
INFORMACJA O WYSŁUCHANIU DOSTAWCÓW ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH W OBSZARZE 
SIECI ŁĄCZNOŚCI RZĄDOWEJ 

 

Zapewnienie nowoczesnej, bezpiecznej i odpowiadającej aktualnym potrzebom telekomunikacyjnej 
sieci łączności rządowej dla organów i podmiotów realizujących na rzecz administracji rządowej 
zadania m.in. w obszarze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa  
i obronności Państwa, w ramach której świadczone są w szczególności usługi łączności głosowej  
i wideokonferencji, oparte o transmisję danych, jest jednym z zadań Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.  
Aktualnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad określeniem 
kierunków modernizacji i rozwoju funkcjonujących obecnie rozwiązań w tym zakresie. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwane dalej Zapraszającym) zaprasza wszystkie 
zainteresowane podmioty (zwane dalej Prezentującymi), w szczególności dostawców kompleksowych 
rozwiązań telekomunikacyjnych, do przedstawienia informacji o dostępnych oraz projektowanych 
rozwiązaniach systemowych i technologicznych, z uwzględnieniem: 

- serwerów telekomunikacyjnych, 
- platform transportowych (sieci teletransmisyjnych), 
- systemów zasilania (gwarantowanego i bezprzerwowego), 
- mediów transmisyjnych, 
- narzędzi do administrowania, zarządzania i nadzoru 
oraz  
- szyfrowania w oparciu o rozwiązania narodowe, 
- bezpieczeństwa systemów IT, 
- zabezpieczeń w sieci IP, 
- CyberSecurity, 

które mogłyby zostać wykorzystane przy określeniu kierunków modernizacji i rozwoju funkcjonujących 
obecnie rozwiązań w obszarze wydzielonej telekomunikacyjnej sieci łączności rządowej. 
 
Zapraszający nie narzuca Prezentującym zakresu i formy prezentacji, niemniej zakłada, że każda 
propozycja zostanie zaprezentowana zgodnie z następującymi zasadami organizacyjnymi: 

 Wysłuchanie przeprowadzone zostanie w formie oddzielnych sesji z poszczególnymi 
Prezentującymi. 

 Prezentujący, zgłaszając chęć do udziału w prezentacji, przedstawi w formie elektronicznej jej 
streszczenie i główne tezy. Prezentujący może tez udostępnić Zapraszającemu dodatkowe 
materiały, ilustrujące proponowane przez siebie rozwiązanie. Zapraszający zobowiązuje się 
zachować poufność wszystkich ww. materiałów. 

 Zapraszający przewiduje, że każda z sesji trwać będzie nie dłużej niż 40 minut (do 20 minut – 
prezentacja oraz do 20 minut – dyskusja). 

 Zapraszający zapewni każdemu Prezentującemu dostęp do projektora z komputerem 
wyposażonym w program do prezentacji oraz filpchartu z kompletem flamastrów. 

 Z każdej sesji sporządzona zostanie notatka, do której załączone zostaną materiały 
udostępnione przez Prezentującego. Notatka zostanie przesłana do autoryzacji 
Prezentującego. 
 



Wysłuchanie planowane jest na dni 8-9 marca 2017 r. oraz 13-14 marca 2017 r. w siedzibie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w godzinach 9.00 – 16.00. 

Termin danej sesji ustali Zapraszający w zależności od kolejności zgłoszeń i planowanych prezentacji  
oraz poinformuje o nim bezpośrednio Prezentującego. 
 
Zgłoszenia prosimy kierować do Departamentu Teleinformatyki MSWiA, na adres e-
mail: wysluchania_slr@mswia.gov.pl do dnia 3 marca 2017 r. 
Informacje w sprawach organizacyjnych i merytorycznych związanych ze spotkaniem będą udzielane 
pod numerem telefonu (022) 602 82 22. 
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