oaiCatOnloiu
cntr*n o*rod fmyk

Raport z audytu
wybranych obszarów zarządzania systemami i zasobami IT
w zakresie ePUAP, realizowanych w ramach projektu
Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej ePUAP2
(wersja ze zmianami)
-

Dotyczy:
Umowy nr 1/DKSiW/2015 zawartej pomiędzy Ministrem Cyfryzacji,
a Centralnym Ośrodkiem Informatyki dnia 04.12.2015 r.

ul Suwak 3 I 02-676 Warszawa

teL +48 22 250 28 83 I fax: +48 22 250 29 87 I e-mail: coicoLgoypl

www.coi,oJ,pl

tfltrOry ośroclt” n!o—matk

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2DD3 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.(. Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje technicżne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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1. WPROWADZENIE
1.1

AUDYT SYSTEMU EPUAP2

Audyt wybranych obszarów zarządzania systemami i zasobami IT w zakresie ePUAP, został
zrealizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki na zlecenie Ministra Cyfryzacji, na podstawie
umowy z dnia 4 grudnia 2015 roku nr 1/DKSiW/15.
Głównym celem zadania audytowego była weryfikacja i ocena systemu ePUAP, realizowanego
w ramach projektu Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
ePUAP2,
pod kątem jego dalszej eksploatacji, utrzymania optymalizacji i rozwoju.
-

1.2

OBSZARY ANALIZY

Zakres audytu został określony w Załączniku nr 1 do umowy z dnia 4 grudnia 2015 roku
nr 1/DKSiW/15. W celu zapewnienia przejrzystej formy raportu końcowego, w tabeli umieszczonej
poniżej odniesiono obszary audytowe wynikające z zapisów załącznika do Umowy do ich nazewnictwa
i lokalizacji zawartych w raporcie.
1) Ocena dokumentacji wytwórczej,
projektowej i powykonawczej oraz systemu w
zakresie:
a. zgodności zamówień, wchodzących w skład
projektu ePUAP2, z wytworzonym
oprogramowaniem
b. weryfikacji wymagań oraz elementów
wytworzonego systemu z podstawą prawną,
c. jakości dokumentów projektowych: projektu
technicznego, dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji użytkownika, architektury systemu,
scenariuszy testowych, planu testów, planu
wdrożenia, rejestru wersji systemu,

d. zgodności elementów systemu
z dokumentacją: projektem technicznym,
dokumentacją powykonawczą, dokumentacją
użytkownika, architekturą systemu,

e. procesu wytwarzania oprogramowania: kody
źródłowe, ja kość, zarządzanie wersjami,
f. procesu testowego: raporty z testów,
środowisko testowe, pomiary.
2) Ocena wdrożenia i eksploatacji systemu
w zakresie:
a. poziomu świadczonych usług utrzymania,

3. OCENA DOKUMENTACJI WYTWÓRCZEJ,
PROJEKTOWEJ I POWYKONAWCZEJ ORAZ
SYSTEMU ePUAP2
3.1. ZGODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ Z WYTWORZONYM
OPROGRAMOWANIEM
3.2. WERYFIKACJA WYMAGAŃ ORAZ ELEMENTÓW
WYTWORZONEGO SYSTEMU Z PODSTAWĄ
PRAWNĄ
3.3. JAKOŚĆ DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH
(tj. dokumentu analizy, projektu technicznego
oraz architektury systemu)
3.5. ZGODNOŚCI ELEMENTÓW SYSTEMU
Z DOKUMENTACJĄ (projektem technicznym,
dokumentacją powykonawczą, dokumentacją
użytkownika, architekturą systemu)
3.7. PROCES TESTOWY
3.4. JAKOŚĆ DOKUMENTÓW POWYKONAWCZYCH
(tj. analizy powdrożeniowej, powykonawczego
projektu technicznego, dokumentacji
użytkownika, planu wdrożenia oraz rejestru wersji
systemu) 29
3.6. PROCES WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA
3.7. PROCES TESTOWY
4. OCENA WDROŻENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU
4.1. POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG
UTRZYMANIA

