

systemu 
Opis systemu Status Krótki opis ewentualnej zmiany 

2 

Układ 
Sterowania 
Skalą Czasu i 
Generowania 
Wzorcowych 
Częstotliwośc
i 

GUM System zarządzający pracą zegarów 
atomowych oraz pozwalający na 
kontrolowaną przez operatora 
implementację poprawek do 
częstotliwości wzorcowych, a także 
zwielokrotnienie i dystrybucję sygnałów 
wzorcowych częstotliwości podawanych 
na urządzenia (m.in. serwery czasu) 
odpowiedzialne za rozpowszechnianie 
sygnałów czasu. 

Modyfikowany W systemie zostanie zastosowane 
rozwiązania sprzętowe i software’owe 
(instalacja urządzenia Real Time Clock 
Combiner) pozwalające na 
monitorowanie w czasie rzeczywistym 
parametrów pracy zegarów z 
możliwością równoległego 
przełączenia kanału świadczenia usługi 
między źródłami w przypadku awarii. 
Dodatkowo wymieniona zostanie część 
Dystrybutorów Częstotliwości na 
urządzenia bardziej wydajne i 
niezawodne 

3 

System 
Dystrybucji 
Czasu 
Urzędowego i 
Skali Czasu 
UTC(PL) 

GUM System składający się z podsystemu 
modyfikowanego Świadczącego Usługę 
NTP; podsystemów planowanych: Systemu 
Świadczącego Usługę 
Monitorowania/Autentykacji Czasu 
Użytkownika, Systemu Świadczącego 
Usługę PTP, Systemu Sygnałów 
Kodowanych Nadawanych Droga Radiową, 
Portalu Internetowego Projektu e-CzasPL; 
a także podsystemów niezmienianych w 
ramach projektu: Systemu Świadczącego 
Usługę Telefoniczną ETTC i Systemu 
Sygnałów Akustycznych Nadawanych 
Drogą Radiową. Każdy ze wskazanych 
wyżej podsystemów składa się w 
szczególności z urządzeń 
synchronizowanych z państwowym 
wzorcem jednostek miar czasu i 
częstotliwości, których zadaniem jest 
dystrybuowanie informacji o czasie i 
informacji pozwalającej na 
zsynchronizowanie się z czasem 
urzędowym za pomocą różnych kanałów 
dystrybucji i z wykorzystaniem 
zróżnicowanych technik. 

Modyfikowany System NTP zostanie rozbudowany tak 
aby utworzyć wydajnościowy klaster o 
zwiększonej niezawodności, powstaną 
nowe usługi dystrybucji czasu o 
charakterystyce jakości usług 
oczekiwanych przez współczesnych 
uczestników życia gospodarczego . 
Zostaną zapewnione urządzenia 
wpływające na poprawę 
bezpieczeństwa, jak np. Router z 
firewall’em klasy enterprise.  

4 

System 
Porównań 
krajowych 
Źródeł 
Atomowych 

GUM System do porównywania i 
synchronizowania innych zegarów 
atomowych w Polsce. Wyniki porównań 
wzorców - zarówno polskich jak i 
międzynarodowych - są podstawą przy 
opracowywaniu Niezależnej Polskiej 
Atomowej Skali Czasu - TA(PL). 

Istniejący brak modyfikacji 

5 

System 
Międzynarod
owych 
Porównań 
Skal Czasu 
(UTC) 

GUM System do porównań i synchronizacji ze 
źródłami kontrybuującymi w tworzeniu 
międzynarodowego uniwersalnego czasu 
koordynowanego UTC (ok 60 laboratoriów 
na całym świecie i 400 zegarów 
atomowych). 

Istniejący brak modyfikacji 
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Lp. 
Nazwa 

systemu 
Gestor 

systemu 
Opis systemu Status Krótki opis ewentualnej zmiany 

6 

System 
Świadczący 
Usługę PTP 

GUM Planowany system dedykowany dla 
użytkowników wymagających wysokiej 
precyzji synchronizacji do czasu UTC(PL) 
osiągającej dokładność poniżej 
mikrosekundy. Synchronizacja 
charakteryzuje się również dodatkowymi 
zabezpieczeniami w stosunku do innych 
technik synchronizacji. Wykorzystuje 
dedykowane serwery i protokół 
PTP/IEEE1588 (Precision Time Protocol). 
Wymaga dedykowanego łącza 
światłowodowego lub Ethernetowego 
między wyjściem serwera znajdującego 
się w Laboratorium a urządzeniem 
odbiorczym użytkownika 

Planowany Powstanie System usług PTP (poprzez 
zakupienie nowych i skonfigurowani e 
serwerów PTP). Laboratorium 
aktualnie posiada 2 serwery PTP, które 
są wykorzystywane wyłącznie do 
testów i badań związanych tą techniką 
transferu czasu. W ramach projektu 
zostaną dokupione 3 serwery i zostanie 
wykonana profesjonalna konfiguracja 
serwerów. dokupione 3 serwery i 
zostanie wykonana profesjonalna 
konfiguracja serwerów. 

7 

System 
Świadczący 
Usługę NTP 

GUM System świadczący usługę synchronizacji 
czasu użytkownik a w systemach 
komputerowych do czasu UTC(PL) przy 
wykorzystaniu sieci Internet i protokołu 
NTP. Usługa nie wymagająca od 
użytkowników dodatkowych nakładów 
finansowych. synchronizowane z 
państwowe go wzorca jednostek miar 
czasu i częstotliwości. Sposób 
synchronizacji czasu zależy od systemu 
operacyjne go urządzenia użytkownik a – 
niekiedy właściwy program jest częścią 
składową systemu, w innych przypadkach 
należy korzystać z dodatkowego 
oprogramowania. Protokół NTP pozwala 
na zsynchronizowanie czasu z 
niepewnością od dziesiątych  części 
sekundy do pojedynczych milisekund, a w 
niektórych przypadkach nawet do 
kilkunastu mikrosekund (zależy to m.in. od 
jakości łączy telekomunikacyjnych 
pomiędzy klientem a serwerem, 
obciążenia łączy oraz od platformy 
sprzętowo-programowej systemu 
użytkownika). 

Modyfikowany Istniejący system zostanie 
rozbudowany do architektury klastra o 
podwyższonej dostępności. 
Modyfikacja zakłada zainstalowanie 
nowoczesnych serwerów NTP 
dedykowane dla tego rodzaju usług 
wraz z systemem pozwalającym na 
monitorowanie w czasie rzeczywistym 
parametrów pracy urządzeń z 
zaimplementowanymi algorytmami 
zabezpieczającymi ciągłość pracy w 
przypadku awarii jednego z węzłów. 
Zostanie zapewniony sprzęt, który 
dystrybuuje ruch sieciowy pomiędzy 
klastry serwerów, co wpłynie na 
równoważenie obciążenia sieci oraz 
poprawi responsywność i znacznie 
zwiększy dostępność usługi. 

8 

System 
monitorowan
ia Czasu 
Użytkownika 

GUM Planowany system świadczący usługę 
monitorowania/autentykacji czasu dla 
tych użytkowników którzy potrzebują 
uwierzytelnienia, tj. uwierzytelnienia 
potwierdzenia spełnienia wymagań 
odnośnie spójności pomiarowej w 
stosunku do uniwersalnego czasu 
koordynowanego. Transmisja odbywa się 
w sieci Internet i ma podwyższony poziom 
bezpieczeństwa przez zastosowanie 
protokołu szyfrującego, jest cyfrowo 

Planowany Kompletne utworzenie systemu, na co 
składać się będzie: wyposażenie w 
redundantne serwery NTP z 
algorytmem 
monitorowania/autentykacji, 
oprogramowanie serwerów i bazy 
danych portalu w celu pozyskiwania 
danych monitorowania NTP względem 
czasu urzędowego na obszarze RP. 
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Lp. 
Nazwa 

systemu 
Gestor 

systemu 
Opis systemu Status Krótki opis ewentualnej zmiany 

zabezpieczona i zapobiega przypadkowym 
błędom lub złośliwemu atakowi na usługę: 
autentykuje komputer lub system i 
poprawia bezpieczeństwo danych. 
Aplikacja zapisuje offset czasu i delay w 
bazie i ewentualnie alarmuje jeśli offset 
i/lub delay jest powyżej zadanego 
kryterium. Będzie to system, którego 
interfejs użytkownika dostępny będzie 
poprzez dedykowany portal internetowy 
projektu eCzasPL. 

9 

Portal 
Internetowy 
Projektu e-
CzasPL 

GUM Portal z zaimplementowanymi 
procedurami rejestrowania do 
indywidualnych kont użytkownika usługi, 
które umożliwią skonfigurowanie klienta 
System monitorowania Czasu Użytkownika 
np. wyświetlenie raportów zbiorczych z 
monitorowania czasu względem czasu 
urzędowego na obszarze RP. Miejsce 
pobrania i skonfigurowania 
wieloplatformowych aplikacji 
synchronizujących czas. Dodatkowo portal 
zawierający informacje o najbliższych 
zmianach czasu na obszarze RP, o 
wprowadzaniu sekund przestępnych, 
materiały promocyjno-informacyjne oraz 
wyjaśniające kwestie techniczne związane 
z usługami dystrybucji czasu urzędowego i 
skali czasu UTC(PL) dostosowane do typu 
odbiorcy. 

Planowany Utworzenie portalu w ramach 
projektu, częściowe połączenie z 
zasobem informacyjno-promocyjnym 
prezentowany m na dotychczasowej 
stronie www.czas.gum. gov.pl. 

10 

System 
Sygnałów 
Kodowanych 
Nadawanych 
Drogą 
Radiową 

GUM / 
Radiowe 
Centrum 
Nadawcz
e 
Polskiego 
Radia 

stabilnym wzorcem częstotliwości 
radiowej (również monitorowanej i 
nadzorowanej przez GUM). Będzie 
nadawał sygnał kodowany na falach 
długich programu radiowego zawierający 
informację o czasie oraz ostrzeżenie o 
wprowadzaniu sekund przestępnych i 
informacje o najbliższych zmianach czasu. 

Planowany Wytworzenie modułów: 
monitorowania kodowanych sygnałów 
czasu oraz modulatora sygnału 
stabilizowanego rubidowym wzorcem 
częstotliwości, wytworzenie 
dokumentacji kompletnej 
charakterystyk sygnału. 

11 

System 
Sygnałów 
Akustycznych 
Nadawanych 
Droga 
Radiową 

GUM / 
Polskie 
Radio 

System generuje odpowiednio 
ukształtowane sygnały, oznaczające 
dokładnie początek każdej godziny. 
Sygnały takie są przekazywane z GUM do 
Polskiego Radia co godzinę. 

Istniejący brak modyfikacji 

12 

System 
Świadczący 
Usługę 
Telefoniczną 
ETTC 

GUM System świadczący usługę synchronizacji 
zegara komputerowego poprzez 
modemowe połączenie z pracującym w 
Laboratorium urządzeniem TDS z 
zastosowaniem sygnałów czasu European 
Telephone Time Code. 

Istniejący brak modyfikacji 
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Usługi i funkcjonalności 

Opis usług  

W celu świadomego niewprowadzania sztucznej fragmentacji usług, w ramach projektu e-

CzasPL zdefiniowano jedną kompleksową usługę. Argumentem przemawiającym za słusznością 

wyodrębnienia jednej usługi jest jej charakter wynikający z ogólnej specyfiki danego obszaru – 

wszystkie funkcjonalności usługi e-CzasPL obejmują załatwienie sprawy urzędowej polegającej na 

zdalnym pozyskaniu informacji o relacji czasu użytkownika względem czasu urzędowego na obszarze 

RP (tj. synchronizacja czasu lub monitorowanie czasu użytkownika). Cztery komplementarne 

funkcjonalności usługi zostały wyodrębnione ze względu na różne grupy odbiorców oraz inne 

narzędzia/techniki, poprzez które ta usługa będzie udostępniana. 

 Nazwa i definicja e-usługi publicznej: 

Usługa wiarygodnej i niezawodnej dystrybucji sygnałów czasu urzędowego obowiązującego na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego 

czasu koordynowanego UTC(PL) oraz monitorowania synchronizacji, obejmująca następujące 

funkcjonalności: 

f1 - system monitorowania czasu użytkownika - serwis monitorowania przez NTP synchronizacji do 

czasu UTC(PL) z uwierzytelnieniem lub bez; 

f2 - system dystrybucji UTC(PL) poprzez dedykowane łącza światłowodowe lub sieć Ethernet 

z wykorzystaniem protokołu PTP; 

f3 - wieloplatformowa aplikacja pozwalająca na synchronizację czasu systemowego urządzenia 

elektronicznego z czasem urzędowym na obszarze RP, lub pozwalająca na wyznaczenie i raportowanie 

różnic między czasem systemowym a czasem urzędowym; 

f4 - dystrybucja kodowanych sygnałów czasu urzędowego na obszarze RP za pomocą fal radiowych 

długich o zasięgu ogólnopolskim (funkcjonalność niebędąca przedmiotem zamówienia). 

System monitorowania czasu użytkownika (f1) 

System monitorowania czasu użytkownika – zaspokojenie potrzeb odbiorców polegających na 

wymogu potwierdzenia rozbieżności czasu (w systemie informatycznym) użytkownika względem czasu 

urzędowego obowiązującego na obszarze RP, lub czasu UTC(PL) w określonym (preferowanym) przez 

użytkownika okresie monitorowania. System monitorowania czasu względem czasu urzędowego 

przyjmuje funkcję pewnego rodzaju audytu systemów IT, gdyż stanowi potwierdzenie wymagań 

dotyczących synchronizacji do wiarygodnego źródła czasu (w tym przypadku czasu mającego status 

prawny czasu urzędowego). Proces szczególnie istotny dla użytkowników, zobligowanych 

obowiązującym prawem do stosowania czasu, którego różnica w stosunku do czasu urzędowego w 

sposób potwierdzony nie przekracza określonej dokładności przyjętej za wystarczającą. System 

monitorowania czasu będzie funkcjonalnością e-usługi publicznej dedykowaną dla użytkowników 

posiadających własny serwer czasu NTP z dostępem publicznym w sieci rozległej, lub uproszczone 

urządzenie pełniące funkcję serwera NTP dostępne publiczne (w strefie zdemilitaryzowanej), które 

pozyskuje informacje o czasie użytkownika z wewnętrznego systemu (w strefie zmilitaryzowanej), 

który ze względów bezpieczeństwa nie ma zapewnionego dostępu do sieci zewnętrznej. 
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Użytkownik posiadający sprzęt pozwalający na synchronizację czasu wewnętrznych systemów 

użytkownika (serwer NTP) oraz wyrażający akces do skorzystania z usługi, wypełnia formularz 

elektroniczny dostępny poprzez portal projektu e-CzasPL, który częściowo może zostać uzupełniony 

danymi wybieranymi z listy. Formularz jest jednocześnie wyrażeniem zgody na założenie konta w 

systemie. Następnie po spełnieniu wymogów formalnych i technicznych, użytkownik dostaje dane do 

logowania i skonfigurowania serwera NTP. Serwer NTP użytkownika zostaje objęty 

zautomatyzowanym procesem monitorowania, a statystyki monitorowania są dostępne dla 

użytkownika po zalogowaniu się do indywidualnego konta. Dostępne są takie statystyki jak: wartości 

maksymalne, minimalne i średnie zarejestrowanej różnicy (offset czasu i opóźnienie) między 

monitorowanym serwerem NTP a czasem UTC(PL) oraz dodatkowe parametry opisujące m.in. tryb 

monitorowania, pracę łącza, częstotliwość i ciągłość zapytań. Wszystkie dane są prezentowane w 

sposób przyjazny dla odbiorcy. System może alarmować jeśli offset i/lub delay będzie powyżej 

zadanego kryterium (np. w formie maila przesłanego na podany przez użytkownika adres). 

Zarejestrowaniu użytkownicy, korzystający z funkcjonalności monitorowania dokładności 

synchronizacji posiadanych serwerów NTP do czasu urzędowego, pod warunkiem wykazania istnienia 

uzasadnionego interesu prawnego (np. podmiot świadczący usługę kwalifikowanego znacznika czasu), 

będą mieli możliwość na życzenie uzyskania w formie elektronicznej dokumentu (certyfikatu lub 

świadectwa) podpisanego elektronicznie i wydanego przez GUM, potwierdzającego zgodność czasu 

realizowanego za pomocą monitorowanego serwera NTP z czasem urzędowym z określoną 

dokładnością w zadanym okresie czasu. 

Wszystkie formalności organizacyjne związane z załatwieniem sprawy są zrealizowane w 

formie elektronicznej, łącznie z uzyskaniem przez usługobiorcę dokumentów. 

Korzystanie z usługi jest w całości bezpłatne. 

Usługa monitorowania synchronizacji czasu klienta i porównania z czasem UTC(PL) 

reprezentowanym przez serwer NTP Głównego Urzędu Miar o statusie Stratum1. Monitoring jest 

uzupełniony o cyfrową autentykację komputera klienta podnosząc bezpieczeństwo usługi. Serwis 

bazuje na protokole NTPv4 (RFC 5905) i specyfikacji Autokey (RFC 5906). Transmisja odbywa się w sieci 

Internet i ma podwyższony poziom bezpieczeństwa przez zastosowanie protokołu szyfrującego 

Autokey, jest cyfrowo zabezpieczona i zapobiega przypadkowym błędom lub złośliwemu atakowi na 

usługę: autentykuje komputer lub system i poprawia bezpieczeństwo danych. Powszechnie używane 

protokoły szyfrujące IPsec nie są zalecane ze względu na znaczący naddatek obliczeniowy, który 

powoduje degradację dokładności czasu. Aplikacja zapisuje offset czasu i delay w bazie i ewentualnie 

alarmuje jeśli offset i/lub delay jest powyżej zadanego kryterium. Serwis jest skierowany do klientów 

o umiarkowanych wymaganiach precyzji i dokładności czasu. W zależności od odległości client-server 

mierzony czasem delay i jakości łącza (symetria) możemy uzyskać dokładność synchronizacji czasu w 

zakresie 100 mikrosekund. 

Będzie to system, którego interfejs użytkownika dostępny będzie poprzez dedykowany portal 

internetowy z zaimplementowanymi procedurami rejestrowania do indywidualnych kont użytkownika 

usługi, które umożliwią skonfigurowanie klienta serwisu monitorowania NTP oraz np. wyświetlenie 

raportów zbiorczych z monitorowania czasu względem czasu urzędowego na obszarze RP. Usługa 

będzie obejmowała dwie procedury: monitorowanie czasu systemowego zwykłe z wykorzystaniem 

procedury odpytywania o czas przez serwer GUM z wykorzystaniem NTP oraz uwierzytelniane z 

wymianą kluczy. Dodatkowe uwierzytelnienie umożliwi użytkownikom sprawdzenie, czy otrzymywane 
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informacje o czasie pochodzą w rzeczywistości z serwera GUM i czy nie zostały zmodyfikowane podczas 

transmisji przez złośliwą stronę trzecią lub błąd sieci (w rezultacie – czy posiadany czas jest zgodny z 

UTC(PL)). Komunikaty czasu będą uwierzytelniane przy użyciu szyfrowania z kluczem symetrycznym 

lub asymetrycznym w sposób w pełni zgodny z opublikowaną dokumentacją NTP. Każdemu 

zarejestrowanemu użytkownikowi zostanie przypisany unikalny klucz szyfrowania, który będzie 

powiązany z adresem IP systemu użytkownika. Zarejestrowany użytkownik będzie mógł komunikować 

się z uwierzytelnionym serwerem za pomocą przypisanego klucza szyfrowania lub przy użyciu 

domyślnego klucza 0, co jest równoważne z wyłączeniem algorytmu szyfrowania. Użytkownicy, którzy 

nie są zarejestrowani, nie będą mogli połączyć się z dedykowanym serwerem pozwalającym na 

uwierzytelnianie, ale mogą korzystać z dowolnego innego (dotychczasowego) serwera GUM. Usługa 

podobna do uruchomionej przez amerykańskiego odpowiednika GUM – NIST: 

https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/time-services/nist-authenticated-ntp-service 

System dystrybucji PTP (f2) 

f2 – system dystrybucji PTP – funkcjonalność jest nowo uruchamianym w GUM kanałem dystrybucji 

czasu UTC(PL). która jest odpowiedzią na potrzeby synchronizacji lokalnych systemów użytkownika, 

które wymagają bardzo dużych dokładności synchronizacji czasu, większych niż te, które można 

uzyskać za pomocą NTP. Precyzja synchronizacji czasu, możliwa do osiągnięcia za pomocą protokołu 

PTP waha się od około 100 mikrosekund dla w pełni programowej implementacji protokołu w systemie 

operacyjnym do kilkudziesięciu nanosekund dla implementacji w pełni sprzętowej (wykorzystywane w 

ramach tej usługi są dedykowane łącza światłowodowe). Zapewnienie dedykowanych łącz 

światłowodowych zwiększa wiarygodność synchronizacji czasu. 

Oprócz potrzeb użytkowników stymulowanych koniecznością zapewnienia synchronizacji na 

wysokim poziomie w ramach własnej działalności (telekomunikacja, energetyka), potrzeby 

użytkowników wynikają również z konieczności spełnienia warunków narzuconych przez prawo 

europejskie (m.in. tzw. Dyretywa eIDAS) względem zapisów mówiących o tym, iż czas używany przez 

jednostki świadczące usługi kwalifikowanego znacznika czasu powinien być spójny pomiarowo z co 

najmniej jednym z czasów dystrybuowanych przez laboratorium realizujące lokalną skalę UTC(k) z 

zachowaniem określonych kryteriów dokładnościowych, a także możliwość spełnienia wymogów 

narzuconych przez podobne zapisy dyrektywy dotyczącej operatorów systemów obrotu finansowego 

(tzw. Dyrektywa MIFID II). 

Użytkownik wypełnia formularz elektroniczny dostępny poprzez portal projektu e-CzasPL, 

który częściowo może zostać uzupełniony danymi wybieranymi z listy. Po wypełnieniu formularza, po 

stronie użytkownika jest spełnienie wymogów technicznych związanych z uruchomieniem usługi (m.in. 

ustanowienie poprzez infrastrukturę operatora dedykowanego łącza światłowodowego między 

wyjściem serwera PTP znajdującym się w GUM, a własnym urządzeniem odbiorczym). Po spełnieniu 

wymagań technicznych, usługa synchronizacji do czasu urzędowego z wykorzystaniem protokołu PTP 

jest generowana dla użytkownika w sposób ciągły (24h/365 dni). 

Wszystkie formalności związane z załatwieniem sprawy są zrealizowane w formie 

elektronicznej (oprócz konieczności spełnienia wymogów technicznych, które są po stronie 

użytkownika). 

Korzystanie z usługi jest w całości bezpłatne. 

https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/time-services/nist-authenticated-ntp-service
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IEEE opisuje PTP jako narzędzie zaprojektowane, aby "wypełnić niszę, która nie jest dobrze 

obsługiwana przez żadną z dwóch dominujących technik, NTP i GPS”. PTP jest przeznaczony do 

lokalnych systemów, które wymagają bardzo dużych dokładności poza tymi, które można uzyskać za 

pomocą NTP. Jest również przeznaczony dla aplikacji, które nie mogą ponosić kosztów odbiornika GPS 

w każdym węźle lub dla których sygnały GPS są niedostępne. 

W ramach realizacji tego procesu, konieczne będzie wyposażenie Laboratorium w dedykowane 

serwery PTP wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu. W Laboratorium znajdują się urządzenia sieciowe 

min. 3 operatorów sieci telekomunikacyjnych, co umożliwia zestawienie połączeń światłowodowych 

lub dedykowanych z wykorzystaniem łącz Ethernet dla dowolnych klientów usługi dystrybucji czasu 

z wykorzystaniem PTP. Efektem tego procesu będzie kompleksowa usługa (tzw. end-to-end) 

dystrybucji czasu UTC generowanego przez jednostkę odpowiedzialną za utrzymywanie oficjalnego 

czasu obowiązującego w Polsce z wykorzystaniem technologii zapewniającej najwyższą dokładność 

(stabilność) i bezpieczeństwo, co jest szczególnie istotne w kontekście potrzeb sektora finansów. 

Usługa podobna do serwisu NPLTime® uruchomionego przez brytyjski instytut metrologiczny 

https://www.npl.co.uk/npltime .  

Aplikacje wieloplatformowe (f3) 

f3 – aplikacje wieloplatformowe – funkcjonalność jest odpowiedzią na potrzebę synchronizacji czasu 

systemowego urządzeń mobilnych, lub komputerów klasy PC, gdy zaistnieje potrzeba działania 

zgodnego z prawem (w odniesieniu do czasu), zgodnie z powszechnymi standardami dotyczącymi 

jakości i/lub bezpieczeństwa, a także w przypadku potrzeby zapewnienia spójności pomiarowej czasu 

stosowanego przez użytkownika z czasem urzędowym w Polsce. Aplikacja pozwala na łatwiejszy dostęp 

do synchronizacji czasu systemowego urządzenia z czasem urzędowym na obszarze RP, lub 

pozwalających na wyznaczenie różnic między czasem systemowym a czasem urzędowym z 

uwzględnieniem opóźnień łącza (asymetrii transmisji) dla klientów indywidualnych, lub przedstawicieli 

przemysłu, którzy wykorzystują powszechnie stosowane systemy operacyjne do działalności, w której 

kluczową rolę odgrywa czas (np. sterowanie procesami przemysłowymi, użytkownicy elektronicznych 

platform zamówień publicznych i obsługujący różne procedury konkursowe). Możliwość uzyskania w 

szybki i nieskomplikowany sposób zegara/wyświetlacza czasu urzędowego, który przykładowo może 

być umieszczony w dowolnym miejscu publicznym. Funkcjonalność usługi e-CzasPL polegająca na 

wykorzystaniu dedykowanych aplikacji synchronizujących jest podobna do funkcjonalności systemu 

(f1) monitorowania czasu serwerów NTP, z zastrzeżeniem iż aplikacje wielosystemowe przeznaczone 

są dla zupełnie innego rodzaju użytkowników. Aplikacje wielosystemowe dedykowane są dla Klientów 

którzy: - nie posiadają serwerów NTP; - nie wymagają bardzo wysokich dokładności i niezawodności od 

narzędzia synchronizującego lub monitorującego rozbieżność ich czasu względem czasu urzędowego; 

- sygnalizują potrzebę korzystania z wiarygodnego źródła czasu w ich urządzeniu elektronicznym 

(mobilnym lub stacjonarnym). 

W celu skorzystania z usługi, użytkownik zapoznaje się z opisem aplikacji, pobiera dobraną do 

potrzeb wersję aplikacji i instaluje na swoim urządzeniu. Następnie dzięki implementacji software’owa 

uproszczonej wersji protokołu NTP – sNTP, każde uruchomienie odpowiedniej opcji pozwala na 

zsynchronizowanie czasu systemowego z czasem urzędowym, wyświetlenie synchronizowanego 

zegara czasu urzędowego w aplikacji (bez zmiany czasu systemowego), lub ciągłe monitorowanie czasu 

systemowego względem czasu urzędowego. Aplikacje umożliwią wyświetlenie raportów i zestawień 

zbiorczych z danego okresu (brak komunikacja z bazą danych serwisu monitorowania GUM – dane 

https://www.npl.co.uk/npltime
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przechowywane są w pamięci urządzenia). Dokładność synchronizacji to w najgorszym przypadku 

wyniesie dziesiętne części sekundy, w najlepszym pojedyncze milisekundy. 

Wszystkie formalności związane z załatwieniem sprawy są zrealizowane w formie 

elektronicznej bez konieczności wypełnienia formularza (oprócz wyrażenia zgód i potwierdzenia 

zapoznania się z regulaminem). 

Korzystanie z usługi jest w całości bezpłatne. 

Grupy odbiorców usługi 

W tabeli poniżej przyporządkowano poszczególnym grupom użytkowników dopasowane do 

ich potrzeb i wymagań funkcjonalności usługi e-CzasPL. Dopasowanie przedstawione jest w sposób 

zero-jedynkowy, tj. zaznaczone znakiem potwierdzenia (✔) dla danej funkcjonalności są tylko te grupy 

użytkowników, którzy będę czerpali wymierne korzyści z jej korzystania oraz którzy identyfikują się 

z rzeczywistą potrzebą na uruchomienie takiej usługi. Brak znaku oznacza mniejsze zainteresowanie 

funkcjonalnością w danej grupie, ale nie oznacza że funkcjonalność nie będzie wcale stosowana w 

danej grupie. 

 

Tabela 7. Interesariusze e-usługi czasu (funkcjonalności) [źródło: opracowanie własne] 

Grupy użytkowników 
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Banki oraz instytucje świadczące usługi finansowe na rynkach 
kapitałowych, a także podmioty dostarczające rozwiązania dla tej 
grupy odbiorców (tzw. FinTech - technologia finansowa) 

✔ ✔   

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze korzystające z usług 
bankowości elektronicznej 

✔ ✔   

Dostawcy energii elektrycznej, operatorzy systemu dystrybucyjnego 
(energetyka) 

 ✔  ✔ 

Operatorzy usług telekomunikacyjnych, a także podmioty 
administrujące systemy i dostarczające rozwiązania dla tej grupy 

✔ ✔   

Podmioty zaangażowane w proces udzielania świadczeń 
telemedycznych 

✔  ✔  

Podmioty zarządzające Centrami Przetwarzania Danych ✔ ✔   
Podmioty świadczące usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego i znacznika czasu 

✔ ✔   

Przedsiębiorstwa wykorzystujące automatykę przemysłową, a także 
podmioty administrujące takie systemy i dostarczające rozwiązania 
dla tej grupy 

  ✔ ✔ 

Podmioty Administracji Publicznej ✔  ✔ ✔ 
Podmioty i przedsiębiorstwa zarządzające portami lotniczymi oraz 
ruchem lotniczym i ruchem kolejowych i ich pasażerowie 

✔  ✔ ✔ 
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Operatorzy i dostawcy programów i usług telewizyjnych (w tym 
telewizji kablowej i cyfrowej) 

  ✔ ✔ 

Podmioty zarządzające systemami i dostarczające systemów do 
inteligentnego zarządzania miastem (Smart City) 

  ✔ ✔ 

Podmioty dostarczające systemów i użytkownicy systemów do 
kryptografii 

✔ ✔   

Podmioty świadczący usługi Blockchain i ich użytkownicy ✔ ✔   
Podmioty dostarczające systemów oraz przedsiębiorstwa i podmioty 
korzystające z systemów elektronicznej ewidencji czasu pracy 

✔  ✔ ✔ 

Dostawcy i operatorzy systemów do pomiaru prędkości odcinkowej   ✔ ✔ 
Podmioty administrujące oraz stosujące elektroniczne platformy 
zamówień publicznych oraz narzędzia do przeprowadzania 
postępowań konkursowych 

✔  ✔  

 Typ e-usługi 

Jest to typ jednakowy dla każdej z funkcjonalności oraz dla całej usługi zbiorczo dla wszystkich 

typów e-usług A2B, A2C, A2A 

Przedsiębiorcy są przyjęci przez Wnioskodawcę jako dominująca grupa użytkowników (usługa 

typu A2B), z uwagi na możliwość wskazania korzyści finansowych w ujęciu pieniężnym, które zostały 

oszacowane i przedstawione w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. „Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania. 

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że usługa adresowana jest także dla wszystkich 

innych grup użytkowników – zarówno obywateli jak i administracji publicznej (A2C, A2A), ma dla nich 

taką sama funkcjonalność, a wartość dodana wygenerowana w wyniku korzystania z e-usługi dla tych 

grup będzie również znacząca. 

 Aktualny poziom dojrzałości e-usługi 

Usługa aktualnie nie jest świadczona w sposób taki, jak została zdefiniowana w ramach 

projektu e-CzasPL („poziom 0”). 

 Docelowy poziom dojrzałości e-usługi 
Tabela 8. Poziom dojrzałości e-usługi (funkcjonalności usługi e-Czas) [źródło: opracowanie własne] 

Funkcjonalność Opis dojrzałości 
Poziom 

dojrzałości 

f1- system 
monitorowania czasu 

Usługa uruchamiana jest w wyniku złożenia wniosku w formie 
elektronicznej, który tylko częściowo może być uzupełniany 
danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy – z listy 
predefiniowanej. Po zainicjowaniu procesu załatwienia sprawy 
(synchronizacji z czasem urzędowym), usługodawca 
automatycznie dostarcza usługę. 

transakcja 
(4) 

f2 - system dystrybucji 
PTP 

Usługa uruchamiana jest w wyniku złożenia wniosku w formie 
elektronicznej, który tylko częściowo może być uzupełniany 
danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy – z listy 
predefiniowanej. Po zainicjowaniu procesu załatwienia sprawy 
(synchronizacji z czasem urzędowym), usługodawca 
automatycznie dostarcza usługę. 

transakcja 
(4) 
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f3 - aplikacje 
wieloplatformowe 

Usługodawca automatycznie dostarcza usługę w zakresie 
odpowiednim do sytuacji życiowej usługobiorcy bez 
konieczności składania formularzy (papierowych i 
elektronicznych). 

personalizacja 
(5) 

 

Jako poziom e-usługi „e-CzasPL” przyjęto poziom 5 jako najwyższy z poziomów osiągniętych 

przez poszczególne funkcjonalności. 

Systemy teleinformatyczne i rejestry, z którymi komunikować się ma usługa 

Usługa będzie komunikowała się z systemem utrzymywania skali czasu urzędowego 

obowiązującego na obszarze RP, który jest administrowany przez Laboratorium. System ten jest 

odpowiedzialny za generowanie i utrzymywanie polskiej implementacji uniwersalnego czasu 

koordynowanego – UTC(PL) i czasu urzędowego powstającego na jego bazie. Głównymi komponentami 

są: zegary atomowe (zespół maserów Wodorowych – aktualnie 1 maser i zespół cezowych wzorców 

częstotliwości – aktualnie 2 zegary), układ sterowania skalą czasu i generowania wzorcowych 

częstotliwości, oraz systemy: porównań krajowych źródeł atomowych(TAI PL) i międzynarodowych 

porównań skal czasu (UTC). 

Usługa dystrybucji kodowanych sygnałów czasu będzie także komunikować się z systemem 

nadawczym Polskiego Radia. 

Inne usługi i procesy, na które usługa może mieć wpływ 

Uruchomienie usługi będzie miało wpływ na zwiększenie niezawodności systemów 

informatycznych bezpośrednich użytkowników e-CzasPL, co wpłynie na poprawę jakości świadczonych 

przez nich usług. Mowa tutaj m.in o systemach bankowości internetowej i mobilnej, elektronicznych 

platformach zamówień publicznych, zautomatyzowanych systemach sprzedaży i walidacji biletów 

komunikacji miejskiej itp. 

W wyniku analizy potrzeb odbiorców ustalono, iż wiele zautomatyzowanych systemów 

potrzebuje ciągłej synchronizacji do czasu urzędowego w celu konieczności zapewnienia skutecznych 

dowodów wyznaczania czasu zajścia danego zdarzenia i ustalania kolejności zdarzeń oraz zapewnienia 

identyfikowalność czasu stosowanego przez organizację z czasem UTC. W przypadku przerw w 

świadczeniu usługi dystrybucji czasu urzędowego z wykorzystaniem NTP (obecna realizacja procesu 

powoduje sumarycznie 50 godzin przerw na rok), systemy użytkowników mogą sygnalizować awarię 

(przerwać pracę), lub działać bez zachowania pełnej sprawności (z niepełną funkcjonalnością). 

Planowany sposób uwierzytelniania 

Każdy użytkownik systemu monitorowania czasu użytkownika (f1) będzie miał indywidualny 

identyfikator oraz dostępne tylko dla niego dane uwierzytelniające. Dostęp do systemu będzie 

wymagał podania identyfikatora oraz uwierzytelnienia. System zapewni, aby hasła charakteryzowały 

się odpowiednią długością i złożonością i aby były cyklicznie zmieniane. Dane służące do 

uwierzytelniania będą przesyłane zawsze z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia SSL/TLS, a hasło 

będzie przechowywane w systemie tylko w postaci zaszyfrowanej. Dostęp do danych przetwarzanych 

w systemie będzie możliwy tylko zgodnie ze zdefiniowanymi profilami oraz uprawnieniami. 

Dodatkowe sama wymiana pakietów NTP w ramach systemu monitorowania czasu będzie 

dodatkowo uwierzytelniona, co umożliwi użytkownikom sprawdzenie, czy otrzymywane informacje o 
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czasie pochodzą w rzeczywistości z serwera GUM i czy nie zostały zmodyfikowane podczas transmisji 

przez złośliwą stronę trzecią lub błąd sieci (w rezultacie – czy posiadany czas jest zgodny z UTC(PL)). 

