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Projekt 

 

UMOWA nr  

 

zawarta w dniu ……………………………., zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie 

(kod pocztowy: 02-591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP: 521-052-60-30, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………. 

 

a 

................ z siedzibą w ..................., wpisaną do ..........................................., NIP ..................., 

reprezentowaną przez: ......................................................................................................., 

zwaną/zwany dalej „Wykonawcą”,  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku  przeprowadzonego przez 

Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.  

 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1)  opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji odnośnie możliwości 

migracji systemów PABX Sieci Łączności Rządowej do rozwiązań opartych                                

o protokół IP, 

2) wykonanie technologicznej koncepcji migracji systemów PABX Sieci Łączności 

Rządowej do rozwiązań opartych o protokół IP do opracowanej  rekomendacji.  

 

2. Celem Umowy jest opracowanie i rekomendowanie wyboru optymalnej koncepcji 

zapewniającej migrację systemów PABX Sieci Łączności Rządowej do rozwiązań 

opartych o protokół IP.  

 

3. Wykonawca, po zapoznaniu się z rozwiązaniami technicznymi systemów PABX Sieci 

Łączności Rządowej, posiadanych przez Zamawiającego: 

1) dokona analizy obecnie istniejących rozwiązań w Systemie Łączności Rządowej, 

2) przygotuje koncepcję migracji systemów PABX Sieci Łączności Rządowej                           

do rozwiązań opartych o protokół IP (przygotowując koncepcję Wykonawca określi 

minimalne wymagania techniczno-organizacyjne dla rozwiązań opartych o protokół 

IP, uwzględni możliwości rozwojowe dla Sieci Łączności Rządowej oraz dokona 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tc
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analizy, w tym ekonomiczno-finansowej zastosowania takiego rozwiązania), 

3) przedstawi rekomendację rozwiązania. Rekomendacja ta musi zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie, zarówno ekonomiczne (koszty wykonania i eksploatacji),                                   

jak i techniczne (zalety techniczne rekomendowanego rozwiązania). Proponowana 

przez Zamawiającego zawartość opracowania koncepcji migracji została 

przedstawiona w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1                        

do Umowy. Wykonawca może przedstawić inną zawartość, jeśli umożliwi ona 

realizację celu, jakim jest migracja systemów. 

 

4. Wykonawca przygotuje koncepcję, w której, w szczególności: 

1) dokona opisu zaproponowanego rozwiązania/rozwiązań, w szczególności przez 

wskazanie wymagań i urządzeń niezbędnych do wykonania rekomendowanego 

rozwiązania, opis prac koniecznych do jego wykonania, 

2) przedstawi utrudnienia dla Zamawiającego związane z wykonaniem 

rekomendowanego rozwiązania/rozwiązań, 

3) przedstawi szczegółowe zestawienie kosztów dla 

zaproponowanego/zaproponowanych rozwiązania/rozwiązań wraz z rozbiciem                   

na koszty wykonania i koszty eksploatacji przyjętego rozwiązania/rozwiązań 

migracji. 

 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie w: 

1) wersji papierowej - 3 egzemplarze, 

2) wersji elektronicznej - 3 egzemplarze (pliki w formacie pdf (część opisowa i rysunki) 

oraz .doc i .exe (część opisowa) oraz w formacie .dwg (rysunki). 

 

§ 2  

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) wykonać przedmiot Umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

odpowiednimi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) do współdziałania i konsultacji z Zamawiającym istotnych elementów mających 

wpływ na kształt przyjętych rozwiązań, 

3) do opisywania proponowanych wymagań techniczno-organizacyjnych i urządzeń                

za pomocą parametrów i cech technicznych, tzn. bez wskazywania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, 

4) niewykorzystywania otrzymanych materiałów w celu innym niż określony w Umowie 

oraz nieudostępniania ich osobom trzecim, 

5) do przekazania spójnej i kompletnej koncepcji z punktu widzenia celu, któremu                   

ma służyć, 

6) terminowej realizacji przedmiotu Umowy. 