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
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b. warstwy biznesowej analiza dokumentacji,
w szczególności w zakresie odbiorców i jakości
usług dla nich świadczonych,
c. warstwy systemowej analiza dokumentacji,
wizja lokalna, m.in w zakresie:
modelu konfiguracji (architektura fizyczna i
logiczna),
—

—

-

-

-

d.
-

procedur instalacyjnych,
umów z dostawcami / gwarancji

/ licencji.

dokumentacji eksploatacyjnej analiza:
procedur eksploatacyjnych,
-

procedur administracyjnych (zarządzanie,
monitoring, backupy itp.),

-

-

wyciągów z bazy incydentów i problemów,

4.2. WARSTWA BIZNESOWA

4.3. WARSTWA SYSTEMOWA
4.3.1. Model konfiguracji
4.3.1.1. Specyfikacja wykorzystywanego
oprogramowania
4.3.1.2. Specyfikacja wykorzystywanego sprzętu
4.3.1.3. Proces zarządzania pojemnością
4.3.1.4. Konfiguracja urządzeń i oprogramowania
4.3.1.5. Konfiguracja sieci
4.3.1.6. Opis interfejsów integracyjnych
4.3.2. Procedury instalacyjne
4.3.3. Umowy z dostawcami/gwarancje/licencje
4.4. DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.5.

Procedury eksploatacyjne i administracyjne
Procedury aktualizacyjne
Procedury awaryjne
Baza wiedzy

4.4.6. Wyciągi z bazy incydentów i problemów

e. finansów analiza danych finansowych dot.
kosztów utrzymania,
f. bezpieczeństwa systemu (analiza
dokumentacji, testy).

4.5. FINANSE

3) Ocena użyteczności i dostępności systemu w
zakresie
A. Jakości dokumentacji przeprowadzonych
badań dotyczących użyteczności i dostępności
systemu oraz dokumentacji prototypu interfejsu
użytkownika,

5. OCENA UŻYTECZNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI
SYSTEMU
5.1. JAKOŚĆ DOKUMENTACJI
PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
5.1.1. Jakość dokumentacji zamówionych badań
5.1.2. Jakość dokumentacji przeprowadzonych
badań ilościowych
5.1.3. Jakość dokumentacji przeprowadzonych
badań jakościowych
5.1.4. Jakość dokumentacji przeprowadzonych
badań eksperckich
5.2. JAKOŚCI DOSTARCZONYCH STATYSTYK ORAZ
POPRAWNEGO ROZPROWADZENIA RUCHU
UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE
5.3. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PROFILU

-

B. Jakości dostarczonych statystyk oraz
poprawnego rozprowadzenia ruchu
użytkowników w systemie,
C. Praktycznego wykorzystania portalu,
udostępnionych e-usług, profilu zaufanego
(na podstawie dostępnych statystyk),

D. Poprawności aktualnej koncepcji architektury
informacji, projektu graficznego, formularzy,

4.4.4. Pozostała dokumentacja bezpieczeństwa
4.6. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU

ZAU FAN EGO
5.4. WYKORZYSTANIE E-USŁUG DOSTĘPNYCH NA
PORTALU
5.5. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PORTALU,
UDOSTĘPNIONYCH E-USŁUG
5.6. POPRAWNOŚCI AKTUALNEJ KONCEPCJI
ARCHITEKTURY INFORMACJI, FORMULARZY,

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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mechanizmów wyszukiwania oraz nazewnictwa
kluczowych elementów systemu,

e. jakości warstwy front-end fhtml/css)
głównych elementów systemu,
f. przygotowanie rekomendacji rozwojowych
dla systemu ePUAP.
4)
Ocena warunków organizacyjnych w
zakresie:
a. struktury projektowej,
b. dokumentacji zarządczej, w zakresie
efektywności wykorzystania metodyk
projektowych,
c. form i sposobu zapewnienia autorskich praw
majątkowych w umowach,
d. nabycia praw autorskich weryfikacja, czy
i kiedy Centrum Cyfrowej Administracji
(d. Centrum Projektów Informatycznych)
faktycznie nabył prawa do wybranych
kompletnych kodów źródłowych, nabył
majątkowe prawa autorskie oraz stał się
właścicielem pełnej dokumentacji projektowej
i powykonawczej,
e. źródeł finansowania kolejnych etapów
eksploatacji i rozwoju systemu.