Komunikaty czasu będą uwierzytelniane przy użyciu szyfrowania z kluczem cyfrowym w sposób w pełni 

zgodny z opublikowaną dokumentacją NTP. Wybór typów kluczy w pełni zgodnych ze specyfikacją 

protokołu NTP pozostanie do rozstrzygnięcia podczas dialogu technicznego przewidzianego w ramach 

realizacji projektu wraz z zamówieniem usługi. Na ten czas możliwymi opcjami są klucze publiczne 

zgodne ze specyfikacją Autokey (RFC 5906), lub użycie symetrycznych kluczy MD5, czy SHA1, lub 

rozważana zostanie możliwość pionierskiej implementacji NTS - „Network Time Security for the 

Network Time Protocol”. 

Rejestry publiczne i udostępnianie informacji sektora publicznego 

Projekt e-CzasPL nie obejmuje rejestrów publicznych.  

System e-CzasPL nie będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego. 

System e-CzasPL nie będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych. 

 

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OPROGRAMOWANIA 

Planowany systemy e-CzasPL oraz udostępnione w ramach niniejszego projektu e-usługi 

zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z zasadami przetwarzania informacji 

wskazanymi w przepisach takich jak: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Dzięki zastosowaniu zasad zapewnienia 

bezpieczeństwa niniejszy projekt realizuje kryterium merytoryczne dla działania 2.1 Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzania danych.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu przetwarzania.  

W ramach projektu nie jest planowane opracowanie nowych dedykowanych dla 

projektowanego systemu standardów technicznych i funkcjonalnych, procedur standaryzujących 

przekazywanie i udostępnianie informacji oraz polityk z wyłączeniem polityki bezpieczeństwa systemu 

informatycznego GUM. 

W ramach Projektu zrealizowane zostaną działania w obszarze: 

• zabezpieczeń systemowych, 

• bezpieczeństwa danych, 

• bezpieczeństwa aplikacji, 

• testów bezpieczeństwa całego rozwiązania. 

System, który zostanie wdrożony będzie spełniał wymagania pozafunkcjonalne dotyczące 

bezpieczeństwa nawiązujące do odpowiednich norm i najlepszych praktyk w danym zakresie 

(standardy i metodyki). Wdrożone rozwiązania będą posiadać w szczególności następujące cechy:  
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• System będzie zgodny z przepisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 4.5.2016, str. 1) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą.  

• Logi systemowe będą zapisywały wszystkie działania użytkowników (zalogowanych 
i niezalogowanych); rejestrowane będą czynności użytkowników w systemie w zakresie 
obejmującym co najmniej: dokonanie wpisu, usunięcie wpisu, zmiana wpisu czy odczytanie 
danych osobowych;  

• W obszarze wymiany danych zastosowane zostaną protokoły komunikacyjne i szyfrujące (SSL).  

Przy realizacji wdrożenia planowanych w ramach projektu rozwiązań zostaną uwzględnione 

także normy PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2, które określają cykl życia usługi na każdym 

etapie tj. projektowanie, wdrażanie, eksploatację, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i 

udoskonalenie zarządzania usługą.  

W Głównym Urzędzie Miar została opracowana Polityka bezpieczeństwa danych osobowych. 

Całościowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji znajduje się na etapie realizacji w ramach 

przygotowania i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Urzędzie 

Miar. Decyzją nr 22 Prezesa GUM z dnia 19 sierpnia 2019 r. powołano Zespół ds. bezpieczeństwa 

odpowiedzialny za opracowanie i aktualizację dokumentacji GUM dotyczącej bezpieczeństwa 

informacji. 

Analiza bezpieczeństwa kodu 

Ze względu na planowane wytworzenie dedykowanego systemu informatycznego zagadnienia 

bezpieczeństwa kodu oprogramowania jak i bezpieczeństwa całego systemu teleinformatycznego 

będą w centrum uwagi zarówno przez Wykonawcę całego systemu jaki i jego komponentów jak i 

Zamawiającego oraz będą poddane analizie kodu pod kątem jego bezpieczeństwa. W przypadku 

aplikacji gotowych, których wdrożenie nie wymaga zmian w kodzie programu dostawca będzie 

zobowiązany na etapie odbioru oprogramowania przedstawić raport z przeprowadzonych testów 

oprogramowania, który będzie zawierał wyniki wcześniej przeprowadzonych analiz ściśle pod kątem 

znajdywania błędów bezpieczeństwa. Raport zawierał będzie opis zastosowanej metody analizy kodu 

źródłowego, opis narzędzi programistycznych, zgodności z wymogami norm w zakresie bezpieczeństwa 

łącznie z analizą podatności oprogramowania. Analogiczne wymogi będą stawiane nowo tworzonemu 

oprogramowaniu. 

Założenia dla analizy: 

Przyjmuje się za właściwą statyczną analizę kodu jako badanie źródeł oprogramowania przy 

wykorzystaniu narzędzi (automatów). Celem analizy jest znajdywanie nieefektywnych konstrukcji oraz 

fragmentów kodu, które noszą znamiona złych praktyk programistycznych, niewydajnych konstrukcji, 

a nawet oczywistych błędów — w tym błędów wykonania lub błędów bezpieczeństwa, które mogą 

pojawić się przy specyficznych danych wejściowych. 

Zakłada się zastosowanie następujących metod analizy: 

• Analiza przepływu danych (ang. „Data Flow Analysis”) — polega na sprawdzeniu zasięgu, czasu 
życia zmiennych oraz zależności między nimi. Identyfikowane są tzw. bloki podstawowe, 
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tworzone są grafy kontroli przepływu (ang. „Control Flow Graph”), a następnie analizowane są 
przepływy danych przy wykorzystaniu tych grafów. 

• Taint Analysis — polega na identyfikacji zmiennych kontrolowanych przez użytkownika, 
oznaczeniu ich (jako „brudne”), a następnie sprawdzeniu przez jakie funkcje zmienne te są 
wykorzystywane. Sprawdzane są z góry zdefiniowane funkcje, które mogą stwarzać problemy 
bezpieczeństwa — funkcje nazywane z angielskiego „Sink”. 

• Analiza leksykograficzna (ang. „Lexical Analysis”) — jest to analiza gramatyczna kodu pod 
kątem wykrywania popularnych konstrukcji powodujących błędy bezpieczeństwa. Ogólnie 
metoda ta polega na wyodrębnianiu pojedynczych jednostek leksykalnych (leksemów, 
tokenów), które pozwalają przeprowadzać analizę w sposób bardziej abstrakcyjny — 
przykładowo z pominięciem nazw zmiennych. Następnie wykrywa się niebezpieczne 
konstrukcje, dopasowując tokeny do słownika niebezpiecznych konstrukcji (wyrażeń). 

Statyczna analiza kodu jest dobrze znana programistom — narzędzia przeprowadzające tego 

rodzaju testy często dodawane są do środowisk programistycznych lub do procesów budowania 

aplikacji, aby nie pozwolić na wypuszczenie kodu niskiej jakości. Statyczna analiza kodu stanowi więc 

często element cyklu wytwarzania oprogramowania (ang. „Software Development Lifecycle”; SDLC). 

Pozwala na szybkie wykrywanie błędów, których naprawa jest prosta i mało kosztowna. 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne 
Bezpieczeństwo techniczne 

System e-CzasPL będzie fizycznie zlokalizowany na profesjonalnym sprzęcie serwerowym 

zarządzanym przez Beneficjenta (nabytym w drodze zamówień publicznych w ramach budżetu 

projektu). Wymagania dla sprzętu nabywanego w ramach projektu zostały opisane w rozdziale 

[zaktualizować]. Z uwagi na specyficzny charakter i status usługi monitorowania rozbieżności czasu 

użytkownika względem czasu UTC(PL) oraz z uwagi na charakter danych, jakie będą w tym systemie 

gromadzone, całość infrastruktury związanej z utrzymaniem portalu internetowego e-CzasPL, usługi 

monitorowania czasu użytkownika oraz z utrzymaniem bazy danych dla tej usługi będzie zlokalizowana 

u Beneficjenta. Miejscem instalacji serwerów czasu NTP będzie Laboratorium z uwagi na konieczność 

zapewnienia jak największej dostępności do wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości. Miejscem 

instalacji serwerów bazodanowych i serwera portalu web będzie nowopowstała, profesjonalna 

serwerownia znajdująca się w gmachu Głównego Urzędu Miar w Warszawie. 

Pomieszczenia Laboratorium są przystosowane do utrzymywania urządzeń służących do 

utrzymywania skali czasu i generowania sygnałów czasu urzędowego (wieloletnie doświadczenie 

w zarzadzaniu specjalistycznym sprzętem). Laboratorium wyposażone jest w klimatyzację precyzyjną 

(utrzymywanie stabilnej temperatury), która podlega ciągłemu monitorowaniu. Zapasowe źródło 

zasilania stanowi akumulatorownia znajdująca się w pomieszczeniach piwnicznych urzędu. Zapasowe 

źródła zasilania pozwalają na podtrzymania pracy krytycznych elementów infrastruktury sprzętowej do 

kilku dób (ponad 72 godz.) po wystąpieniu awarii zasilania sieciowego.  

Serwerownia GUM dysponuje powierzchnią techniczna, objętą całodobowym monitoringiem 

oraz możliwością dostępu serwisowego, z zapewnionym bezpiecznym zasilaniem, klimatyzacją, 

ochroną przeciwpożarową i fizyczną ochroną dostępu oraz posiada niezbędne instalacje i systemy 

techniczne. 
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Kompleksowe rozwiązania informatyczne, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa systemów i sieci w GUM obejmuje:  

• rozwiązania technologiczne z zakresu infrastruktury IT, 

• systemy monitorowania i rejestru zdarzeń,  

• polityki bezpieczeństwa. 

Własny serwer lokalny dla usługi monitorowania czasu i portalu projektu e-CzasPL pod 

wieloma względami jest bardzo korzystnym i wskazanym rozwiązaniem. 

Przede wszystkim, jako krajowa instytucja metrologiczna zyskujemy niezależność i pełną 

kontrolę nad danymi usługi i ich bezpieczeństwem. Hosting zewnętrzny wiąże się z ograniczeniami 

programowymi i środowiskowymi, własny serwer pozwala zaś na pełną konfigurację i dostosowanie 

rozwiązania do naszych potrzeb. Administrator sprawuje bezpośrednią kontrolę nad działaniem 

serwerów przekazujących, ma możliwość dowolnego tworzenia, usuwania i migracji, a jednocześnie 

samodzielnie monitoruje dziennik zdarzeń serwera, zarządza serwerami zapisującymi kopiami danych 

oraz tymi, na których zainstalowane są ważne aplikacje. 

Bezpieczeństwo danych i aplikacji 

Budowane rozwiązanie będzie spełniać wymagania wynikające z normy ISO 27001 regulującej 

bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych. Użytkownik systemu, który 

będzie tego wymagał będzie miał indywidualny identyfikator oraz dostępne tylko dla niego dane 

uwierzytelniające. Dostęp do systemu będzie wymagał podania identyfikatora oraz uwierzytelnienia. 

System zapewni, aby hasła charakteryzowały się odpowiednią długością i złożonością i aby były 

cyklicznie zmieniane. Dane służące do uwierzytelniania będą przesyłane zawsze z wykorzystaniem 

szyfrowanego połączenia SSL/TLS, a hasło będzie przechowywane w systemie tylko w postaci 

zaszyfrowanej. Dostęp do danych przetwarzanych w systemie będzie możliwy tylko zgodnie ze 

zdefiniowanymi profilami oraz uprawnieniami.  

Budowane rozwiązanie będzie spełniać wymagania wynikające z RODO w zakresie 

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

Identyfikacja użytkowników wewnętrznych GUM może być oparta o istniejące systemy 

identyfikacji i monitorowania/autentykacji stosowany w GUM z wykorzystaniem AD. 

Ponadto:  

• Zastosowany zostanie mechanizm weryfikujący okres ważności hasła – wyznaczony zostanie 
maksymalny limit dni, podczas których hasło będzie akceptowane. Po upływie ustalonego 
czasu wymagana będzie zmiana hasła;  

• Wprowadzony zostanie minimalny wymagany poziom złożoności hasła - ustalona zostanie 
minimalna liczba znaków oraz wymagana kombinacja cyfr i znaków specjalnych, małych i 
dużych liter;  

• Opracowana zostanie procedura ubiegania się o utworzenie konta indywidualnego.  

Dane z systemów oraz bazy danych e-CzasPL będą cyklicznie archiwizowane zgodnie z polityką 

bezpieczeństwa GUM. Bezpieczeństwo przechowywanych, zapisywanych i przesyłanych danych 

zostanie zapewnione przez zastosowanie profesjonalnych rozwiązań oraz okresowej archiwizacji.  
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Stworzony system zostanie wyposażony w rejestr zdarzeń, który pozwoli na analizę aktywności 

poszczególnych użytkowników. Dostęp do takiego rejestru posiadał będzie wyłącznie administrator.  

We wdrożonym systemie zastosowane zostaną metody uwierzytelniania, które są adekwatne 

do celów i zakresu projektu oraz są zgodne z przepisami prawa w tym zakresie.  

Testy bezpieczeństwa – penetracyjne i automatyczne 

W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg testów bezpieczeństwa wdrażanego 

systemu. 

W projekcie przeprowadzona zostanie weryfikacja bezpieczeństwa przez wykonawcę pod 

nadzorem specjalistów GUM wg. normy ISO 27001 lub innego równoważnego certyfikatu), a w ramach 

nich testy bezpieczeństwa systemu wraz z infrastrukturą (w tym dostęp do miejsca, gdzie będzie ona 

posadowiona). Testy te będą podzielone co najmniej na: 

• testy penetracyjne wskazanych zasobów wykonywane metodą white-box i black-box, 

• testy bezpieczeństwa aplikacji wytworzonych i dostarczonych w ramach Projektu, 

• testy poprawności konfiguracji i parametryzacji sprzętu serwerowego oraz sprzętu sieciowego 
aktywnego na styku komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w projekcie, 

• testy automatyczne, których zakres będzie zdefiniowany w ramach dokumentacji analitycznej, 
a pełny zestaw wymagań bezpieczeństwa zostanie opisany w SIWZ w ramach wymagań 
pozafunkcjonalnych. 

W ramach powyżej wymienionych testów będą prowadzone również testy kodów źródłowych 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa (czy tworzony kod nie zawiera luk bezpieczeństwa). 

Testy te będą prowadzone w środowisku produkcyjnym systemu teleinformatycznego w co 

najmniej 2 iteracjach przed uruchomieniem produkcyjnym (ramowe terminy przeprowadzenia audytu 

są przedstawione w harmonogramie projektu). Dodatkowo audyt bezpieczeństwa przez Doradcę 

technicznego będzie obejmować także weryfikację dokumentacji oraz procedur organizacyjnych jakie 

będą w posiadaniu Beneficjenta. W ramach pierwszej iteracji testów wszystkie zidentyfikowane błędy 

(w kodzie jak i jakościowe) oraz podatności zostaną zgłoszone Wykonawcy systemu jako błędy o 

statusie krytyczne. W drugiej iteracji testów będzie możliwa weryfikacja czy błędy wskazane w 

pierwszej iteracji zostały skorygowane oraz czy wprowadzone zmiany nie wygenerowały kolejnych luk 

bezpieczeństwa. 

Zakłada się, iż testy te będą prowadzone w fazie testów akceptacyjnych i ich pozytywny wynik 

będzie warunkiem odbioru docelowego rozwiązania. 

System zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej 

Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie 

odbywa się na podstawie powiązanych norm: 

• PN-ISO/IEC 27002:2014-12 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń; 

• PN-ISO/IEC 27005 - w odniesieniu do zarządzania ryzykiem; 

• PN-EN ISO 22301:2014-11- bezpieczeństwo powszechne - systemy zarządzania ciągłością 
działania. 
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W ramach wdrożenia zaplanowano przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu 

teleinformatycznego (bezpieczeństwo sieci, infrastruktury i aplikacji). Weryfikacja bezpieczeństwa 

będzie zrealizowana poprzez m.in. testy penetracyjne realizowane w ramach zewnętrznej usługi 

audytu bezpieczeństwa aplikacji. 

Modułowa budowa systemu 

Rozwiązania wdrażane w ramach projektu będą posiadały modułową strukturę realizującą 

zakładane funkcjonalności. Wykaz modułów i ich funkcjonalność przedstawiony został w rozdziale 0 

„ANALIZA TECHNICZNA” zapewniając jego łatwiejszą budowę, modyfikację oraz eksploatację przy 

optymalnych kosztach budowy i utrzymania.  

Bezpieczeństwo narzędzi informatycznych do synchronizacji czasu 

Infrastruktura sprzętowo-programistyczna utrzymująca usługę dystrybucji czasu urzędowego 

z wykorzystaniem techniki i protokołu NTP zostanie w ramach projektu zmodernizowana w celu 

utworzenia klastra wydajnościowego z zapewnioną redundancją. Z powodu zalet tej techniki opisanych 

w rozdziale [zaktualizować!!!] oraz na podstawie aktualniej oraz przewidywanej liczby użytkowników 

tego kanału dystrybucji, nie można zakładać malejącego zainteresowania usługą synchronizacji 

poprzez NTP. 

Niemniej jednak, serwery NTP mogą być wykorzystywane do przeprowadzania ataków „DDoS 

NTP Amplification” (ang. DDoS - distributed denial of service). Są to ataki wykorzystujące tzw. 

wzmocnione odbicie (ang. reflective amplification) z wykorzystaniem serwera NTP, co powoduje 

zwiększenie przepustowości ataku bez znacznego zwiększania zasobów atakującego w celu 

uniemożliwienia działania systemu komputerowego lub usługi sieciowej ofiary poprzez zajęcie 

wszystkich wolnych zasobów. 

Zazwyczaj procedury zapobiegawcze obejmują instalację najnowszych generacji protokołu NTP 

zaraz po ich opublikowaniu w wersji stabilnej. Takie działania po zakończeniu realizacji projektu będą 

realizowane przez personel Laboratorium. Konieczne jest też zaimplementowanie odpowiednich 

procedur konfiguracyjnych serwerów, które będą zapewnione w ramach zakupu sprzętu wraz z usługą 

konfiguracji. 

Ponadto w ramach realizacji projektu zostały przewidziane testy obciążeniowe będące 

symulacją ataku DDoS (zarówno w podejściu wolumetrycznym jak i aplikacyjnym), które będą 

nadzorowane przez Eksperta ds. serwerów NTP. 

Usługa monitorowania synchronizacji czasu klienta i porównania z czasem UTC(PL) 

reprezentowanym przez serwer NTP Głównego Urzędu Miar będzie uzupełniona o cyfrową 

autentykację komputera klienta podnosząc bezpieczeństwo usługi. Serwis docelowo będzie bazował 

na najnowszych generacjach protokołu NTP (NTPv4, RFC 5905). Transmisja odbywa się w sieci Internet 

i ma podwyższony poziom bezpieczeństwa przez zastosowanie protokołu szyfrującego, jest cyfrowo 

zabezpieczona i zapobiega przypadkowym błędom lub złośliwemu atakowi na usługę. 

Usługa będzie obejmowała dwie procedury: monitorowanie czasu systemowego zwykłe 

z wykorzystaniem procedury odpytywania o czas przez serwer GUM z wykorzystaniem NTP oraz 

uwierzytelniane z wymianą kluczy. Dodatkowe uwierzytelnienie umożliwi użytkownikom sprawdzenie, 

czy otrzymywane informacje o czasie pochodzą w rzeczywistości z serwera GUM i czy nie zostały 

zmodyfikowane podczas transmisji przez złośliwą stronę trzecią lub błąd sieci (w rezultacie – czy 
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posiadany czas jest zgodny z UTC(PL)). Komunikaty czasu będą uwierzytelniane przy użyciu szyfrowania 

z kluczem cyfrowym w sposób w pełni zgodny z opublikowaną dokumentacją NTP. Każdemu 

zarejestrowanemu użytkownikowi zostanie przypisany unikalny klucz szyfrowania, który będzie 

powiązany z adresem IP systemu użytkownika. Zarejestrowany użytkownik będzie mógł komunikować 

się z uwierzytelnionym serwerem za pomocą przypisanego klucza szyfrowania lub przy użyciu 

domyślnego klucza 0, co jest równoważne z wyłączeniem algorytmu szyfrowania. Użytkownicy, którzy 

nie są zarejestrowani, nie będą mogli połączyć się z dedykowanym serwerem pozwalającym na 

uwierzytelnianie, ale mogą korzystać z dowolnego innego (dotychczasowego) serwera GUM. 

Wybór typów kluczy w pełni zgodnych ze specyfikacją protokołu NTP pozostanie do 

rozstrzygnięcia podczas dialogu technicznego przewidzianego w ramach realizacji projektu wraz z 

zamówieniem usługi. Na ten czas możliwymi opcjami są klucze publiczne zgodne ze specyfikacją 

Autokey (RFC 5906), lub użycie symetrycznych kluczy MD5, lub SHA1. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że projekt e-CzasPL może być bardzo dobrą platformą do 

pionierskiego wdrożenia nowego wariantu kryptograficznie zabezpieczonego NTP o nazwie NTS - 

„Network Time Security for the Network Time Protocol” opracowywanego aktualnie przez naukowców 

niemieckiego odpowiednika GUM – PTB, zrzeszonych w ramach grupy zadaniowej „Internet 

Engineering Task Force (IETF)” https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-19. NTS jest 

kryptograficznym mechanizmem bezpieczeństwa kryptograficznego dla synchronizacji klient-serwer z 

wykorzystaniem NTP. W momencie składania niniejszego studium wykonalności trwają prace nad 

standaryzacją mechanizmu NTS. Jeśli do momentu przeprowadzenia dialogu technicznego związanego 

z realizacją usługi monitorowania czasu użytkownika zostanie opublikowana stabilna wersja NTS, 

będzie to ważnym czynnikiem do zaimplementowania tej techniki w ramach projektu e-CzasPL. 

 

UŻYTECZNOŚĆ USŁUGI  

Weryfikacja produktów przez użytkowników 

Metodologia weryfikacji produktów przez użytkowników 

Interfejs aplikacji zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z zaleceniami dotyczącymi User 

Experience/Usability. Wymagania dotyczące Projektu Technicznego, które obejmują aspekty wyglądu 

i dostosowania produktów od strony użytkowej zostały wypisane poniżej: 

Projekt techniczny (dokumentacja analityczna i techniczna) przewidziany do realizacji w trakcie Etapu 

wykonany będzie w oparciu o wymagania określone w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz wyniki analiz 

dokonanych w Etapie analizy przedwdrożeniowej, obejmujące wymagania wynikające z norm: 

• ISO 9241-210:2010 „Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred 

design for interactive systems”, 

• ISO/TR 16982:2002 „Ergonomics of human-system interaction - Usability methods supporting 

human-centered design”, 

• ISO TR 18529:2000 „Human-centered lifecycle process descriptions”, 

• PN-EN ISO 9241-210:2011 „Ergonomia interakcji człowieka i systemu - Część 210: 

Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych”. 

W szczególności obejmować będzie elementy niezbędne do prowadzenia następnie weryfikacji 

i walidacji produktów końcowych przez użytkowników: 

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-19
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1. Szczegółowe makiety interfejsów graficznych poszczególnych Modułów uwzględniające wyniki 
testów przeprowadzonych z udziałem grup kontrolnych (docelowych grup odbiorców), 
zrealizowane zgodnie z następującymi wymaganiami: 

1.1. Projektowanie realizowane będzie zgodnie z zasadami „projektowania zorientowanego na 
użytkownika” (ang. User centered design – UCD), 

1.2. Efektem projektowania będą: 

• projekt interfejsu graficznego, który będzie wygodny w użyciu i estetyczny (wymóg 
potwierdzenia opiniami grup kontrolnych), 

• scenariusze testowe do przyszłej implementacji, 

• nowe wymagania, które zostaną zidentyfikowane przez grupy kontrolne, a nie są oczywiste 
na danym etapie Projektu. 

1.3. Na podstawie dostarczonych diagramów BMM (Business Motivation Model) oraz listy wymagań 
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Wykonawca: 

• wykona makiety statyczne poszczególnych widoków (zgodność z RWD - Responsive Web 
Design), 

• przeprowadzi testy wykonanych makiet statycznych, 

• wykona makiety funkcjonalne, które będą umożliwiały Użytkownikom interakcje 
z systemem, czyli przechodzenie pomiędzy ekranami przygotowanymi w punkcie powyżej, 

• przeprowadzi testy w oparciu o złożone scenariusze, składające się z kilku kroków, 

• powtórzy każdy z powyższych punktów w kilku iteracjach, w zależności od efektów, 
1.4. Jakość makiet w trakcie odbioru mierzona będzie liczbą błędów oraz szybkością reakcji testerów 

określonych w planie testów. 

Weryfikacja produktów typu system teleinformatyczny przez użytkowników podzielona będzie na dwa 

etapy: 

1. Etap prototypowania docelowego rozwiązania – gdy definiowany i projektowany będzie 
optymalny wygląd interfejsu aplikacji/portalu udostępnionego użytkownikom końcowym. Na tym 
etapie stosowane będą testy prowadzone metodą A/B. Testy te mogą się odbywać na makietach 
lub prototypie docelowego rozwiązania. Testy mają na celu zebranie potrzeb docelowych 
użytkowników na zwizualizowanych ekranach systemu, dodatkowo mają za zadanie usprawnienie 
działania portalu/systemu poprzez optymalne rozmieszczenie okien, przycisków czy testów na 
danym układzie strony/ekranu tak, aby jak najbardziej uprościć działanie użytkownika 
(zmniejszając liczbę kliknięć, czy potwierdzeń, itp.). 

2. Etap weryfikacji i walidacji oprogramowania przy kontroli użyteczności docelowej produktu 
obejmować będzie testy prowadzone metodami: 
a. Testów UAT (ang. User Acceptance Test – testy akceptacyjne), które pozwalają na ocenę 

przez użytkowników końcowych czy zaimplementowane funkcjonalności są zgodne 
z wyspecyfikowanymi potrzebami użytkowników oraz czy system w pełni realizuje procesy 
biznesowe. 

b. Testów dynamicznych polegających na weryfikacji czy poprawnie działa całość systemu lub 
jego wybrany komponent poprzez uruchomienie danego procesu biznesowego 
i zweryfikowanie czy dane wyjściowe są zgodne z oczekiwanymi wynikami. 

Testy te są elementem testów w fazie odbioru danego komponentu lub pełnej wersji systemu 

(poza testami integracyjnymi, wydajnościowymi czy testami bezpieczeństwa). 

W wyniku przeprowadzonej rzetelnej analizy zadań, wykonywanych przez użytkowników 

końcowych systemu e-CzasPL, wytypowane zostały trzy główne grupy użytkowników systemu. Ich 

charakterystyka została przedstawiona w poniższej tabeli. Na podstawie wyznaczonych grup w fazie 
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projektowania stworzony zostanie dokument przedstawiający wymagania poszczególnych grup wobec 

oprogramowania.  

 

Tabela 9. Trzy główne grupy użytkowników systemu [źródło: opracowanie własne] 

Nazwa grupy Cechy charakterystyczne Zadania realizowane w systemie 

Wewnętrzni użytkownicy 
systemu 

pracownicy Wnioskodawcy, Osoby 
odpowiedzialne za realizację procesów 
związanych ze świadczeniem usług 
dystrybucji czasu 

realizowanie procesów 
obsługujących elektroniczne 
usługi 

Zewnętrzni użytkownicy 
systemu 

przedstawiciele klientów elektronicznej 
usług dystrybucji czasu 

korzystanie z elektronicznych 
usług 

Administratorzy pracownicy Laboratorium Czasu 
Wnioskodawcy, zajmujący się rozwojem 
i utrzymaniem Systemu 

• nadzorowanie pracy 
systemu, 

• zarządzanie kontami i 
uprawnieniami 
użytkowników, 

• dbanie o bezpieczeństwo 
systemu, 

• wykrywanie i eliminowanie 
nieprawidłowości 

Wszystkie zidentyfikowane potrzeby użytkowników zostaną udokumentowane w postaci 

przypadków użycia z podziałem na grupy użytkowników odpowiedzialnych za ich realizację. Następny 

etap określania potrzeb względem systemu stanowić będzie sporządzenie dokumentu specyfikacji 

wymagań, gdzie zostaną zapisane wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne.  

Przewiduje się zaangażowanie użytkowników oprogramowania we wszystkie fazy związane 

z procesem projektowania i wytwarzania obejmującym okres od fazy analizy po zakończenie 

wytwarzania. W ramach członków powyższych grup wybrana zostanie grupa testująca. Będzie ona 

uczestniczyć w badaniach prototypów oprogramowania, które będą wykorzystywane w procesie 

projektowania docelowego systemu. Wszelkie uwagi grupy testującej odnośnie użyteczności będą 

realizowane i uwzględniane wraz z kolejnymi prototypami.  

Zaangażowanie użytkowników w weryfikację produktów 

W ramach procesu wytwarzania oprogramowania zastosowane zostaną metodyki zwinne, 

zapewniające udział klienta w procesie decyzyjnym oraz dostarczenie klientowi jedynie tych 

elementów, które stanowią dla niego wartość dodaną.  

Przewiduje się zaangażowanie min. 23 przyszłych użytkowników z następujących grup zawodowych 

i społecznych spoza GUM. 

• pracownicy merytoryczni Laboratorium Czasu GUM – 3 osób,  

• pracownicy GUM – 5 osób,  

• przedstawiciele zewnętrznych użytkowników systemu – 15 osób, 
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oraz w całym procesie tworzenia c-CzasPL członkowie Zespołu Projektowego. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano działania mające na celu optymalizację UX (user-

experience) i zapewnienia ergonomii e-usługi czasu. Dostarczone w ramach e-usługi zostaną tak 

zaprojektowane, aby korzystanie z nich było dla użytkownika intuicyjne. Zapewniona zostanie 

odpowiednia responsywność i efektywności projektowanego rozwiązania, przez co rozumie się m.in. 

szybkie reagowanie na polecenia użytkownika, wyświetlanie komunikatów informujących o wydanych 

poleceniach czy też informujących o aktualnym stanie ich wykonywania. Przyjęto założenie, do 

dostarczone rozwiązanie będzie intuicyjne w obsłudze nawet dla początkującego użytkownika. W celu 

weryfikacji dostarczenia produktu spełniającego powyższe wymagania planowane jest 

przeprowadzenie odpowiednich testów tzw. testów użyteczności. W testach tych wezmą udział 

potencjalni użytkownicy, którzy wejdą w interakcję z dostarczonym rozwiązaniem według 

odpowiednich scenariuszy.  

Test z udziałem przyszłych użytkowników w głównej części będzie zrealizowany podczas Testów i 

odbiorów ujętych w Harmonogramie realizacji projektu Gant.Rozdz. Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. „Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.” 

Charakterystyka grupy kontrolnej grupy użytkowników 

Dla wszystkich reprezentantów wskazanych podgrup docelowych tj. użytkowników poszczególnych 

modułów systemu zakłada się, iż będą oni w wieku od 23 lat do 65 lat.  

Wśród przedstawicieli grup docelowych zostaną także zaangażowani do weryfikacji produktów: 

• niepełnosprawni (w GUM zatrudnionych jest ogółem 12 osób niepełnosprawnych, i choć żadna 
z nich nie zajmuje się obecnie usługą czasu to będą zaangażowani do weryfikacji aplikacji lub 
spoza organizacji Wnioskodawcy), 

• osoby słabo widzące (m.in. na potrzeby weryfikacji czy wytyczne WCAG 2.0 zostały poprawnie 
zaimplementowane), 

• osoby nieposiadające dużego doświadczenia w pracy przy komputerze (np. praktykanci czy 
osoby po 60 roku życia), 

Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego i w kolejnych etapach projektu może być i zapewne 

będzie rozszerzana zgodnie z bieżącymi potrzebami projektowymi. 

 

Opis weryfikacji produktów przez użytkowników 
Zakłada się podzielenie weryfikacji produktów przez użytkowników na dwa etapy: 

1. Prototypowania, 
2. Weryfikacji gotowych produktów (w ramach testów akceptacyjnych), 

Plan badań z użytkownikami jest następujący: 

1. Po zebraniu grupy docelowej, zostanie im przestawiony cel badania, jego zakres oraz oczekiwany 
wynik/efekt. 

2. Z każdym użytkownikiem zostanie przeprowadzone wprowadzenie do badania (omówienie 
systemu, przedstawienie wyjaśnienie scenariuszy, itp.). 

3. Po potwierdzeniu przez uczestników weryfikacji/walidacji systemu/komponentu rozpocznie się 
właściwe badanie wg scenariuszy lub w ramach tzw. testów swobodnych, w zależności od potrzeb 
oraz decyzji Kierownika Testów. 
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4. Po zakończeniu badania zostanie ono podsumowane w postaci raportu lub notatki, które będą 
akceptowane przez użytkownika (tak, aby zebrać jak najwięcej informacji z przeprowadzonego 
badania – celem nie może być tylko identyfikacja błędów, ale również ocena czy system 
poprawnie realizuje procesy biznesowe, czy zapewnia wsparcie użytkownika w czynnościach np. 
walidacja wprowadzanych danych, itp. a także, co warto byłoby zmienić lub usprawnić w kolejnej 
iteracji budowy lub modyfikacji systemu/komponentu z punktu widzenia osoby, która docelowo 
będzie korzystać z tego rozwiązania).  

Cele, jakie pozwolą osiągnąć metody weryfikacji produktów przez użytkowników są następujące: 

1. Dla metody badań wskazanych na etapie prototypowania zakłada się, iż docelowy interfejs oraz 
wygląd ekranów zostanie ustalony z użytkownikami docelowymi na wstępnym etapie budowy 
systemu, tym samym gwarantując, iż będzie on dostoswany do potrzeb i wymagań użytkowników  

2. Weryfikacja produktów końcowych w fazie testów akceptacyjnych ma na celu potwierdzenie, 
iż funkcjonalności, które zostały zaimplementowane, w pełni adresują potrzeby biznesowe 
użytkowników oraz gwarantują, iż procesy biznesowe będą poprawnie realizowane (zgodnie 
z ustalonymi scenariuszami). Dodatkowo, w tej fazie testów możliwa jest analiza czy wszystkie 
procesy biznesowe czy funkcjonalności są zaimplementowane w komponencie czy całym 
systemie.  

Po zakończonych testach w fazie wstępnej, czyli na etapie prototypowania, dane będą zbierane 

w postaci raportu, który będzie wkładem do Projektu technicznego systemu w obszarze interfejsów 

oraz procesów biznesowych. Na podstawie uwag zgłoszonych przez osoby uczestniczące w badaniach 

będzie prowadzony proces analityczny przez analityków po stronie Wykonawcy przy nadzorze ze 

strony Zamawiającego oraz podmiotu wspierającego tak, aby wszelkie kluczowe uwagi oraz sugestie 

zgłoszone w trakcie badań były ujęte w doprecyzowaniu przypadków użycia lub wymaganiach 

funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych.  

Po zakończonych testach w fazie odbiorowej z każdego badania powstanie zbiorczy raport 

podsumowujący jego przebieg. W raporcie odnotowane zostaną informacje o przeprowadzonych 

działaniach tj. scenariuszach jakie były wykonywane przez uczestników badania oraz o ich wynikach – 

czy scenariusz zakończył się wynikiem pozytywnym czy negatywnym. Jeśli wynik będzie negatywny, 

to konieczne będzie opisanie jakie błędy lub braki zidentyfikowano i czy są one podstawą do odrzucenia 

produktu. Dodatkowo odnotowywane będą wnioski i sugestie, które po ocenie przez zespół analityków 

i architektów po stronie Zamawiającego mogą być podstawą do przygotowania wniosków o zmianę.  

Raporty z przebiegu testów, o których mowa powyżej będą generowane automatycznie z 

systemu wspierającego przebieg testów (typu np. Jira) na każdym jego etapie. 

DOSTĘPNOŚĆ+ 

Interfejs aplikacji będzie spełniał zalecenia WCAG 2.0 na poziomie AA+ oraz normę EN 301 549 

V1.1.2 (2015–04). Sprawdzenie poziomu dostępności interfejsów i treści systemów informatycznych 

zostanie przeprowadzone przez specjalistów w zakresie dostępności treści, a także poprzez testy 

interfejsu prowadzone przez wyselekcjonowaną grupę użytkowników końcowych z składających się z 

użytkowników 3 wytypowanych projektów w ramach weryfikacji systemu e-CzasPL. Wynikiem audytu 

będzie lista elementów standardu WCAG 2.0, wskazanych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, wraz z określeniem 

poziomu spełnienia wymagań co najmniej na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 



e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP 

 
 

 

 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 113): 

• powiększanie obrazu do 60 razy, 

• wyraźnie prezentowanie z wygładzaniem krawędzi tekstu i obrazów, 

• sterowanie kolorem, kontrastem i jasnością, 

• płynne przewijanie w celu przeglądania długich dokumentów, 

• synchronizowane czytanie dokumentu umożliwi podświetlanie każdego odczytywanego 
słowa, 

• powiększania ekranu w trybach: pełny ekran, podzielony ekran, okienko, lupy, automatycznej 
lupy i zaznaczone obszary, 

• śledzenie fokusa dla Java: pełna dostępność powiększenia dla aplikacji Java, które obsługują 
Java Access Bridge, 

• konfigurację strony dokładnie według wymagań lub łatwego przełączania pomiędzy widokami 
ekranu, 

• czytanie bądź literowanie dowolnego tekstu z ekranu: dokumentu, menu, stron web, 
wiadomości e-mail, 

• czytanie nazw ikon i etykiet elementów graficznych oraz ogłaszanie informacji na temat kroju 
i stylu czcionki, 

• dostęp do elementu powinien być możliwy poprzez wykorzystanie zarówno myszki jak 
i klawiatury. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

Model nabycia praw autorskich 

System e-CzasPL wdrożony w ramach Projektu będzie unikalnym rozwiązaniem opracowanym 

z uwzględnieniem specyfiki zagadnień czasu. 