 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1)  współdziałania z Wykonawcą w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy                                

i w zakresie z nim związanym, 

2)  udostępnienia informacji o systemach PABX Sieci Łączności Rządowej, niezbędnych 

do wykonania Umowy, 

3)  udzielania wszelkich odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w terminie nie dłuższym  
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niż 3 dni robocze od ich złożenia przez Wykonawcę, 

4)  terminowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności 

udzielenia odpowiedzi na pytania postawione Zamawiającemu, w trakcie prowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (tj. postępowań, których przedmiotem 

będzie opracowanie dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego), 

których przedmiot związany będzie z opracowaną przez Wykonawcę koncepcją,                           

a dotyczących rozwiązań i wiedzy technicznej w niej zawartej. Wykonawca będzie służył 

wsparciem, o którym mowa w zdaniu pierwszym przez okres 1 roku od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy.  

§ 3  

Terminy 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, określony w § 1 w terminie 7 dni 

od podpisania Umowy. 

 

§ 4  

Odbiór 

 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu koncepcję migracji systemów PABX Sieci 

Łączności Rządowej do rozwiązań opartych o protokół IP wraz z pisemnym 

oświadczeniem, że koncepcja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć 

oraz, że wykonana została zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami. 

2. Miejscem przekazania i odbioru koncepcji będzie siedziba Zamawiającego. 

3. Przekazanie przedmiotu Umowy odbędzie się będzie w formie i terminie określonym         

w Umowie. 

4. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy, podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

5. Zamawiający, w ciągu 3 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, 

oceni jego zawartość i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi, z wyznaczeniem 

terminu, nie dłuższego niż 2 dni robocze, na usunięcie stwierdzonych wad lub braków, 

ewentualnie poprawienie i ponowne wykonanie odpowiedniej części dokumentacji. 

W sytuacji braku uwag co do wykonanego przedmiotu Umowy, sporządzony zostanie 

protokół odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

6. Strony ustalają, że niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5, Zamawiający może 

zgłosić braki i wady dokumentacji, jeżeli ujawnią się w trakcie procedury udzielania 

zamówienia publicznego, o której mowa w § 2 ust. 3, którego przedmiot będzie związany 

z przedmiotową koncepcją. 

7. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonany 

przedmiot Umowy. 

§ 5  

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 
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  zł netto (słownie: ……. złotych) plus należny podatek VAT... % (zgodnie z złożoną ofertą, 

stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy), tj.  ……… zł brutto (słownie: ……… złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość zobowiązań finansowych 

Zamawiającego wobec Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy i obejmuje 

wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem Umowy, w tym koszty 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia                  

do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.  

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6  

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonana koncepcja stanowi utwór w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1191, z późn. zm.). Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu 

sporządzonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie są ograniczone 

prawami osób trzecich.  

2. Wykonawca,  z  dniem podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

końcowego, przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich – wraz z wyłącznym 

prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych –                 

do utworu sporządzonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu nośników wszelkiego rodzaju na których utwór utrwalono, 

w tym np. CD, DVD, Blue- Ray, a także publikacji wydawniczych, użyczenie lub 

najem, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2, w tym 

publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, wprowadzania zapisów do 

pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych jak 

Internet, udostępniania użytkownikom takich sieci, 

4) przekazywanie lub przesyłanie pomiędzy komputerami, serwerami, użytkownikami                  

i innymi odbiorcami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, 

5)  inne publiczne  udostępnianie egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie 

egzemplarzy utworu na stronach internetowych, 

6) publiczne udostępnianie, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie 

prezentacji i konferencji,  

7) prawo do modyfikacji utworu, jego udoskonalania i rozwijania, 

8) łączenie fragmentów utworu z innymi utworami, 

9) wykonanie na podstawie opracowanego utworu, samodzielnie lub zlecając innemu 

podmiotowi, prac projektowych lub wykonawczych. 



Strona 5 z 11 
 

3. W okresie od dnia dostarczenia utworu do momentu jego akceptacji przez Zamawiającego, 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na nieodpłatne korzystanie z utworu na polach 

eksploatacji, wskazanych w ust. 2. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do modyfikacji utworu lub wprowadzania w nim 

zmian, w tym za pośrednictwem osób trzecich, a także do stworzenia innego utworu.  

5. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno                        

do projektów utworu, jak i do jego postaci ukończonej i nastąpi z chwilą podpisania 

protokołu odbioru końcowego przez Strony i nie jest ograniczone pod względem celu 

rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa 

te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Przeniesienie praw 

autorskich obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w utworach dokonywane przez 

Wykonawcę.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania                    

z utworu na innych niż wymienione w ust. 2 polach eksploatacji, przeniesie                                        

na Zamawiającego prawa autorskie do utworu powstałego w ramach Umowy, w drodze 

osobnej umowy. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje również prawo                           

do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowaniami utworów 

wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą 

Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwór i korzystanie z niego przez Zamawiającego, 

nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich       

i praw pokrewnych ani innych praw, w tym praw twórców poszczególnych części utworu. 

 

9. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworem, Wykonawca podejmie 

działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty,      

w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty 

odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu 

powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi                       

do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 

wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty zastępstwa procesowego zasądzone                         

od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej przez sąd. 

 

10. Ponadto, jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać                           

z utworu,  Wykonawca niezwłocznie – na swój koszt i ryzyko – zmodyfikuje utwór albo 

wymieni go na nowy, w taki sposób, by nie naruszał praw osób trzecich. 

 

11. Strony niniejszym zgodnie potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających z innych 

ustaw. 

 

12. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, wyczerpuje w całości 

roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do utworu powstałego w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 
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13. Założenia lub dane wyjściowe nie będące danymi ogólnodostępnymi uzyskane                             

od Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu Umowy są własnością Zamawiającego 

i nie mogą być udostępnione osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

 

14. Wykonawca zapewnia, że w umowach o pracę albo innych umowach, autorzy utworu 

przekazanego Zamawiającemu w ramach  umowy zobowiązali się, że nie będą 

wykonywali autorskich praw osobistych do tego utworu i gwarantuje, że prawa te nie będą 

wykonywane. Jednocześnie Wykonawca upoważnia nieodwołalnie Zamawiającego                         

do ich nieograniczonego wykonywania. 

 

15. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na zlecenie przez 

Zamawiającego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych 

rozliczonych części utworu – innemu podmiotowi. W takim przypadku postanowienia 

ustępów powyższych stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 
Odpowiedzialność, kary umowne, odszkodowania 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Umowy, ponad termin, określony w § 3, w wysokości          

1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. l za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części, będącego następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

3) za nieusunięcie w terminie wad lub braków, o których mowa w § 4 ust. 5 w wysokości 

1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w szczególności gdy:  

1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego, wykonanie Umowy lub jej części 

osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

2) wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić do Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zwarcia Umowy.  

4. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 , Zamawiający może wykonać 

w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, dających uprawnienie 

do odstąpienia. 

5. Odstąpienie do Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 

uzasadnienia. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 



Strona 7 z 11 
 

wynagrodzenia. 

7. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe 

w wyniku działania siły wyższej.    

8. Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 8  

Rękojmia 

 

1. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne  

przedmiotu Umowy w terminie 2 lat od dnia jego odbioru. 

2. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po upływie 

okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o stwierdzonych przez  

Zamawiającego wadach  na adres poczty elektronicznej ………………………………. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do usunięcia wad i usterek przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. 

 

§ 9  

Osoby do kontaktu 

 
1. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych: 

1) ze strony Zamawiającego jest ......... , nr . telefonu ............ , e-mail: ...................  

2) ze strony Wykonawcy jest .............. , nr. telefonu ............. ,e-mail: ....................      

  Zmiana osób, wskazanych w niniejszym ustępie, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu, wymaga jednak powiadomienia drugiej Strony telefonicznie lub w formie 

elektronicznej. 

2. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie             

z Umową lub w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron                             

na potrzeby wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem 

ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach 

określonych w rozporządzeniu 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, s.1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”. 

3. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej 

Stronie, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie                                      
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z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.  

5.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy z dnia ............ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

      „Analiza uwarunkowań techniczno-organizacyjnych umożliwiających migrację systemów PABX 

Sieci Łączności Rządowej do rozwiązań opartych o protokół IP”.  