MECHANIZMÓW WYSZUKIWANIA ORAZ
NAZEWNICTWA KLUCZOWYCH ELEMENTÓW
5.7. POPRAWNOŚCI AKTUALNEJ KONCEPCJI
GRAFICZNEJ
5.8. JAKOŚCI WARSTWY FRONT-END (HTML/CSS)
GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU
2.6. REKOMENDACJE ROZWOJOWE DLA ePUAP
6. OCENA WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH
6.1. STRUKTURA PROJEKTOWA
6.2. DOKUMENTACJA ZARZĄDCZA

6.3. PRAWA AUTORSKIE

-

1.3

6.4. ZAGADNIENIA FINANSOWE

SŁOWNICZEK SKRÓTÓW I NAZW
ePUAP

AIX
Captcha

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
ogólnopolska platforma
teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji
publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu
ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki administracji
publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone
przez państwo).
AIX (ang. Adyanced lnteractiye Executiye)—odmiana systemu Unix tworzona przez firmę
IBM
CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans
Apart) rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach www, celem której
jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka.
—

—

CAWI

CAWI (ang. Computer-Assisted Web lnteryiew wspomagany komputerowo wywiad
przy pomocy strony WWW) metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach
rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety
w formie elektronicznej.
Centrum_Cyfrowej Administracji (d. Centrum Projektów Informatycznych d. CPI)
Centralny Ośrodek Informatyki
—

—

CCA (d.CPI)
COl

-

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Comarch

cppc
CSUIA
DDoS

Comarch Polska S.A, wykonawca jednego z trzech komponentów projektu ePUAP2
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, d. Władza Wdrażająca Programy Europejskie
(U. WWPE)
Centralny System Uwierzytelnienia i Autoryzacji
(ang. distributed denial of seryice, rozproszona odmowa usługi)
atak na system
komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie
wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów
—

DoS

Blokada usług fang. Denial of Seryice)
atak na system komputerowy lub usługę
sieciową w celu uniemożliwienia działania

ePUAP1
ePUAP2

Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa)
Projekt Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP2,
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG)

ITIL

kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór dobrych praktyk, jak efektywnie
i skutecznie oferować usługi informatyczne.

MAC
MC
Moodle

OPZ
OTRS

Pentacomp
POIG
PRINCE2

projekt
techniczny
protokół
odbioru
dokumentacji
protokół
odbioru
etapu
protokół
odbioru
ilościowego

—

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, względnie Minister Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji, względnie Minister Cyfryzacji
Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enyironment) środowisko
nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę
internetową. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako oprogramowanie open source
zgodnie z licencją GNU GPL.
Opis Przedmiotu Zamówienia, część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
OTRS (OnoZirce Ticket Request System)
oprogramowanie open source
umożliwiające obsługę przez firmę lub organizację tzw. systemu biletowego (zwanego
także Helpdesk lub Seryice Desk). System taki umożliwia przypisywanie „biletów” fang.
ticket) do komunikacji z klientami wewnętrznymi (np. pracownicy firmy) i zewnętrznymi
(np. posiadacze produktów firmy). Komunikacja może dotyczyć m.in. pytań i skarg od
użytkowników,_próśb_o_pomoc,_zgłaszania_awarii_itd.
Pentacom Systemy Informatyczne S.A. „ wykonawca jednego z trzech komponentów
projektu ePUAP2
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG)
PRINCE2 metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Nazwa jest skrótem
słów: Projects In Controlled Enyironments, tzn. Projekty w sterowanym środowisku.
—

—

—

Element dokumentacji opisujący sposób wdrożenia i właściwości systemu
Dokument potwierdzający prawidłowość i kompletność sporządzonej dokumentacji

Dokument potwierdzający prawidłową realizację umowy objętą poszczególnym etapem

Dokument potwierdzający prawidłową realizację danej części dostawy w zakresie
ilościowym

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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protokół
odbioru
jakościowego

dokument potwierdzający prawidłową realizację danej części dostawy w zakresie
Jakościowym