W ramach projektu wytworzone będzie oprogramowanie, które zostanie opracowane 

jednostkowo dla Zamawiającego - dedykowane jego wymaganiom i specyfice gromadzenia, 

przetwarzania i wymiany informacji z innymi systemami GUM i innych zewnętrznych Oprogramowanie 

dedykowane będzie dostępne dla Wnioskodawcy w postaci zapisu kodu źródłowego z możliwością jego 

dowolnej modyfikacji i brakiem ograniczeń co do jego powielania, udostępniania i uruchamiania.  

Zamawiający w ramach wnoszonej opłaty za wykonanie Systemu otrzyma bezterminowe 

licencje obejmujące wszelkie znane pola eksploatacji, w tym prawo do zwielokrotnienia kodu, jego 

modyfikacji i rozpowszechniania, prawo do rozporządzania utworem składającymi się na System i ich 

opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób 

trzecich (sublicencjonowanie). Umożliwi to dysponowaniem przez GUM, a Wykonawca będzie mógł 

także swobodnie wykorzystywać wytworzone oprogramowanie w innych realizowanych przez siebie 

przedsięwzięciach. Planowanie przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do 

wytworzonego dedykowanego oprogramowania. 

Składnikiem dopełniającym jest inne oprogramowanie z tzw. „półki” jakie będzie zakupione 

przez GUM (m.in. oprogramowanie systemowe i baza danych, którego licencjonowane określone jest 

przez jego producenta/dystrybutora. 
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W ramach Projektu Zamawiający przewidują zastosowanie oprogramowania standardowego, 

którym może być zarówno oprogramowanie narzędziowe własnościowe jak i oprogramowanie 

narzędziowe publiczne (Open Source).  

Publikacja kodu źródłowego 

Wykonawca systemu e-CzasPL będzie miał obowiązek przekazania Zamawiającemu pełnych 

kodów źródłowych, opisu interfejsów, struktur danych do indywidulanie wytworzonej część systemu 

(w tym przykładów ich wykorzystania w kilku najbardziej popularnych językach programowania) 

niezależnie czy to będzie Open Source czy oprogramowanie komercyjne. Dla gotowych komponentów 

oraz bibliotek firm trzecich wykonawca zobowiązany będzie do przekazania opisu interfejsów oraz 

struktur danych oraz licencji na ich wykorzystywanie, także w procesie kompilacji bez ponoszenia 

dodatkowych opłat z wyraźnym wskazaniem rekomendowanego lub obowiązkowego wsparcia m.in. 

aktualizacja do nowszej wersji, suport bazy danych, możliwość przejścia z wersji otwartej na 

komercyjną). 

Wnioskodawca przewiduje udostępnienie kodów źródłowych systemu e-CzasPL w 

szczególności w zakresie interfejsów API. Repozytorium kodów API będzie publikowane na 

dedykowanej witrynie GUM wraz z informacją o zasadach jego wykorzystywania i będzie obejmowało 

m.in. przykładowe zapytania i kodu generującego odpowiednie odpowiedzi po stronie systemu, do 

zaimplemenotowania przez zainteresowanego użytkownika np. w swoim oprogramowaniu wraz ze 

składnią zapytania. Ze względów bezpieczeństwa nie będą publikowane kody źródłowe 

modyfikowanych systemów wewnętrznych GUM, a także kody źródłowe związane z komponentami 

bezpieczeństwa systemu e-CzasPL (np. kluczy kryptograficznych). Z uwagi na istotne ryzyko phishing’u 

Wnioskodawca również nie będzie publikował komponentów odpowiedzialnych za wizualizację 

systemu, aby nie ułatwiać możliwości replikowania elementów systemu w celu podszywania się pod 

GUM. Wnioskodawca będzie stosował się również do wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie 

zasad i miejsca publikacji kodów źródłowych dla jednostek organizacyjnych administracji publicznej.  

Udostępnienie kodu źródłowych systemu e-CzasPL przewiduje się na wniosek zainteresowanej 

jednostki administracji publicznej.  

Analiza ryzyka vendor-locking 

Wnioskodawca planuje pozyskanie oprogramowania oraz sprzętu w ramach procedur 

przetargowych. Dokumenty wytworzone na etapie przygotowania dokumentacji (Opis przedmiotu 

Zamówienia) będą zgodne z wytycznymi, dobrymi praktykami, polityką bezpieczeństwa Urzędu oraz 

Krajowymi Ramami Interoperacyjności, a także zasadami konkurencyjności. Powyższe działania 

zmniejszą ryzyko vendor-lockingu, w szczególności w zakresie oprogramowania zamkniętego. 

Zastosowanie odpowiednich zapisów w dokumentacji przetargowej pozwoli na zmniejszenie ryzyka 

generowania potencjalnych kosztów lub formalnych ograniczeń wykorzystania i rozwoju 

oprogramowania w okresie eksploatacji.  

Zakłada się, że licencje pozyskane w Projekcie zostaną przejęte przez Wnioskodawcę na 

użytkowanie niewyłączne. Wyjątek stanowić będą elementy kodu źródłowego aplikacji wytworzone w 

ramach Projektu, które przejdą na własność Zamawiającego wraz z pełnymi majątkowymi prawami 

autorskimi do oprogramowania dedykowanego. Gwarantuje to możliwie szybkie i nieskomplikowane 

przejęcie obsługi technicznej systemu i powierzenie ewentualnych prac rozwojowych firmie trzeciej. 
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Ponadto, posiadanie przez Wnioskodawcę praw autorskich do rozwiązania będzie umożliwiało 

wykorzystanie komponentów projektu w innych jednostkach administracji publicznej.  

W obszarze oprogramowania dedykowanego Wnioskodawca zastosuje wymagania obligujące 

Wykonawców do używania komponentów oprogramowania standardowego w zakresie serwerów 

aplikacyjnych opartych wyłącznie o otwarte tryby licencjonowania kodu źródłowego OpenSource np. 

JBoss, Apache, i wyłącznie takich, które zapewniają multiplatformowość (mogą być instalowane na 

systemach operacyjnych zarówno z rodziny Linux, jak i Windows). Jednocześnie Wykonawca systemu 

zostanie zobowiązany do przekazania za umownym wynagrodzeniem wszelkich majątkowych praw 

autorskich do wytworzonego oprogramowania dedykowanego (aplikacji, modułów), dokumentacji i 

innych produktów wytworzonych na potrzeby realizacji systemu e-CzasPL oraz przekazania kodów 

źródłowych. W procesie wytwarzania oprogramowania Wykonawca nie będzie mógł implementować 

w systemie elementów rozpowszechnianych na innych zasadach niż powyżej określone (np. płatnych, 

skompilowanych bibliotek, elementów wymagających stałej subskrypcji). Powyższe założenia pozwolą 

na wyeliminowanie zjawiska vendor-lockingu w tej warstwie jednocześnie zapewnią konkurencyjność 

rozwiązań i technologii wymaganą Ustawą Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie pozwolą na 

rozwijanie systemu innym Wykonawcom w przyszłości i uniezależnią Wnioskodawcę od konieczności 

stosowania ściśle określonej platformy systemowej w tej warstwie.  

Warunki licencji dotyczące oprogramowania standardowego nie wnosiły ograniczeń 

wykorzystania i rozwoju oprogramowania w okresie eksploatacji - szczegółowe wymagania dotyczące 

warunków udzielania licencji Wnioskodawca przewiduje zawrzeć w dokumentacji przetargowej). 

Główne założenia przeciwdziałające wystąpieniu ryzyka Vendor-locking: 

• modułowość Systemu w oparciu np. o microserwisy, 

• otwarta licencją umożliwią ponowne wykorzystanie opracowanego rozwiązania w innych 
wdrożeniach w administracji publicznej, umożliwiając w ten sposób redukcję kosztów 
i oddolną standaryzację, 

• jak najszersze w możliwym zakresie pokrycie licencjami typu open source, 

• obowiązek przekazania przez Wykonawcę pełnych kodów źródłowych, opisu interfejsów, 
struktur danych do indywidualnie wytworzonej części systemu niezależnie czy to będzie Open 
Source czy oprogramowanie komercyjne, 

• obowiązek przekazania przez Wykonawcę dla gotowych komponentów oraz bibliotek firm 
trzecich opisu interfejsów oraz struktur danych oraz licencji na ich wykorzystywanie bez 
ponoszenia dodatkowych opłat z wyraźnym wskazaniem rekomendowanego lub 
obowiązkowego wsparcia m.in. aktualizacja do nowszej wersji, suport bazy danych, możliwość 
przejścia z wersji otwartej na komercyjną, 

• uzyskanie koniecznych autorskich praw majątkowych do całego rozwiązania na wszystkich 
polach eksploatacji, które zostaną wskazane jako konieczne dla wprowadzenia danego 
rozwiązania, 

• publikacja kodów źródłowych, 

Zastosowanie przez Wykonawcę komercyjnego oprogramowania nie będzie mogło 

powodować uzależnienia od konkretnego dostawcy czy rozwiązania technicznego ani powodować 

konieczności ponoszenia dodatkowych nieuzasadnionych kosztów licencji. 
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ANALIZA TECHNICZNA 

Planowana architektura rozwiązania 

W ramach realizacji niniejszego projektu planuje się wdrożenie usługi elektronicznej 

dystrybucji czasu urzędowego. 

W skład systemu wchodzić będzie wiele komponentów, które udostępniać będą zestawy 

interfejsów usprawniających prowadzenie działalności gospodarczej. Na poniższym diagramie 

przedstawiony został diagram komponentów systemu e-CzasPL. 

 

Rysunek 8. Kluczowe komponenty architektury aplikacyjnej [źródło: opracowanie własne] 
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Tabela 10. Lista przepływów [źródło: opracowanie własne]  

Lp. 
System 

źródłowy 
System 

docelowy 
Zakres wymienianych danych 

Sposób wymiany 
danych 

Typ 
modyfikacji 

Typ 
interfejsu 

1 

Portal 
Internetowy 
Projektu e-

CzasPL 

Systemy i 
Urządzenia 

Użytkowników 
Wykorzystujących 
Czas (zewnętrzny 

do Projektu) 

Dane i interfejsy związane z 
obsługą rejestracji i logowania kont 
użytkowników, personalizowane 
statystyki monitorowania 
synchronizacji czasu urzędowego, 
wieloplatformowa pozwalającej 
synchronizację czasu systemowego 
urządzenia elektronicznego z 
czasem urzędowym na obszarze RP 
możliwa do pobrania ze strony, 
informacja o statusie generowania 
skali czasu UTC(PL), ostrzeżenie o 
wprowadzaniu sekund 
przestępnych, informacje o 
najbliższych zmianach czasu, 
materiały promocyjno-
informacyjne związane z usługami 
dystrybucji czasu urzędowego i 
skali czasu UTC(PL) dostosowane 
do typu odbiorcy. 

Tryb odwołań 
bezpośrednich 

Krytyczny 
dla sukcesu 

projektu 

Web services/ 
API 

2 

System 
Monitorowania/ 

Autentykacji 
Czasu Użytkowni 

ka 
 

Portal 
Internetowy 

Projektu e-CzasPL 

Prezentowane statystki w formie 
raportów i wykresów zawierające 
dane dot. rozbieżności 
synchronizacji czasu (offset czasu, i 
opóźnienie) na maszynie klienta do 
czasu urzędowego na obszarze RP 
uzupełnione o jego cyfrową 
autentykację. 

Transfer danych 
Krytyczny 

dla sukcesu 
projektu 

Web 
services/API 

3 

System 
Monitorowania/ 

Autentykacji 
Czasu Użytkowni 

ka 
 

Systemy i 
Urządzenia 

Użytkowników 
Wykorzystujących 
Czas (zewnętrzny 

do Projektu) 

Automatyczne odpytywania o czas 
(wymiana pakietów) serwera 
użytkownika z wykorzystanie m 
serwera NTP GUM oraz 
uwierzytelniane z wymianą kluczy. 
Dodatkowe uwierzytelnieni e 
umożliwi użytkownikom 
sprawdzenie, czy otrzymywane 
informacje o czasie pochodzą w 
rzeczywistości z serwera GUM i czy 
nie zostały zmodyfikowane 
podczas transmisji przez złośliwą 
stronę trzecią lub błąd sieci (w 
rezultacie – czy posiadany czas jest 
zgodny z UTC(PL). 

Tryb odwołań 
bezpośrednich. 

Transmisja w sieci 
Internet z 

wykorzystanie m 
protokołu NTP v4 

(RFC5905) i 
specyfikacji Autokey 

(RFC5906) 

Krytyczny 
dla sukcesu 

projektu 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 
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Lp. 
System 

źródłowy 
System 

docelowy 
Zakres wymienianych danych 

Sposób wymiany 
danych 

Typ 
modyfikacji 

Typ 
interfejsu 

4 
System 

Świadczący 
Usługę NTP 

Systemy i 
Urządzenia 

Użytkowników 
Wykorzystujących 
Czas (zewnętrzny 

do Projektu) 

Dane pozwalające na 
synchronizację czasu użytkownika 
do czasu UTC(PL), w tym m.in. 
wskaźnik sekund przestępnych 
oraz informacje uwierzytelniają ce 
zarówno klienta, jak i serwer czasu. 

Tryb odwołań 
bezpośrednich. 

Transmisja w sieci 
Internet z 

wykorzystaniem 
protokołu NTPv4 

(RFC5905). 

Krytyczny 
dla sukcesu 

projektu 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

5 
System 

Świadczący 
Usługę PTP 

Systemy i 
Urządzenia 

Użytkowników 
Wykorzystujących 
Czas (zewnętrzny 

do Projektu) 

Sekwencja wiadomości 
synchronizacyjnych pozwalająca na 
synchronizację czasu użytkownika 
do czasu UTC(PL) z dokładnością 
poniżej 1 mikrosekundy, w tym 
m.in. wskaźnik sekund 
przestępnych. 

Tryb odwołań 
bezpośrednich. 

Transmisja z 
wykorzystanie m 
dedykowanych 

połączeń 
światłowodowych lub 

łączy Ethernet i 
protokołu PTP. 

Krytyczny 
dla sukcesu 

projektu 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

6 
System Generacji 
Skali Czasu GUM 

System 
Dystrybucji Czasu 

Urzędowego i 
Skali Czasu 

UTC(PL) 

Dystrybucja wzorcowych sygnałów 
częstotliwości 1 PPS (pulse- per-
second) oraz sygnału wzorcowego 
o częstotliwości 10 MHz. 
Informacja o aktualnym czasie 
(minuta, godzina i data). 

Transfer danych. 
Transmisja sygnałów 

wzorcowych 
sposobem 

bezpośrednim, dane 
o czasie 

transmitowane z 
wykorzystanie m 
protokołu SCIP 

(Secure 
Communications 
Interoperability 

Protocol). 

Krytyczny 
dla sukcesu 

projektu 
Sprzętowy 

7 

System 
Nadawania 
Sygnałów 

Radiowych 
(komponent 

zlokalizowany w 
Polskim Radiu) 

System Sygnałów 
Kodowanych 
Nadawanych 

Drogą Radiową 

Zapowiedź zmiany czasu, 
zapowiedź dodatkowej sekundy, 
pełna informacja czasowa (rok, 
miesiąc, dzień miesiąca, dzień 
tygodnia, minuta, godzina, 
sekunda). 

Transfer danych. 
Kodowanie informacji 

o czasie z 
wykorzystanie m 
kluczowania fazy 

sygnału, format ramki 
i znaczenie bitów 

określone w procesie 
realizacji projektu. 

Istotny dla 
sukcesu 
projektu 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

8 

System Sygnałów 
Kodowanych 
Nadawanych 

Drogą Radiową 

System 
Nadawania 
Sygnałów 

Radiowych 
(komponent 

zlokalizowany w 
Polskim Radiu) 

Informacje o odchyłce 
częstotliwości fali radiowej w 
stosunku do częstotliwości 
wzorcowej oraz informacje o 
przypadkach wysyłania 
niepoprawnych kodów czasu. 

Transfer danych. 
Transmisja w sieci 

Internet z 
wykorzystanie m 

zdefiniowanych w 
ramach realizacji 

projektu formatów 
wymiany danych. 

Istotny dla 
sukcesu 
projektu 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 
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Lp. 
System 

źródłowy 
System 

docelowy 
Zakres wymienianych danych 

Sposób wymiany 
danych 

Typ 
modyfikacji 

Typ 
interfejsu 

9 

System 
Nadawania 
Sygnałów 

Radiowych 
(komponent 

zlokalizowany w 
Polskim Radiu) 

Systemy i 
Urządzenia 

Użytkowników 
Wykorzystujących 
Czas (zewnętrzny 

do Projektu) 

Zapowiedź zmiany czasu, 
zapowiedź dodatkowej sekundy, 
pełna informacja czasowa (rok, 
miesiąc, dzień, dzień tygodnia, 
minuta, godzina, sekunda) oraz 
sygnały akustyczne wyznaczające 
dokładnie początek każdej godziny. 

Transfer danych. 
Kodowanie informacji 

o czasie z 
wykorzystanie m 
kluczowania fazy, 

format ramki i 
znaczenie bitów 

określone w procesie 
realizacji projektu. 
Sygnały akustyczne 

informujące o pełnej 
godzinie. 

Istotny dla 
sukcesu 
projektu 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

10 

System Sygnałów 
Akustycznych 
Nadawanych 

Drogą Radiową 

System 
Nadawania 
Sygnałów 

Radiowych 
(komponent 

zlokalizowany w 
Polskim Radiu) 

Odpowiednio ukształtowane 
sygnały impulsowe: trwający 100 
ms odcinek sinusoidy 1 kHz, 
rozpoczynający się w jej 
maksimum i nadawany od 55 do 59 
sekundy ostatniej minuty każdej 
godziny (pięć impulsów) oraz 
ostatni impuls, trwający 300 ms, 
którego początek wyznacza 
dokładnie początek każdej 
godziny. 

Tryb odwołań 
bezpośrednich 

Brak 
modyfikacji 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

11 

Wielosystemowe 
aplikacje 

synchronizujące 
czas 

Systemy i 
Urządzenia 

Użytkowników 
Wykorzystujących 
Czas (zewnętrzny 

do Projektu) 

Pakiety danych pozwalające na 
zsynchronizowanie czasu 
urządzenia z czasem urzędowym w 
Polsce (poprzez protokół sNTP – 
simple NTP) i monitorowanie czasu 
systemowy w sposób uproszczony 
poprzez porównanie czasu 
systemowego z czasem 
urzędowym pozyskanym z sNTP 
(po stronie użytkownika, bez 
autentykacji). 

Tryb odwołań 
bezpośrednich 

Krytyczny 
dla sukcesu 

projektu 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

12 

System 
Świadcząc y 

Usługę 
Telefoniczną 

ETTC 

Systemy i 
Urządzenia 

Użytkowników 
Wykorzystujących 
Czas (zewnętrzny 

do Projektu) 

Dane synchronizacyjne dla zegara 
użytkownika wysyłane poprzez 
modemowe połączenie z 
pracującym w Laboratorium 
urządzeniem TDS (Time 
Distribution System) z 
zastosowanie m sygnałów czasu 
European Telephone Time Code. 

Tryb odwołań 
bezpośrednich 

Brak 
modyfikacji 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

13 

System 
Generowania 

Uniwersalnego 
Czasu 

Koordynowanego 

System Generacji 
Skali Czasu GUM 

Informacje odnośnie poprawek dla 
zegarów GUM względem czasu 
UTC. 

Transfer danych 
Brak 

modyfikacji 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 
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Lp. 
System 

źródłowy 
System 

docelowy 
Zakres wymienianych danych 

Sposób wymiany 
danych 

Typ 
modyfikacji 

Typ 
interfejsu 

(UTC zewnętrzny 
do Projektu)) 

14 
System Generacji 
Skali Czasu GUM 

System 
Generowania 

Uniwersalnego 
Czasu 

Koordynowanego 
(UTC) 

(zewnętrzny do 
Projektu) 

Dane z zegarów atomowych 
znajdujących się w posiadaniu 
GUM partycypujące w tworzeniu 
czasu UTC. 

Transfer danych 
Brak 

modyfikacji 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

15 

System Polskiej 
Atomowej Skali 

Czasu TA(PL) 
(zewnętrzny do 

Projektu) 

System Generacji 
Skali Czasu GUM 

Informacje odnośnie poprawek dla 
zegarów GUM względem czasu 
TA(PL). 

Transfer danych 
Brak 

modyfikacji 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

16 
System Generacji 
Skali Czasu GUM 

System Polskiej 
Atomowej Skali 

Czasu TA(PL) 
(zewnętrzny do 

Projektu) 

Dane z zegarów atomowych 
znajdujących się w posiadaniu 
GUM partycypujące w tworzeniu 
skali czasu TA(PL) 

Transfer danych 
Brak 

modyfikacji 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

17 

System Polskiej 
Atomowej Skali 

Czasu TA(PL) 
(zewnętrzny do 

Projektu) 

System 
Generowania 

Uniwersalnego 
Czasu 

Koordynowanego 
(UTC) 

(zewnętrzny do 
Projektu) 

Wkład skali czasu TA(PL) do 
tworzenia skali czasu UTC. 

Transfer danych 
Brak 

modyfikacji 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

18 

System 
Generowania 

Uniwersalnego 
Czasu 

Koordynowanego 
(UTC) 

(zewnętrzny do 
Projektu) 

System Polskiej 
Atomowej Skali 

Czasu TA(PL) 
(zewnętrzny do 

Projektu) 

Poprawki względem UTC dla 
zegarów partycypujących w 
tworzeniu TA(PL). 

Transfer danych 
Brak 

modyfikacji 

Interfejs 
wewnętrznego 

API 

 

Wnioskodawca aktualnie nie posiada wystarczającej infrastruktury technicznej umożliwiającej 

zapewnienie planowanym funkcjonalnościom usługi e-CzasPL wszystkich oczekiwanych przez 

potencjalnych użytkowników charakterystyk jakościowych. Elementy infrastruktury i zespoły urządzeń 

obecnie wykorzystywanych, przedstawionych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. „Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.” wymagają rozbudowy i/lub wymiany na 

nowe. 
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Charakterystyka techniczna infrastruktury, oprogramowania i usług informatycznych z 

kosztami 

Klaster sprzętowy do budowy systemu utrzymywania skali czasu  

W ramach tego podrozdziału został przedstawiony konieczny do nabycia w ramach projektu 

e-CzasPL sprzęt służący do budowy systemu generacji i utrzymywania skali czasu urzędowego jako 

wydajnościowego klastra o zwiększonej niezawodności (zapewnienie redundancji i responsywności 

na awarie). 

Dwa niżej przedstawione schematy blokowe systemu generacji i utrzymywania skali czasu 

urzędowego oraz czasu UTC(PL) opisują odpowiednio stan obecny oraz stan będący rezultatem 

dokonania zakupów i procedur instalacyjnych, konfiguracyjnych i innych, które zostały przewidziane w 

ramach realizacji projektu e-CzasPL. Celem głównym procesu zmiany dotychczasowego systemu 

generacji i utrzymywania skali czasu urzędowego w wydajnościowy klaster o zwiększonej 

niezawodności jest podwyższenie niezawodności całego systemu, co przełoży się na wysoką jakość 

usługi uruchomionej w ramach projektu e-CzasPL. 

 

 

 

Rysunek 9. Schemat blokowy funkcjonującego aktualnie systemu generacji i utrzymywania skali czasu 

urzędowego oraz czasu UTC(PL) [źródło: opracowanie własne] 

 

Przedstawiony na Rysunek 9. Schemat blokowy funkcjonującego aktualnie systemu generacji i 

utrzymywania skali czasu urzędowego oraz czasu UTC(PL) [źródło: opracowanie własne] schemat 

obrazuje aktualną konfigurację systemu generacji i utrzymywania skali czasu urzędowego 

obowiązującego na obszarze PR. Precyzyjny przesuwnik i dzielnik częstotliwości jest zwykle stosowany 

do fizycznej realizacji lokalnej skali czasu – umożliwia korygowanie parametrów fazowych i 

częstotliwościowych generowanego przez zegar sygnału wzorcowego. Korekty (sterowanie skalą 

czasu) wprowadzane są w oparciu o bezpośrednie i zdalne porównania wzorców częstotliwości. 

Aktualnie wykorzystywane urządzenie działa w oparciu o sygnał podawany wyłącznie z jednego źródła 

częstotliwości (zegara), przez co pozostałe zegary mogą pracować w trybie wzorców pomocniczych – 
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ich sygnały są porównywane w trybie ciągłym przez system bezpośrednich porównań skal czasu. 

Funkcja, jaką pełnią zegary pomocnicze jest bardzo ważna, gdyż pozwalają na ciągłe monitorowanie 

parametrów skali czasu i umożliwiają odtworzenie skali czasu w przypadku awarii któregoś 

z kluczowych elementów generacji skali czasu. Niemniej jednak, odtwarzanie skali czasu w przypadku 

awarii systemu przedstawionego na Rysunek 9. Schemat blokowy funkcjonującego aktualnie systemu 

generacji i utrzymywania skali czasu urzędowego oraz czasu UTC(PL) [źródło: opracowanie 

własne]wiąże się z przerwą w pracy systemu, która może potrwać do kilkunastu godzin, lub w 

szczególnych przypadkach do kilkudziesięciu. 

System generacji i utrzymywania skali czasu zrealizowany w sposób, jak to schematycznie 

przedstawiono na Rysunek 10. Schemat blokowy planowanego systemu generacji i utrzymywania skali 

czasu urzędowego oraz czasu UTC(PL) funkcjonującego jako klaster wydajnościowy o zwiększonej 

niezawodności [źródło: opracowanie własne]. pozwala na nieprzerwaną pracę z zachowaniem ciągłości 

skali czasu w przypadku, gdy na którymś z etapów zostałyby wygenerowane dane (sygnały) nie 

spełniające wymagań jakościowych, lub któryś z elementów przerwałby pracę na skutek awarii. 

Wielowejściowy precyzyjny przesuwnik i dzielnik częstotliwości pozwala na monitorowanie w czasie 

rzeczywistym parametrów pracy zegarów z możliwością równoległego przełączenia kanału 

świadczenia usługi między źródłami w przypadku nieprawidłowości pierwotnego źródła. Dane z 

monitorowania są dostępne w czasie rzeczywistym. System pozwoli na generację właściwej skali czasu 

UTC(PL) i „zapasowej” skali czasu UTC(PL)’, której fizyczna realizacja będzie zdefiniowana na wyjściu 

dotychczas używanego femtosteppera. W przypadku awarii krytycznej i zaniku sygnału skali czasu 

UTC(PL), przełączenie na skalę „zapasową” będzie możliwe w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 

selektora sygnałów redundantnych. Selektor jest urządzeniem, które nie będzie podlegało zakupowi w 

ramach projektu, gdyż aktualnie w Laboratorium trwają prace nad opracowaniem takiego urządzenia. 

Przynajmniej dwa cezowe wzorce częstotliwości, podobnie jak w wariancie dotychczasowym, muszą 

pracować w trybie niezależnego monitorowania skali czasu tak, aby wyeliminować 

prawdopodobieństwo wystąpienia niezauważonego czynnika, który mógłby spowodować błędy w 

procesie generacji UTC(PL). 
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Rysunek 10. Schemat blokowy planowanego systemu generacji i utrzymywania skali czasu urzędowego oraz 

czasu UTC(PL) funkcjonującego jako klaster wydajnościowy o zwiększonej niezawodności [źródło: opracowanie 

własne]. 

Standardy architektoniczne i technologiczne  

W Projekcie będą szeroko stosowane otwarte standardy i technologie zarówno w obszarze zarządzania 

projektem jak i wytwarzania produktów specjalistycznych, w szczególności:  

• metodyka zarządzania projektami PRINCE2 m.in. w obszarze prowadzenia projektu, zarządzania 
wytwarzaniem produktów wg Agile oraz stosowania mechanizmów monitorująco-raportujących 
między zespołem projektowym a Komitetem Sterującym, 

• metodyka zwinnego programowania (ang. Agile software development) – grupa metod 
wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym, 
pozwalająca na regularną adaptację opracowywanych prototypów systemu do wymagań 
użytkowników (Zamawiającego oraz interesariuszy projektu), 

• metodyka zarządzania ryzykiem MoR m.in. w obszarze identyfikacji i oceny ryzyka, mitygacji 
zagrożeń i wykorzystywania szans oraz raportowania i analizy wpływu na projekt, 

• zarządzanie usługami ITIL m.in. w zakresie projektowania, wytwarzania, wdrażania i 
ustawicznego doskonalenia wytworzonych e-usług, 

• zarządzanie zmianą Change Management m.in. w obszarze planowania i wdrażania zmian, 
• normy ISO/IEC dotyczące inżynierii oprogramowania, w szczególności normy, 
• SQUARE (normy serii ISO/IEC 2500n); o normy ISO/IEC 27001 dotyczącej systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, 
• normy ISO 9241-11 dotyczącej tworzenia interfejsu użytkownika; o standard WCAG 2.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines) z uwzględnieniem poziomu AA i wybranych elementów 
poziomu min. AA, 

• narzędzia i oprogramowanie typu Open Source m.in. w warstwie systemowej, bazodanowej 
i aplikacyjnej.  
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Informacje o API  

Projekt realizowany będzie przy zastosowaniu otwartych i uniwersalnych interfejsów 

programistycznych aplikacji (API) w celu udostępniania informacji gromadzonych i przetwarzanych 

przez administrację oraz usprawniania komunikacji z Klientami. Projekt zakłada umożliwienie 

podłączenia systemów zewnętrznych Klientów GUM z platformą poprzez dedykowane API, co umożliwi 

bezpośrednią komunikację w zakresie składanych dokumentów elektronicznych i informacji o ich 

doręczeniu. Ponadto, poprzez dedykowane API platforma będzie umożliwiać pobieranie danych w niej 

publikowanych (m.in. standardy XML, CSV, SOAP, JSON) oraz danych gromadzonych w publicznych 

bazach GUM w formatach zgodnych z listą formatów danych określoną w załącznikach do Krajowych 

Ram Interoperacyjności.  

Projekt przewiduje uruchomienie następujących interfejsów API:  

• Dedykowany otwarty interfejs do komunikacji z systemami generującymi czas lub 
monitorującymi czas u użytkownika, 

• Dedykowany otwarty interfejs do pobierania informacji z baz danych GUM, jeżeli takie 
występują (np. pliki graficzne). 

Projektowanie zorientowane na użytkownika  

W ramach realizacji projektu udostępnione zostaną e-usługi zorientowane na użyteczność. Oznacza to, 

że każdy użytkownik wdrożonych usług będzie się mógł posługiwać nimi w bezproblemowy sposób. 

Jednym z kluczowych zadań realizowanych w trakcie opracowania koncepcji oprogramowania e-

CzasPL będzie definiowanie wymagań związanych z użytecznością i ich realizacja. Niezbędnym będzie 

zastosowanie metod projektowania zorientowanego na użytkownika (ang. User-centered design). 

Zastosowanie tych metod przyczyni się do dostarczenia oprogramowania zgodnego z oczekiwaniami 

wszystkich interesariuszy realizowanego projektu. Na poniższym rysunku przedstawiony został proces 

projektowania i budowy systemu w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika.  
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Rysunek 11. Proces projektowania zorientowanego na użytkownika [źródło: opracowanie własne] 

 

Wykonawca systemu planowanego do wdrożenia w ramach realizacji projektu uwzględni w procesie 

wytwarzania oprogramowania normę ISO 9241-210:2010 „Ergonomia interakcji człowieka i systemu - 

Część 210: Projektowanie ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych”, a w 

szczególności:  

• Proces tworzenia opierać będzie na bezpośrednim zrozumieniu użytkowników, zadań oraz 
środowiska w którym system będzie używany, ponieważ niezrozumienie potrzeb użytkowników 
może być przyczyną niespełnienia oczekiwań interesariuszy.  

• Użytkownicy systemu zostaną włączeni w proces tworzenia oraz rozwijania systemu. Kluczowi 
interesariusze systemu będą towarzyszyć we wszystkich etapach projektowania systemu, 
również w etapach, w których tematem będzie specyfikacja wymagań poza funkcjonalnych na 
system.  

• Proces tworzenia jest sterowany i realizowany poprzez wykorzystanie metod ewaluacyjnych. W 
wyniku analizy podobnych lub konkurencyjnych rozwiązań wytworzone zostaną przykładowe 
modele, które podlegać będą ocenie.  

• Proces tworzenia musi być iteratywny. Proces wytwarzania systemu będzie procesem 
etapowym. Każda faza projektowania i budowy systemu będzie podlegać ocenie i kolejnym 
iteracjom.  

• Proces tworzenia będzie wykorzystywać doświadczenie użytkowników. Doświadczenie 
użytkowników systemu będzie jednym z istotnych elementów w projektowaniu systemu.  

• Eksperci tworzący system muszą posiadać interdyscyplinarne umiejętności i perspektywy. 
Zespół roboczy będzie się składał z osób, które są specjalistami w różnych dziedzinach 
związanych z projektem.  

Zastosowanie powyższych wytycznych ma na celu spełnienie wymagań użytkowników. W celu realizacji 

postulatów wynikających z przytoczonej normy szczególna uwaga zostanie zwrócona na interakcję 

interesariuszy z systemem. Oprócz powyższej normy i postulatów z niej wynikających we wstępnym 

etapie przeanalizowane zostaną poniższe normy, które mogą mieć wpływ na sposób podejścia do 

projektowania:  
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• ISO 13407:1999 “Human-centred design processes for interactive systems”. Niniejsza norma 
określa ogólne podejście do projektowania zorientowanego na użytkownika. Norma może służyć 
jako podstawa do zaplanowania co należy robić w celu wytworzenia oprogramowania.  

• ISO TR 18529:2000 „Humancentered lifecycle process descriptions” – zawiera szczegółowe 
wskazówki dotyczące projektowania zorientowanego na użytkownika.  

• ISO TR 16982:2002 „Ergonomics of human-system interaction - Usability methods supporting 
human-centered design”. Norma skierowana jest do kierowników projektów. Przedstawia ona 
metody stosowane do projektowania oraz testowania systemów pod kątem użyteczności.  

3. Kanały dostępu  

Przeprowadzona w ramach realizacji projektu analiza interesariuszy wykazała, że interesariusze 

projektu oczekują wdrożenia usług dostępnych niezależnie od miejsca przebywania i posiadanych 

urządzeń oraz wykorzystywanych technologii – Rozdz. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

„Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.” W oparciu o pozyskane wyniki z przeprowadzonej 

analizy uzgodniono, że wdrożone w ramach projektu e-usługi świadczone będą takimi kanałami 

dostępu jak:  

• Platforma internetowa e-usług  
• Aplikacja mobilna  

Dostęp do usług wdrożonych w ramach projektu będzie możliwy dla każdej grupy odbiorców za 

pomocą urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) oraz urządzeń stacjonarnych przy wykorzystaniu 

przeglądarki internetowej. Usługi będą dostępne dla odbiorców niezależnie od miejsca ich 

przebywania oraz wykorzystywanej przez nich technologii. Jedynym warunkiem pozwalającym na 

skorzystanie z usług będzie posiadanie dostępu do internetu.  

Poziom dostępności usług  

Przyjęte założenia zakładają wykorzystanie wiedzy i doświadczenia personelu, aby wraz z 

nabyciem specjalistycznego sprzętu (atomowe wzorce częstotliwości) możliwe było przeprojektowanie 

architektury systemu generowania wzorcowych sygnałów czasu urzędowego i generowania 

docelowych dla użytkowników sygnałów czasu. Osiągnięcie wartości 99,999% dostępności systemu 

dystrybucji czasu UTC(PL) z wykorzystaniem NTP w skali roku (5 min. niedostępności w roku – 5. klasa 

dostępności systemu – status „High-Availability”) jest maksymalnym możliwym do osiągnięcia 

wynikiem przy zaimplementowaniu odpowiednich, zaplanowanych w ramach projektu rozwiązań. 

