Załącznik nr 1.1 do SIWZ
(Załącznik nr 1 do OPZ)

Szczegółowe wymagania dot. dokumentacji technicznej
do Systemu Archiwizacji

I.

Wymagania ogólne

1. Język.
Dokumentacja powinna być dostarczona w języku polskim.
2. Postać i forma.
2.1 Dokumentacja powinna być pogrupowana tematycznie i zawierać spis i charakterystykę
wszystkich składników dokumentacji oraz powinna być dostarczona:
2.1.1 w postaci papierowej, w formie spiętych, zszytych lub zbindowanych egzemplarzy,
2.2.2 w postaci elektronicznej - w formie plików w formacie PDF lub innego powszechnie
dostępnego formatu dokumentów elektronicznych (Word, HTML itp.);
2.3 Każdy egzemplarz oprócz tytułu powinien posiadać oznaczenie wersji identycznej jak
aktualna wersja aplikacji, którą opisuje (wraz z datą produkcji lub dostawy);
2.4 Suplementy do dokumentacji muszą być spisane w odrębnej liście (numer suplementu
oraz datę wydania i wersję aplikacji).
3. Spis dokumentów zewnętrznych.
3.1 Jeżeli w dokumentacji występuje odwołanie do innych źródeł wymagany jest spis
wszystkich użytych dokumentów zewnętrznych i miejsce publikowania;
3.2 Procedury nie mogą zawierać sformułowań typu „zgodnie ze standardową procedurą..
3.3 W przypadku odniesień do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna dokumentacja musi
zostać dołączona lub zostać bardzo precyzyjnie wskazana (dostarczona w postaci trwałej
kopii w przypadku dostępu do zasobów internetowych), a odwołanie musi wskazywać na
konkretną stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej;
3.4 W przypadku, jeśli procedura wymaga wykonywania specjalizowanych skryptów
instalacyjnych (np. własne skrypty dostawcy systemu IT), skrypty muszą zostać dołączone do
dokumentacji.
4. Aktualizacja dokumentacji.
4.1 Aktualizacja dokumentacji w trakcie życia aplikacji/systemu nie może być opóźniona o
więcej niż 1 miesiąc od odbioru dostaw.
5. Zasady licencjonowania.
5.1 Dokumentacja zawiera pełną charakterystykę licencjonowania elementów aplikacji i
środowiska;
5.2 Zamawiający musi dodatkowo posiadać prawo majątkowe do powielania i
rozpowszechniania dokumentacji w ramach grupy oraz wśród swoich klientów i firm trzecich
tworzących aplikacje powiązane lub modyfikacje na zlecenie Zamawiającego; powinien
posiadać prawo do tworzenia dokumentów pochodnych i ich rozpowszechniania zgodnie z
powyższym zakresem (w tym prezentacje, dokumentacje, instrukcje, projekty itp.).
6. Polityka rozwoju oprogramowania.
6.1 Dokumentacja powinna definiować politykę dostawcy w zakresie możliwości rozwoju
przez zamawiającego i firmy trzecie;
6.2 Dokumentacja powinna definiować zasady systematycznego dostosowywania
aplikacji/systemu do zmieniającej się technologii i rozwiązań; w szczególności aplikacja
powinna być w stanie korzystać z nowych wersji, wykorzystywanego oprogramowania i
narzędzi zastosowanych do budowy i eksploatacji aplikacji, najpóźniej w ciągu jednego roku
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od dnia wprowadzenia nowej wersji i wspierać wersje do czasu wycofania jej przez
producenta.
7. Umowy i zobowiązania licencyjne.
7.1 Lista zawartych i obowiązujących umów z krótką ich charakterystyką;
7.2 Zakres potrzeb identyfikacji zakresu i sposobu zarządzania dostępem do dokumentacji;
7.3 Charakterystyką usług serwisowych.
8 Ograniczenia.
8.1 spis wszelkich informacji o ograniczeniach w zakresie technologii, sprzętu, aplikacji;

II.