PT
PWPW

Projekt Techniczny
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wykonawca jednego z trzech
komponentów projektu ePUAP2

PZ

Profil Zaufany funkcjonalność ePUAP umożliwiający składanie pism elektronicznych ze
skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego

RDPA
RedHat
RPAP
Seryice Desk
SIWZ

użytkownik
końcowy

Repozytorium Dobrych Praktyk Administracji
Dystrybucja Linuksa firmy Red Hat
Repozytorium Procesów Administracji Publicznej
Obstuga użytkownika, wsparcie realizacji ustugi IT
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca Opis Przedmiotu
Zamówienia (OPZ)
(ang. seryjce Ieyel agreement) poziom dostępnej jakości usług systemu, określony
w wymaganiach gwarancyjnych i serwisowych, umowa o gwarantowanym poziomie
świadczenia usług (liczona np. dniami dostępności usługi)
Architektura oparta na usługach (ang. Seryice-Oriented Architecture, SOA) koncepcja
tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na
definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje
zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie
biznesowej strony organizacji zjej zasobami informatycznymi.
Osoba korzystająca z systemu. W podstawowym znaczeniu obywatel i przedsiębiorca.
W znaczeniu uzupełniającym, również urzędnik

wdrożenie
systemu

Usługa polegająca na dostawie, instalacji i konfiguracji elementów systemu w sposób
zgodny z projektem technicznym

-

SIA

SOA

1.4

-

—

—

STRUKTURA ANALIZY BADANYCH OBSZARÓW

Każdy z badanych obszarów analizy przedstawiono według poniższej struktury:
1) Opis badanego obszaru (zagadnienia), gdzie wskazano istotne dla badanego obszaru ustalenia,
obserwacje bądź informacje;
2) Wnioski, gdzie zespół audytowy podsumowuje badany obszar i zestawia go z wymaganiami
formalnymi, standardami, bądź dobrymi praktykami
3) Ryzyka i skutki, gdzie ilustrowane zostały obszary niepewności zagrażających celom badanego
obszaru, działania bądź procesu, bądź w przypadku ich materializacji skutki działania lub
zaniechania działania.
4) Zalecenia, gdzie zespół audytowy wskazuje rozwiązania doskonalenia danego obszaru,
w badanym systemie lub projekcie lub w przyszłych projektach o podobnym charakterze.
—

1.5

—

--

ZESPÓŁ PRZEPROWADZAJĄCY BADANI E

W realizacji zadania audytowego wzięli udział pracownicy Centralnego Ośrodka Informatyki,
specjaliści w dziedzinach zarządzania projektami, eksploatacji, rozwoju systemów oraz w zakresie User
Experience, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak:
audytu projektów europejskich,
bezpieczeństwa systemów IT,
—

—

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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1.6

eksploatacji i utrzymanie systemów,
zarządzania projektami w oparciu o powszechnie stosowane metodyki (m.in. PRINCE2 oraz
metodyki zwinne),
zarządzania usługami lT (m.in. ITIL),
tworzenia oprogramowania,
obsługi prawnej.

OGRANICZENIA AUDYTU

Audyt został przeprowadzony w narzuconych ramach czasowych. Umowę z Ministrem
Cyfryzacji zawarto w dniu 4 grudnia 2015 roku, zaś termin przekazania raportu wyznaczono na 22
grudnia 2015 roku. Naradę otwierającą audyt zrealizowano w siedzibie Centrum Cyfrowej
Administracji w pierwszym dniu roboczym po podpisaniu umowy, tj. w dniu 7 grudnia 2015 roku.
Pierwsze dokumenty przekazano tego samego dnia około godziny 19:00.
Pomimo starań zarówno po stronie instytucji audytującej, jak i Centrum Cyfrowej
Administracji, jakość lub forma części istotnych materiałów przekazanych do analizy uniemożliwiała jej
skuteczne zbadanie lub wydiuża proces oceny. Przykładowo, kody źródłowe produktów
zrealizowanych przez firmy Comarch, PWPW, Pentacomp były plikami zarchiwizowanymi
objętymi hasłami. W przypadku płyty z produktem firmy Pentacomp nośnik był uszkodzony, co
powodowało konieczność jego wymiany w kolejnym dniu roboczym. W przypadku materiałów
dotyczących produktów firmy PWPW przekazanych w piątek 18 grudnia ok. godziny 14:00, której
odczytanie podobnie jak przy przekazaniu poprzednich materiałów nie było możliwe.
Wymagany termin zakończenia audytu i wynikający z niego krótki czas na przeprowadzenie
analizy
ł również na c raniczenie możliwości r
lokalnych
-