Przedstawiony powyżej poziom dostępności e-usług monitorowany będzie przez pracowników 

merytorycznych Laboratorium Czasu GUM. Monitoring dostępności e-usług będzie realizowany za 

pomocą narzędzi do mierzenia poziomu dostępności e-usług wchodzących w skład budowanego 

systemu. 

Działania monitorowania usług, ciągłości działania i powszechności wykorzystania  

Monitoring działania usług wdrożonych w ramach realizacji projektu będzie realizowany przez 

odpowiedni dział Głównego Urzędu Miar. Monitorowanie usług odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu odpowiednich narzędzi zastosowanych w oprogramowaniu e-CzasPL. Wymaganym 

będzie aby Wykonawca dostarczył rozwiązanie, które będzie posiadało funkcje monitorujące w 

szczególności:  
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• Dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, głównie dla 
osób niepełnosprawnych będących klientami e-usług. Dostępność oraz użyteczność będzie 
monitorowana zarówno na etapie realizacji projektu jak i na etapie eksploatacji po zakończeniu 
projektu.  

• Powszechności wykorzystania e-usługi czasu, monitoring wskaźnika odbywać się będzie na 
podstawie raportów generowanych z oprogramowania e-CzasPL. Sprawowanie nadzoru nad 
wskaźnikiem wpłynie na możliwość identyfikacji usług mniej wykorzystywanych w danym 
obszarze. Informacje te będą pomocne w podejmowaniu działań mających na celu 
upowszechnienie wykorzystania e-usługi czasu.  

• Stopień zadowolenia użytkowników z udostępnianych e-usług wraz ze wskazaniem obszarów 
wymagających zmiany, monitoring wskaźnika odbywać się będzie na etapie eksploatacji po 
zakończeniu projektu w oparciu o raporty generowane z oprogramowania e-CzasPL. 
Sprawowanie nadzoru nad wskaźnikiem wpłynie na możliwość dostosowania e-usług do 
użytkowników, a w konsekwencji upowszechnienie wykorzystania e-usług.  
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ZAŁĄCZNIK nr 2 DO PROTOKOŁU KOŃCOWEGO Z DIALOGU TECHNICZNEGO 

(Szczegółowy opis ustaleń dot. przedmiotu zamówienia) 

 

 

USŁUGI OPRACOWANIA, DOSTARCZENIA, KONFIGURACJI I WDROŻENIA SYSTEMU 

1.1 Wymagania generalne wobec Systemu 

1.1.1 Bezpieczeństwo informacji 

 

Zgodność z wymaganiami prawnymi 

Wszystkie rozwiązania zastosowane w Systemie powinny być zgodne z wymaganiami oraz 

ograniczeniami jakie wynikają z wymogów dla systemów informatycznych jakie narzucają: 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 
(RODO). 

Minimalny niezbędny dostęp 

• Wszystkie elementy Systemu powinny być skonfigurowane w sposób zgodny z zasadą 
minimalnego niezbędnego dostępu, to znaczy m.in.: 

• udostępniać jedynie niezbędne do działania usługi, 

• obsługiwać jedynie niezbędne do działania protokoły, 

• mieć włączone jedynie niezbędne do działania moduły oraz funkcje, 

• udostępniać jedynie treści oraz zasoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, 

• nie udostępniać użytkownikom informacji diagnostycznych, developerskich, informacji o 
wersjach wykorzystywanego oprogramowania, szczegółowych komunikatów o błędach oraz 
innych ujawniających wewnętrzne szczegóły funkcjonowania systemu zbędne dla wiedzy 
użytkownika, 

• zawierać jedynie oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu. 

Unikanie podatności z powodu nieaktualnego oprogramowania 

System powinien być wolny i utrzymywany wolnym przez cały okres utrzymywania Systemu przez 

Wykonawcę od podatności wynikających z niezaktualizowanego oprogramowania usługowego, 

systemowego oraz wykorzystywanego w inny sposób przez aplikacje wchodzące w skład Systemu. 

Unikanie podatności wymienionych 

System powinien być wolny i utrzymywany wolnym od podatności wskazanych na liście CWE 3.1 

(Common Weakness Enumeration) przez cały okres utrzymywania Systemu przez Wykonawcę. 

Kontrola dostępu - minimalny zakres informacji identyfikujących użytkownika 

Wymagany zakres identyfikacji użytkownika powinien obejmować minimum następujący zakres 

informacji:  



e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP 

 
 

 

 

• Imię i nazwisko,  

• Login (unikalny kod identyfikacyjny),  

• Hasło. 

Dostęp dla administratorów 

Dostęp do funkcji zarządzających systemem dla administratorów powinien być możliwy tylko poprzez 

zestawienie szyfrowanego tunelu (VPN). 

Kontrola dostępu - przyznawanie dostępu 

Dostęp do systemu przyznawany powinien być pracownikowi przez administratora systemu na 

podstawie otrzymanego wniosku od bezpośredniego przełożonego danego pracownika. 

Kontrola dostępu - GUI dla administratora 

Narzędzie do nadawania uprawnień powinno być zarządzane z poziomu centralnego interfejsu 

graficznego dla administratora. 

Kontrola dostępu - logowanie zdarzeń 

System powinien przechowywać informacje o wszystkich czynnościach wykonywanych w systemie 

wraz z identyfikacją użytkownika dla tych czynności (imię, nazwisko i stanowisko/rola osoby 

wykonującej czynność w systemie). 

Okres przechowywania informacji zostanie określony na etapie przygotowywania planu Projektu. 

Kontrola dostępu - zarządzanie dostępem dla pojedynczego użytkownika/grup użytkowników 

System powinien mieć możliwość przypisywania lub ograniczania dostępu do poszczególnych 

funkcjonalności pojedynczym użytkownikom lub grupom za pomocą uprawnień wg modelu RBAC 

(Kontrola dostępu oparta na rolach) – tj. zróżnicowany dostęp w zależności od użytkownika 

z podziałem na wprowadzanie, akceptację i podgląd danych oraz innych funkcjonalności systemu. 

Kontrola dostępu - centralne zarządzanie dostępem 

System powinien być wyposażony w jedno centralne narzędzie, z poziomu którego będzie możliwe 

nadawanie i odbieranie uprawnień do systemu oraz sprawdzenie: 

• do jakich elementów (modułów) systemu i szczegółowych funkcjonalności w danym module 
użytkownik posiada uprawnienia, 

• którzy użytkownicy posiadają uprawnienia do danego elementu (modułu) systemu lub 
wybranej funkcjonalności w danym module. 

Kontrola dostępu - ograniczenie uprawnień 

W momencie uruchamiania systemu przez użytkownika system będzie identyfikował, jakie grupy 

uprawnień są mu przypisane. Użytkownik będzie korzystał tylko z tych funkcji, które zostały 

zdefiniowane jako dostępne dla niego. 

Po zalogowaniu się do systemu użytkownik będzie widział tylko te elementy poszczególnych 

komponentów systemu, do których posiada uprawnienia. 

Kontrola dostępu - dostęp tylko dla zidentyfikowanych użytkowników 

System ma gwarantować możliwość dostępu do niego tylko dla ograniczonego zbioru 

zidentyfikowanych użytkowników, określonych przez Zamawiającego. Rozwiązanie musi posiadać 
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skuteczne mechanizmy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz sterowania 

uprawnieniami poszczególnych użytkowników w zakresie dostępu do danych, konkretnych ekranów 

i opcji.  

Kontrola dostępu - rodzaje uprawnień 

Użytkownik może mieć nadane uprawnienia do: 

• odczytu,  

• odczytu i zapisu,  

• odczytu, zapisu i usuwania danych, 

• odczytu, zapisu i usuwania danych, a także administracji oraz uruchamiania usług. 

Kontrola dostępu - przypisywanie uprawnień 

System ma mieć możliwość przydzielenia uprawnień dla poszczególnych pracowników oraz 

przypisanie do jednego użytkownika różnych ról. 

Kontrola dostępu - pierwsze logowanie 

Podczas pierwszego logowania (przy pomocy hasła tymczasowego otrzymanego od administratora) 

system powinien wymusić na użytkowniku zmianę hasła na jego indywidualne. 

Kontrola dostępu - okresowa zmiana haseł 

System powinien wymuszać okresową zmianę haseł. Zmiana powinna odbywać się w okresach 

zgodnych z wytycznymi z zakresu bezpieczeństwa, nie rzadziej jednak niż: 

• co kwartał dla użytkowników wewnętrznych, 

• co 30 dni dla administratorów systemu. 

Kontrola dostępu - blokada wykorzystania starego hasła 

System powinien przechowywać historię haseł i nie pozwalać na używanie starego hasła przez okres 

określony w wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, nie krócej jednak niż przez co najmniej 10 cykli 

zmiany haseł. 

Kontrola dostępu - możliwość zmiany hasła 

System powinien mieć możliwość zmiany hasła w dowolnym momencie (nie wymuszonym przez 

zaplanowany czas zmiany haseł) w szczególności w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie 

naruszenia bezpieczeństwa systemu lub ujawnienia hasła, jak również, gdy omyłkowo wpisano hasło 

w pole przeznaczone na identyfikator (login) użytkownika. 

Kontrola dostępu - siła hasła 

System powinien wymuszać hasła zgodne z konfigurowalną polityką haseł w zakresie ich długości 

oraz zestawu wymaganych oraz opcjonalnych znaków wchodzących w skład hasła. 

Kontrola dostępu - zamykanie nieaktywnych sesji użytkownika 

System powinien zapewniać możliwość automatycznego zamykania nieaktywnych sesji użytkownika 

w określonym czasie. System powinien zapewnić możliwość konfiguracji czasu dla nieaktywnych sesji. 

Kontrola dostępu - blokada dostępu po upływie czasu 

System powinien blokować uwierzytelnionym użytkownikom dostęp po upływie określonego 

w konfiguracji czasu braku aktywności użytkownika. 
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Kontrola dostępu - blokada konta użytkownika 

System powinien zapewnić, że wprowadzenie błędnego kodu identyfikacji i hasła musi skutkować 

uniemożliwieniem użytkownikowi dostępu do systemu. Po konfigurowalnej ilości nieudanych prób 

logowania, powinna nastąpić blokada konta użytkownika z możliwością jego odblokowania jedynie 

przez administratora systemu. 

Kontrola dostępu - logowanie prób dostępu do systemu 

System powinien zapewnić, że wszystkie udane i nieudane próby logowania do systemu muszą być 

zapisane w dzienniku zdarzeń. Ponadto musi zapewnić możliwość generowania dziennego raportu 

o próbach nieudanego wejścia do systemu. 

Integralność danych - mechanizmy walidacyjne 

System powinien być wyposażony w mechanizmy walidacyjne dla zapewnienia integralności danych. 

Integralność danych - zarządzanie transakcjami 

System powinien zapewniać mechanizm zarządzania transakcjami gwarantujący integralność 

i spójność danych. 

Integralność danych - zgodność z istniejącymi standardami 

System powinien zapewniać zgodność z obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego rozwiązaniami 

w dziedzinie bezpieczeństwa, w szczególności: gromadzenia, przetwarzania i przekazywania 

informacji. 

Rejestracja istotnych zdarzeń 

System powinien gromadzić informację o wszelkich zdarzeniach dotyczących m.in. poprawnego / 

niepoprawnego logowania, zmiany hasła, zdarzenia systemowe oraz zdarzenia z uruchomionych 

usług. Zbierane logi z poszczególnych elementów, system powinien poddawać korelacji i na tej 

podstawie przedstawiać raporty administratorom.  

Dwustopniowa autentykacja 

Wykonawca zaimplementuje możliwość używania dwustopniowej autentykacji 2FA z użyciem 

dostępnych mechanizmów i aplikacji np. Google Authenticator lub Microsoft Authenticator. Funkcję 

będzie można włączyć z poziomu konta zalogowanego użytkownika lub z poziomu administratora dla 

wybranych lub wszystkich użytkowników zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo portalu - ochrona dostępu 

Wszystkie funkcje strony WWW oraz metody API powinny być zabezpieczone przed 

nieautoryzowanym dostępem tj.: 

• dostępem bez wymaganych uprawnień, 

• dostępem bez odpowiedniej identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika. 

Bezpieczeństwo portalu - dane użytkowników 

Wszystkie funkcje strony WWW oraz metody API powinny w odpowiedni sposób chronić dane 

użytkowników, dane autoryzacyjne oraz inne dane istotne dla bezpieczeństwa informacji przed 

nieautoryzowanym dostępem, przypadkowym ujawnieniem oraz zbędnym kopiowaniem poza 

środowiskiem systemu. 
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Bezpieczeństwo portalu - zabezpieczenie funkcji autoryzacyjnych 

Wszystkie funkcje autoryzacyjne, przypominania hasła, zmiany hasła, itd. powinny być w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed atakami bruteforce oraz innymi atakami ukierunkowanymi na 

pozyskanie tych danych przez osoby trzecie. 

Bezpieczeństwo portalu - zabezpieczenie przed podatnościami 

Wszystkie elementy portalu w tym m.in. mechanizmy zarządzania sesjami użytkowników powinny 

być wolne od podatności związanych z zarządzaniem sesjami sklasyfikowanych w standardach takich 

jak OWASP ASVS lub tożsamych. 

Bezpieczeństwo portalu - zabezpieczenie przed atakami 

Aplikacje portalu powinny być zabezpieczone przed atakami, w tym atakami CSRF. 

Bezpieczeństwo portalu - rozwiązania kryptograficzne 

Wszystkie stosowane rozwiązania kryptograficzne powinny być zgodne ze standardem FIPS 140-2 

poziom 2 lub tożsamym. 

Brak ukrytych funkcji administracyjnych 

Wszystkie elementy systemu powinny być wolne od ukrytych funkcji administracyjnych, w tym 

w szczególności od nieudokumentowanych dostępów administracyjnych, oprogramowania typu 

malware oraz innego oprogramowania dokonującego nieprzewidzianych wymaganiami czynności 

szkodliwych dla bezpieczeństwa informacji przechowywanych i przetwarzanych w systemie. 

1.1.2 Zarządzanie projektem i zamówieniem 

Realizacja Projektu w oparciu o metodykę zarządzania projektami 

Projekt „e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP”, 

w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie, realizowany jest w oparciu o metodykę 

zarządzania projektami PRINCE2.  

Zarządzanie pracami realizowanymi przez Wykonawcę 

Realizując niniejsze zamówienie Wykonawca stosować może swoje wewnętrzne metodyki i standardy 

zarządzania, o ile nie są one sprzeczne z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w niniejszym dokumencie. Proponowane przez Wykonawcę metodyki i standardy zarządzania 

podlegają akceptacji przez Zamawiającego. 

W zakresie procesów wytwarzania produktów systemu Zamawiający nakazuje zastosowanie 

metodyki projektowania zorientowanego na użytkownika (user-centered design). 

Role i obowiązki w projekcie 

Zamawiający wymaga zdefiniowania ról i obowiązków w projekcie w odniesieniu do konkretnych 

osób bądź stanowisk po stronie Wykonawcy. 

Podział umowy na etapy realizacyjne 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy podziału zakresu umowy na etapy realizacyjne i utrwalenie go 

w formie pisemnej w Harmonogramie Prac, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 
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Schemat zarządzania przez produkty 

Zamawiający wymaga, aby etapy realizacyjne umowy powiązane były ze strukturą produktów 

cząstkowych (zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu Umowy). 

Sposób monitoringu postępów prac - postanowienia ogólne 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy odpowiedniego monitoringu postępów prac oraz zarządzania 

ryzykiem, jakością i zmianą.  

W szczególności: 

• monitoring musi dotyczyć następujących sfer: celów określonych w niniejszej dokumentacji, 
zakresu rzeczowego, czasu i kosztów realizacji, jakości produktów oraz uwzględniać 
zarządzanie ryzykiem projektowym, 

• monitoring zakresu umowy musi się odnosić do weryfikacji jej produktów i będzie odbywać 
się poprzez analizę zgodności rezultatów zadań i działań z wymaganiami postawionymi w 
Opisie Przedmiotu Umowy,  

• Zamawiający wymaga, aby w zakresie zarządzania jakością Wykonawca przewidział i 
zaplanował przeglądy jakości produktów umowy (w odniesieniu etapów realizacyjnych), 
które mogą stanowić podstawę do odbiorów cząstkowych. 

Sposób monitoringu postępów prac – zarządzanie ryzykiem 

Wykonawca zobligowany jest do identyfikacji ryzyk projektowych, czyli czynników wpływających na 

wzrost niepewności rezultatu (zarówno o ujemnym, jak i dodatnim wpływie). W związku z 

powyższym Wykonawca jest zobligowany do aktywnego współtworzenia z Zamawiającym Rejestru 

Ryzyk, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za wykonanie zamówienia, jego aktualizacji oraz 

udzielania na żądanie Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w ww. zakresie. 

Sposób monitoringu postępów prac – zarządzanie zmianami 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aktywnego współtworzenia Rejestru Zmian. Zmiany muszą być 

rejestrowane na bieżąco i muszą podlegać ocenie ich wpływu na proces wytwarzania produktów 

umowy. 

Bieżąca kontrola Wykonawcy 

• Niezależnie od uzgodnionego zakresu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
Zamawiający może w każdej chwili wezwać Wykonawcę do przedstawienia informacji nt. 
realizacji umowy, w tym przedstawienia wyników cząstkowych prowadzonych prac, jak 
również zażądać zaprezentowania stanowiska Wykonawcy oraz opracowanych przez niego 
wyników prac w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym przez Strony terminie, lecz nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego wezwania. 

• Wykonawca jest zobowiązany udzielić w ciągu 3 dni roboczych wszelkich informacji, danych i 
wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych 
prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Działania kontrolne nie powinny 
powodować obciążenia skutkami przekroczenia terminów prowadzenia prac przez 
Wykonawcę wynikającymi z tych czynności oraz powinny mieścić się w zwyczajowym zakresie 
działań związanych np. z przeglądem jakości. 

• Monitoring w zakresie terminów realizacji musi być realizowany w oparciu o Harmonogram 
Projektu. W związku z powyższym Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżące 
monitorowanie postępu prac w poszczególnych etapach realizacyjnych. 
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1.2 Oprogramowanie dedykowane 

Opis produktu 

Oprogramowanie utworzone lub istotnie zmodyfikowane przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, mające na celu udostępnienie e-usług. 

Oprogramowanie dedykowane zostanie wytworzone na podstawie dokumentacji analitycznej w tym 

w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej, planu wdrożenia i testów. W ramach 

dostawy oprogramowania dedykowanego Systemu wykonane i przekazane zostaną następujące 

elementy: 

• kody źródłowe wytworzonego oprogramowania Systemu wraz ze wszystkimi wymaganymi, 
skryptami, danymi i plikami konfiguracyjnymi, 

• prototyp systemu - funkcjonalność prototypu zostanie określa na etapie prac tworzenia 
dokumentacji projektowej, 

• specyfikacja procesu integracji, 

• wyniki przeprowadzonych testów automatycznych, wydajnościowych i obciążeniowych, 
realizowanych w oparciu o plany testów, służące do wprowadzenia poprawek w 
oprogramowaniu dedykowanym. 

Potwierdzeniem wykonania produktu będzie protokół odbioru oprogramowania składającego się na 

System. 

1.2.1 Komponenty dziedzinowe 

 K.DZI.01 System dystrybucji czasu urzędowego i monitorowania serwerów 
czasu urzędowego NTP oraz PTP (SDYS) 

Opis komponentu 

Profesjonalny webowy portal czasu urzędowego ma pozwalać na obsługę zarejestrowanych 

użytkowników zewnętrznych, którzy w sposób aktywny lub pasywny chcą monitorować czas swoich 

systemów serwerowych. Aplikacja serwerowa zapewni monitorowanie zarejestrowanych systemów, 

gromadzenie danych w bazie danych i prezentację ich uprawnionym użytkownikom w formie 

wykresów, raportów tabel. Aplikacja serwerowa będzie składać się z modułów odpowiedzialnych za 

poszczególne zadania. Wszystkie one do komunikacji zewnętrznej będą posługiwały się protokołem 

HTTP/S z użyciem formatu JSON i technologii REST. 

Wymagania 

 

Dostawa sprzętu sieciowego 

Wykonawca dostarczy część sprzętową (serwery NTP, PTP, serwery bazodanowe oraz pozostały 

sprzęt sieciowo-bazodanowy) konieczny do uruchomienia wszystkich wymienionych w niniejszym 

dokumencie funkcjonalności Systemu e-CzasPL zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym 

dokumencie. Szczegółowe wymagania minimalne co do sprzętu oraz minimalne ilości dostarczanych 

poszczególnych elementów tego sprzętu zostały określone dalszej części dokumentu. 

Dostawca jest zobowiązany zapewnić w czasie trwania projektu odpowiednie, określone w niniejszym 

dokumencie, czasy reakcji świadczące o responsywności systemu oraz powinien zapewnić 
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bezproblemowo obsługę liczby klientów, o której mowa w niniejszym dokumencie. Jeżeli wymienione 

wymagania minimalne oraz ilości minimalne podane w niniejszym dokumencie nie są wystarczające 

do spełnienia warunków responsywności i wydajności, Wykonawca przed zawarciem umowy jest 

zobowiązany przedstawić kompletny wykaz wszystkich elementów wchodzących w skład 

zamówienia, w szczególności sprzętu (producent, model, konfiguracja), oprogramowania, licencji. 

Sprzęt musi charakteryzować się charakterystyką nie gorszą nić wymagania minimalne określone w 

dalszej części dokumentu. 

Konfiguracja dostarczanych urządzeń 

Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego komplet sprzętu i zapewni profesjonalną konfigurację 

i optymalizację ustawień (np. firewall). 

Klaster wydajnościowy NTP 

Wykonawca zaprojektuje i wdroży systemy dystrybucji czasu urzędowego z wykorzystaniem techniki 

NTP jako klastra wydajnościowego o zwiększonej niezawodności – zapewnienie możliwości 

przełączania serwisu dystrybucji czasu na inny serwer w przypadku awarii innej maszyny 

(redundancja) – konfiguracja balanserów ruchu sieciowego itp. Zostanie wykonana profesjonalna 

konfiguracją oprogramowania serwerów NTP dystrybuujących czas urzędowy, tj. serwerów NTP: 

tempus1.gum.gov.pl – 194.146.251.100 , tempus2.gum.gov.pl – 194.146.251.101. 

Dostawa sprzętu sieciowego 

Wykonawca zaprojektuje i wykona dostępny wyłącznie dla użytkowników wewnętrznych 

(pracowników GUM) modułu zautomatyzowanego monitorowania liczby odpytywań serwerów 

tempus1.gum.gov.pl oraz tempus2.gum.gov.pl o czas (zbieranie statystyk w trybie ciągłym na temat 

użytkowników usługi dystrybucji czasu NTP). Wymagane minimum zbieranych danych – liczba 

odpytań serwera GUM o czas w określonym przedziale czasu. Inne dane dot. usługi dystrybucji czasu 

NTP (np. liczba unikatowych adresów IP klientów w zadanej jednostce czasu) będą ustalone na etapie 

opracowania szczegółowej architektury systemu po podpisaniu umowy. 

Konfiguracja serwerów PTP 

Wykonawca profesjonalnie skonfiguruje dostarczone serwery PTP w zakresie świadczenia usługi 

dystrybucji czasu urzędowego z wykorzystaniem protokołu PTP oraz dedykowanych połączeń 

światłowodowych. 

 K.DZI.02 Serwis monitorowania czasu urzędowego (SMON) 

Opis komponentu 

Profesjonalny webowy portal czasu urzędowego ma pozwalać na obsługę zarejestrowanych 

użytkowników zewnętrznych, którzy w sposób aktywny lub pasywny chcą monitorować czas swoich 

systemów serwerowych. Aplikacja serwerowa zapewni monitorowanie zarejestrowanych systemów, 

gromadzenie danych w bazie danych i prezentację ich uprawnionym użytkownikom w formie 

wykresów, raportów tabel. Aplikacja serwerowa będzie składać się z modułów odpowiedzialnych za 

poszczególne zadania. Wszystkie one do komunikacji zewnętrznej będą posługiwały się protokołem 

HTTP/S z użyciem formatu JSON i technologii REST. 

Wymagania 
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Rejestracja i logowanie 

Serwis zapewni obsługę rejestracji i logowania kont użytkowników zewnętrznych serwisu 

monitorowania czasu użytkownika z wykorzystaniem narzędzi opisanych w części „Komponenty 

Techniczne”. 

Rejestracja i logowanie 

Serwis zapewni narzędzia do konfigurowania sposobu, zakresu i parametrów technicznych usługi 

monitorowania czasu na serwerach użytkownika przez serwis monitorowania SMON. 

 Kategorie użytkowników SMON 

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wykorzystania usługi monitorowania czasu swoich 

serwerów z wykorzystaniem serwisu monitorowania czasu urzędowego (SMON). Usługa dotyczy 

dwóch kategorii serwerów z zainstalowanym oprogramowaniem NTP: 

(1) Użytkownicy z publicznie dostępnym serwerem NTP, 

(2) Użytkownicy z prywatnym serwerem NTP. 

W zależności od klasy serwera użytkownika stosowany będzie jeden z dwóch mechanizmów 

monitorowania. W każdym przypadku ostemplowane czasem dane są przekazywane do bazy danych 

serwisu monitorowania SMCU. W ramach tego zadania, wykonawca dostarczy oprogramowanie do 

kryptograficznego stemplowania danych czasem o odpowiedniej wydajności. 

  

Funkcjonalność SMON dla publicznie dostępnych serwerów NTP 

W przypadku kategorii (1) będzie działała usługa monitorowania czasu systemowego hosta(ów) 

klienta.  Polega ona na okresowym odczycie  czasu zegara klienta i porównaniu z czasem urzędowym 

UTC(PL) serwera czasu GUM. Procedura porównania zegarów odbywa się na bazie protokołu NTP z 

wykorzystaniem specjalizowanego rozwiązania reverse-NTP. Dane pomiarowe: clock offset, roundtrip 

delay, RMS jitter są przekazywane do serwera stemplującego i następnie zapisywane w bazie danych. 

Usługa zawiera uwierzytelnienie cyfrowe (autentykacji) serwera metodą klucza symetrycznego. 

Klucze symetryczne do autentykacji będą generowane w serwisie autentykacji czasu urzędowego 

(SAUT), skąd muszą być pobrane przez użytkownika i zainstalowane na monitorowanym serwerze. 

Monitorowany serwer musi spełniać następujące wymogi techniczne: 

1. Mieć przypisany publiczny adres IP 
2. Mieć otwarty port NTP 
3. Umożliwiać pobranie przez serwer monitorujący (stały adres IP) danych o czasie np. przez 

NTPQ 
4. W przypadku zastosowania autoryzacji – wymagany jest dostęp przez router bez używania NAT 

(translacja adresów). 
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Rys. 1. Schemat monitorowania bezpośredniego dla użytkowników z publicznie dostępnym serwerem NTP 

 

Funkcjonalność SMON dla prywatnych serwerów NTP 

W przypadku kategorii (2) będzie dostępna usługa audytu czasu klienta dla serwerów niedostępnych 

publicznie. Ten wybór dotyczy sytuacji, gdy sieć klienta Intranet jest oddzielona od sieci publicznej 

Internet podsiecią zdemilitaryzowaną DMZ.  Zegar główny klienta jest umieszczony w Intranecie a 

jego czas należy porównać z czasem UTC(PL).  

W tej sytuacji wymagane jest zainstalowanie na komputerze wewnątrz sieci, który jednocześnie ma 

dostęp do Internetu przez protokół HTTPS, oprogramowania działającego jako serwis w tle. 

Wykonawca opracuje oprogramowanie monitorujące dla platformy Windows oraz Linux. Użytkownik 

będzie także mógł opracowań własne oprogramowania i zintegrować je z publicznie dostępnym API 

na serwerach GUM. W takim przypadku, niezbędne jest pobranie przez użytkownika certyfikatów SSL 

dla  komputera na którym będzie uruchomione oprogramowanie. Certyfikaty można będzie 

wygenerować w PCU, następnie ręcznie pobrać i zainstalować. W przypadku aplikacji monitorującej 

GUM, certyfikaty są pobierane automatycznie. 
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Rys. 2. Schemat monitorowania pośredniego dla użytkowników z prywatnym serwerem NTP 

 

Wykonawca zrealizuje dedykowane oprogramowanie realizujące serwis monitorowania 

synchronizacji czasu serwerów NTP klienta i porównania z czasem UTC(PL) reprezentowanym przez 

serwer NTP Głównego Urzędu Miar o statusie Stratum1 z opcjonalnym uwierzytelnianiem (ang. 

Authenticated Network Time Protcol Service). Monitoring będzie uzupełniony o cyfrową autentykację 

komputera klienta podnosząc bezpieczeństwo usługi.  

Wykonawca opracuje protokół dla sygnałów audytowych wraz z API. Będzie on udostępniony dla 

użytkowników systemu. 
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Pozostałe wymagania SMON 

Wymagania dotyczące serwisu monitorowania czasu urzędowego: 

1. Serwis bazuje na protokole NTPv4 (RFC 5905). Jeśli w trakcie opracowania szczegółowej 
architektury systemu zasadnym będzie wykorzystanie innej wersji protokołu, na wniosek 
wykonawcy, Zamawiający może dopuścić do użycia inny protokół. 

2. Wykonawca przygotuje przykłady implementacji na podstawowych platformach (Windows/Linux). 
3. Wymagania wydajności serwisu monitorowania 

a. Maksymalna liczba monitorowanych serwerów: 5000 
b. Częstość zapytań do każdego serwera monitorowanego: max. 64 sekundy 

4. Serwis będzie wyznaczał i gromadził dla użytkownika co najmniej następujące dane pomiarowe: 
- clock offset, 

- roundtrip delay, 

- RMS jitter. 

5. Serwis monitorowania wyliczy z zebranych dobowo danych pomiarowych offset, delay i jitter 
następujące parametry określające jakość czasu zegara klienta: 

a. średnia wartość offsetu 
b. offsetMIN: minimalna wartość offsetu 
c. offsetMAX: maksymalna wartość offsetu 
d. średnia wartość RMS jitter 
e. średnia wartość delay 

 

6. Serwis wygeneruje alert, gdy wartość delay przekracza zadany próg delayMAX (2-3 krotne kolejne 
przekroczenie progu). W zależności od wyboru użytkownika, system umożliwi wysyłanie ostrzeżeń 
e-mailem w przypadku, gdy offset i/lub delay (rozbieżności) czasu użytkownika są powyżej 
zdefiniowanego przez użytkownika kryterium. 
Serwis Zapewni możliwość wyświetlania personalizowanych dla użytkownika statystyk 

monitorowania synchronizacji czasu urzędowego. Czas przechowywania statystyk do usunięcia 

zapisów z bazy danych będzie ustalony na etapie opracowania szczegółowej architektury systemu 

po podpisaniu umowy, jednak będzie on nie krótszy niż 6 miesięcy. 

 

Wydawanie dokumentów potwierdzających zgodność czasu 

Zarejestrowaniu użytkownicy, korzystający z funkcjonalności monitorowania dokładności 

synchronizacji posiadanych serwerów NTP do czasu urzędowego, będą mieli możliwość przekazania 

przez swoje konto w systemie e-CzasPL wniosku o wydanie w formie elektronicznej dokumentu 

(certyfikatu lub świadectwa) potwierdzającego zgodność czasu realizowanego za pomocą 

monitorowanego serwera NTP z czasem urzędowym z określoną dokładnością w zadanym okresie 

czasu. Formularz wniosku będzie umożliwiał użytkownikowi wykazanie (pole z krótkim opisem) 

istnienia uzasadnionego interesu prawnego (np. podmiot świadczący usługę kwalifikowanego 

znacznika czasu). Taki wniosek będzie widoczny i możliwy do akceptacji lub odrzucenia przez 

użytkowników wewnętrznych. W odpowiedzi na wniosek, Serwis SMON będzie umożliwiał 

wygenerowanie dokumentu elektronicznego (np. w formie pdf), na którym przedstawione byłyby 

parametry określające jakość czasu zegara klienta dla danego okresu przechowywane w bazie. Serwis 

umożliwi złożenie podpisu cyfrowego przez użytkowników wewnętrznych (pracowników GUM) pod 

elektronicznym dokumentem zgodnie z wymogami opisanymi w części „Komponenty Techniczne” 

w zakresie podpisu elektronicznego. 
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 K.DZI.01 Serwis uwierzytelniania/autentykacji czasu urzędowego (SAUT) 

Opis komponentu 

Usługa pobrania czasu urzędowego UTC(PL) z serwera GUM przez hosta klienta z uwierzytelnianiem 

serwera GUM. Usługa powszechna, wykorzystuje serwis sieciowy NTP wysokiej wydajności 

i niezawodności. 

Serwis będzie oferował dodatkowe uwierzytelnienie umożliwiające sprawdzenie, czy otrzymywane 

informacje o czasie urzędowym pochodzą w rzeczywistości z serwera GUM i czy nie zostały 

zmodyfikowane podczas transmisji przez złośliwą stronę trzecią lub błąd sieci (w rezultacie – czy 

posiadany czas jest zgodny z UTC(PL)). Komunikaty czasu będą uwierzytelniane przy użyciu 

szyfrowania z użyciem metody opisanej w specyfikacji protokołu NTP. Każdemu zarejestrowanemu 

użytkownikowi zostanie przypisany unikalny klucz szyfrowania, który będzie powiązany z adresem IP 

systemu użytkownika. Zarejestrowany użytkownik będzie mógł komunikować się z uwierzytelnionym 

serwerem NTP GUM za pomocą przypisanego klucza szyfrowania lub przy użyciu domyślnego klucza 

0, co jest równoważne z wyłączeniem algorytmu szyfrowania. Użytkownicy, którzy nie są 

zarejestrowani, nie będą mogli połączyć się z dedykowanym serwerem pozwalającym na 

uwierzytelnianie, ale mogą korzystać z dowolnego innego (dotychczasowego) serwera GUM. 

Transmisja autoryzacji odbywa się w sieci Internet przy użyciu szyfrowania symetrycznego z 

odpowiednio długim kluczem szyfrującym, jest cyfrowo zabezpieczona i zapobiega przypadkowym 

błędom lub złośliwemu atakowi na usługę: autentykuje komputer lub system i poprawia 

bezpieczeństwo danych. Klucze szyfrujące są dystrybuowane do użytkownika poprzez jego konto w 

usłudze eCzasPL. 

 

Wymagania 

Wymagania dot. metody uwierzytelniania 

Serwis będzie umożliwiał pobranie czasu urzędowego UTC(PL) z serwera GUM przez hosta klienta 

i przeprowadzenie uwierzytelnienia (autentykacja cyfrowa) serwera metodą klucza symetrycznego 

lub asymetrycznego w pełni zgodny z opublikowaną dokumentacją techniczną protokołu NTP. 

Wykorzystanie konkretnego algorytmu szyfrowania i rodzaju udostępnianych kluczy zgodnych z 

techniką NTP będzie ustalone na etapie opracowania szczegółowej architektury systemu po 

podpisaniu umowy. 

Dystrybucja kluczy 

Serwis internetowy umożliwi e-CzasPL umożliwi dystrybuowanie do zewnętrznych użytkowników 

zalogowanych na prywatne konto w usłudze eCzasPL, odpowiednich unikatowych kluczy szyfrujących 

oraz ich aktualizację wg założeń ustalonych na etapie opracowania szczegółowej architektury 

systemu po podpisaniu umowy. 

 K.DZI.01 Moduł webowy zegara czasu urzędowego (WZCU) 

Opis komponentu 

Moduł funkcjonujący w ramach ogólnodostępnej części publicznej Portalu Systemu e-CzasPL, który 

pozwala na prezentację czasu urzędowego pobieranego z wzorcowych serwerów czasu GUM w 

postaci zegara synchronizowanego z zewnętrznym autorytatywnym serwerem czasu, tzw. serwerem 
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NTP: tempus1.gum.gov.pl – 194.146.251.100 , tempus2.gum.gov.pl – 194.146.251.101, 

wyświetlanego w ramach witryny web dostępnej z poziomu przeglądarek internetowych. Moduł 

zawiera również elementy użytkowe, tj. posiada zaimplementowaną obsługę zjawisk związanych z 

czasem tj. np. zmiany czasu z zimowego na letni oraz obsługę tzw. sekundy przestępnej. 

Moduł powinien być dostępny jako usługa na portalu informacyjnym Systemu. 

Wymagania 

Algorytm zapewniający dokładność synchronizacji 

Aplikacja działająca jako klient przeglądarkowy, która zapewni wyświetlanie w ramach 

ogólnodostępnej części publicznej Portalu Systemu e-CzasPL zegara synchronizowanego z serwerami 

czasu urzędowego z wykorzystaniem protokołu sNTP, lub innego algorytmu analogicznego do 

synchronizacji z wykorzystaniem sNTP. Algorytm powinien zapewniać dokładność synchronizacji 

zbliżonej do dokładności uzyskiwanych z wykorzystaniem protokołu sNTP w wyniku rejestrowania po 

stronie klienta przeglądarkowego kolejnych zapytań serwera NTP o czas, obliczania średnich odchyłek 

i implementowania poprawek do zegara wyświetlanego w czasie rzeczywistym na Portalu Systemu e-

CzasPL. 