 

 

PRZEZNACZENIE OPRACOWANIA: 

 

Materiał pomocniczy do podjęcia decyzji w zakresie: 

 

- Wyboru rozwiązania w zakresie technologii, usług, utrzymania i eksploatacji, 

- Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 

- Wymaganych kierunków zmian w prawie, 

- Rozszerzenia zakresu i liczby użytkowników oraz usług. 

 

PROPOZYCJA ZAWARTOŚCI ANALIZY  

 

1. Definicja celów 

2. Identyfikacja problemów 

3. Identyfikacja potrzeb 

4. Oczekiwane i uzyskane korzyści 

 

5. Analiza otoczenia  

- Odbiorcy i interesariusze 

- Analiza interesariuszy 

- Identyfikacja problemów i potrzeb 

- Charakterystyka grupy odbiorców 

- Sieci teleinformatyczne resortowe 

- Krajowa infrastruktura telekomunikacyjna 

-  Rynek telekomunikacyjny 

- Dostępne technologie 

- Zagrożenia cyberbezpieczeństwa 

 

6. Komplementarność 

- Komplementarność z innymi systemami 

- Komplementarność z innymi działaniami 

 

7. Analiza wariantów realizacji  

- Analiza wariantów strategicznych 

- Analiza wariantów technologicznych 

 

8. Zakres  

- Opis techniczny  

- Rodzaj świadczonych usług 

- Adresacja i numeracja 

- Planowana architektura rozwiązania 

- Standardy architektoniczne i technologiczne 

- Strefy bezpieczeństwa 

- System zarządzania urządzeniami sieciowymi i końcowymi 

- Wydajność i skalowalność planowanego systemu 

- Infrastruktura teleinformatyczna 
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9. Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji  

- Sposób realizacji  

- Planowane i przeprowadzone zamówienia publiczne 

- Harmonogram realizacji przedsięwzięcia/kamienie milowe 

- Diagram struktury i następstwa produktów 

- System monitoringu i kontroli 

- Zarządzanie ryzykiem 

- Zarządzanie jakością 

- Zarządzanie zmianą 

 

10. Trwałość techniczna  

 

11. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji 

- Zabezpieczenia systemowe 

- Bezpieczeństwo danych 

- Bezpieczeństwo systemu sterowania 

- Testy bezpieczeństwa systemu 

- Rozwiązania niezbędne do zapewnienia wymaganego poziomu  bezpieczeństwa 

- System zarządzania bezpieczeństwem 

- Przeprowadzenie certyfikacji bezpieczeństwa  

12. Analiza wrażliwości i ryzyka 

- Analiza wrażliwości 

- Analiza ryzyka 

13. Analiza prawna 

- Kierunki wymaganych zmian w prawie 

14. Analiza finansowa 

15. Analiza ekonomiczna 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz obiektów telekomunikacyjnych  (węzłów) i zakresu niezbędnych modernizacji 

2. Wykaz węzłów dostępowych 

3. Wykaz głównych grup użytkowników 
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Załącznik nr 3 do Umowy z dnia ............ 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU/ODBIORU KOŃCOWEGO1 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

…………………………………………………… 

Data dokonania odbioru:  

…………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………..……..………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres)    (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 (nazwa i adres) 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1………………………………………………………   

2………………………………………………………   

 

Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr …….. z dnia ………. jest: 

 

Lp. Nazwa przedmiotu usługi Jednostka 

miary 
Ilość Wartość Uwagi 

      

 

Potwierdzenie kompletności usługi: 

1. Tak* 

2. Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………. 

 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną 

w ofercie: 
3. Zgodne* 

4. Niezgodne* – zastrzeżenia …………………………………….. 

 

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 

1. Wykonane zgodnie z umową* 

2. Nie wykonane zgodnie z umową* – zastrzeżenia……………… 

 

Końcowy wynik odbioru: 

1. Pozytywny* 

2. Negatywny* – zastrzeżenia …………………………………….. 

Podpisy 

 

1……………………………………………………   

2………………………………………………………   

 ……..…………………………….   …………..………….……………. 

(Przedstawiciele Zamawiającego)         (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 
1 Niepotrzebne skreślić 