e było wykonanie testów zgodności np. porównania
zamówionych produktów zarządczych oraz końcowych z treścią dostarczonych produktów
zarządczych, bądź protokołów odbioru. Jednak ilościowy i jakościowy zakres dokumentacji
powodował, że w przypadku infrastruktury odstąpiono od pełnego pokrycia testami wiarygodności tj.
zweryfikowania dostarczonej dokumentacji pod kątem zachowania zgodności ze wszystkimi
elementami infrastruktury.
Kolejnym ograniczeniem audytu był brak dostępu do środowiska testowego systemu ePUAP2.
Centralny Ośrodek Informatyki 8 grudnia wystąpił z wnioskiem o założenie kont na środowisku
nieprodukcyjnym. Pomimo działań formalnych ze strony Centrum Cyfrowej Administracji jak np.
nadanie w dniu 18 grudnia br. loginów i haseł osobom wskazanym do realizacji scenariuszy testowych
oraz działającego po obu stronach (tj. w CCA i COl) bezpiecznego tunelu transmisji danych yPN, do dnia
19 grudnia do godz. 15:00 nie udostępniono skutecznie zasobu, którym powinna być warstwa
aplikacyjna testowego środowiska.
i:::

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
Strona 8

ancnoi

flriC

2. PODSUMOWANIE
2.1.
1.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE I FORMALNE
Projekt jest realizowany w rozbudowanym otoczeniu instytucjonalnym. Formalnie minister,
reprezentowany przez kierownika jednostki podległej i nadzorowanej, występował jako
wnioskodawca, a następnie beneficjent do innej jednostki, obecnie podległej
i nadzorowanej w tym samym dziale administracji rządowej. Oznacza to, że w strukturze
zarządzania interwencją publiczną nadzór nad realizacją projektu, był odwrotny niż realny
nadzór instytucjonalny. Obecnie to dyrektor CPPC (d. WW PE) przyjmuje wnioski o płatność
(tj. rozlicza z postępu merytorycznego i finansowego) składane w imieniu ministra przez
dyrektora CCA fd. CPI), pomimo, że kierownicy obu tych instytucji są nadzorowani przez
tego ministra w ramach działu administracji rządowej informatyzacja. Podlegają jego
kontroli instytucjonalnej i zarządczej.

2.

Do realizacji zasadniczych produktów projektu ePUAP2 zaangażowano trzy podmioty,
które są wobec siebie konkurencyjne. We wszystkich umowach znajduje się szeroki
katalog kryteriów zmiany umowy, przy czym nie wszystkie kryteria mają charakter
obiektywny. Takie działanie może nosić znamiona naruszenia zasady równości stron
w rozumieniu prawa cywilnego, poprzez ukształtowanie umowy w taki sposób, że tak
pozycję dominującą, jaki swobodę faktycznego kształtowania jej treści ma tu zamawiający.
Omówionymi w raporcie zapisami stworzono pole do potencjalnych nadużyć, choć samo
ich wprowadzenie nie stanowi jeszcze nadużycia.

3.

W piśmie CCA-WWiOP-053-4131/15 z dnia 4 grudnia 2015 roku dyrektor CCA poinformował
Ministra Cyfryzacji, że zapewnienie zasady trwałości w projekcie ePUAP2 będzie wynosiło
ok. 35 mln zł rocznie. Oznacza to, że już trzyletni okres utrzymania trwałości przekroczy
wartość dofinansowania projektu w ramach środków UE (98 819 500,3 zł), którego
trwałość powinna być zapewniona przez pięć lat.

2.2.
1.