Elementy użytkowe zegara 

Aplikacja będzie miała funkcjonalność wyświetlania czasu urzędowego i różnicy czasu lokalnego 

(czasu systemowego urządzenia użytkownika) w stosunku do czasu urzędowego, będzie wyświetlała 

również aktualną datę i nazwę aktualnego dnia tygodnia. Moduł powinien mieć zaimplementowaną 

możliwość przełączenia na tryb pełnoekranowy, który pozwoli w sposób ciągły wyświetlać na pełnym 

ekranie czas urzędowy w Polsce w szacie graficznej zgodnej z identyfikacją wizualną GUM. Jeśli 

będzie to technologicznie możliwe, włączenie trybu pełnoekranowego zegara powinno blokować 

funkcje czasowego wygaszania ekranu i przejścia komputera z tryb uśpienia do czasy wyłączenia 

trybu pełnoekranowego. 

Sygnalizowanie błędów 

Moduł będzie w sposób graficzny informować użytkownika o ewentualnym braku synchronizacji 

z serwerem NTP (np. z powodu braku połączenia internetowego, awarii itp.) np. przy użyciu kolorów: 

czerwonego i zielonego, co powinno wpływać na zwiększenie wiarygodności przedstawianych 

informacji o czasie. Zostaną uwzględnione następujące reguły informowania o niewłaściwych 

stanach:  

• jeżeli wartość delay (czas transmisji pakietu NTP - parametr który jest przesyłany w pakiecie 
NTP) będzie większy niż 1,5 sekund, algorytm odpytywania o synchronizację powinien uznać 
taki stan jako „brak  synchronizacji z serwerem NTP”; 

• - jeżeli nie odnotowano synchronizacji z serwerem NTP (wymiany pakietów z serwerem NTP) 
w okresie dłuższym niż 1 minuta, algorytm odpytywania o synchronizację powinien uznać ten 
stan jako „brak  synchronizacji z serwerem NTP”; 

• do momentu uzyskania pierwszej wymiany pakietów z NTP (do momentu 
zsynchronizowania), algorytm przyjmuje status „brak synchronizacji z serwerem NTP”; 

• w pozostałych przypadkach powinien być przyjęty status „synchronizacja z NTP”; 

• dodatkowe reguły dot. wyświetlania informacji o braku synchronizacji zwiększające 
wiarygodność wyświetlanego czasu mogą być definiowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 
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Wyświetlanie właściwego czasu niezależnie od ustawień 

Wyświetlany w tym module czas powinien być zawsze ustawiony dla strefy czasowej właściwej dla 

Warszawy, niezależnie od tego jaka w urządzeniu jest wybrana strefa czasowa, a także niezależnie od 

ustawień systemowych zegara. 

Widżet z funkcją zegara czasu urzędowego 

Zostanie również przygotowany zegar wykorzystujący mechanizm modułu zegara czasu urzędowego, 
który będzie możliwy do udostępnienia Użytkownikom w postaci gotowego graficznego nośnika 
informacji (widżet) jako dodatek do zamieszczenia na dowolnej witrynie internetowej. Widżet będzie 
zawierał co najmniej następujące elementy: zegar czasu urzędowego, sygnalizację poprawności 
synchronizacji, tekst „Czas Urzędowy w Polsce” i logo GUM. 

Technologia wykonania widżetu 

Widżet powinien zostać wykonany w zaproponowanej przez Wykonawcę technologii właściwej dla 
tworzenia komponentów web (np. techniki JavaScript, Flash, HTML and CSS), która umożliwi 
zaimplementowanie wszystkich funkcjonalności związanych z wyświetlaniem czasu właściwych dla 
modułu zegara czasu urzędowego, a także umożliwiającej jak najszersze, i możliwie najbardziej 
bezproblemowe wykorzystanie dodatku i implementowanie na dowolnej stronie za pomocą 
standardowych technik i narzędzi (np. opublikowanie widżetu jako dodatek w postaci kodu HTML do 
wklejenia na stronie). 
 

 K.DZI.08 Wieloplatformowe aplikacje pozwalające na synchronizację 
z czasem urzędowym (WAPP) 

Opis komponentu 

Moduł funkcjonujący jako niezależne aplikacje możliwe do zainstalowania na urządzeniu 

użytkownika, dostępne do pobrania z ogólnodostępnej części publicznej Portalu Systemu e-CzasPL. 

Komponent WAPP jest odpowiedzią na potrzebę synchronizacji czasu systemowego 

urządzeń mobilnych oraz  komputerów klasy PC, gdy zaistnieje potrzeba działania zgodnego z 

prawem (w odniesieniu do czasu), zgodnie z powszechnymi standardami dotyczącymi jakości i/lub 

bezpieczeństwa, a także w przypadku potrzeby zapewnienia spójności pomiarowej czasu 

stosowanego przez użytkownika z czasem urzędowym w Polsce. Aplikacja pozwoli na łatwiejszy 

dostęp do synchronizacji czasu systemowego urządzenia z czasem urzędowym na obszarze RP, lub 

pozwalających na wyznaczenie różnic między czasem systemowym a czasem urzędowym z 

uwzględnieniem opóźnień łącza (asymetrii transmisji) dla klientów indywidualnych, lub 

przedstawicieli przemysłu, którzy wykorzystują powszechnie stosowane systemy operacyjne do 

działalności, w której kluczową rolę odgrywa czas (np. sterowanie procesami przemysłowymi, 

użytkownicy elektronicznych platform zamówień publicznych i obsługujący różne procedury 

konkursowe).  

Możliwość uzyskania w szybki i nieskomplikowany sposób zegara/wyświetlacza czasu 

urzędowego, który przykładowo może być umieszczony w dowolnym miejscu publicznym. Aplikacje 

wielosystemowe dedykowane są dla Użytkowników którzy:  
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• nie posiadają serwerów NTP;  

• nie wymagają bardzo wysokich dokładności i niezawodności od narzędzia 

synchronizującego lub monitorującego rozbieżność ich czasu względem czasu urzędowego;  

• sygnalizują potrzebę korzystania z wiarygodnego źródła czasu w ich urządzeniu 

elektronicznym (mobilnym lub stacjonarnym). 

W celu skorzystania z usługi, użytkownik zapoznaje się z opisem aplikacji, pobiera dobraną 

do potrzeb wersję aplikacji i instaluje na swoim urządzeniu. Następnie dzięki implementacji 

software’owa uproszczonej wersji protokołu NTP – sNTP, lub innego algorytmu analogicznego do 

synchronizacji z wykorzystaniem sNTP, każde uruchomienie odpowiedniej opcji pozwala na 

zsynchronizowanie czasu systemowego z czasem urzędowym (gdy system operacyjny użytkownika 

pozwala na takie działanie), wyświetlenie synchronizowanego zegara czasu urzędowego w aplikacji 

(bez zmiany czasu systemowego), lub monitorowanie czasu systemowego względem czasu 

urzędowego z określonym krokiem. Dokładność synchronizacji to w najgorszym przypadku wyniesie 

dziesiętne części sekundy, w najlepszym pojedyncze milisekundy – w zależności od technicznych 

możliwości połączenia internetowego. 

 

Wymagania 

Funkcjonalność zegara czasu urzędowego 

Aplikacja będzie posiadała funkcjonalność zegara, która zapewni wyświetlanie na urządzeniu zegara 
synchronizowanego z serwerami czasu urzędowego z wykorzystaniem protokołu sNTP, lub innego 
algorytmu analogicznego do synchronizacji z wykorzystaniem sNTP. Pokazywanie czasu (również na 
pełnym ekranie z logo GUM) – można uruchomić np. na telewizorze z androidem i zrobić zegar. 
W ramach tej funkcjonalności, aplikacja będzie spełniała wszystkie wymagania opisane  dla 
komponentu Moduł webowy zegara czasu urzędowego (WZCU)  

Wersje systemowe aplikacji 

Aplikacja będzie miała przygotowana z możliwością zainstalowania na co najmniej następujące 
systemu operacyjne: 
- Windows 10; 
- Linux; 
- Android (urządzenia mobilne, aktualna wersja); 
- iOS (urządzenia mobilne, aktualna wersja). 
 

Pozostałe funkcjonalności aplikacji 

1. Aplikacja po synchronizacji z serwerem czasu urzędowego pokaże ten czas, różnicę między czasem 
urzędowym a czasem urządzenia użytkownika. 
2. Aplikacja będzie pozwalała na zsynchronizowanie czasu (systemowego) urządzenia użytkownika 
z czasem urzędowym – w przypadku, gdy system operacyjny będzie zezwalał na taką funkcjonalność. 
3. Aplikacja może zapisywać statystyki czasu lokalnego urządzenia i rozbieżności w stosunku do czasu 
urzędowego i następnie wyświetlać je w postaci czytelnego wykresu. Aplikacja umożliwi wyświetlenie 
uproszczonych raportów i zestawień zbiorczych (dane statystyczne) z danego okresu (brak 
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komunikacji z bazą danych serwisu monitorowania czasu urzędowego – dane przechowywane są 
wyłącznie w pamięci urządzenia).  
 

Pozostałe funkcjonalności aplikacji 

Na ogólnodostępnej części publicznej Portalu Systemu e-CzasPL zostanie przygotowana podstrona, 
na której będą udostępnione do pobrania pliki instalacyjne aplikacji oraz zostaną zamieszczone, 
przygotowane przez Wykonawcę materiały stanowiące wsparcie dla Użytkowników zewnętrznych 
(FAQ, tutoriale wideo, instrukcje techniczne). 
 

 K.DZI.08 Moduł obsługi użytkowników PTP (OPTP) 

Opis komponentu 

Moduł funkcjonujący w ramach ogólnodostępnej części publicznej Portalu Systemu e-

CzasPL. Podsystem wsparcia procesu obsługi użytkowników usługi PTP oraz wspomagania procesu 

informowania użytkowników zewnętrznych o usłudze PTP stanowi narzędzie komputerowe 

służące do: 

• wyszukiwania i udostępniania informacji dot. wymogów, które musi spełnić użytkownik 
zewnętrzny aby mógł synchronizować czas swoich systemów z wykorzystaniem techniki PTP, 

• obsługi zdarzeń informowania użytkownika zewnętrznego (wyszukiwanie odpowiedzi itp.), 

• wsparcia udzielania informacji użytkownikowi zewnętrznemu, 

• rejestracji i walidacji e-formularza wniosku użytkownika zewnętrznego o uruchomienie e-
usługi dystrybucji czasu urzędowego z wykorzystaniem techniki PTP, 

• przekaże użytkownikowi wewnętrznemu informacje stanowiące wymagany wynik procesu 
przetwarzania wniosku, 

• umożliwi wystawienie i przekazanie użytkownikowi wewnętrznemu potwierdzenia wniosku o 
uruchomienie usługi dystrybucji droga PTP, 

• umożliwi przetwarzanie uzupełnienia wniosku - notatka z uzgodnień z wnioskodawcą, 

• ułatwi dostęp do szczegółowych informacji w sprawach dystrybucji czasu urzędowego 
z wykorzystaniem techniki PTP. 
 

• Moduł powinien być dostępny jako usługa w ramach ogólnodostępnej części publicznej Portalu 
Systemu e-CzasPL. 

Wymagania 

Zarządzanie sprawą poprzez GUI 

Podsystem udostępniania informacji dostarczy narzędzia komputerowego wspomagania do 

udostępniania informacji poprzez dedykowany interfejs użytkownika (GUI) oraz formularz 

wystawiony na portalu systemu. 

Informowanie o wymogach technicznych związanych z techniką PTP  

Podsystem udostępniania opis wymogów technicznych, które musi spełnić użytkownik zewnętrzny, 

aby mógł synchronizować czas swoich systemów z wykorzystaniem techniki PTP i dostarczonej w 

ramach realizacji niniejszego zamówienia infrastruktury oraz infrastruktury sieciowej znajdującej się 

w GUM. 



e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP 

 
 

 

 

Wsparcie udzielania informacji 

Podsystem w sposób intuicyjny powinien umożliwiać użytkownikowi zewnętrznemu wyszukanie i 

pozyskanie właściwej informacji o wymogach technicznych dostępu do usługi dystrybucji czasu z 

wykorzystaniem techniki PTP – tzw. help/wsparcie techniczne. Moduł powinien być wyposażony w 

menu agregujące tematy wsparcia technicznego i wyszukiwarkę tematów. 

Przygotowanie treści dot. techniki PTP 

Wykonawca dostarczy kompletnych treści informacyjnych dot. synchronizacji czasu systemów 

użytkownika z wykorzystaniem techniki PTP i dostarczonej w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia infrastruktury oraz infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do świadczenia usługi 

synchronizacji PTP znajdującej się w GUM. 

Rejestracja wniosku 

Podsystem umożliwi użytkownikowi zewnętrznemu wprowadzenie i rejestrację wniosku o 

uruchomienie usługi dystrybucji czasu PTP. Wniosek będzie zawierał wyłącznie informacje niezbędne 

do uruchomienia dystrybucji czasu z wykorzystaniem techniki PTP użytkownikowi zewnętrznemu. 

Podsystem umożliwi automatyczne uzupełnianie treści generowanych wniosków na podstawie 

informacji zgromadzonych w Systemie (w miejscach, gdzie automatyzacja będzie możliwa), w oparciu 

o predefiniowane szablony udostępniane w kontekście usługi dystrybucji czasu PTP. 

Walidacja wniosku 

Podsystem wsparcia usługi PTP zapewni sprawdzenie (walidację) wniosku o uruchomienie usługi 

dystrybucji czasu PTP. 

Udostępnianie dokumentów 

Podsystem wsparcia usługi PTP udostępni zgromadzone informacje o uruchomieniu usługi dystrybucji 

czasu PTP użytkownikowi wewnętrznemu i umożliwi ustalenie wymaganych czynności koniecznych 

do uruchomienie usługo dystrybucji czasu z wykorzystaniem techniki PTP przy założeniu maksymalnej 

możliwej do uzyskania automatyzacji procesu (współpraca z serwerami PTP dostarczanymi w ramach 

przedmiotowego zamówienia).   

Anulowanie wniosku 

Podsystem wsparcia usługi PTP umożliwi przekazanie informacji o anulowaniu wniosku o świadczenie 

usługi dystrybucji czasu PTP. 

Rejestrowanie czynności 

Podsystem wsparcia usługi PTP umożliwi przekazanie informacji o anulowaniu wniosku usługi 

dystrybucji czasu PTP. 
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1.2.2 Portal informacyjny 

 K.PI.01 Serwis WWW (WWW) 

Opis komponentu 

Serwis WWW jest integralną częścią Portalu Informacyjnego. Umożliwia publikowanie treści i 

pozwala na zarządzania nimi. Treści prezentowane są na stronach zorganizowanych w witryny (jako 

zbiory stron) właściwe dla funkcjonalności Systemu (dla każdej osobno). Serwis udostępnia 

wyszukiwarkę, która pozwala na sprawne przekierowanie do właściwej witryny. Z poziomu Serwisu 

możliwe jest tworzenie kont użytkowników systemu, a użytkownicy zalogowani mają dostęp do usług 

wystawionych na Portalu informacyjnym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. 

Wymagania 

Prawidłowe oznakowanie serwisu www 

Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego oznakowania strony internetowej, według 

wytycznych dostępnych w podręczniku promocji projektów dofinansowanych z Funduszy 

Europejskich. Należy w widocznym miejscu umieścić zestawienie złożone ze znaku Funduszy 

Europejskich z nazwą programu, barw RP z nazwą „Rzeczpospolita Polska” oraz znaku Unii 

Europejskiej z nazwą funduszu. Umieszczenie w widocznym miejscu oznacza, że w momencie wejścia 

na stronę internetową użytkownik nie musi przewijać strony, aby zobaczyć zestawienie znaków. 

Spójność wizualna z systemem Identyfikacji wizualnej GUM 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania strony internetowej i wszystkich produktów 

posiadających interfejs graficzny użytkownika w sposób spójny wizualnie (w szacie graficznej zgodnej) 

z systemem identyfikacji wizualnej GUM. Wszystkie pliki graficzne i dokumenty określające zasady 

spójności z Systemem Identyfikacji Wizualnej GUM zamawiający przekaże przed podpisaniem 

umowy. 

Rejestracja wniosku o utworzenie konta użytkownika 

Serwis www będzie zawierał intuicyjny i przyjazny dla personelu redakcyjnego system zarządzania 

treścią (ang. Content Management System, CMS) w zakresie treści ogólno-informacyjnych 

i promocyjnych – oprogramowanie pozwalające na łatwe utworzenie i prowadzenie serwisu WWW, 

a także jego późniejszą aktualizację i rozbudowę, również przez redakcyjny personel nietechniczny. 

Rejestracja wniosku o utworzenie konta użytkownika 

System umożliwi zarejestrowanie wniosku o utworzenie konta użytkownika za pomocą 

dedykowanego formularza. 

Walidacja wniosku o utworzenie konta użytkownika 

System zapewni sprawdzenie (walidację) formularza wniosku o utworzenie konta użytkownika z: 

• informacjami utrzymywanymi w bazach danych Systemu, 

• odpowiednimi  wpisami w dostępnych systemach państwowych w razie potrzeby na przykład 
przy zakładaniu profilu użytkownika systemu monitorowania czasu 
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Utworzenie konta użytkownika 

System umożliwi utworzenie konta użytkownika na podstawie danych z formularza wniosku 

o utworzenie konta użytkownika pod warunkiem pozytywnej weryfikacji danych wnioskującego 

z danymi dostępnymi w rejestrach państwowych i weryfikacji przy pomocy zarejestrowanego w 

Polsce numeru telefonu komórkowego. 

Utworzenie konta użytkownika – obsługa wyjątków 

W przypadku negatywnej weryfikacji danych wnioskującego z danymi dostępnymi w rejestrach 

państwowych System umożliwi przekazanie wniosku o utworzenie konta użytkownika do obsługi 

w ramach Administratorów. 

Logowanie do systemu 

System umożliwi zalogowanie się do Systemu z wykorzystaniem unikatowego loginu i hasła. 

Personalizacja 

Po zweryfikowaniu przez system wprowadzonego przez użytkownika loginu i hasła system 

spersonalizuje wygląd serwisu www w kontekście zalogowanego użytkownika poprzez:  

• wyświetlenie awatara użytkownika, 

• udostępnienie funkcjonalności Systemu (zgodnie z uprawnieniami użytkownika). 

Rejestracja wniosku 

System za pomocą dedykowanego formularza umożliwi zalogowanemu użytkownikowi 

zarejestrowanie wniosku, w szczególności o wykonanie usługi. 

Walidacja wniosku 

System zapewni sprawdzenie (walidację) formularza wniosku z informacjami utrzymywanymi w 

bazach danych Systemu. 

Reguły walidacyjne będą możliwe do skonfigurowania odrębnie dla każdego formularza wniosku. 

Przetwarzanie wniosku o wykonanie usługi 

System umożliwi zapisanie i dalsze przetwarzanie danych z formularza wniosku również w sytuacji, 

kiedy nie wszystkie reguły walidacyjne zostaną spełnione. 

Tworzenie, aktualizacja, usuwanie i wyświetlanie informacji 

System za pomocą dedykowanego narzędzia umożliwi tworzenie, aktualizację, usuwanie i 

wyświetlanie udostępnianych treści obejmujących w szczególności: 

• menu, 

• artykuły, 

• wiadomości, 

• aktualności, 

• linki do innych treści (wewnętrznych i zewnętrznych), 

• terminów i kalendarzy, galerii zdjęć i zdjęć, 

• filmików instruktażowych i promocyjnych, 

• slider. 
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Obsługa pomocy użytkownika 

System za pomocą dedykowanego narzędzia umożliwi tworzenie, aktualizację, usuwanie i 

wyświetlanie elementów pomocy użytkownika, w szczególności: 

• instrukcji, 

• dokumentacji, 

• FAQ (odpowiedzi na często zadawane pytania), 

• informacji o aktualnej wersji systemu. 

Informacje o usługach dostępnych poprzez API 

System za pomocą dedykowanego narzędzia umożliwi tworzenie, aktualizację, usuwanie i 

wyświetlanie ogólnych informacji o udostępnianych poprzez API usługach Systemu oraz o: 

• katalogu wystawionych usług, 

• opisach usług, 

• interfejsach do usług, 

• przykładach użycia usług, 

• sposobie przekierowania do środowiska testowego. 

 K.PI.03 Helpdesk (HD) 

Opis komponentu 

Helpdesk jest platformą udostępnianą w ramach Portalu informacyjnego umożliwiającą 

rejestrowanie i obsługę zgłoszeń (np. błędów, awarii, pytań) dotyczących funkcjonalności Systemu. 

Wymagania 

Platforma helpdesk 

System za pomocą dedykowanego narzędzia udostępni użytkownikom platformę do rejestrowania 

zgłoszeń dotyczących funkcjonalności Systemu. 

Rejestrowanie zgłoszeń 

System umożliwi rejestrowanie zgłoszeń zarówno poprzez dedykowany formularz na platformie 

helpdesk jak i za pośrednictwem e-mail. 

Konfiguracja zgłoszeń 

System umożliwi konfigurację typów zgłoszeń poprzez określenie minimalnego zestawu atrybutów 

dla każdego typu zgłoszenia. 

Obsługa zgłoszeń w ramach workflow 

System zapewni możliwość konfiguracji workflow obsługi zgłoszeń na podstawie atrybutów 

zgłoszenia, obejmujący w szczególności: 

• reguły przypisywania zgłoszeń do użytkowników, 

• możliwe statusy zgłoszeń i reguły zmiany statusów (przez użytkowników lub automatycznie), 

• warunki zamknięcia zgłoszenia. 
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Obsługa zgłoszeń w ramach workflow - ograniczenia 

System w ramach workflow obsługi zgłoszenia udostępni użytkownikowi tylko te operacje, do których 

ma wymagane uprawnienia. 

Przeglądanie zgłoszeń 

System umożliwi użytkownikowi przeglądanie zgłoszeń, do których ma wymagane uprawnienia. 

Wymiana komunikatów 

System umożliwi wymianę komunikatów pomiędzy użytkownikiem, który zarejestrował zgłoszenie, a 

użytkownikiem obsługującym zgłoszenie. 

Monitorowanie zgłoszeń 

System zapewni mechanizm monitorowania zgłoszeń oraz automatycznie powiadamiać w 

szczególności o: 

• zmianie statusu zgłoszenia, 

• zbliżającym się terminie realizacji zgłoszenia, 

• przekroczeniu terminu realizacji zgłoszenia, 

• zamknięciu zgłoszenia. 

Raportowanie 

System umożliwi generowanie raportów dotyczących zgłoszeń (z możliwością filtrowania) oraz 

udostępni statystyki dotyczące zgłoszeń (zarówno otwartych jaki i zamkniętych). 

Baza wiedzy 

System w ramach platformy helpdesk udostępni bazę wiedzy o systemie oraz FAQ (odpowiedzi na 

często zadawane pytania). 

1.3 Oprogramowanie standardowe 

Opis produktu 

Zbiór programów umożliwiających funkcjonowanie oprogramowania dedykowanego lub 

infrastruktury teleinformatycznej, stanowiący środowisko ich pracy. 

Oprogramowanie standardowe zostanie dostarczone i wdrożone, tak samo jak oprogramowanie 

dedykowane na podstawie dokumentacji analitycznej w tym w szczególności na podstawie 

dokumentacji projektowej, planu wdrożenia i planu testów.  

Na oprogramowanie standardowe składają się: 

1. środowiska wirtualizacji, 
2. oprogramowanie systemowe, 
3. oprogramowanie baz danych, 
4. oprogramowanie platformy integracji usług i danych, 
5. platforma publikacyjna, 
6. serwery funkcjonalności 
7. pozostałe oprogramowanie wspomagające m.in.: 

a) procesy administracji systemem i hostowaną jego infrastrukturą, 
b) równoważenie obciążenia, 
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c) procesy zarządzania tożsamością w tym uwierzytelniania i autoryzacji 
dostępu, 

d)  bezpieczeństwo systemu, 
e) notyfikacje o zdarzeniach i korelację zdarzeń. 

1.3.1 Komponenty techniczne 

 K.TECH.01 Moduł uwierzytelniania i autoryzacji 

Opis komponentu 

Moduł będzie realizował funkcję uwierzytelniania i autoryzacji Użytkowników Wewnętrznych i 

Zewnętrznych Systemu. Uwierzytelnianie Użytkowników Zewnętrznych zostanie zrealizowane w 

oparciu o weryfikację przez zaufaną stronę trzecią (profil zaufany, certyfikat kwalifikowany). 

Funkcjonalność autoryzacji Użytkowników Zewnętrznych i Wewnętrznych będzie realizowana w 

oparciu o model ról.  

Wymagania 

Metody uwierzytelniania Użytkowników Zewnętrznych 

We wdrożonym systemie Wykonawca zastosuje metody uwierzytelniania, które są adekwatne do 

celów i zakresu Projektu oraz są zgodne z przepisami prawa w tym zakresie. 

Zapewniona zostanie zgodność wdrożonych rozwiązań z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. 

W przypadku Użytkowników Zewnętrznych (posiadających konto w Systemie) zostaną 

zaimplementowane: 

• logowanie za pomocą autentykacji 2FA i telefonu komórkowego w przypadku użytkowników 
prywatnych 

• logowanie za pomocą Węzła Krajowego (MojeID) w przypadku użytkowników 
instytucjonalnych, 

Uwierzytelnianie Użytkowników Wewnętrznych 

Uwierzytelnianie Użytkowników Wewnętrznych (Pracowników Głównego Urzędu Miar) musi 

odbywać się w oparciu o mechanizm uwierzytelnienia dwuskładnikowego: 

• składnik 1: Nazwa użytkownika i hasło, 

• składnik 2: Token uzyskiwany z systemu 2FA (metoda musi być zaakceptowana przez 
Zamawiającego). 

Dodatkowo w przypadku Użytkowników wewnętrznych będących Administratorami systemu, 

komunikacja z Systemem musi być zrealizowana z wykorzystaniem dedykowanego kanału VPN. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Usługę bezpiecznego dostępu VPN dla Administratorów. 

Użytkownicy systemu 

W ramach systemu należy wyróżnić trzy podstawowe grupy użytkowników: 
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• Użytkownik Zewnętrzny nieuwierzytelniony (klient niezalogowany), który będzie miał dostęp 
do danych ogólnodostępnych udostępnianych na Portalu Systemu, 

• Użytkownik Zewnętrzny uwierzytelniony (klient zalogowany), który ma dostęp do wszystkich 
swoich spraw i do danych gromadzonych w Systemie oraz do danych ogólnodostępnych, 

• Użytkownik Wewnętrzny, który jest zawsze uwierzytelniony i ma dostęp do spraw i danych 
do których ma autoryzację, 

• Administrator, który jest zawsze uwierzytelniony i będzie miał dostęp do funkcji 
administracyjnych Systemu. 

Autoryzacja użytkowników 

System musi zostać wyposażony w funkcję autoryzacji. Funkcja autoryzacji zostanie zrealizowana w 

oparciu model ról zapewniający kontrolowanie dostępu Użytkowników do zdefiniowanego zestawu 

danych i funkcjonalności (czynności realizowanych w systemie). 

 K.TECH.02 Moduł integracji 

Opis komponentu 

Moduł integracji będzie realizował funkcjonalność integracji warstw Frontend i Backend. Za 

pośrednictwem modułu będzie odbywała się komunikacja pomiędzy komponentami biznesowymi, 

wspomagającymi i wybranymi technicznymi, tj.: moduł podpisu elektronicznego, usługa 

kryptograficzna. 

 

Wymagania 

Publiczne API 

Na potrzeby integracji Systemu z systemami zewnętrznymi, Wykonawca Systemu przygotuje API, 

które zostanie udostępnione klientom Administracji Miar. W ramach realizacji wymagania zostanie 

przygotowany i uruchomiony zestaw interfejsów API: 

• dedykowane, otwarte interfejsy do komunikacji w zakresie składania wniosków 
elektronicznych, monitorowania statusu realizacji wniosków oraz informacji o ich doręczeniu 
(API ma zapewniać możliwość implementacji kanału komunikacji z Systemem z poziomu 
systemów wewnętrznych przedsiębiorców), 

• dedykowane otwarte interfejsy do pobierania informacji z baz danych Systemu łącznie z 
załącznikami, jeżeli takie występują (np. pliki graficzne), 

• dedykowane otwarte interfejsy do udostępniania informacji statystycznej Administracji Miar 
dostępnej w Systemie. 

Implementacja publicznego API Systemu 

Wykonawca zobowiązany jest aby w zakresie publicznego API Systemu wykorzystać jeden z 

powszechnie stosowanych standardów zapewniających interoperacyjność i bezpieczeństwo. 

Integracja modułów Systemu 

Do realizacji tego wymagania, w obszarze integracji modułów Systemu, Wykonawca zobowiązany jest 

użyć jednego z powszechnie stosowanych standardów zapewniających interoperacyjność i 

bezpieczeństwo. 
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Integracja z systemami zewnętrznymi 

W ramach realizacji Projektu Wykonawca wykona integracje z systemami zewnętrznymi niezbędnymi 

do pracy systemu. Szczegóły dot. integracji z systemami zewnętrznymi będą ustalone na etapie 

opracowania szczegółowej architektury systemu po podpisaniu umowy. 

Integracje zostaną zrealizowane w oparciu o API systemów zewnętrznych z uwzględnieniem zasad 

dotyczących integracji przejętych w projekcie.  

 K.TECH.03 Moduł audytu 

Opis komponentu 

Moduł będzie zapewniał mechanizmy logowania zdarzeń generowane w Systemie oraz zarządzania 

logami. Dodatkowo moduł zapewni możliwość korelacji, parametrycznego wyszukiwania i wizualizacji 

zdarzeń. Moduł będzie rejestrował zdarzenia generowane przez wszystkie komponenty środowisk 

uruchomieniowych, zdarzenia związane z realizowanymi przez system procesami biznesowymi oraz 

zdarzenia związane z dostępem do danych wrażliwych. 

Wymagania 

Składowanie logów 

Logi systemowe i aplikacyjne generowane przez poszczególne komponenty i moduły Systemu muszą 

być gromadzone w jednym miejscu i być dostępne dla narzędzi korelujących zdarzenia generowane w 

Systemie. Wszystkie pozycje w logach muszą być kryptograficznie podstemplowane czasem 

urzędowym. 

Zapis zdarzeń do logów 

Wszystkie komponenty i moduły programowe Systemu muszą zostać wyposażone w funkcje 

logowania zdarzeń do logów aplikacyjnych lub systemowych. Muszą być rejestrowane następujące 

rodzaje zdarzeń: 

• Wszystkie zdarzenia związane z czynnościami realizowanymi przez Użytkowników 
(Zewnętrznych i Wewnętrznych), w tym wypadku Użytkownik musi być jednoznacznie 
identyfikowany w systemie. Logowane będą m.in. zdarzenia obejmujące: 

• czas zalogowania i wylogowania, 

• wszystkie czynności związane zapisem i modyfikacją danych wraz z rejestracją czasu 
wykonania tych czynności, 

• wszystkie zdarzenia dostępu do danych osobowych wraz z rejestracją czasu dostępu, 

• Wszystkie zdarzenia generowane przez systemy operacyjne i komponenty środowisk 
uruchomieniowych (np. serwerów aplikacji) oraz baz danych, związanych z funkcjonowaniem 
danego środowiska, które będą potrzebne w procesie diagnostyki w przypadku zdarzeń typu 
wyjątek/błąd, 

• Wszystkie próby wykonywania nieautoryzowanych operacji oraz dostępu do systemu, 

• Funkcjonalność logowania zdarzeń musi zostać zaimplementowana w taki sposób by 
umożliwiała zapis do logów w trybie synchronicznym lub asynchronicznym. Wybór trybu 
logowania będzie konfigurowany przed Administratora w zależności od potrzeb, 

• Administrator systemu musi mieć również możliwość konfiguracji (uruchomienie lub 
zablokowania) logowania zdarzeń w zależności od typu zdarzenia. 
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Zapis zdarzeń do logów - poziomy logowania 

Musi być możliwa konfiguracja zakresu danych, które będą zapisywane w logach (różny poziom 

szczegółowości danych generowanych przez komponenty i moduły systemu w zależności od typu 

zdarzenia: Warninig, Info, Debug, Error). Zamawiający wymaga by ta funkcjonalność była dostępna 

dla Administratora systemu. 

Zapis zdarzeń do logów - korelacja zdarzeń 

Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające korelację zdarzeń zapisanych w logach komponentów 

i modułów. Narzędzie musi umożliwiać: 

• Korelację zdarzeń w zależności od kontekstu: 

• użytkownika i realizowanych przez niego operacji w trakcie sesji, 

• dostępu do danych osobowych i wrażliwych (kto i do jakich danych miał dostęp). 

• Prezentację danych w sposób chronologiczny w podziale na: 

• użytkowników, 

• operacje realizowane w systemie. 

 K.TECH.04 Moduł podpisu cyfrowego 

 

Opis komponentu 

Moduł będzie implementował funkcjonalność składania podpisu cyfrowego w ramach procesów 

biznesowych realizowanych w systemie oraz weryfikacji podpisów cyfrowych. Zarejestrowani 

użytkownicy zewnętrzni, korzystający z funkcjonalności monitorowania dokładności synchronizacji 

posiadanych serwerów NTP do czasu urzędowego, pod warunkiem wykazania istnienia 

uzasadnionego interesu prawnego (np. podmiot świadczący usługę kwalifikowanego znacznika 

czasu), będą mieli możliwość na życzenie uzyskania w formie elektronicznej dokumentu (certyfikatu 

lub świadectwa) podpisanego elektronicznie i wydanego przez pracowników GUM, potwierdzającego 

zgodność czasu realizowanego za pomocą monitorowanego serwera NTP z czasem urzędowym z 

określoną dokładnością w zadanym okresie czasu. 

Wymagania 

Usługa podpisu cyfrowego 

Zamawiający wymaga by System został wyposażony w następujące funkcjonalności: 

- możliwość składania podpisu cyfrowego pod elektronicznymi dokumentami, 

- weryfikację podpisu cyfrowego. 

Zamawiający wymaga by zaimplementowana funkcjonalność była zgodna z eIDAS. 

1.4 Hosting infrastruktury 

Opis produktu 

Hosting infrastruktury obejmuje dostarczenie i utrzymywanie serwera wirtualnego na którym 

Wykonawca uruchomi część publiczną Portalu Systemu e-CzasPL z zawartością statyczną w ramach 

Projektu. 
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Zapewnienie możliwości implementacji ogólnodostępnej części Portalu Systemu e-CzasPL na 

serwerze wirtualnym 

Ogólnodostępna część publiczna Portalu Systemu e-CzasPL z zawartością statyczną (taką jak np. 

strony informacyjne, wideotutoriale, materiały szkoleniowe) musi być przystosowana do 

zainstalowania na serwerze wirtualnym wystawianym przez dostawcę usług hostingowych, 

połączonym z systemem i infrastrukturą znajdującą się w GUM przy pomocy łącza VPN. Zawartość 

nieogólnodostępna generowana dla Użytkowników Zewnętrznych uwierzytelnionych (taka jak np. 

dane systemu monitorowania czasu użytkownika – raporty, logi, statystyki; dane formularzy, dane 

konta), generowana w oparciu o serwery i inną infrastrukturę znajdującą się w GUM, będzie 

dostępna w ramach Portalu Systemu e-CzasPL pośrednio dla Zewnętrznych Użytkowników 

uwierzytelnionych z użyciem szyfrowanego połączenia VPN.  

Komunikacja danych i konfiguracja 

Komunikacja danych dostępnych dla Użytkowników Zewnętrznych uwierzytelnionych, generowanych 

w oparciu o infrastrukturę znajdującą się w GUM,  a ogólnodostępną częścią Portalu Systemu e-

CzasPL, będzie odbywała się przy użyciu szyfrowanego łącza VPN. Wykonawca opracuje kompletną 

strukturę oprogramowania i konfigurację serwera wirtualnego pozwalające na wyświetlanie 

zawartości portalu dla użytkowników uwierzytelnionych z użyciem specjalnego tunelu 

VPN/HTTP/REST. 

Zapewnienie możliwości przeniesienia ogólnodostępnej części Portalu Systemu e-CzasPL do 

innego dostawcy usług hostingowych 

Ogólnodostępna części Portalu Systemu e-CzasPL ma być utworzona w sposób umożliwiający jej 

migrację, razem lub osobno, na infrastrukturę dowolnego dostawcy usług hostingowych, kolokacji 

lub infrastruktury Zamawiającego spełniającego wymagania ilościowe i wydajnościowe infrastruktury 

co najmniej na poziomie infrastruktury dostawcy usług hostingowych, na którego zasobach 

Wykonawca uruchomi Portal Systemu e-CzasPL. Migracja danych nie może powodować konieczności 

modyfikacji kodu lub ustawień któregokolwiek z komponentów Systemu. 