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis wszelkich funkcjonalności i właściwości
dostarczonego rozwiązania informatycznego, pozwalający na poprawną konfigurację i
eksploatację aplikacji (lub grupy aplikacji) zgodnie z jej przeznaczeniem.

III.

Dokumentacja
procedury

eksploatacyjna,

techniczna,

powykonawcza,

1.

W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i
funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego
eksploatację aplikacji informatycznej. W szczególności dokumentacja ta powinna
zawierać:
1.1 Opis architektury technicznej;
1.2 Wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich komponentów sprzętowych,
systemowych i aplikacyjnych występujących lub wymaganych do poprawnej pracy aplikacji
zgodnie z wymaganiami wydajności, funkcjonalności i bezpieczeństwa (minimalny,
maksymalny, rekomendowany),
1.3 Dla komponentów innych dostawców, należy dokładnie określić wykorzystywane i
dopuszczalne wersje;
1.4 Konfiguracja musi obejmować wszystkie urządzenia wdrożone, zainstalowane w ramach
budowy systemu IT.
2. Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje:
2.1 Serwery - parametry sprzętowe (procesor, pamięć, dyski, karty sieciowe, zasilanie, itp.);
2.1.1 Sieć (adresacja IP, itp.),
2.1.2 Podsystem dyskowy (punkty montowania/litery dysków, wolumeny logiczne, grupy
wolumenowe, zasoby dyskowe, RAID, itp.),
2.1.3 System operacyjny (parametry jądra, moduły, usługi, stos TCP/IP, itp.),
2.1.4 Klaster (węzły fizyczne, paczki klastrowe, kolejność przełączania, itp.),
2.1.5 Listę zainstalowanego oprogramowania, itp.;
2.2 Macierze - parametry sprzętowe (cache, półki dyskowe, dyski, karty/porty fibrę channel,
itp.), grupy dyskowe, zasoby dyskowe, maskowanie, kopie biznesowe, replikacja, itp.;
2.3 Infrastrukturę sieciową-parametry sprzętowe (porty fibrę channel, aktywne licencje, itp.),
fabric, zonning, aliasy, itp.
3. Opis konfiguracji aplikacji/systemu.
3.1 Opis musi obejmować ogół oprogramowania wdrożonego, zainstalowanego w ramach
budowy systemu IT. Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych obejmuje:
wersję oprogramowania, narzędzia, użytkowników i grupy systemowe, katalog instalacyjny,
położenie plików konfiguracyjnych, pierwotne parametry konfiguracyjne i zmodyfikowane w
procesie instalacji, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i
katalogów, parametry instancji, itp.;
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3.2 Konfiguracja musi obejmować wersję rozwiązania, pełen zestaw parametrów
konfiguracyjnych aplikacji wraz z opisem użycia, katalogi instalacyjne, położenie plików
konfiguracyjnych, położenie plików logów, położenie i opis innych kluczowych plików i
katalogów, itp.
4. Opis architektury logicznej:
- schemat i opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów i ich rolę w
architekturze.
5. Procedury eksploatacji.
W szczególności dokumentacja zawiera procedury:
• tworzenia/odtwarzania kopii bezpieczeństwa operacyjnego i kopii zapasowych
oraz odtwarzania/kreowania z kopii wszystkich komponentów aplikacji i
środowiska (bazy danych, komponenty serwera aplikacji, klienta itp.),
• odtworzenia systemu po katastrofie (disaster recovery); Procedury muszą
opisywać kolejne kroki pozwalające na bezpieczne zatrzymanie/uruchomienie
elementu infrastruktury hardware'owej oraz aplikacji i elementów
infrastruktury software'owej.
6. Procedury lub instrukcje instalacji, reinstalacji, deinstalacji oraz aktualizacji.
Szczegółowy opis postępowania w przypadku tworzenia lub zmian w środowisku;
jeśli wykorzystywane są procedury innych dostawców dla standardowych
komponentów (np. baz danych) wystarczy wskazać w dokumentacji szczegółowe
odniesienie do procedur standardowych właściwych dla tych komponentów.
7. Procedury backupowe:
zalecany tryb backupu aplikacji i elementów infrastruktury software'owe, oraz zakres
danych podlegających backupowi. Procedury odtworzeni owe, muszą w szczególności
opisywać sposób odtworzenia funkcjonalności aplikacji i elementów infrastruktury
software'owej w przypadku błędu lub awarii.
8. Dokumentacja administracyjna związanych z poprawną eksploatacją
Opis (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności
administracyjnych dla aplikacji i systemu informatycznego (dziennych, tygodniowych,
miesięcznych itp.) oraz działań pozwalających na utrzymanie wymaganej dostępności,
wydajności i bezpieczeństwa. Wymagane jest dostarczenie poprawnych inicjalnych
sekwencji realizowanych czynności administracyjnych i utrzymaniowych i zasad ich
aktualizacji i budowy; opis zasad pielęgnacji i utrzymania aplikacji. Procedury
administracyjne powinny w szczególności zawierać informacje o okresowych
zadaniach, które muszą być wykonane przez administratora, np. weryfikacja zajętości
przestrzeni tabel, konieczność wykonywania analizy tabel, czyszczenia logów, tp.
9. Procedury standardowe:
opis możliwości stosowania standardowych procedur poprawnej eksploatacji dla
rozwiązań wspierających (sprzętowych lub aplikacyjnych).
10. Dokumentacja procesu parametryzacji:
wyszczególnienie wszystkich parametryzowanych elementów systemu wraz z opisem
ich znaczenia i dopuszczalnych wartości oraz stosowanych wartości domyślnych.
11. Dokumentacja wdrożeniowa.
11.1
dokumentacja powykonawcza:
zawiera
szczegółowy
opis
wykonanych
czynności
instalacyjnych
oraz
konfiguracyjnych wszystkich komponentów systemu;
12. Procedury nie mogą zawierać sformułowań typu „zgodnie ze standardową procedurą
instalacyjną...". W przypadku odwołań do zewnętrznej dokumentacji, zewnętrzna
dokumentacja musi zostać dołączona, a odwołanie musi wskazywać na konkretną
stronę/fragment dokumentacji zewnętrznej. W przypadku, jeśli procedura wymaga
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wykonywania specjalizowanych skryptów instalacyjnych (np. własne
dostawcy systemu IT), skrypty muszą zostać dołączone do dokumentacji.