WYKORZYSTANIE E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO PRZEZ OBYWATELI
Wykorzystanie możliwości platformy ePUAP2 (dwustronna komunikacja obywateli
i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi) jest uwarunkowane posiadaniem Profilu
Zaufanego. Jak opisano w części poświęconej wykorzystaniu Profilu Zaufanego, po blisko pięciu
latach funkcjonowania tylko ok. 500 000 osób i podmiotów dysponuje Profilem Zaufanym.
Stanowi to 2% grupy docelowej, czyli 24 milionowej populacji dorosłych polskich obywateli.
Suma Profili Zaufanych (PZ) rośnie stale, systematycznie, ale powoli. W ubiegłych latach
średnio przybywało ich ok. 100 tysięcy PZ rocznie. Obecnie jest to ponad 150 tysięcy rocznie.

2.

Żadna dotychczasowych kampanii promocyjnych, ani stopniowe zwiększanie ilości punktów
potwierdzających PZ (obecnie jest ich ponad 1200) nie spowodowały tu znacznego
przyspieszenia. Analiza trendu pokazuje, że nie widać tu szans na upowszechnienie
PZ w przewidywalnym czasie.
Obecnie na ePUAPZ jest udostępnionych 85 centralnych e-usług. Aż 60% z nich było użytych
łącznie mniej niż 10 razy od ich uruchomienia na portalu, czyli można uznać, że w praktyce
nie funkcjonują w ogóle. Jako pismo ogólne można przesłać do urzędu bardzo różne sprawy.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity; Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Obecnie nie sposób rozróżnić, jakie potrzeby realizowali obywatele za pomocą tej
funkcjonalności. Pozostałe e-usługi są niemal niewykorzystywane.
3. Na ePUAP2 jest też udostępnionych łącznie prawie 700 e-usług lokalnych (udostępnianych
prze z poszczególne instytucje niezależnie od pozostałych). Są one wykorzystywane na
poziomie ok. 7 tysięcy transakcji miesięcznie w przypadku obywateli i ok. 2 tysięcy transakcji
w przypadku firm. Spośród nich, zauważalnie wykorzystywanych (ponad 50 transakcji
miesięcznie) jest mniej niż 10, czyli poniżej 2%. Najczęściej wykorzystywaną usługą lokalną są
„Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.” Oznacza to, że mnogość e-usług na ePUAP jest nie
odzwierciedla stanu faktycznego, a zniknięcie większej części z nich nie spowodowywałby
zauważalnego spadku wartości portalu dla użytkowników.
4. W oparciu o uzyskane dane można stwierdzić, że rozwijanie ePUAP w modelu, w którym
e-usługa oznacza zdefiniowany formularz, za pomocą którego wysyła się swego rodzaju
„elektroniczne pismo do urzędu” jest nieefektywne i niecelowe. Taki model e-usług
odwzorowuje sposób funkcjonowania biurokracji działającej w oparciu o wnioski i pisma.
ePUAP odwzorowuje więc model mentalny, sposób działania i narzędzia administracji, które
są obce i niezrozumiałe dla obywatela. Porównanie statystyk spraw przesyłanych przez
obywateli i przedsiębiorców do spraw przesyłanych przez administrację wskazuje na bardzo
poważną dysproporcję (stosunek niemal 1:9). Pozwala to stwierdzić, że obecnie ePUAP nie
jest narzędziem dla obywateli, ale przede wszystkim dla urzędników, czyli nie spełnia
swojego podstawowego założenia.
5. Widocznym skutkiem takiego modelu jest bardzo niski stopień wykorzystania e-usług ePUAP
i brak realnych perspektyw na ich spopularyzowanie. Co ważne, perspektyw tych nie widziało
także ani CCA ani kierownictwo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W dokumencie
„Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok i dwa kolejne lata”
dla zadania 16.1 zdefiniowano miernik liczby świadczonych usług elektronicznych
(czyli transakcji) na ePUAP, dla którego założono wzrost o 3 000 świadczonych usług rocznie
(dla wartości bazowej 25000). Na 2016 rok zaplanowano 31 000 transakcji, co oznacza średnio
oznacza 25 transakcji dziennie. Do 2018 roku liczba ta wzrosła by tylko do 100 dziennie.
Przy tej skali systemu i poziomu poczynionych inwestycji są to wskaźniki zdumiewająco niskie.