Wykonawca dostarczy dokumentację procesu eksportu danych i konfiguracji każdego z elementów 

Portal Systemu e-CzasPL w sposób umożliwiający Zamawiającemu ich migrację na inną infrastrukturę. 

Potencjał infrastruktury uruchomieniowej ogólnodostępnej części Portalu Systemu e-CzasPL 

Infrastruktura, na której będzie uruchamiana ogólnodostępnej części Portalu Systemu e-CzasPL 

powinna pozwolić na: 

• 3-krotny wzrost zapotrzebowania na ilość danych ogólnodostępnych przechowywanych w 
Systemie e-CzasPL,  

• 3-krotny wzrost obciążenia każdej z usług wykorzystywanych na potrzeby Systemu.  
Zamawiający ma prawo na etapie odbioru Systemu e-CzasPL, jak również w dowolnym momencie 

trwania okresu gwarancyjnego, przeprowadzić na żądanie, bez konieczności informowania 

Wykonawcy, test uruchomienia dodatkowych zasobów/usług, o których mowa powyżej, w celu 

zweryfikowania ich wydajności. Pojedynczy test nie może być przeprowadzany częściej niż 1 raz na 

kwartał i nie może trwać dłużej niż 60 minut. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

uruchamianego na żądanie mechanizmu umożliwiającego przeprowadzenie takiego testu przez 

Zamawiającego i generującego raport wydajności wszystkich usług podczas trwania testu. 
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Dostęp do zasobów infrastruktury uruchomieniowej ogólnodostępnej części Portalu Systemu 

e-CzasPL 

Zamawiający wymaga, by infrastruktura, na zasobach której zostaną uruchomione środowiska i usługi 

Systemu e-CzasPL, zapewniała dostęp do zasobów środowiska za pomocą API i interfejsu Web 

dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej w celu administracji, monitoringu, uruchamiania i 

usuwania, włączania i wyłączania, zmiany parametrów konfiguracyjnych i wydajnościowych usług. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dostępu API i poprzez interfejs Web 

do wszystkich wykorzystywanych na potrzeby Systemu e-CzasPL zasobów infrastruktury 

uruchomieniowej ogólnodostępnej części Portalu Systemu e-CzasPL w trybie do odczytu (read-only). 

Ochrona zasobów infrastruktury uruchomieniowej ogólnodostępnej części Portalu Systemu e-

CzasPL 

Infrastruktura uruchomieniowa ogólnodostępnej części Portalu Systemu e-CzasPL musi zapewniać 

mechanizm chroniący przed przypadkowymi usunięciami wykorzystywanych na potrzeby Systemu 

zasobów. Wykonawca jest zobowiązany do skonfigurowania środowiska w sposób umożliwiający jego 

odtworzenie w przypadku celowego (np. po uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu przez 

nieupoważnioną osobę do konsoli zarządzającej infrastrukturą) lub przypadkowego usunięcia 

zasobów. 

Zunifikowany interfejs Web do zarządzania zasobami infrastruktury uruchomieniowej 

ogólnodostępnej części Portalu Systemu e-CzasPL 

Wykonawca uruchomi ogólnodostępną części Portalu Systemu e-CzasPL w środowisku wyposażonym 

w zunifikowany interfejs Web do zarządzania wszystkimi zasobami, na których uruchomione zostaną 

komponenty Systemu e-CzasPL. 

Projekt infrastruktury 

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, Wykonawca opracuje kompletny projekt 

rozwiązania infrastruktury technicznej Systemu e-CzasPL, obejmujący wszystkie usługi i zasoby 

infrastruktury uruchomieniowej wraz z schematami komunikacji pomiędzy nimi oraz pozostałą 

dostarczaną w ramach projektu infrastrukturą. Projekt musi uwzględniać redundancję wszystkich 

zasobów. Projekt rozwiązania infrastruktury technicznej Systemu e-CzasPL będzie podlegał 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Lokalizacja danych i zasobów 

Żadne dane Systemu nie mogą być przekazywane w żadnej formie poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

Standardy bezpieczeństwa i jakości usług hostingowych  

Wykonawca musi wykazać, że dostawca usług hostingowych, na zasobach którego uruchomiony 

zostanie ogólnodostępna część Portalu Systemu e-CzasPL, spełnia wymagania regulacji RODO. Usługa 

musi również spełniać wymagania ISO 9001 i ISO 27001 lub równoważne. 

Redundancja usług i równoważenie obciążenia 

Wszystkie komponenty Systemu muszą być uruchomione redundantnie na co najmniej dwóch 

instancjach usług hostingowych. Instancje te muszą być uruchomione w Centrach Przetwarzania 

Danych dostawcy oddalonych od siebie o co najmniej 20 kilometrów. Ruch sieciowy do każdego z 
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komponentów Systemu e-CzasPL musi być pomiędzy tymi instancjami automatycznie balansowany. 

Wykorzystywane zasoby i usługi muszą być skonfigurowane w sposób automatycznie uruchamiający 

nowe instancje usług w przypadku awarii celem spełnienia wymagania o stałym działaniu co najmniej 

dwóch instancji każdego z komponentów Systemu e-CzasPL. 

Skalowalność 

Wszystkie komponenty Systemu e-CzasPL oraz wykorzystywane przez nie zasoby / usługi muszą: 

• wspierać skalowalność pionową poprzez zmianę parametrów wydajnościowych usług 
hostingowych, na których uruchomiony jest dany komponent, w celu efektywnej obsługi 
wzrastającego lub malejącego obciążenia Systemu,  

• wspierać skalowalność poziomą poprzez uruchomienie lub wyłączenie instancji, na której 
uruchomiony jest dany komponent, w celu efektywnej obsługi wzrastającego lub malejącego 
obciążenia Systemu. Funkcjonalność skalowania poziomego instancji usług, na których 
działają moduły musi być przezroczysta dla użytkownika. 

Zachowanie ciągłości działania 

Wykonawca zaprojektuje, wdroży i udokumentuje środki wymagane celem zachowania ciągłości 

działania Systemu. Polityka zachowania ciągłości działania musi uwzględniać plan odzyskiwania 

Systemu po awarii i przywracania operacyjności Systemu rozumianego jako przywrócenie wszystkich 

funkcjonalności i danych Systemu sprzed wystąpienia awarii. Wdrożone środki zachowania ciągłości 

działania i plan odzyskiwania Systemu po awarii muszą zapewniać możliwość spełnienia wymaganego 

przez Zamawiającego poziom SLA. 

1.4.1 Komponenty techniczne 

 K.TECH.01 Usługa kopii zapasowych 

Opis komponentu 

Usługa będzie dostarczała funkcjonalność tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych baz danych oraz 

środowisk uruchomieniowych podsystemów i komponentów Systemu. 

Wymagania 

Usługa kopii zapasowych - Zabezpieczenie danych 

Wykonawca zaprojektuje i wdroży system kopii zapasowych w sposób zapewniający możliwość 

odtworzenia danych w przypadku ich utraty przy zachowaniu parametrów: 

• RPO - maksymalnie do 2 godzin, 

• RTO - maksymalnie do 8 godzin. 
System kopii zapasowych musi uwzględniać przechowywanie kopii na zasobach znajdujących się w 

GUM dla zawartości nieogólnodostępnej generowanej dla Użytkowników Zewnętrznych 

uwierzytelnionych. Przestrzeń na dane backupowe zapewnia Wykonawca z zapewnieniem 

bezpieczeństwa przechowywanych kopii oraz gwarancją odtworzenia. Kopie bezpieczeństwa na 

zasobach muszą być przechowywane na innych przestrzeniach dyskowych niż dane produkcyjne. 

Kopie zapasowe muszą być przechowywane przez okres nie krótszy niż 3 miesiące. 
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 K.TECH.02 Usługa monitorowania systemu 

Opis komponentu 

Usługa będzie dostarczała funkcjonalność monitorowania parametrów usług stanowiących platformę 

Systemu, jak również pozostałych usług eksploatowanych w ramach systemu. 

Wymagania 

Dostępność statystyk wykorzystania funkcjonalności Systemu 

Wykorzystanie poszczególnych funkcjonalności Systemu dostępnych dla Użytkowników 

Zewnętrznych musi być monitorowane i rejestrowane przy użyciu zewnętrznych mechanizmów 

gromadzenia i analizy użycia usług oferowanych przez portal Systemu (np. Google Analytics). 

Usługa Monitorowania Systemu 

Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu możliwość monitoringu zasobów i usług uruchomionych 

w systemie w sposób umożliwiający wiarygodne określenie poziomu dostępności i wydajności 

Systemu związanych ze wskaźnikiem SLA określonym w Opisie Przedmiotu Umowy.  

Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do graficznego interfejsu Systemu monitoringu 

prezentującego co najmniej statystyki (poprzez jeden interfejs) dotyczące: 

• obciążenia usług, 

• utylizacji / zajętości dysków, 

• liczby uruchomionych procesów, 

• logów Systemowych, 

• aplikacji poprzez język skryptowy, 

• wyliczenia dostępności dla każdej z Usług Technicznych z informacją czy zostało zachowane 
SLA, 

• statystyk dotyczących czasów odpowiedzi Usług biznesowych realizowanych w ramach 
systemu. 

System musi zapewniać monitoring powyższych parametrów w trybie ciągłym. 

W celu określenia trendów dotyczących wykorzystania zasobów, okres przechowywania statystyk nie 

może być krótszy niż okres 2 lat dla każdej usługi i zasobu. 

 K.TECH.03 Usługa równoważenia obciążenia (Loadbalancer) 

Opis komponentu 

Usługa będzie realizowała funkcjonalność równoważenia obciążenia pomiędzy komponentami 

uruchomionymi na zasobach usług hostingowych na warstwach Frontend, Backend oraz warstwie 

integracyjnej. 

Wymagania 

Usługa równoważenie obciążenia (Loadbalancer) 

Wykonawca w ramach dostarczanej infrastruktury i usług udostępni usługi realizujące funkcje 

równoważenia obciążenia. Usługi te muszą wspierać funkcjonalność terminacji SSL. 
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 K.TECH.04 Usługa Web Application Firewall (WAF) 

Opis komponentu 

Usługa będzie realizowała funkcjonalność ochrony Systemu z uwzględnieniem wsparcia dla 

wykrywania znanych zagrożeń i złośliwego oprogramowania oraz ochrony przed atakami na bazie 

zdefiniowanych reguł. 

Wymagania 

Hosting - Usługa WAF 

Zamawiający wymaga by ogólnodostępna część publiczna Portalu Systemu e-CzasPL była objęta 

ochroną WAF (Web Application Firewall). Funkcjonalność WAF musi zostać dostarczona razem z 

usługami hostingowymi. 

 K.TECH.05 Usługa dostępu 

Opis komponentu 

Usługa ma realizować bezpieczną komunikację pomiędzy Użytkownikami a System. Usługa ma 

obejmować funkcje terminacji TLS. 

Wymagania 

System będzie dostępny dla wszystkich użytkowników za pośrednictwem sieci Internet 

Dostęp będzie możliwy niezależnie od wykorzystywanego urządzenia: laptop, komputer, smartfon, 

tablet) oraz niezależnie od miejsca w jakim interesariusz się znajduje. 

Dostęp do systemu będzie realizowany za pośrednictwem przeglądarek Internetowych mobilnych i 

desktopowych. 

Pełna funkcjonalność systemu musi być zagwarantowana dla aktualnych wersji poniższych 

przeglądarek: 

• FireFox 

• Chrome 

• Microsoft Edge 

• Safari 

• Opera. 

Usługa Dostępu - dostęp Użytkowników 

Komunikacja sieciowa pomiędzy Użytkownikami (Wewnętrznymi i Zewnętrznymi) a Systemem musi 

by zabezpieczona protokołem TLS 1.2 lub wyższym. 

 K.TECH.06 Usługa inspekcji 

Opis komponentu 

Usługa hostingu ogólnodostępnej części publicznej Portalu Systemu e-CzasPL będzie realizowała 

funkcjonalność IPS/IDS. 

Usługa Inspekcji - IPS/IDS 

W ramach Usługi zostanie dostarczona funkcjonalności IDS/IPS. 

Funkcjonalność IDS musi posiadać możliwość: 
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• wykrywanie anomalii (anomalny detection), 

• wykrywanie sygnatur (signature detection), 

• monitorowania celu (target monitoring), 

• niewidzialnego sondowania (invisible probing). 
Funkcjonalność IPS musi posiadać mechanizmy filtracji oparte o sygnatury oraz analizę protokołów i 

ruchu sieciowego mającego na celu ochronę przed przeniknięciem kodu/ruchu sieciowego którego 

celem jest upośledzenie działania systemu, spowodowanie braku dostępu czy utrata lub wyciek 

danych.  

Dodatkowo Usługa musi posiadać możliwość: 

• analizy sygnaturowej oraz analizy anomalii w protokołach sieciowych, 

• ochrony przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach, 

• bazy sygnatur ataków (aktualizowana na bieżąco), 

• definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur, 

• wykrywania i blokowania komunikacji C&C do sieci botnet. 

Usługa Inspekcji - Ochrona DDoS 

Wykonawca dostarczy rozwiązanie Anty DDoS będące częścią usługi hostingowej zapewniające 

skuteczne identyfikowanie oraz izolowanie podejrzanego ruchu w zakresie ataków typu DDoS takie 

jak ataki wolumetryczne, ataki na stos TCP IP w warstwie 3 i 4 modelu ISO/OSI czy ataki aplikacyjne. 

1.5 Dokumentacja 

Opis produktu 

Produkt obejmuje ogół wytworzonej dokumentacji dotyczącej Systemu. W ramach dostawy Systemu 

wykonane i przekazane zostaną m.in. następujące dokumenty: 

• dokumentacja zawierająca uzgodniony z Zamawiającym opis sposobu wytwarzania 
dokumentacji projektowej, 

• szczegółowy plan wytworzenia i wdrożenia Systemu wraz ze szczegółowym harmonogramem 
wdrożenia, 

• projekty techniczne, 

• dokumentacja testowa w tym plan testów i scenariusze testowe, 

• dokumentacja szkoleniowa i raporty ze szkoleń, 

• dokumentacja dotycząca prototypu Systemu, 

• raporty z testów akceptacyjnych, 

• raporty z testów bezpieczeństwa informacji, 

• dokumentacja instalacji systemu, 

• dokumentacja administratora systemu w tym dokumentacja instalacyjna systemu 
zawierająca dane konfiguracyjne, skrypty i instrukcje, kody źródłowe, specyfikację procesu 
integracji, 

• dokumentacja użytkownika, 

• dokumentacja powykonawcza oprogramowania i infrastruktury techniczno-systemowej tym 
m.in. dokumentacja kodu źródłowego. 

Wymagania 

Opracowanie harmonogramu 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i opisania harmonogramu wdrożenia. 
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Opracowanie Harmonogramu prac 

Wykonawca opracuje Harmonogram prac, wg którego przeprowadzi prace realizacyjne w ramach 

zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

• Harmonogram prac, który zostanie opracowany przez Wykonawcę w ramach analizy 
przedwdrożeniowej musi stanowić uszczegółowienie ogólnego Harmonogramu Projektu, 

• Wykonawca winien uwzględnić wszelkie wymagania postawione w opisie przedmiotu 
zamówienia oraz Umowie, które wpływają na kolejność i terminy realizacji elementów 
zamówienia, 

• Harmonogram prac będzie podlegał zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. 

Etapy realizacji prac 

Realizacja zamówienia będzie podlegać podziałowi na etapy realizacyjne, spełniające poniższe 

wymagania: 

• Poszczególne etapy Harmonogramu prac muszą w całości wyczerpywać zakres czynności dla 
zadań wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, 

• Etapy realizacyjne przyjęte w ogólnym Harmonogramie Projektu powinny stanowić podstawę 
dla etapów realizacyjnych w Harmonogramie prac. W oparciu o uzasadnienie Wykonawcy 
wynikające z konsultacji merytorycznych między Zamawiającym a Wykonawcą, 
doświadczenia Wykonawcy, potencjału wdrożeniowego oraz całokształtu warsztatu 
informatycznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie 
kolejności, zakresu i terminów rozpoczęcia i zakończenia etapów realizacyjnych. 

• Etapy realizacyjne będą stanowiły podstawę dla ustalenia zakresu i terminów odbiorów 
częściowych wdrożenia a także będą wiązały się z etapowym rozliczaniem finansowym za 
zrealizowane przez Wykonawcę prace. 

• W przypadku braku porozumienia między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie 
uzgodnienia aktualizacji podziału Projektu na etapy realizacyjne w Harmonogramie prac, 
przyjmuje się za obowiązujący podział na etapy realizacyjne określony przez Zamawiającego. 

Elementy Harmonogramu prac 

Harmonogram musi zawierać następujące informacje: 

• katalog wszystkich etapów realizacyjnych a także podział na zadania i podzadania (możliwych 
do przewidzenia na etapie tworzenia Harmonogramu prac i kluczowych z punktu widzenia 
realizacji wdrożenia), 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia etapów i zadań, 

• terminy przekazywania przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją 
zlecenia, w tym w czasie trwania prac wdrożeniowych, 

• ogólny opis etapów realizacyjnych i zadań (chyba że dotyczą bezpośrednio elementów 
zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu Umowy, wówczas ich nazwy muszą być tożsame), 

• istotne zdarzenia projektowe oraz uwarunkowania wykonawcze, 

• możliwe do zaplanowania zobowiązania Stron dotyczące np. przeprowadzenia szkoleń, 
uzgodnień, przygotowania oraz przeprowadzania procedur odbiorów, inne, 

• odpowiedzialność za wykonanie etapów i zadań (Wykonawca/Zamawiający/Inżynier 
Projektu), 

• inne ważne terminy, takie jak: 

• Przekazanie do odbioru dokumentów/usług/dostaw/komponentów systemu związanych z 
realizacją niniejszego zlecenia; 
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• Terminy testów akceptacyjnych realizacji prac (w oparciu o Plan testów), 

• przewidywane terminy spotkań. 

Termin realizacji zamówienia 

Harmonogram prac musi być zgodny z Harmonogramem Projektu, przy czym wszystkie testy 

przewidziane w Planie testów muszą zakończyć się najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed 

planowanym terminem zakończenia realizacji danego etapu. 

Zmiany Harmonogramu prac 

Zamawiający dopuszcza zmiany Harmonogramu prac w zakresie Istotnych postanowień umowy na 

budowę i wdrożenie Systemu. 

Wzory dokumentacji bieżącej 

W zakresie ustaleń dotyczących bieżącej dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje wzory co 

najmniej wymienionej dokumentacji bieżącej: 

• raport po wykonaniu etapu, 

• raport na żądanie, 

• raport końcowy, 

• raport z testów akceptacyjnych, 

• notatki służbowej. 

Forma dokumentacji 

Wzory dokumentów muszą zostać przekazane Zamawiającemu do akceptacji jako gotowe do 

uzupełnienia i edytowalne szablony w formacie *.docx. Wykonawca opracuje na podstawie 

obowiązujących w Projekcie szablonów uniwersalny wzór metryki dla tworzonych przez niego 

dokumentów projektowych. 

Zasady wersjonowania dokumentów 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu propozycję zasad wersjonowania dokumentów. 

Zasady wprowadzania uwag do dokumentów 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu propozycję zasad wprowadzania uwag do 

dokumentów. 

Wymagania ogóle względem Raportów 

Raporty mają być sprawozdaniem z prac Wykonawcy w danym okresie sprawozdawczym. 

Raporty powinny zawierać min.: informacje na temat dostarczonych produktów w okresie 

sprawozdawczym, informacje na temat wystawionych faktur, aktualne informacje na temat 

postępów prac zgodnie z Harmonogramem prac, wyjaśnienie i uzasadnienie powstałych odchyleń i 

metod naprawczych, informacje o planowanych zadaniach przypadających na kolejny okres 

sprawozdawczy, opis czynności jakie wykonał Wykonawca w danym okresie sprawozdawczym, 

zgłoszenie rzeczywistych lub potencjalnych ryzyk, które mogą wpłynąć na dalszy przebieg 

umowy/Projektu. 
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Ogólne wymagania w zakresie Planu Testów 

W ramach analizy przedwdrożeniowej, Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji, z prawem 

wprowadzenia korekt przez Zamawiającego Plan Testów. Plan testów musi zawierać co najmniej 

następujące informacje: 

• przewidywany zakres testów w odniesieniu do wdrażanych elementów Systemu oraz 
podziale na typy testów oraz do zakresu Systemu, 

• przewidywane terminy realizacji testów w odniesieniu do harmonogramu prac, 

• kompletną strukturę dokumentacji dla testowanych elementów Systemu oraz do zakresu 
Systemu wraz z terminami jej realizacji i wiążącymi się z nimi wydarzeniami dotyczącymi 
Harmonogramu prac. 

Opracowywanie szczegółowej dokumentacji w zakresie testów elementów Systemu 

W oparciu o założenia Planu testów, Wykonawca będzie opracowywał Plany testów oraz inną 

niezbędną dokumentację w zakresie testowania wdrażanych elementów Systemu w odniesieniu do 

kolejnych etapów realizacyjnych przyjętych w Harmonogramie prac przedstawiając Zamawiającemu 

każdorazowo do akceptacji Plany testów dla kolejnej grupy testów. 

Zakres testów 

Plan testów składać się będzie co najmniej z testów: 

• akceptacyjnych, 

• regresji, 

• bezpieczeństwa, 

• wydajnościowych, 

• dodatkowych. 

Metodyka prowadzenia testów 

W ramach Planu testów, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania metodyki testów (własnej lub 

opartej o dostępne standardy wraz z podaniem źródła) obejmującej co najmniej zakres oraz zasady 

prowadzenia testów. 

Testowanie przed przekazaniem do odbioru 

Przekazane do odbioru przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące część lub całość Systemu 

winno być wcześniej przetestowane przez Wykonawcę. 

Błędy wykonywania prostych przypadków testowych 

Wystąpienie sytuacji, w której na etapie testów akceptacyjnych zidentyfikowane zostaną przez 

Zamawiającego błędy dla wykonywania „prostych przypadków testowych” takich jak brak kontroli lub 

nieprawidłowe kontrole składniowe, semantyczne, gdzie w raportach z co najmniej 10% przypadków 

testowych wystąpi rezultat negatywny, wskazywać będzie, iż Wykonawca nie zachował należytej 

staranności w realizacji zamówienia. 

Instruktaż zespołu Zamawiającego 

Przystąpienie do testów akceptacyjnych powinno być poprzedzone instruktażem ze strony zespołu 

ds. testów Wykonawcy na rzecz Zamawiającego i Inżyniera Projektu oraz przekazaniem przez 

Wykonawcę podręczników użytkownika w zakresie obejmującym określoną część Systemu poddaną 

testom. 
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Wymagania dla przypadków testowych 

Przypadki testowe zostaną opracowane przez Wykonawcę i będą podlegały akceptacji 

Zamawiającego. Przypadki testowe muszą dotyczyć następujących zagadnień związanych z 

użytkowaniem i administracją Systemu: 

• funkcjonalność, ergonomia i wygląd wdrożonych składników Systemu, 

• realizacja wybranych funkcji Systemu w sytuacji obciążenia systemu (Testy obciążeniowe), 

• weryfikacja podatności Systemu na zagrożenia związane z bezpieczeństwem, w tym w 
zakresie ochrony danych osobowych (Testy bezpieczeństwa/penetracyjne), 

• prawidłowość przywracania Systemu z kopii zapasowych, 

• zgodności aplikacji/systemu z wymogami technicznymi wynikającymi z obowiązujących 
przepisów prawa. 

Harmonogram testów 

Harmonogram testów podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. Harmonogram testów musi 

odpowiadać etapom realizacyjnym Systemu i zadaniom zawartym w Harmonogramie prac i 

umożliwiać Zamawiającemu przeprowadzanie odbiorów wraz z postępem realizacji zamówienia. 

Raport z testów 

Wykonawca zobowiązany jest do utrwalenia wyników z przeprowadzonych testów w postaci Raportu 

z testów. 

Wymagania ogólne wobec Raportu z testów akceptacyjnych 

Wykonawca po przeprowadzeniu testów uwzględnionych w Planie testów, opracuje Raport z testów, 

którego celem będzie przedstawienie Zamawiającemu podsumowania z realizacji testów w 

szczególności warunków stawianych w Planach testów.  Raport musi zostać opracowany po każdych 

testach. 

Sposób i termin opracowania Raportu z testów 

Raport z testów musi być wykonany w formie pisemnej i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji 

w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia testów. 

Elementy Raportu z Planu testów akceptacyjnych 

Raport z testów akceptacyjnych musi zawierać wykaz wszystkich wymagań z Planu testów i 

jednoznacznie definiować ocenę Zamawiającego w odniesieniu do każdego z nich w postaci 

stwierdzenia: 

• Przyjęto bez zastrzeżeń, 

• Nie przyjęto. Przyjęcie wymagania nastąpi po usunięciu wad w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 

Procedura zatwierdzenia Raportu z testów akceptacyjnych 

Raporty decyzją Zamawiającego będą podlegały procedurze zatwierdzenia zgodnie  

z procedurą odbioru dokumentu. Brak akceptacji Raportu z testów przez Zamawiającego/Inżyniera 

Projektu nie będzie wpływał na terminy realizacji dalszych prac (terminy dalszych prac nie będą 

zatrzymywane lub wydłużane). 
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Sporządzanie notatek służbowych 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania notatek służbowych ze spotkań lub istotnych rozmów 

telefonicznych dotyczących realizacji zamówienia. Notatki powinny być sporządzane w szczególności 

dla spotkań odbywających się w trakcie analizy przedwdrożeniowej. O konieczności sporządzenia 

notatki w przypadku rozmowy telefonicznej decyduje Zamawiający. Za sporządzanie notatek 

odpowiedzialny jest Wykonawca. W przypadku, gdy wnioski i ustalenia dokonane podczas spotkania 

nie będą mogły być wiążące dla Stron, np. z uwagi na niezgodność dokonanych ustaleń z warunkami 

SIWZ i/lub ze stanem faktycznym, Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym tzw. protokół 

uzgodnień. 

Zakres informacyjny notatek służbowych. 

Notatki wykonywane będą wg szablonu i będą zawierać co najmniej następujące informacje: 

• temat spotkania/rozmowy, 

• nr notatki, 

• data, 

• godzina (od-do), 

• uczestnicy spotkania/rozmowy, 

• przebieg spotkania/rozmowy, 

• ustalenia/wnioski, 

• zadania do wykonania wraz z przypisaną odpowiedzialnością osobową oraz terminem 
realizacji, 

• informacje o autorze i dacie sporządzenia notatki. 

Termin sporządzania notatek służbowych. 

Notatki służbowe muszą być sporządzane najpóźniej do 3 dni roboczych po zdarzeniu wymagającym 

sporządzenia notatki oraz przekazane Zamawiającemu i Inżynierowi Projektu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej w celu konsultacji jej treści. Notatka powinna być uzgodniona w terminie do 7 

dni roboczych od spotkania, a następnie potwierdzona elektronicznie  przez przedstawicieli stron 

uczestniczących w spotkaniu. 

Dokumentacja powykonawcza 

Do systemu musi być dostarczona dokumentacja powykonawcza w celu zapewnienia prawidłowej i 

bezpiecznej eksploatacji wszystkich istotnych aplikacji i usług teleinformatycznych będących 

rezultatem wdrożenia Systemu. 

Zakres dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza dotycząca oprogramowania powinna zawierać informacje niezbędne 

do zagwarantowania prawidłowej pracy oraz obsługi systemu, który jest wykorzystywany w Urzędzie 

Miar. W związku z powyższym Dokumentacja powykonawcza powinna się składać co najmniej z 

następujących elementów: 

• podręcznik Użytkownika wraz z szczegółowym opisem funkcji, pól, formularzy itp. ze 
wskazaniem kolejności wykonywania/wprowadzania niezbędnych czynności/danych czy 
procedur dla każdej części/funkcji oprogramowania, 

• podręcznik Administratora, 

• szczegóły konfiguracji, które zawierają m.in.: 

• foldery instalacyjne oraz konfiguracyjne, 
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• nazwy użytkowników administracyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy 
systemu, 

• informacje o kodach źródłowych do wytworzonych utworów oraz wykaz elementów 
Systemu, do których Wykonawca przekazuje kody źródłowe (ze wskazaniem plików z kodami 
źródłowymi i praw do kodów źródłowych). 

Opracowanie Raportu końcowego 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Raportu końcowego, 

sporządzonego wg procedur związanych z odbiorem końcowym zamówienia wg postanowień 

umowy. 

Zakres Raportu końcowego 

Raport końcowy musi zawierać co najmniej następujące informacje:  

• podsumowanie wszystkich prac zrealizowanych w ramach wykonania zamówienia (w tym 
przypadku Zamawiający dopuszcza odwoływanie się do treści poszczególnych raportów), 

• pełny wykaz uzgodnionych z Zamawiającym (ewentualnych) zmian względem Opisu 
Przedmiotu Umowy w postaci Rejestru zmian, 

• rekomendacje dotyczące ewentualnego rozwoju Systemu. 

Termin i forma wykonania Raportu końcowego 

Raport końcowy musi być wykonany po pozytywnym przeprowadzeniu ostatnich testów wobec 

wdrażanych elementów Systemu, przewidzianych w Planie testów oraz po wprowadzeniu przez 

Wykonawcę zmian w Systemu, wynikających z Raportu w zakresie uwzględnienia zaleceń/uwag 

wynikających z testów przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego przez zewnętrzny podmiot. 

Raport końcowy musi być wykonany w formie elektronicznej i papierowej i przedłożony 

Zamawiającemu do akceptacji wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

Akceptacja Raportu końcowego 

Raport decyzją Zamawiającego podlega procedurze zatwierdzenia zgodnie z procedurą odbioru 

dokumentów. Brak akceptacji Raportu końcowego uniemożliwia podpisanie protokołu odbioru 

końcowego a tym samym wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę.  

Rejestr zmian 

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej opracuje Rejestr zmian zawierający wszystkie 

istotne zmiany w zakresie zakresu lub architektury Systemu między stanem ostatecznym a opisanym 

w Opisie Przedmiotu Umowy. Każda zmiana winna być opisana w zakresie swojego przedmiotu, 

odniesienia do pierwotnego wymagania a także posiadać stosowne uzasadnienie. Wszystkie zmiany 

muszą być zgodne z postanowieniami umowy na realizację niniejszego zamówienia. 

1.6 Testy, wdrożenie i integracja systemu 

Opis produktu 

Produkt obejmuje czynności mające doprowadzić do produkcyjnego uruchomienia systemu poza 

wytworzeniem i dostarczeniem oprogramowania i dokumentacji, takie jak instalacja, konfiguracja, 

weryfikacja, testowanie. Wdrożenie musi wiązać się z pozytywnym odbiorem wszystkich elementów 

systemu. 

W ramach wdrożenia oprogramowania dedykowanego i standardowego Systemu wykonane i 
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przekazane zostaną dane konfiguracyjne, wymagane skrypty oraz instrukcje niezbędne do 

przeprowadzenia procesów: 

• wytworzenia oprogramowania dedykowanego, 

• wdrożenia oprogramowania dedykowanego, 

• instalacji oprogramowania standardowego, 

• przygotowanie środowiska testowego, 

• przeprowadzenia testów i odbiorów oprogramowania na podstawie pozytywnych wyników 
testów, 

• przeprowadzenia testów bezpieczeństwa i odbioru systemu na podstawie pozytywnego 
raportu z testu bezpieczeństwa. 

Efektem wdrożenia Systemu będzie w pełni funkcjonalny system, który przeszedł procedury testów 

akceptacyjnych oraz został zasilony danymi. 

Wymagania 

Przygotowanie środowisk dla systemu 

Wykonawca w ramach infrastruktury techniczno-systemowej dostarczonej w ramach zamówienia 

oraz w ramach serwera wirtualnego, na którym zaimplementowana będzie ogólnodostępna część 

publiczna Portalu Systemu e-CzasPL uruchomi następujące środowiska: 

1. środowisko produkcyjne PRD - środowisko, na którym zostaną uruchomione usługi Systemu, 
2. środowisko testowe TST - środowisko nieprodukcyjne wykorzystywane na potrzeby testów 
akceptacyjnych i diagnostyki (wymagane jest, by konfiguracja środowiska TST była odwzorowaniem 
środowiska PRD; zakłada się, że zasoby środowiska będą odpowiadały od 15% do 20% środowiska 
PRD), 
3. środowisko ciągłej integracji CI - na tym środowisku zostaną uruchomione narzędzia niezbędne do 
realizacji procesu Continuous Integration (CI): 
- repozytorium kodu 
- repozytorium dokumentacji 
- repozytorium binariów 
- moduły analizy statycznej kodu (na dalszym etapie prac konieczne uszczegółowienie zakresu 
analizy) 
- moduł kompilacji 
- moduł testów automatycznych  
4. środowisko szkoleniowe – przeznaczone do szkoleń Użytkowników Systemu. 

Testy Systemu 

W trakcie realizacji Projektu Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia następujących 

rodzajów testów:  

1. testy modułowe – testy prowadzone na etapie wytwarzania oprogramowania, w środowiskach 

testowych Wykonawcy. Każdorazowo po przeprowadzeniu testów modułowych Wykonawca 

zobowiązanych jest przekazać raport z testów zawierający wykaz zrealizowanych przypadków 

testowych wraz z wynikami. 

2. testy integracyjne  – testy prowadzone na etapie implementacji systemu. W ramach testów 

integracyjnych będą realizowane następujące rodzaje testów: 

a. testy funkcjonalne, 

b. testy regresywne (przy wdrażaniu e-usług), 
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c. testy wydajnościowe. 

2. testy systemowe – testy prowadzone na etapie implementacji, mające na celu sprawdzenie, czy 

dostarczone rozwiązanie, jako całość, spełnia określone wymagania określone w SIWZ. Testy 

systemowe uwzględniają przeprowadzenie następujących testów: 

a. instalacyjne, 

b. funkcjonalne, 

c. użyteczności, 

d. wydajnościowe, 

e. regresywne, 

f. bezpieczeństwa. 

3. testy akceptacyjne – testy prowadzone na etapie implementacji, mające na celu weryfikację 

gotowości rozwiązania do uruchomienia produkcyjnego. Testy akceptacyjne obejmują 

przeprowadzenie następujących testów: 

a. funkcjonalne, 

b. wydajnościowe, 

c. bezpieczeństwa. 

Z przeprowadzonych testów, każdorazowo będą opracowywane raporty z wynikami testów. Wyniki 

poszczególnych testów będą podstawą do podjęcia decyzji przez Zamawiającego o przejściu do 

kolejnych etapów realizacji rozwiązania. 

Modułowa budowa systemu 

System musi być zaprojektowany i zbudowany zgodnie z SOA (Service Oriented Architecture) w 

oparciu moduły, z których każdy realizuje zestaw określonych funkcji i jest udostępniany dla 

Użytkowników jako usługa. 

Stosowane standardy - technologiczne 

W trakcie realizacji Systemu Wykonawca zobowiązany jest do stosowania norm: 

- ISO/IEC dotyczące inżynierii oprogramowania, w szczególności normy SQUARE (normy serii ISO/IEC 

2500n), 

- ISO 9241-11 Ergonomics of human-system interaction dotyczącej tworzenia interfejsu użytkownika, 

- ISO TR 18529 „Humancentered lifecycle process descriptions” – aktualnie obowiązujące 

szczegółowe wskazówki dotyczące projektowania zorientowanego na użytkownika, 

- ISO TR 16982 „Ergonomics of human-system interaction - Usability methods supporting human-

centered design” - aktualnie obowiązujący opis metod stosowanych do projektowania oraz 

testowania systemów pod kątem użyteczności, skierowany do kierowników projektów, 

- PN ISO 27001, 

- PN ISO 20000. 

Stosowane standardy - norma WCAG 2.1 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania standardu WCAG 2.1 (Web Content Accessibility 

Guidelines) z uwzględnieniem kompletnych wymagań dla poziomu AA i wybranych elementów 

poziomu AAA. Poniżej szczegółowy opis wymagania: 

 

1. W zakresie poziomu AA standardu WCAG 2.1 zostaną zrealizowane co najmniej następujące 

usprawnienia:  
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1.3.4 Orientacja WCAG 2.1 (AA) 

Zawartość nie może ograniczać swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej 

jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest niezbędna. 

 

1.4.3 Kontrast (minimalny) (AA) 

Wizualne przedstawienie tekstu lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4.5:1, 

poza następującymi wyjątkami: 

• duży tekst: Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 3:1. 

• nie stosuje się wymogów minimalnego kontrastu dla tekstów lub obrazu tekstu, będących 

elementem nieużywanych części interfejsu użytkownika, mających cel czysto dekoracyjny. 