skrypty

IV. Dokumentacja administratora bezpieczeństwa.
1. Zestaw dokumentacji szczegółowo opisujących zastosowane rozwiązania dotyczących
spełniania wymagań ogólnych (zgodnie z wymaganiami prawa) oraz specyficznych
zamawiającego dot. bezpiecznej eksploatacji. Dokumentacja, w szczególności,
powinna zawierać:
1.1 opis zastosowanych mechanizmów logowania zdarzeń, śladu audytowego oraz kontroli
i monitorowania działań w aplikacji/systemie w tym wszelkich prób naruszenia zasad
bezpieczeństwa;
1.2 dokumentację administratora aplikacji i administratora środowiska systemu opisującą
szczegółowo
funkcjonalności, interfejs oraz
zasady zarządzania kontami
(użytkownikami) oraz uprawnieniami poszczególnych ról, profili, użytkowników itp.;
1.3 dokumentację opisującą sposób realizacji wymagań wynikających z przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.), w tym sposób realizacji wymagań wynikających z rozporządzania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z późn. zm.),
jeśli aplikacja przetwarza dane osobowe;
1.4 opis zabezpieczeń interfejsów oraz opis metod zapewnienia poufności i
kontrolowalności tych kanałów przepływu informacji jeśli aplikacja wykorzystuje
jakiekolwiek mechanizmy wymiany informacji z innymi systemami;
1.5 dokumentację z testów bezpieczeństwa aplikacji wykonanych przez dostawcę lub
wykonanych przez niezależną firmę specjalistyczną.

4