2.3.

DOKUMENTACJA WYTWÓRCZA,
ORAZ ANALIZA KODÓW

PROJEKTOWA,

POWYKONAWCZA

1.
Brak dostępnego środowiska testowego podczas przeprowadzanego audytu uniemożliwił
sprawdzenie zgodności dostarczanego oprogramowania ze zdefiniowanymi wymaganiami oraz
przepisami prawa. Brak dostępu do środowiska testowego na takim etapie realizacji projektu
daje podstawę do stwierdzenia, że takie środowisko testowe nie istnieje. Brak środowiska
testowego w czasie realizacji projektu skutkuje brakiem kontroli jakości dostarczanych produktów
oraz spełnienia wymagań systemu w zakresie bezpieczeństwa.
2.
Dokumentacja powstała w ramach projektu jest obszerna, ale nie stanowi kompletnej
informacji. Stwierdzone braki nie są jednak krytyczne, lecz w znacznym stopniu mogły utrudniać
realizację projektu w wyznaczonych ramach czasowych ze względu na jej nieczytelność i brak
spójności. Braki występują przede wszystkim w opisach procesów biznesowych, specyfikacji
wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz w opisach przypadków użycia. Braki w opisie
procesów biznesowych powodują trudności w określeniu jak system ePUAP2 (tzn. w jakich
procesach) ma wspierać jego użytkownika. Brak szczegółowego określenia wymagań
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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funkcjonalnych i niefunkcjonalnych nie pozwala na stwierdzenie czy dostarczony produkt został
wykonany zgodnie z wymaganiami i czy jest akceptowalny przez Zamawiającego.
3.
Dokumentacja została przygotowana przez Wykonawców w różny sposób i w różnym
zakresie, co powoduje jej niespójność oraz problemy ze znalezieniem określonych informacji.
4.
Szczegółowa i czytelna dokumentacja powykonawcza stanowi fundament dla dalszego
rozwoju i eksploatacji przygotowanego systemu. Braki występujące w dokumentacji
powykonawczej projektu ePUAP mogą prowadzić w przyszłości do problemów z utrzymaniem
systemu oraz z jego rozbudową.
Z przeprowadzonej przez Audytora analizy statycznej kodu opisanej w rozdziale 3.6
5.
stwierdzono występowanie niskiego pokrycia kodu testami, wysoki dług techniczny oraz dużą
duplikację kodu w porównaniu z innymi projektami o podobnej skali, z którymi miał do
czynienia Audytor. Jakość kodu ma wpływ na bezpieczeństwo oraz łatwość wprowadzania zmian
i poprawek systemu. Wysoki dług techniczny wskazuje, że w kodzie znaleziono wiele błędów,
które mogą stanowić lukę bezpieczeństwa lub istotnie wpływać na sposób działania systemu.
Wysoki dług techniczny istotnie utrudnia wprowadzanie zmian. Duplikacja kodu z kolei zwiększa
koszt utrzymania i dalszego rozwoju powodując konieczność wprowadzania poprawek w wielu
miejscach oraz zwiększając prawdopodobieństwo wprowadzenia nowych błędów. System został
również w małym stopniu pokryty testami, co może spowodować ujawnienie wielu błędów
dopiero na środowisku produkcyjnym. Przy systemie o takiej skali zasięgu i ważności dla
administracji publicznej nie jest dopuszczalne, aby system nie był dostępny dla użytkowników lub
występowały problemy z jego dostępem.

2.4.