• logo: nie wymaga się minimalnego kontrastu dla tekstu, który jest częścią logo lub nazwy własnej 

marki. 

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (AA) 

Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony 

bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności. 

 

1.4.5 Obrazy tekstu (AA) 

Do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst, a nie tekst w postaci grafiki, za wyjątkiem 

sytuacji, w której obraz tekstu może być dostosowany wizualnie do wymagań użytkownika, 

prezentacja tekstu w postaci graficznej jest istotna dla zrozumienia przekazywanej informacji. 

 

1.4.10 Dopasowanie do ekranu WCAG 2.1 (AA) 

Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania 

w dwóch wymiarach dla: 

• pionowego przewijania zawartości o szerokości odpowiadającej 320 pikselom CSS. 

• poziomego przewijania zawartości na wysokości odpowiadającej 256 pikselom CSS. 

Wyjątkiem są te części treści, które wymagają dwuwymiarowego układu ze względu na sposób 
używania lub znaczenie 
 
1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych WCAG 2.1 (AA) 
Wizualna prezentacja następujących elementów musi posiadać współczynnik kontrastu co najmniej 
3:1 względem sąsiednich kolorów. 
 
1.4.12 Odstępy w tekście WCAG 2.1 (AA) 
W treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych 
właściwości stylu, nie następuje utrata żadnych treści lub funkcjonalności, gdy tekst ustawiony 
zostanie tak, aby uwzględniał wszystkie poniższe parametry oraz gdy wprowadzone zostaną zmiany w 
jakiejkolwiek innej właściwości stylu: 
• Wysokość linii (odstęp między wierszami) do co najmniej 1,5-krotności rozmiaru czcionki. 
• Rozstaw następujących akapitów co najmniej 2 razy większy od rozmiaru czcionki. 
• Odstępy między literami do co najmniej 0,12-krotności rozmiaru czcionki. 
• Odstępy między wyrazami do co najmniej 0,16 wielkości czcionki. 
 
1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu WCAG 2.1 (AA) 
Gdy jakaś treść staje się widoczna po otrzymaniu kursora lub fokusu klawiatury, a po ich usunięciu 
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znika, spełnione są poniższe warunki: 
• dostępny jest mechanizm umożliwiający odrzucenie dodatkowej treści bez przesuwania wskaźnika 
myszy lub fokusu klawiatury, chyba że dodatkowa treść przekazuje błąd wprowadzanych danych lub 
nie przesłania ani nie zastępuje innej treści. 
• jeżeli wskaźnik myszy może wyzwolić dodatkową treść, wówczas wskaźnik może zostać 
przeniesiony na dodatkową treść bez znikania dodatkowej zawartości. 
• dodatkowa treść pozostaje widoczna do momentu usunięcia wyzwalacza aktywacji lub fokusu, 
użytkownik odrzuca go lub jego informacje nie są już ważne. 
 
2.4.5 Wiele dróg (AA) 

Powinna być dostępna więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie 

internetowym, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z 

jej etapów. 

 

2.4.6 Nagłówki i etykiety (AA) 

Nagłówki i etykiety muszą opisywać temat lub cel treści. 

2.4.7 Widoczny fokus (AA) 

Każdy interfejs możliwy do nawigacji za pomocą klawiatury powinien posiadać widoczny wskaźnik 

fokusu klawiatury 

3.2.3 Spójna nawigacja (AA) 

Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym 

porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku, chyba, że 

użytkownik sam wprowadzi zmiany. 

 

3.2.4 Spójna identyfikacja (AA) 

Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym muszą być w 

taki sam sposób identyfikowane. 

 

3.3.3 Sugestie rozwiązań błędów (AA) 

Jeżeli przy wpisywaniu informacji, błąd zostanie wykryty automatycznie i znane będą sugestie 

korekty, to użytkownik powinien otrzymać takie sugestie, chyba, że będzie to stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa treści lub zmieni to cel treści. 

 

3.3.4 Zapobieganie błędom (AA) 

Dla stron internetowych, na których pojawią się zobowiązania prawne lub transakcje finansowe, i w 

których użytkownik będzie modyfikować lub usuwać dane zawarte w systemach przechowywania 

danych, lub wprowadzać testowe odpowiedzi, przynajmniej jedno z poniższych założeń powinno być 

prawdziwe: 

• Odwracalność: wprowadzenie danych jest odwracalne. 

• Sprawdzanie: dane wprowadzone przez użytkownika są sprawdzane pod kątem błędów, a 

użytkownik ma możliwość wprowadzenia poprawek. 

• Potwierdzenie: dostępny jest mechanizm sprawdzania, potwierdzania oraz korekty informacji przed 

jej ostatecznym wysłaniem. 

2. W zakresie poziomu AAA standardu WCAG 2.1 zostaną zrealizowane co najmniej następujące 

usprawnienia: 
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2.2.4 Zakłócenia (AAA) 

Wszelkie komunikaty, informacje, aktualizacje, itp. czyli mechanizmy, które mogą rozpraszać 

użytkownika i przeszkadzać podczas wykonywania czynności w serwisie muszą mieć możliwość 

odłożenia w czasie lub wyłączenia. Przy każdym tego typu komunikacie w oknie dialogowym 

dostępny będzie dla użytkownika przycisk lub link, którym będzie można je wyłączyć. 

2.2.5 Ponowne potwierdzenie autentyczności (AAA) 

Jeśli kończy się czas sesji autoryzowanej przez użytkownika i system poprosi o ponowną autoryzację, 

będzie mógł on kontynuować czynności bez utraty danych z aktualnej strony. Użytkownik zalogowany 

do Systemu po częściowym wypełnieniu formularza i braku aktywności przez określony czas, 

przekroczy czas ważności sesji (ustawionej ze względów bezpieczeństwa). Użytkownik, mimo, że nie 

mógł dokończyć wypełnienia formularza, zostanie automatycznie wylogowany. Podczas tej operacji 

dane wprowadzone przez użytkownika zostaną zapamiętane. System prosi o ponowne zalogowanie. 

Po zalogowaniu prezentowany jest formularz z informacjami, które użytkownik wprowadził wcześniej 

i będzie miał możliwość dokończenia wypełnienia formularza. 

2.3.2 Trzy błyski (AAA) 

Na stronie internetowej nie umieszczamy żadnych elementów, które migają z większą częstotliwością 

niż trzy razy na sekundę. W ramach Systemu nie będą publikowane materiały lub informacje, które 

będą migały z większą częstotliwością niż trzy razy na sekundę. 

3.1.3 Nietypowe słowa (AAA) 

Słowa, które mogą być dwuznaczne, nieznane lub używane w bardzo specyficzny sposób, np. w 

danym zawodzie lub dziedzinie technicznej powinny być wytłumaczone, np.: poprzez opis, listę 

definicji, słownik lub w jakikolwiek inny sposób. Ze względu na specyfikę dystrybucji czasu 

urzędowego słowa specyficzne dla tego obszaru będą objaśniane w słowniku dostępnym na stronie 

udostępniającej e-usługi. 

Wykorzystanie otwartego oprogramowania 

Wykonawca jest zobowiązany do implementacji Systemu w oparciu i z wykorzystaniem 

komponentów dostępnych w oparciu o otwarte tryby licencjonowania w szczególności dotyczy to: 

•  komponentów serwerów Web, 

• komponentów serwerów aplikacyjnych. 
Zastosowane technologie muszą zapewniać wieloplatformowość i przy możliwie małych zmianach. 

Oprogramowanie standardowe 

Wykonawca zobowiązany jest do używania komponentów oprogramowania standardowego w 

zakresie serwerów aplikacyjnych opartych o otwarte tryby licencjonowania kodu źródłowego 

OpenSource i takich, które zapewniają multiplatformowość (mogą być uruchamiane na systemach 

operacyjnych zarówno z rodziny Linux, jak i Windows) 

- Publikacja kodów źródłowych 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnego kodu źródłowego oraz 

wyrazi zgodę na udostępnienie kodów źródłowych Systemu innym jednostkom Administracji 

Publicznej. Kody źródłowe Systemu będą publikowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji 

w zakresie zasad i miejsca publikacji kodów źródłowych dla jednostek organizacyjnych administracji 

publicznej 
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Weryfikacja wymagań 

System zostanie poddany audytom weryfikującym spełnienie wymagań zawartych w Opisie 

Przedmiotu Umowy w obszarach: 

• bezpieczeństwa, 

• WCAG 2.1. 
Audyty będą realizowane przez podmioty zewnętrzne. 

Zarządzenie kodem źródłowym 

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wdrożenia 

środowiska wspierającego realizację procesu Ciągłej Integracji (Continuous Integration).  

Środowisko minimalnie musi zapewniać: 

• repozytorium kodu, 

• narzędzia do testów statycznych kodu (formatowanie), 

• narzędzia do kompilacji, 

• narzędzia do realizacji testów automatycznych, 

• repozytorium binariów i dokumentacji Systemu. 

Jakość kodu źródłowego 

Zamawiający wymaga być całość kodu źródłowego systemu spełniała kryteria jakościowe (definicje 

kryteriów dostępne na stronie: https://docs.sonarqube.org/display/SONAR/Metric+Definitions): 

• Reliability – A, 

• Security – A, 

• Maintainability – A, 

• (Test) Coverage - 90.0%, 

• Duplications - 1%, 

• Documentation: 100%. 
Kryteria zostaną zweryfikowane narzędziem SonarCube w wersji dostępnej w momencie weryfikacji 

jakości kodu (https://www.sonarqube.org/downloads/). 

Pojemność i wydajność Systemu 

System musi umożliwiać równoległą pracę Użytkowników Systemu zgodnie z następującym. 

obciążeniem nominalnym: 

• użytkownicy zewnętrzni (niezalogowani) - 3000, 

• użytkownicy zewnętrzni (zalogowani) – 1000 (planuje się maksymalną liczbę 
zweryfikowanych użytkowników Systemu e-CzasPL w liczbie 5 000 łącznie, natomiast planuje 
się, że jednocześnie z bazy danych będzie korzystało do 20% użytkowników zewnętrznych 
zalogowanych), 

• użytkownicy wewnętrzni - 20. 
Zamawiający wymaga, aby przy nominalnym obciążeniu System gwarantował następujące czasy 
odpowiedzi – zakładając bezpośrednie połączenie z systemem o wydajności min. 1Gps:  

https://docs.sonarqube.org/display/SONAR/Metric+Definitions


e-CzasPL - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP 

 
 

 

 

• czas kompletnej odpowiedzi na zapytanie biznesowe dla świadczonych przez System usług 
nie może przekraczać 1 sekundy, 

• czas ładowania (upload) plików o wielkości 10 MB nie może przekraczać 1 sekundy,  

• czas pobierania (download) plików o wielkości 10 MB nie może przekraczać 1 sekundy, 

• czas generowania i wyświetlania formularzy nie może przekraczać 1 sekundy,  

• czas generowania raportów predefiniowanych nie może przekraczać 10 minut, 

• czas wyświetlania na ekranie znaków wprowadzanych przez użytkownika w polach 
tekstowych nie może przekraczać 0,2 sekundy, 

• czas odpowiedzi wszystkich pozostałych operacji nie może przekraczać 1 sekundy.  
Przedstawione powyżej czasy odpowiedzi mierzone są po zalogowaniu użytkownika do Systemu. Do 

czasu odpowiedzi nie wlicza się czas związany z przesyłaniem danych przez sieć Internet. Niniejsze 

wymaganie będzie stanowiło podstawę do realizacji testów wydajnościowych Systemu. 

Utworzenie typów i struktury kont użytkowników 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym utworzy role dla użytkowników różniących się w 

zakresie dostępu do serwisów, funkcji i danych Systemu. Wykonawca wykona konfigurację ustawień 

dla poszczególnych ról. Docelowy zakres ról zostanie zidentyfikowany na etapie przygotowania 

opracowania projektu technicznego. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym utworzy grupy 

użytkowników Systemu (wewnętrznych i zewnętrznych) w celu efektywnego zarządzania 

użytkownikami Systemu. 

Zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa Systemu 

Sposób oraz zakres konfiguracji kont użytkowników Systemu musi być zgodny z wymaganiami w 

zakresie bezpieczeństwa Systemu. 

Tożsamość użytkowników 

Każdy użytkownik musi posiadać minimum atrybuty:  

• unikatowy identyfikator ID użytkownika,  

• nazwa użytkownika,  

• adres email 

• nr telefonu komórkowego zarejestrowanego w Polsce 

• opis użytkownika, w tym dane kontaktowe, 

• ważność uprawnień (włączone/wyłączone),  

• blokowanie uprawnień zablokowane/odblokowane),  

• przynależność do grupy użytkowników. 
Tożsamość instytucji obsługiwanej przez użytkownika musi mieć co najmniej następujące atrybuty 

• Nazwa 

• Adres rejestrowy 

• Adres korespondencyjny 

• NIP 

• REGON 
 

NIP i REGON stanowią unikalny identyfikator instytucjonalny 
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Cechy grupy użytkowników 

Każda grupa użytkowników musi posiadać minimum atrybuty: unikatowy identyfikator ID grupy, 

nazwa grupy, opis grupy, członkowie (użytkownicy) grupy. 

Uprawnienia użytkowników i grup 

Każda z grup użytkowników jak i poszczególni użytkownicy muszą posiadać własną hierarchię 

uprawnień, która przekładać się będzie na perspektywę udostępnionych dla nich funkcji Systemu 

oraz danych. Jako udostępnianie rozumiane jest umożliwianie dostępu do wydzielonego, 

autoryzowanego zakresu danych i funkcji Systemu i/lub umożliwienie pobierania wydzielonej części 

danych. Jednej osobie musi odpowiadać jeden użytkownik Systemu. 

Wymagania ogólne w zakresie konfiguracji kont użytkowników 

Wykonawca utworzy i skonfiguruje konta użytkownika Systemu dla 20 użytkowników wewnętrznych 

Głównego Urzędu Miar w zakresie uprawnień do logowania do aplikacji, usług oraz dostępu do 

danych Systemu, w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z wdrożonych aplikacji. 

Sposób konfiguracji 

Konfiguracja kont użytkowników musi odbyć się wyłącznie przy pomocy narzędzi administracyjnych 

wdrożonych w ramach budowy Systemu. 

Narzędzia muszą umożliwiać zarządzanie w relacji użytkownik – dane – funkcje do poziomu 

szczegółowości zdefiniowanych w Systemie warstw informacyjnych lub serwisów informacyjnych i 

zapewnić minimum możliwość: 

• dodawanie/usuwanie użytkownika, 

• zakładanie/zmiana haseł użytkowników, 

• tworzenie i usuwanie ról oraz przypisywanie im użytkowników, innych ról oraz grup 
użytkowników i ról, 

• tworzenie i usuwanie użytkowników, ról oraz grup, 

• blokowanie/odblokowywanie użytkownikom dostępu do danych, 

• zarządzanie narzędziami dostępnymi w Systemie do poziomu logicznych funkcji lub w 
przypadku portalu do poziomu poszczególnych serwisów, 

• konfigurowanie dostępnych użytkownikowi warstw w wybranym serwisie. 
System musi pozwalać na zarządzanie systemem użytkownikom z uprawnieniami administratora 

poprzez graficzny interfejs (bez konieczności wydawania poleceń przez linię komend). 

Narzędzie musi umożliwiać zaawansowaną konfigurację danego dedykowanego rozwiązania 

Systemu, w tym personalizacje ustawień użytkownika. 

Definiowanie dostępu do danych dla użytkowników 

Wykonawca zapewni narzędzia administracyjne dla wdrażanego Systemu, pozwalające na precyzyjne 

definiowanie zakresu udostępnianych danych zarówno dla grupy, poszczególnych użytkowników 

wewnętrznych jak i użytkowników zewnętrznych. Narzędzie musi posiadać możliwość tworzenia grup 

użytkowników (do podglądu, do edycji, do usuwania). 

Komunikaty dla użytkownika 

Za każdym razem, kiedy działanie oprogramowania nie zakończy się w oczekiwany sposób, 

użytkownik musi być poinformowany o fakcie wystąpienia błędu za pomocą widocznego komunikatu. 
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Brak ograniczeń licencyjnych 

Liczba: 

• kont użytkowników możliwych do konfiguracji w Systemie, 

• użytkowników jednocześnie zalogowanych i korzystających z Systemu 
nie może być ograniczona z góry. 

Licencje na oprogramowanie standardowe, udzielone i przekazane przez Wykonawcę, muszą 

umożliwiać korzystanie z oprogramowania przez nielimitowaną liczbę użytkowników. 

Zewnętrzny audyt produktów 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia audytu produktów wytworzonych przez Wykonawcę 

(w tym w szczególności Systemu wraz z jego dokumentacją) firmie zewnętrznej, a także do 

wykorzystania wyników takiego audytu w ramach procedury odbioru Systemu. 

1.7 Szkolenia 

Opis produktu 

Produkt obejmuje przeprowadzenie jednorazowych szkoleń dla 15 pracowników Głównego Urzędu 

Miar mających pracować w tworzonym systemie oraz 4 administratorów. Szkolenia mają na celu 

zaznajomienie pracowników Głównego Urzędu Miar z Systemem oraz podniesienie ich kompetencji.  

Przeprowadzone zostaną: 

• szkolenia stacjonarne dla wszystkich Użytkowników z zakresu aplikacji dziedzinowych i 
wspomagających, 

• szkolenia e-learningowe dla użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych Systemu, 

• szkolenia dla administratorów systemu. 

Wymagania 

Szkolenia dla Administratorów 

Wykonawca Systemu zobowiązany będzie do dostarczenia zestawu szkoleń dla wszystkich 

Administratorów wskazanych przez Zamawiającego (łącznie 4 osoby).  

1. Poniżej zdefiniowano wymagania dla szkoleń dla Administratorów: 

a. Wykonawca jest zobowiązany przygotowania harmonogramu szkoleń (harmonogram szkoleń musi 

zawierać się harmonogramie szczegółowym). 

b. Wykonawca na 14 dni przed rozpoczęciem szkoleń zobowiązany będzie do przedstawienia: 

- terminu i miejsca szkolenia, 

- zakresu szkolenia, 

- materiały szkoleniowe, 

- kwalifikacje wykładowcy. 

c. Do rozpoczęcia i realizacji szkolenia konieczne jest zaakceptowanie przez Zamawiającego 

produktów, o których mowa w punkcie 1b.   

d. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego 

uczestnika szkolenia. 

e. Szkolenia będą odbywały się w salach szkoleniowych udostępnionych przez Wykonawcę z 

zapewnieniem stanowiska komputerowego dla każdego uczestnika szkolenia. Stanowisko 
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komputerowe musi być wyposażone w komplet oprogramowania wymaganego do szkolenia. 

f. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim. 

g. Grupy szkoleniowe nie mogą liczyć więcej niż 4 słuchaczy. 

h. Każdy dzień szkolenia musi trwać 8 godzin zegarowych. 

i. Szkolenia podlegają procedurze odbioru szkoleń. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia szkoleń w zakresie dostarczanego oprogramowania 

standardowego oraz warsztatów i szkoleń w zakresie korzystania z usług dostarczanych przez System, 

które zostały wykorzystane w rozwiązaniu. 

3. Zakres szkoleń Administratorów obejmuje: 

a. systemy operacyjne – szkolenie będzie obejmowało następujące elementy: 

- instalacja, 

- administracja systemem, 

- konfigurowanie i zarządzanie dostępem do systemu, 

- konfigurowanie i zarządzanie usługami sieciowymi, 

- konfigurowanie i zarządzanie zasobami dyskowymi, 

- wirtualizacja, 

- monitorowanie i analiza pracy systemu i usług. 

b. serwery aplikacyjne: 

- architektura serwera aplikacji, 

- instalacja i uruchamianie serwera aplikacji, 

- konfiguracja serwera w zakresie bezpieczeństwa, 

- konfiguracja i zarządzania aplikacjami uruchomionymi na serwerze, 

- instalacja i zarządzanie aplikacjami, 

- konfigurowanie źródeł danych, 

- konfigurowanie logowania zdarzeń, 

- konfigurowanie zadań „batch”, 

- zarządzanie klastrem serwerów, 

- monitorowanie i diagnostyka pracy serwera i aplikacji. 

c. baza danych: 

- architektura serwera bazy danych, 

- instalacja serwera, 

- narzędzia do zarządzania, 

- podstawowa konfiguracja serwera, 

- uprawnienia i zarządzanie uprawnieniami, 

- zarządzanie procesami, 

- monitorowanie pracy serwera 

 

Czas trwania szkoleń autoryzowanych: nie krótszy niż 2 dni. 

4. Szkolenia z zakresu administracji Systemem muszą obejmować: 

a. architektura i budowa systemu: 

- podsystemy, 

- komponenty wspomagające. 

b. zarządzanie Użytkownikami: 
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- zarządzanie modułem Autoryzacji, 

- zarządzanie Usługą Katalogową, 

- zarządzanie uprawnieniami Użytkowników Wewnętrznych, 

- zarządzanie Użytkownikami Zewnętrznymi, 

c. zarządzanie modułami i komponentami wspomagającymi: 

- parametryzacja modułów i komponentów, 

- monitorowanie pracy modułów i komponentów 

d. zarządzanie modułami technicznymi: 

- moduł audytu, 

- moduł usługi katalogowej. 

Czas trwania szkolenia administratorów z zakresu administrowania Systemem nie może być krótszy 

niż 2 dni. 

Szkolenia dla Użytkowników Wewnętrznych 

Wykonawca Systemu zobowiązany będzie do dostarczenia zestawu szkoleń dla wszystkich 

Użytkowników Wewnętrznych wskazanych przez Zamawiającego (łącznie 20 osób). Szkolenia będą 

zrealizowane w sposób stacjonarny lub za pośrednictwem jednej z powszechnych platform 

komunikacyjnych. Decyzja o wyborze szkolenia on-line musi odbyć się wyłącznie za zgodą 

zamawiającego. Czas trwania szkolenia użytkowników wewnętrznych z zakresu użytkowania Systemu 

nie może być krótszy niż 2 dni. 

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotowania harmonogramu dostarczenia szkoleń, platformy 

(harmonogram szkoleń musi zawierać się harmonogramie szczegółowym). 

 

2. Wykonawca na 60 dni przed rozpoczęciem szkoleń zobowiązany jest do przedstawienia zakresu 

szkoleń. 

3. Wykonawca na 45 dni przed rozpoczęciem szkoleń zobowiązany jest do przedstawienia pierwszego 

z cyklu szkoleń, w tym szkoleń e-Learning. 

4. Wykonawca na 30 dni przed rozpoczęciem szkoleń zobowiązany jest do przedstawienia pierwszego 

szkolenia do akceptacji. 

5. Szkolenia będą zrealizowane w języku polskim (zarówno trener/lektor jak również 

materiały/napisy). 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania materiałów oraz pomocy w dla użytkowników w 

trakcie szkoleń. Materiały szkoleniowe muszą zawierać co najmniej kompletny opis funkcjonalności w 

języku polskim wraz z ilustracjami (zrzutami ekranowymi). 

7. Szkolenia podlegają procedurze odbioru szkoleń 

8. Zakres szkoleń dla Użytkowników Wewnętrznych obejmuje zakres: 

a. Obsługa wszystkich podsystemów dziedzinowych i komponentów wspomagających wytworzonych 

przez Wykonawcę: 

- logowanie do systemu, 

- funkcje interfejsu Użytkownika, 

- konfiguracja i zapisywanie ustawień, 

- przygotowanie raportów, 

- korzystanie z innych usług systemu, 

- posługiwanie się funkcjami pomocy wbudowanej w system. 
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a. Obsługa wszystkich funkcjonalności rozumianych jako realizację wszystkich procesów biznesowych 

zgodnie z dokumentacja analityczną (zakres musi obejmować wszystkie biznesowe przypadki użycia). 

9. Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące szkoleń: 

a. Szkolenia muszą być podzielone na merytoryczne spójne części obejmujące: 

- pracę z podsystemami systemu i komponentami wspomagającymi, 

- przebieg wszystkich procesów biznesowych, 

b. Szkolenia stacjonarne muszą zostać przeprowadzone w formie warsztatów przy stanowiskach 

komputerowych (każdy użytkownik musi mieć możliwość indywidualnej pracy). Zamawiający 

udostępni Wykonawcy sale oraz sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji szkoleń. 

h. Czas trwania szkoleń stacjonarnych ustalony zostanie na podstawie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego programu szkoleń, przy założeniu dziennego limitu 8 roboczogodzin szkolenia. 

i. Wykonawca, na potrzeby dokumentacji szkoleń stacjonarnych, winien opracować następującą 

dokumentację: 

- program szkolenia, 

- lista uczestników wraz z podpisami, 

- ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia, 

- wynik testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. 

Szkolenia dla Użytkowników Zewnętrznych 

Wykonawca Systemu zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów szkoleniowych w postaci 

wideo-tutoriali dla Użytkowników Zewnętrznych. Materiały te będą dostępne na portalu publicznym 

e-CzasPL. Wideo-tutoriale szkoleniowe muszą być podzielone na merytoryczne spójne części 

obejmujące: 

- pracę z podsystemami systemu i komponentami wspomagającymi dostępnymi dla Użytkownika 

Zewnętrznego, 

- przebieg wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez Użytkowników Zewnętrznych. 

1. Wideo-tutoriale szkoleniowe będą zrealizowane w języku polskim i będą mogły być wykorzystane 

do szkolenia nieograniczonej ilości użytkowników. 

2. Wideo-tutoriale szkoleniowe podlegają procedurze odbioru szkoleń. 

3. Zakres wideo-tutoriali szkoleniowych dla Użytkowników Zewnętrznych: 

a. obsługa wszystkich podsystemów dziedzinowych i komponentów wspomagających wytworzonych 

przez Wykonawcę: 

- logowanie do systemu, 

- funkcje interfejsu Użytkownika, 

- korzystanie z innych usług systemu. 

 

b. posługiwanie się funkcjami pomocy wbudowanej w system Obsługę wszystkich funkcjonalności 

rozumianych jako realizację wszystkich procesów biznesowych zgodnie z dokumentacja analityczną 

(zakres musi obejmować wszystkie przypadki użycia, realizowane przez Użytkowników 

Zewnętrznych). 
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1.8 Wsparcie techniczne 

Opis produktu 

Produkt obejmuje udzielenie Zamawiającemu usługi wsparcia technicznego na wszystkie artefakty 

wytworzone i dostarczone w ramach Projektu. Okres realizacji usługi rozpocznie się po zakończeniu 

procedury odbioru systemu (wszystkich artefaktów dostarczanych w ramach Umowy) i będzie trwał 

zgodnie z postanowieniami Umowy zawartymi w par 8. W zakres wsparcia technicznego wchodzi 

usuwanie usterek systemu. 

Wymagania 

Wsparcie techniczne 

Wykonawca przez okres zgodny z postanowieniami Umowy zawartymi w § 8 tejże Umowy, 
zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wsparcia w zakresie wszystkich artefaktów 
wytworzonych i dostarczonych w ramach Projektu. Okres Wsparcia technicznego rozpocznie się po 
zakończeniu procedury odbioru Systemu (wszystkich artefaktów dostarczonych w ramach Umowy). 
Wsparcie techniczne udzielane jest przez Wykonawcę Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 

Warunki Wsparcia technicznego: 

 

1. Usługa Wsparcia technicznego ma zapewnić zgodne z założeniami i nieprzerwane działanie 

Systemu oraz zapewnienie dostępności Systemu na poziomie nie mniejszym niż wskazany w dalszej 

części dokumentu. 

 

2. Na zasadzie ryzyka Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i dostępność Systemu w reżimie 

zdefiniowanym w pkt. 1 i zobowiązany jest do usuwania wad w Czasie Naprawy 

 

3. Wykonawca wyznaczą osobę, odpowiedzialną za realizację Usługi Wsparcia technicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania tej osoby i przekazania informacji Zamawiającemu na 5 

dni przed rozpoczęciem okresu realizacji usługi. 

 

4. Na potrzeby realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie 

bezpiecznego dostępu VPN do środowiska Systemu. Lista pracowników Zespołu Wykonawcy 

świadczącego usługę Wsparcia Technicznego (w szczególności osób mających dostęp do VPN do 

środowiska Systemu) musi być przedstawiona Zamawiającemu w chwili rozpoczęcia okresu realizacji 

usługi. Zmiany w składzie osobowym Zespołu Wykonawcy świadczącego usługę Wsparcia 

technicznego musi być każdorazowo zgłaszana do Zamawiającemu maksymalnie do trzech dni 

roboczych po dokonaniu zmiany przez Wykonawcę 

 

5. Dla Oprogramowania Standardowego dostarczonego przez Wykonawcę, Wykonawca będzie 

zobowiązany przez cały okres trwania usługi Wsparcia technicznego do utrzymywania aktualnego 

wsparcia Producenta (w tym prawa do aktualizacji do nowych wersji oraz dostępu do organizacji i 

systemu wsparcia Producenta). 
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6. Usługa Wsparcia technicznego będzie realizowana w sposób zapobiegający utracie danych przez 

Zamawiającego 

 

7. W ramach usługi Wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad 

Systemu, które będą wynikały działań i błędów Wykonawcy. 

 

8. Jeżeli przyczyna błędu leży w Oprogramowaniu Standardowym, Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania i wdrożenia obejścia błędu w postaci rozwiązania zastępczego pozwalającego na 

realizację funkcjonalności Systemu objętej błędem. Po przygotowaniu poprawki przez Producenta 

oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznej instalacji poprawki. Obejście błędu w 

Oprogramowaniu Standardowym nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji poprawek do oprogramowania standardowego 

rekomendowanych przez Producenta. Każdorazowo instalacja poprawki będzie konsultowana z 

Zamawiającym. 

 

10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentacji systemu po wykonaniu czynności 

wynikających z wykonania usługi Wsparcia technicznego (np. Instalacja poprawek, zmiany 

konfiguracji oprogramowania standardowego lub dedykowanego) 

 

11. W przypadku stwierdzenia, że przyczyna Błędu leży poza Systemem, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do usunięcia błędu, lecz jest zobowiązany do: 

a. wskazania przyczyny błędu w Systemie 

b. w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do udzielenia wsparcia osób 

usuwających przyczynę błędu. 

 

12. Wykonawca raz w kwartale zobowiązany jest do wykonania przeglądu systemu uwzględnieniem: 

a. przeglądu konfiguracji wszystkich usług eksploatowanych w Systemie, 

b. przeglądu pozostałych komponentów technicznych, 

c. przygotowanie rekomendacji zmian w konfiguracji podsystemów i komponentów wspierających 

Informacje z przeglądu Wykonawca przedstawi w kwartalnym raporcie z realizacji usługi Wsparcia 

technicznego. 

 

13. Wykonawca raz w kwartale zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu 

raportu z realizacji usługi Wsparcia technicznego. Raport musi zawierać co najmniej: 

a. kompletną informację o zrealizowanych i realizowanych zgłoszeniach serwisowych zgłoszonych 

przez Zamawiającego (w tym listę poprawek), 

b. listę poprawek rekomendowanych przez Producentów oprogramowania standardowego, 

c. dane z kwartalnego przeglądu Systemu. 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń dotyczących Systemu przez cały rok 12 

godzin na dobę w dni powszednie i 8 godzin na dobę w soboty za pośrednictwem: 

a. poczty elektronicznej, 

b. udostępnionej Zamawiającemu aplikacji serwisowej, 

c. telefonicznie. 
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Adres do strony Web systemu zgłoszeniowego Wykonawcy oraz numer telefonu centrum 

zgłoszeniowego Wykonawcy zostanie przekazany w ofercie. Adres e-mail zostanie przekazany 

Zamawiającemu na 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi Wsparcia technicznego. 

 

15. Przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę będzie każdorazowo potwierdzane poprzez przesłanie 

przez Wykonawcę w formie poczty elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego. W 

przekazywanym potwierdzeniu Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji: 

a. numer zgłoszenia w systemie Wykonawcy, 

b. czas przyjęcia zgłoszenia, 

c. krótki opis zgłoszenia. 

Wykonawca zapewni dostęp do swojego systemu obsługi zgłoszeń dla wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego umożliwiającego przegląd zgłoszeń Zamawiającego w trybie „tylko do odczytu”. 

 

16. W ramach realizacji usługi Wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do usuwania 

błędów, które wystąpią w okresie realizacji usługi wsparcia z zachowaniem czasu naprawy: 

a. 8 godzin roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia błędu krytycznego, 

b. 40 godzin roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia błędu poważnego, 

c. 80 godzin roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia błędu niskiej kategorii. 

Czas naprawy zaczyna być naliczany od momentu przesłania przez Wykonawcę potwierdzenia 

przyjęcia Zgłoszenia lub 30 minut od momentu przekazania Zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania planu awaryjnego na wypadek niedostępność 

któregokolwiek z kanałów przeznaczonych do przyjmowania zgłoszeń przez Wykonawcę. Plany 

awaryjne muszą być przygotowane w taki sposób by gwarantowały dotrzymanie czasu naprawy przez 

Wykonawcę. Plany awaryjne zostaną dostarczone Zamawiającemu do akceptacji na 10 dni roboczych 

przez rozpoczęciem okresu realizacji usługi wsparcia technicznego. 

1.9 Dedykowana asysta techniczna 

Opis produktu 

Produkt obejmuje świadczenie usługi asysty technicznej w wymiarze do 2100 roboczogodzin 

realizowanej w trakcie trwania Umowy oraz w okresie świadczenia wsparcia technicznego. 

 

Wymagania 

Usługa Dodatkowej Asysty Technicznej 

Produkt obejmuje świadczenie usługi asysty technicznej w wymiarze do 2100 roboczogodzin 
realizowanej w trakcie trwania Umowy. 

W zakres usługi wchodzą między innymi: 

1) implementacji zmian w systemie e-CzasPL zleconych przez Zamawiającego; 
2) realizacji prac związanych z integracją z systemami zewnętrznymi – nie objętymi Umową; 
3) wsparcia w rekonfiguracji systemu e-CzasPL; 
4) wykonania prac analitycznych; 
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5) wsparcia Zamawiającego w procesach aktualizacji oprogramowania standardowego 
wykorzystanego w projekcie. 

6) Wsparcie Zamawiającego w procesie rozwoju systemu o nowe funkcje oraz sprzęt. 

Sposób realizacji usługi Dedykowanej Asysty Technicznej 

1. W trakcie realizacji Umowy i w okresie gwarancji, Wykonawca systemu e-CzasPL będzie realizował 

usługę dedykowanej asysty technicznej (Usługa Asysty) w zakresie wymienionym powyżej. 

2. W ramach Usługi Asysty, Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy prace w miarę występowania 

potrzeb. 

3. Prace wykonane przez Wykonawcę w ramach Asysty, objęte są gwarancją na zasadach określonych 

dla w wymaganiach zdefiniowanych dla Usługi Gwarancji, w okresie świadczenia przez Wykonawcę 

Usługi Gwarancji dla sytemu e-CzasPL. 

4. Asysta Techniczna będzie świadczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

5. Zamawiający wymaga, aby Usługa Asysty obejmowała wszystkie podsystemy i komponenty 

wspomagające i techniczne oraz Usługi wchodzące w skład systemu e-CzasPL. 

6. Zamawiający będzie zlecał prace w ramach Usługi Asysty kierując do Wykonawcy „Zamówienie 

prac w ramach Usługi Asysty”. Zamówienie będzie zawierało:  

1) opis prac do wykonania; 

2) termin realizacji prac. 

7. Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania „Zamówienia prac  

w ramach Usługi Asysty” przekaże Zamawiającemu opis sposobu realizacji zamówienia, który 

będzie zawierał:  

1) proponowany zakres prac do zrealizowania; 

2) listę konsultantów/osób Wykonawcy, którzy będą realizowali zlecone prace; 

3) oszacowanie pracochłonności (w roboczogodzinach); 

4) propozycję terminu zrealizowania prac. 

8. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi Wykonawcy zakres i wycenę zawartą w opisie, 

co będzie podstawą do realizacji prac.  

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcą warunków w zakresie 

przedstawionym w pkt. 7. 

10. W przypadku nie zatwierdzenia zlecenia prac przez Zamawiającego w wyniku niezaakceptowania 

warunków określonych w pkt. 7 z zastrzeżeniem pkt. 9 w terminie, o którym mowa w pkt 8 zlecenie 

uważa się za anulowane. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prac innemu podmiotowi, jeśli warunki 

przedstawione w pkt. 7 będą odbiegały od cen rynkowych, lub termin wykonania będzie większy 

od proponowanego przez inny podmiot o więcej niż 10%. 

12. Po wykonaniu prac przez Wykonawcę potwierdzoną protokołem odbioru przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z prac zrealizowanych w ramach Asysty, 

który będzie zawierał:  

1) opis zrealizowanych prac,  

2) Faktyczną liczbę wykorzystanych roboczogodzin,  

3) Całkowitą liczbę roboczogodzin wykorzystanych w ramach Usługi Asysty  

13. Realizacja prac w ramach Usługi Asysty na warunkach innych niż zaproponowane przez 

Zamawiającego w „Zamówieniu prac w ramach Usługi Asysty” wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania Usługi Asysty w przypadku, gdy:  
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1) realizacja prac w zaproponowanym przez Zamawiającego zakresie spowodowałaby 

przekroczenie przysługującej Zamawiającemu liczby roboczogodzin Usługi Asysty; 

2) realizacja prac w ramach Usługi Asysty powodowała by złamanie obowiązującego prawa. 

15. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wsparcie Wykonawcy przy realizacji Usługi Asysty poprzez 

udostępnienie odpowiednich zasobów technicznych oraz wymaganych Specjalistów 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca w ramach realizacji Usługi Asysty jest zobowiązany do aktualizacji dokumentacji 

technicznej systemu e-CzasPL, jeżeli wykonane prace implikują konieczność wprowadzenia takich 

zmian. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej dokumentacji w terminie do 

5 dni roboczych po terminie dostarczenia przez Wykonawcę raportu z prac zrealizowanych w 

ramach Usługi Asysty. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ SPRZĘTU 

 

Wykonawca dostarczy część sprzętową (m.in. serwery NTP, PTP, serwery bazodanowe oraz pozostały 

sprzęt sieciowo-bazodanowy) konieczną do uruchomienia wszystkich wymienionych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia funkcjonalności Systemu e-CzasPL zgodnie z opisem tam zawartym. 

Szczegółowe wymagania minimalne co do sprzętu oraz minimalne ilości dostarczanych poszczególnych 

elementów tego sprzętu zostały określone na stronach w dalszej części dokumentu. 

Dostawca jest zobowiązany zapewnić w czasie trwania projektu odpowiednie czasy reakcji świadczące 

o responsywności systemu oraz powinien zapewnić bezproblemowo obsługę liczby klientów, o której 

mowa niniejszym dokumencie. Jeżeli wymienione wymagania minimalne oraz ilości minimalne podane 

w tym dokumencie nie są wystarczające do spełnienia warunków responsywności i wydajności, 

Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedstawić kompletny wykaz wszystkich 

elementów wchodzących w skład zamówienia, w szczególności sprzętu (producent, model, 

konfiguracja), oprogramowania, licencji, ich cen jednostkowych. Sprzęt musi charakteryzować się 

charakterystyką nie gorszą nić wymagania minimalne określone w tym dokumencie. 

 

Specjalizowany serwer NTP – liczba sztuk 6 

Opis:  

Serwery NTP są to urządzenia służące do dystrybucji informacji o czasie przy użyciu protokołu 

NTP (Network Time Protocol) i jego wersji uproszczonej, czyli protokołu sNTP (Simplified NTP) w sieci 

lokalnej LAN i za pośrednictwem sieci Internet (WAN). Serwery NTP umożliwiają synchronizację zegara 

czasu rzeczywistego w urządzeniach, które się z nim komunikują, z dokładnością od dziesiątych części 

sekundy do pojedynczych milisekund, a w niektórych przypadkach nawet do kilkunastu mikrosekund, 

w zależności od jakości łączy pomiędzy klientem a serwerem, obciążenia łączy oraz od platformy 

sprzętowo-programowej użytkownika. Serwery NTP 6 szt.), docelowo będą podłączone lokalnie do 

państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości (synchronizowane do UTC(PL)) w Głównym 
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Urzędzie Miar, stanowiąc serwery czasu urzędowego, dystrybuujące czas urzędowy poprzez 

dystrybucję czasu UTC(PL). Konfiguracja sprzętowa zakłada stworzenie dwóch zespołów serwerów NTP 

czasu urzędowego tempus1.gum.gov.pl oraz tempus2.gum.gov.pl, gdzie w każdym z zespołów będą po 

2 lub 3 fizyczne serwery NTP (pracujące w trybie tzw. „hot redundancy”) i balanser ruchu sieciowego 

zarządzający ruchem w przypadku przeciążeń i awarii pracujący w układzie bezuderzeniowego 

przełączania jednostek centralnych. Serwery NTP będą pełnić funkcję monitorowania dokładności 

synchronizacji innych serwerów NTP czy innych urządzeń, wówczas wymianie pakietów danych nie 

towarzyszy synchronizacja zegara czasu rzeczywistego w urządzeniu wysyłającym zapytanie o czas, 

tylko jest rejestrowany m.in. błąd synchronizacji i rozbieżność czasu użytkownika względem czasu 

serwera odniesienia. Wtedy dane podlegające rejestracji będą przesyłane do serwerów bazodanowych 

systemu monitorowania czasu, a dostęp do nich będą mieli użytkownicy systemu monitorowania 

poprzez interfejs dostępny na portalu internetowym projektu e-CzasPL. Co najmniej 2 serwery NTP z 

łącznej liczby min. 6 serwerów zamawianych będą pełniły funkcje serwera monitorującego czas w 

ramach komponentu dziedzinowego: „Serwis monitorowania czasu urzędowego (SMON)”. 

Wymogi: 

Specjalizowany serwer NTP – liczba sztuk 6 

Nr Opis charakterystyki / wymogu Oczekiwana Wartość/ Wymóg 

1 Obsługiwany Protokół czasu NTP, (S)NTP 

2 
Możliwość trybu pracy bezpośrednio z zegarem atomowym 
5071A 

poprzez port RS232 

3 
Holdover - podwójny redundantny układ oscylatora 
wewnętrznego 

co najmniej 2 wbudowane 
wewnętrzne oscylatory np. 
kwarcowy i atomowy 

4 

Możliwość podłączenia anteny GNSS (anteny GNSS nie 
wchodzą w zakres zamówienia – serwery będą miały 
zapewniony dostęp do źródła częstotliwości z wzorca 
atomowego) 

rs485/RJ45 (ToD_1PPS) 

5 Symulacja (OUT) Anteny GNSS ----- 

6 Port Ethernet 2 szt. wbudowane 

7 Wyjście symulatora GNSS odizolowane od wejść GNSS ----- 

8 Wejście 1PPS do synchronizacji BNC, 1 szt 

9 Wyjście 1PPS TTL BNC, 1 szt 

10 Wyjście 10MHz TTL BNC, 1 szt 

11 Wyjście 10MHz SIN 8dBm BNC, 1 szt 

12 Wejście IRIG-B AM (analogowe) BNC, 1 szt 

13 Wyjście IRIG-B AM (analogowe) BNC, 1 szt 

14 Port Ethernet 10/100Mbits RJ45, 2 szt. 

15 Protokoły komunikacji zdalnej http, HTTPS, SSH 

16 Możliwość monitorowania statusu urządzenia  ----- 

17 Urządzenie przystosowane do wieloletniej pracy ciągłej ----- 

18 Zasilacze 230V redundantne, 2 sztuki 

19 
Możliwość wykorzystania pracy w trybie Network Time 
Security 

----- 
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20 
Możliwość implementacji szyfrowania z wykorzystaniem 
kluczy symetrycznych 

----- 

21 Nominalna wydajność serwera 
minimum 700 tyś pakietów NTP 
na sekundę 

 

Specjalizowany serwer PTP – liczba sztuk 3 

Opis:  

Serwery PTP są to urządzenia służące do dystrybucji informacji o czasie przy użyciu protokołu 

PTP /IEEE 1588 (Precise Time Protocol) w sieci lokalnej LAN i za pośrednictwem sieci Internet (WAN). 

Serwery PTP, przy zastosowaniu dedykowanych łączy (z komunikacją bezpośrednio w warstwie 

światłowodowej), umożliwiają synchronizację zegara czasu rzeczywistego w urządzeniach, które się z 

nim komunikują, z dokładnością poniżej mikrosekundy (typowo obserwowany szum pomiaru rzędu 

dziesiątek nanosekund). Przy zastosowaniu zwykłych łączy internetowych (komunikacja w warstwie 

elektrycznej), w transmisji PTP uzyskuje się zbliżone dokładności, co w transmisji NTP (zależne od 

jakości łączy pomiędzy klientem a serwerem, obciążenia łączy oraz od platformy sprzętowo-

programowej użytkownika), natomiast obserwuje się wielokrotnie mniejszy szum pomiaru. 

Wymogi: 

Specjalizowany serwer PTP – liczba sztuk 3 

Nr Opis charakterystyki / wymogu Oczekiwana Wartość/ Wymóg 

1 Obsługiwany Protokół czasu PTP IEE1588 

2 
Możliwość trybu pracy bezpośrednio z zegarem atomowym 
5071A 

poprzez port RS232 

3 Sprzętowe znakowanie czasem na interfejsach PTP ----- 

4 obsługa klientów unicast min. 250 

5 
Liczba fizycznych izolowanych kart PTP w jednym urządzeniu 
(możliwość zestawiania wielu indywidualnych połączeń z 
klientem) 

min. 4 

6 Interfejs PTP 1Gbps SFP min. 8 

7 Port Ethernet 2 szt. wbudowane 

8 
Holdover - podwójny redundantny układ oscylatora 
wewnętrznego 

co najmniej 2 wbudowane 
wewnętrzne oscylatory np. 
kwarcowy i atomowy 

9 Zgodność z wytycznymi/rekomendacjami 

"ITU-T G.8262 EEC Options 
1 & 2" 
ITU-T G.812 Type III, IV 
ITU-T G.813 Option 1 
Telcordia GR1244, GR253 
(Stratum 3/3E) 
ITU-T G.8265.1 
ITU-T G.8275.1 
ITU-T G.8275.2 

10 
Możliwość podłączenia anteny GNSS (anteny GNSS nie 
wchodzą w zakres zamówienia – serwery będą miały 

rs485/RJ45 (ToD_1PPS) 
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zapewniony dostęp do źródła częstotliwości z wzorca 
atomowego) 

11 Wyjście symulatora GNSS odizolowane od wejść GNSS ----- 

12 Wejście 1PPS do synchronizacji BNC, 1 szt 

13 Wyjście 1PPS TTL BNC, 1 szt 

14 Wyjście 10MHz TTL BNC, 1 szt 

15 Wyjście 10MHz SIN 8dBm BNC, 1 szt 

16 Wejście IRIG-B AM (analogowe) BNC, 1 szt 

17 Wyjście IRIG-B AM (analogowe) BNC, 1 szt 

18 Port Ethernet 10/100Mbits RJ45, 2 szt. 

19 Protokoły komunikacji zdalnej http, HTTPS, SSH 

20 Możliwość monitorowania statusu urządzenia  ----- 

21 Urządzenie przystosowane do wieloletniej pracy ciągłej ----- 

22 Zasilacze 230V redundantne, 2 sztuki 

23 
Możliwość wykorzystania pracy w trybie Network Time 
Security 

----- 

 

Balanser ruchu sieciowego (hardware load balancer) – liczba sztuk 3 

Opis:  

Rozwiązania typu load balancer służą do zarządzania obciążeniem serwerów oraz aplikacji. 

Load balancer to urządzenie, które dystrybuuje ruch sieciowy lub ruch aplikacji pomiędzy klastry 

serwerów. Równoważenie obciążenia sieci poprawia responsywność i zwiększa dostępność aplikacji. 

Priorytetyzowanie aplikacji w połączeniu ze szczegółowymi poziomami kontroli polityki QoS (ang. 

Quality of Service – jakość usługi sieciowej) zapewniają bezpieczeństwo dostępu do kluczowych usług 

sieciowych, które pozostają dostępne nawet w przypadku awarii poszczególnych komponentów 

redundantnych. Balansery ruchu sieciowego będą współpracowały z serwerami NTP pełniącymi 

funkcję serwerów czasu urzędowego tempus1.gum.gov.pl oraz tempus2.gum.gov.pl (2 szt. 

balanserów) oraz z serwerami pełniącymi funkcję bazodanowe systemu monitorowania czasu 

użytkownika i utrzymywania portalu e-CzasPL (1 szt.).. 

Wymogi: 

Balanser ruchu sieciowego (hardware load balancer) – liczba sztuk 3 

Nr Opis charakterystyki / wymogu Oczekiwana Wartość/ Wymóg 

1 Porty Ethernet 1Gbps min. 4 szt 

2 Rodzaj pamięci stałej   SSD 

3 Wielkość pamięci RAM min. 8 GB 

4 Zdalny dostęp IPMI (zdalny rozruch i konsola) -----  

5 Dostęp do lokalnej konsoli przez VGA, USB, szeregowy i IPMI ----- 

6 Zdalny dostęp do konsoli za pośrednictwem SSH i IPMI ----- 
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7 Metody balansowania ruchu sieciowego 

Round Robin, Weighted Round 

Robin, Least Connection, 

Weighted Least Connection, 

Layer 7 Content Switching, 

Destination Hash for transparent 

proxy 

8 
Serwerowe zarządzanie obciążeniem dla protokołów TCP i/lub 
UDP. 

----- 

9 Zarządzanie obciążeniem dla protokołów 
NTP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, 

IMAP 

10 
Bezpieczeństwo: przeciwdziałanie atakom DDOS zarówno w 
warstwie 4, jak i 7, Virtual patching, zabezpieczenia HTTP & 
SYN Flood, Zintegrowany WAF (Web Application Firewall) 

----- 

11 Urządzenie przystosowane do wieloletniej pracy ciągłej ----- 

12 Zasilacze redundantne, 230VAC, 2 szt. 

 

Firewall – liczba sztuk 1 

Opis:  

Zapory sieciowe klasy automatycznie zapobiegają naruszeniom zabezpieczeń sieci, aby 

infrastruktura IT pracowała bez zakłóceń. Dzięki bogatej telemetrii sieciowej, firewalle dają 

najpełniejszy wgląd w informacje o sieci i pozwalają wykrywać nawet subtelne zagrożenia. 

Zautomatyzowane procesy stosowania i egzekwowania zasad oszczędzają czas związany z obsługą 

systemu. Zapory ogniowe tego typu posiadają wbudowaną segmentacja i zaawansowaną ochrona 

przed złośliwym oprogramowaniem, która nieustannie analizuje zachowanie plików, aby szybko 

wykrywać i eliminować zagrożenia. 

Wymogi: 

Firewall – liczba sztuk 1 

Nr Opis charakterystyki / wymogu Oczekiwana Wartość/ Wymóg 

1 
Przepustowość zapory w trybie routing fast path z ramka 
1518b 

min. 20 Gbit/s 

2 Zaawansowana inspekcja w aplikacji ramka 1518b min. 15 GBit/s 

3 

Zapora stanowa, wgląd i kontrola w warstwie aplikacji, 
NGIPS, zaawansowana ochrona przed złośliwym 
oprogramowaniem, filtrowanie adresów URL, ochrona przed 
DDos. 

----- 
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4 
Wielofunkcyjna zapora UTM zawierająca: firewall, IPS, 
kontrolę aplikacji, VPN i web filtering. 

----- 

5 Zasilanie redundatne 2x230VAC 

6 Urządzenie przystosowane do wieloletniej pracy ciągłej ----- 

7 Liczba portów RJ-45 1Gbps min. 8 

8 Liczba gniazd SFP+ 10G SSP DDMI z wkładkami LC 10G min. 2 

9 Pamięć RAM  min. 8 GB 

 

Serwer aplikacyjny WEB – liczba sztuk 2 

Opis:  

Serwer web/autentykacji, będzie serwerem na którym będą dokonywane konieczne 

obliczenia/ analizy związane z dostarczeniem danych do interfejsu użytkownika „Serwis 

monitorowania czasu urzędowego (SMON)”.  Zabezpieczona zostanie redundancja (podwojenie liczby 

urządzeń) pozwalająca na przełączenie świadczenia usługi w przypadku awarii jednego z urządzeń. 

Wymogi: 

Serwer aplikacyjny WEB – liczba sztuk 2 

Nr Opis charakterystyki / wymogu Oczekiwana Wartość/ Wymóg 

1 Procesor  

8-rdzeniowy o taktowaniu min. 
3GHz, osiągający w testach 
SPECint_rate_base2017 wynik 
nie gorszy niż 120 punktów w 
konfiguracji jednoprocesorowej 
oferowanego modelu serwera. 
W przypadku zaoferowania 
procesora równoważnego, 
wynik testu musi być 
opublikowany na stronie 
www.spec.org. 

2 Pamięć RAM co najmniej 
16GB/3200MHzRDIMM DDR4 
(dwa moduły) 

3 pamięć masowa 2x240GB M2 na karcie wewn. 

4 RAID RAID sprzetowy,  cache z baterią  

5 Obsługiwane systemy operacyjne Ubuntu, Debian, Windows 
Server 

6 Zasilanie redundantne 2x230VAC 

7 Karta zarządzania  Dedykowany port RJ-45 
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8 Porty sieciowe 1Gbps Port sieciowy RJ-45 2 szt. 

9 Dyski SSD SATA min 480GB 2 szt. 

10 Czytnik wewn. kart SD  1 szt 

11 Szyny ruchome do szafy rack komplet 

 

 

 

Serwer bazy danych – liczba sztuk 2 

Opis:  

Serwer bazodanowy będzie serwerem na którym będą gromadzone m.in. dane „Serwisu 

monitorowania czasu urzędowego (SMON)”.  Zabezpieczona zostanie redundancja (podwojenie liczby 

urządzeń) dwóch serwerów pracujących w klastrze wraz z pamięcią masową NAS. 

Wymogi: 

Serwer bazy danych – liczba sztuk 2 

Nr Opis charakterystyki / wymogu Oczekiwana Wartość/ Wymóg 

1 Procesor  

8-rdzeniowy o taktowaniu min. 
3GHz, osiągający w testach 
SPECint_rate_base2017 wynik 
nie gorszy niż 120 punktów w 
konfiguracji jednoprocesorowej 
oferowanego modelu serwera. 
W przypadku zaoferowania 
procesora równoważnego, 
wynik testu musi być 
opublikowany na stronie 
www.spec.org.  

2 Pamięć RAM 128GB/3200MHz/RDIM DDR4 

3 Pamięć masowa system Wewn. karta 2x240GB M2 RAID 
1 

4 Pamięć masowa logi 10x2.5'' HDD/SSD Backplane 

5 RAID RAID sprzetowy,  cache z baterią  

6 Obsługiwane systemy operacyjne Ubuntu, Debian, Windows 
Server 

7 Zasilanie redundantne 2x230VAC 
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8 Karta zarządzania  klasy enterprise, Dedykowany 
port RJ-45 

9 Porty sieciowe 1Gbps Port sieciowy RJ-45 2 szt. 

10 Porty sieciowe 10Gbps Port sieciowy SFP+, z wkładkami 
LC 2 szt. 

11 Dyski SAS SSD min 480GB SSD SATA Hot Plug, 8 
szt. 

12 Czytnik wewn. kart SD  1 szt 

13 Szyny ruchome do szafy rack komplet 
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Sieciowa pamięć masowa NAS – łączna liczba dysków NAS: 12 sztuk 

Opis:  

System NAS to urządzenie pamięci masowej podłączone do sieci, umożliwiające 

przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych ze scentralizowanej lokalizacji przez upoważnionych 

użytkowników sieciowych oraz zróżnicowanych klientów. Systemy NAS są elastyczne i skalowalne, 

dzięki czemu wtedy, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć masowa, można ją dodać do tego, czym 

dysponuje się obecnie. System NAS przypomina posiadanie chmury prywatnej w instytucji. Jest 

szybszy, tańszy i zapewnia wszystkie korzyści wynikające z chmury publicznej, dając przy tym pełną 

kontrolę. Są proste w obsłudze (informatyk często jest niepotrzebny), zapewniają niższy koszt, 

zapewniają łatwe tworzenie kopii zapasowych danych i ich nieprzerwaną dostępność, są dobre w 

centralizacji przechowywania danych w sposób bezpieczny i niezawodny. 

Wymogi: 

Sieciowa pamięć masowa NAS – łączna liczba dysków NAS: 12 sztuk 

Nr Opis charakterystyki / wymogu Oczekiwana Wartość/ Wymóg 

1 Liczba dysków min. 12 x 2.5/3.5'' SATA 

2 Pamięć RAM min. 4GB 

3 RAID 
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Single 
Disk 

4 Zasilanie redundantne 2x230VAC 

5 Karta zarządzania 
klasy enterprise, Dedykowany 
port RJ-45 

6 Porty sieciowe 1Gbps Port sieciowy RJ-45 

7 Dyski HDD SATA  
min. 12 x min 2TB Enterprise 10k 
6G/s 

 

 

Osprzęt sieciowy, zabezpieczenia UPS, konsole 

Dodatkowo do serwerowni GUM, gdzie będzie zainstalowany sprzęt bazodanowy oraz serwery 

web i serwery systemu monitorowania/autentykacji, zostanie zainstalowany komplet okablowania 

oraz urządzeń dodatkowych, takich jak: konsole KVM, patchcordy światłowodowe itp. niezbędne do 

uruchomienia dostarczanego sprzętu i uruchomienia funkcjonalności. Dostawca jest zobowiązany 

zapewnić w czasie trwania projektu ww. dodatkowe urządzenia pozwalające na bezproblemową 

obsługę dostarczanych urządzeń. Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedstawić 

kompletny wykaz wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia, w szczególności sprzętu 

(producent, model, konfiguracja). 

 

Wymogi: 

Zabezpieczenia UPS - konieczność podtrzymania ciągłości pracy wszystkich urządzeń elektronicznych 

dostarczanych w ramach przedmiotowego zamówienia na czas krótkich przerw zasilania 

energetycznego, tj. czas podtrzymania nie krótszy niż 5 minut. 
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Zamawiający w miejscu instalacji zamawianego sprzętu posiada dostęp do zasilania zapasowego 

(redundantnego). Wymagany minimalny czas podtrzymania zasilania 5 minut dla dostarczanych w 

ramach zamówienia UPS ma zapobiegać przerwom w działaniu urządzeń na moment przełączania 

zasilania z podstawowego na redundantne. 
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Warunki Gwarancji i Wsparcia Technicznego 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji i Wsparcia Technicznego na 

warunkach opisanych poniżej:  
1) Oprogramowanie; 
2) pozostałe Produkty powstałe w wyniku realizacji Umowy; 
3) pozostałe usługi wykonane w ramach Umowy. 
4) Sprzęt. 

2. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie przez niego dostarczone jest objęte 
Wsparciem Technicznym. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w okresie realizacji Umowy do usuwania Wad 
elementów wymienionych w ust. 1 na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie. 

4. Zakres świadczeń w ramach Wsparcia Technicznego obejmuje  
1) usuwanie Wad elementów wymienionych w ust. 1, zgodnie z Czasami Naprawy, 

Czasami Obejścia i Maksymalnymi dozwolonymi czasami funkcjonowania Obejścia 
dla poszczególnych kategorii Błędów; 

2) dostarczanie, instalację i konfigurację nowych wersji Oprogramowania 
Standardowego; 

3) dostarczanie, instalację i konfigurację nowych wersji Oprogramowania 
Dedykowanego; 

4) prowadzenie wszelkich działań prewencyjnych, mających na celu wydłużenie czasu 
bezawaryjnej pracy Systemu, w szczególności Oprogramowania. 
 

5. W zakresie dostępności Systemu dystrybucji czasu urzędowego i monitorowania 
serwerów czasu urzędowego NTP oraz PTP (SDYS) będzie wymagane zapewnienie SLA 
na poziomie: 99,999 %  

6. W zakresie dostępności pozostałych komponentów systemu e-CzasPL będzie 
wymagane zapewnienie SLA na poziomie: 

- 95 % w dni robocze, w godzinach pracy 7-17, 
- 90 % w pozostałym czasie, czyli po godzinach pracy i w dni wolne. 

Wykonawca powinien zapewnić dostępność systemu na poziomie wynikającym  
z przeliczenia wymaganych wartości na średnią ważoną dostępności w skali roku. 

Dostępność systemu w skali roku powinna wynikać ze wzoru: 

D = 
𝑅×95%+𝑃×90%

8760
 

Założenia: 

95 % - poziom dostępności w godzinach pracy 
R – ilość godzin w roku przypadająca na dni robocze, kiedy przez 10h wymagana 
jest dostępność na poziomie 95% (wyrażona w godzinach) 
90 % - poziom dostępności poza godzinami pracy 
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P – pozostały czas w roku, kiedy dostępność może wynosić 90% (wyrażony  
w godzinach) 
D – dostępność systemu w skali roku 

7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w ramach Wsparcia Technicznego 
w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych przetwarzanych 
z wykorzystaniem systemów Zamawiającego.  

8. W ramach świadczenia przez Wykonawcę usług w ramach Wsparcia Technicznego, 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia osobom wskazanym przez 
Zamawiającego  obserwacji prac Wykonawcy. 

9. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego Wady, Zamawiający dokona kwalifikacji 
Zgłoszenia (Błąd Krytyczny / Błąd Poważny / Błąd Niskiej Kategorii) według własnego 
uznania na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Zgłoszenie zawierać będzie 
posiadane przez Zamawiającego informacje na temat nieprawidłowego działania 
Systemu, istotne w ocenie Zamawiającego dla zdiagnozowania i usunięcia 
nieprawidłowości w działaniu Systemu. 

10. Formalne potwierdzenie Zgłoszenia stanowi opis Wady przesłany przez 
Zamawiającego do Wykonawcy na adres mailowy, o którym mowa w ust. 12. 

11. Wykonawca zobowiązuje się rejestrować zgłaszane Wady, wykorzystując rozwiązania 
umożliwiające raportowanie Zgłoszeń, w tym Czas Obejścia oraz Czas Naprawy, 
Maksymalny dozwolony czas funkcjonowania Obejścia. 

12. Wykonawca będzie przyjmował Zgłoszenia przekazywane w jeden z następujących 
sposobów: przez przesłanie Zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: 
………@..................; 

13. W razie otrzymania przez Wykonawcę Zgłoszenia lub w razie uzyskania przez 
Wykonawcę wiedzy o wystąpieniu Wady z innego źródła niż Zgłoszenie Wykonawca 
będzie zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do usunięcia Wady.  

14. Jeżeli Zamawiający nie wie o istnieniu Wady, Wykonawca poinformuje niezwłocznie 
Zamawiającego o jej wystąpieniu. 

15. Jeżeli Wada została wykryta przez Wykonawcę, Wykonawca nada jej odpowiednią 
wstępną kategorię (Błąd Krytyczny / Błąd Poważny / Błąd Niskiej Kategorii). Po 
niezwłocznym powiadomieniu przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zmienić 
kategorię Błędu.  

16. Ostatecznie o klasyfikacji kategorii Błędu (Błąd Krytyczny / Błąd Poważny / Błąd 
Niskiej Kategorii) decyduje Zamawiający. 

17. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że nieprawidłowe działanie Systemu, którego dotyczy 
Zgłoszenie, nie jest spowodowane Wadą, za którą odpowiedzialny jest Wykonawca, 
wówczas Wykonawca jest zobowiązany: 
1) wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Infrastruktury Teleinformatycznej 

lub Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją powoduje; 
2) udzielić wsparcia Zamawiającemu lub innej osobie trzeciej wskazanej przez 

Zamawiającego usuwającej przyczyny Zgłoszenia, w tym udzielić takiej osobie 
wszelkich informacji o sprzęcie Zamawiającego potrzebnych do przywrócenia 
pełnej funkcjonalności Systemów. 

18. Jeśli Wykonawca nie jest w stanie usunąć Wady w terminach wyznaczonych na jej 
usunięcie może w Czasie Naprawy wykonać Obejścia. W celu uniknięcia wątpliwości 
w takim przypadku wykonanie Obejścia w Czasie Naprawy stanowi należyte 
wykonanie Umowy i nie jest podstawą do naliczenia kar umownych z tytułu 
niedochowania Czasu Naprawy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia 
Błędu po udostępnieniu odpowiedniej poprawki przez producenta oprogramowania. 
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19. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o wykonaniu Obejścia.  
20. Po przeprowadzeniu Naprawy, Wykonawca zgłosi ją do odbioru poprzez przesłanie 

Protokołu z Naprawy, a Zamawiający przystąpi niezwłocznie do weryfikacji dokonanej 
Naprawy.  

21. Po weryfikacji dokonania Naprawy Zamawiający niezwłocznie potwierdzi na Protokole 
z Naprawy skuteczność lub nieskuteczność Naprawy. Data i godzina podpisania ww. 
dokumentu przez przedstawiciela Zamawiającego jest datą i godziną wykonania usługi 
Naprawy. 

22. W przypadku stwierdzenia dokonania skutecznej Naprawy, Wykonawca zamyka 
Zgłoszenie i potwierdza jego wykonanie poprzez „zamknięcie” zgłoszenia.  

23. Naprawa, co do której Wykonawca poinformował o jej wykonaniu, a która została 
odrzucona przez Zamawiającego ze względu na fakt, że testy przeprowadzone przez 
Zamawiającego wykazują, że Wada nadal występuje, trwa do czasu jej skutecznego 
wykonania.  

24. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji otwartych i zamkniętych 
Zgłoszeń, obejmującej w szczególności opis stanu realizacji danej Naprawy. 

25. Wraz z dokonaniem Naprawy Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać 
Zamawiającemu odpowiednią Dokumentację, o ile zachodzi taka potrzeba,  
a w przypadku modyfikowania Oprogramowania Dedykowanego, również kody 
źródłowe takiego Oprogramowania Dedykowanego. 

26. Jeżeli Wykonawca nie dokona Naprawy w terminie to Zamawiający może: 
1) zawiadamiając uprzednio Wykonawcę usunąć Wadę we własnym zakresie lub 

powierzyć jej usunięcie innym podmiotom trzecim na ryzyko i koszt Wykonawcy, 
co nie spowoduje utraty przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu 
Gwarancji i Wsparcia Technicznego, przy czym koszty poniesione przez 
Zamawiającego przy usunięciu Wady mogą być potrącone z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę;  

2) obciążyć Wykonawcę karą umowną. 
27. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań z tytułu Wsparcia Technicznego dojdzie do 

wprowadzenia zmian w Produktach, w szczególności w programach komputerowych 
lub w Dokumentacji, wówczas do przejścia autorskich praw majątkowych do 
zmienionych Produktów lub Dokumentacji stosuje się odpowiednio postanowienia 
Umowy w zakresie Produktów lub Dokumentacji, będących wynikiem zmian. Przejście 
autorskich praw majątkowych do zmienionych programów komputerowych następuje 
z chwilą wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w zakresie Wsparcia Technicznego. 
W zakresie Oprogramowania Standardowego lub jego Dokumentacji, ich producent 
lub Wykonawca z chwilą wykonania zobowiązań z tytułu Wsparcia Technicznego 
udziela licencji na zasadach określonych w Umowie. W przypadku, gdy przekazane 
kody źródłowe lub Dokumentacja zostaną zmodyfikowane zgodnie ze zdaniem 
poprzednim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie zmodyfikowane 
kody źródłowe oraz Dokumentację. 

28. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą podjąć decyzję o wydłużeniu Czasu 
Naprawy. 

 
II. Warunki Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania Standardowego 

1. Wsparciem Technicznym jest objęta całość dostarczonego Oprogramowania 
Standardowego. 
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2. Wykonawca zapewni elektroniczny dostęp do informacji na temat dostarczonego 
Oprogramowania Standardowego oraz biuletynów technicznych, poprawek, 
aktualizacji, nowych wersji Oprogramowania Standardowego. 

3. Wykonawca w przypadku Oprogramowania Standardowego: 
1) opracowuje i uzgadnia z Zamawiającym plan obsługi serwisowej (raz w roku); 
2) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostarczanie aktualizacji, nowych – 

stabilnych wersji oraz zmian w Oprogramowaniu Standardowego opracowanych 
przez producentów podczas trwania serwisu gwarancyjnego. Wykonawca 
zapewnia, że dostarczane aktualizacje, nowe wersje lub zmiany są produktami 
wykonanymi przez producenta, a tym samym nie naruszają praw własności 
intelektualnej oraz że Wykonawca posiada prawo do ich dostarczania osobom 
trzecim na zasadach określonych w niniejszym dokumencie; 

3) aktualizację oprogramowania układowego Oprogramowania Standardowego,  
w szczególności dostarczania i instalacji nowych wersji Oprogramowania 
Standardowego, dostarczania i instalacji wersji podwyższonych, wydań 
uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat 
licencyjnych; 

4) w ciągu każdego roku trwania Umowy Wykonawca opracowuje plan aktualizacji 
Oprogramowania Standardowego;  

5) Jeśli w wyniku aktualizacji powstanie wersja oprogramowania pod nową nazwą 
towarową Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia także tą wersję. 

6) informuje o najlepszych praktykach i zasadach postępowania. 
 

III. Warunki  Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania Dedykowanego 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Wsparcia Technicznego w odniesieniu do 
Oprogramowania Dedykowanego na warunkach określonych w Umowie i niniejszym 
dokumencie. 

2. W okresie Wsparcia Technicznego Wykonawca zapewni stały kontakt w celu 
udzielania konsultacji, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie Oprogramowania 
Dedykowanego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wady zgodnie z poziomami SLA dla 
Oprogramowania Dedykowanego. 

5. Przez usunięcie Wady rozumie się usunięcie powodów jej wystąpienia lub 
zaproponowanie procedury obejścia pozwalającej na funkcjonowanie 
Oprogramowania Dedykowanego bez usunięcia Wady. 

6. Po usunięciu każdej Wady Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia 
prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania Dedykowanego. 

7. Wykonawca zapewni w ramach Wsparcia Technicznego możliwość konsultacji 
problemów wynikających z użytkownikami Oprogramowania poprzez odpowiednią 
aplikację lub telefonicznie pod numerem telefonu ………………… (Call Center). 

IV. Warunki Gwarancji dla Sprzętu. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji w odniesieniu do Sprzętu na 

warunkach określonych w Umowie i niniejszym dokumencie. 

2. W przypadku wymiany Sprzętu na nowy, wolny od Wad wymieniany Sprzęt nie może 

mieć parametrów gorszych od wymienianego, oraz musi spełniać wymagania określone 

w SWZ oraz ofercie Wykonawcy, przy czym parametry Sprzętu muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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3. W przypadku zastosowania obejścia Sprzęt wykorzystany w  tym celu nie może obniżać 

wydajności Systemu. 

4. W przypadku wymiany dysku twardego lub innego nośnika danych, wymiany Sprzętu 

na nowy, wolny od wad, lub w przypadku zastosowania Obejścia z wykorzystaniem 

sprzętu Wykonawcy - dyski i nośniki danych pozostają u Zamawiającego. 

5. W przypadku wymiany Sprzętu na nowy, wolny od Wad Wykonawca wraz z 

Protokołem odbioru przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne 

wymienionego Sprzętu. 

6. W przypadku wymiany Sprzętu na nowy, wolny od Wad gwarancja biegnie od nowa na 

zasadach określonych w Umowie od momentu podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru wymienionego Sprzętu. 

7. Jeśli z dokumentów gwarancyjnych Sprzętu wynikają korzystniejsze warunki niż 

określone w niniejszej Umowie – obowiązują warunki wynikające z tych dokumentów. 

V. Czasy reakcji 

1. Czasy napraw dla Oprogramowania Standardowego 
Kategoria Błędu Czas Naprawy Czas Obejścia Maksymalny dozwolony czas 

funkcjonowania Obejścia 

Błąd Krytyczny 1 dzień roboczy 1 dzień roboczy 60 dni 

Błąd Poważny 5 dni roboczych 5 dzień roboczy 60 dni 

Błąd Niskiej 

Kategorii 

10 dni roboczych 10 dzień 

roboczy 

60 dni 

 
2. Czas reakcji dla Oprogramowania Dedykowanego 

Kategoria Błędu Czas Naprawy Czas Obejścia Maksymalny dozwolony czas 

funkcjonowania Obejścia 

Błąd Krytyczny 1 dzień roboczy 1 dzień roboczy 60 dni 

Błąd Poważny 5 dni roboczych 5 dni roboczych 60 dni 

Błąd Niskiej 

Kategorii 

10 dni roboczych 10 dni 

roboczych 

60 dni 

 
3. Czas reakcji dla pozostałych produktów i usług wykonanych w ramach realizacji Umowy 

Kategoria Błędu Czas Naprawy Czas Obejścia Maksymalny dozwolony czas 

funkcjonowania Obejścia 

Błąd Krytyczny 1 dzień roboczy 1 dzień roboczy 60 dni 

Błąd Poważny 5 dni roboczych 5 dni roboczych 60 dni 

Błąd Niskiej 

Kategorii 

10 dni roboczych 10 dni 

roboczych 

60 dni 

 
4. Czas reakcji dla Sprzętu dostarczonego w ramach Umowy 
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Kategoria Błędu Czas Naprawy Czas Obejścia Maksymalny dozwolony czas 

funkcjonowania Obejścia 

Błąd Krytyczny 1 dzień roboczy 1 dzień roboczy 60 dni 

Błąd Poważny 5 dni roboczych 5 dni roboczych 60 dni 

Błąd Niskiej 

Kategorii 

10 dni roboczych 10 dni 

roboczych 

60 dni 
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