OBSZAR WDROŻENIA I EKSPLOATACJI

1.
Analiza architektury komponentowej ePUAP oraz relacji reprezentujących przepływy
informacji między modułami przedstawionymi w powykonawczym projekcie technicznym
wskazuje na rozproszenie integracji pomiędzy modułami. Rozproszenie to komplikuje
nadmiernie architekturę rozwiązania, utrudniając zrozumienie połączeń między podsystemami.
Skutkiem jest nadmierny koszt wytworzenia nowych modułów i funkcjonalności, ich rozbudowy
czy modyfikacji. Źródłem dodatkowych kosztów jest konieczność implementacji obsługi integracji
w każdym module. Powoduje to bowiem że każda zmiana interfejsu wiąże się z koniecznością
wprowadzania zmian w kodzie wszystkich usług korzystających ze zmienianego interfejsu. Z tego
samego powodu wydfuża się też czas potrzebny na analizę ewentualnych problemów
w funkcjonowaniu systemu, co przekłada się wprost na czas niedostępności czy spowolnień
systemu w przypadku awarii. Konsekwencją tego typu problemów jest niedotrzymanie
założonego w dokumentacji SLA poziomu dostępności całego systemu na poziomie 99,5%.
2.
Z dostarczonej dokumentacji wynika, że po stronie CCA działania Seryice Desk były
kierunkowane wyłącznie na obsługę jednostek administracji publicznej. Nie jest to zgodne
z deklarowanymi założeniami biznesowymi portalu.
3.
W ramach przygotowania do wdrożenia ePUAP2 nie sporządzono koncepcji
monitorowania i raportowania wydajności (obciążenia) ePUAP. Dane statystyczne Seryice Desk
obrazują efektywność i obciążenie zespołu, ale nie obrazują spełnienia poziomów realizacji zadań
przez Seryice Desk tzn. nie odpowiadają m.in. na następujące pytania:
czy incydenty są realizowane zgodnie z deklarowanymi w procedurach SD czasami,
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
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czy incydenty są reklamowane i ile reklamacji jest zasadnych,
jaka jest ocena użytkowników w zakresie poziomu obsługi Seryjce Desk.
4.
Dane dot. problemów pokazują liczby zarejestrowanych i rozwiązanych problemów, ale nie
odnoszą się do zmniejszenia liczby incydentów, co jest głównym celem tego procesu.
5.
W dostarczanych przez CCA dokumentach dotyczących realizacji umów w projekcie ePUAP2
brak jest informacji o prowadzeniu prac związanych ze strojeniem środowiska, dostosowywania
rozwiązania do pojawiających się problemów wydajnościowych lub prób optymalizacji kodu
aplikacji.
Rekomendacja dla Rozbudowy Infrastruktury ePUAP y.2.0 z dnia 31.07.2015 roku wskazuje,
6.
że przeprowadzone testy wydajnościowe miały charakter pozorny, co może budować wrażenie,
że stanowiły głównie uzasadnienie przeprowadzenia zakupu sprzętu. Wadliwość
przeprowadzonych testów potwierdza fakt, że kolejne testy wydajnościowe na zbudowanej na
podstawie rekomendacji infrastrukturze nie potwierdziły spełnienia wymagań wydajnościowych.
7.
Trudno jest się zgodzić z Rekomendacjami Rozbudowy Infrastruktury ePUAP z 25.05.2015
roku w zakresie rozbudowy systemu, gdyż:
a)
Nie została osiągnięta zakładana wydajność systemu co oznacza, iż nie mamy punktu
odniesienia w postaci ile i jaki sprzęt jest wymagany do otrzymania zakładanej wydajności.
Dopiero z takimi danymi należy szacować rozbudowę.
b)
Brak jest określenia współczynnika skalowalności systemu
sugerowana skalowalność
systemu na poziomie 65-75% jest szacowanym przybliżeniem, które jest całkowicie
niewiarygodne. Nie zostały przeprowadzone badania w kierunku
czy wzrost mocy
w poszczególnych warstwach prowadzi do zmiany wydajności systemu. Proponowane
przybliżenie zostało wysnute na podstawie polepszenia kilku parametrów, pomijając pogorszenie
innych. Jednakże brak spełnienia podstawowych wymagań powoduje, iż proponowane
przybliżenie należy uznać za niemiarodajne.
c)
Na podstawie zaprezentowanych wniosków pkt. 1.7 można zauważyć, iż problem leży
w okolicy serwerów SSF i tutaj należy szukać możliwości optymalizacji i rozbudowy.
d)
Proponowana rozbudowa nie opisuje możliwości rozbudowy o mechanizmy typu cache,
mechanizmy przetwarzania asynchronicznego, mechanizmy skalowania horyzontalnego bazy
danych, czy mechanizmy cache”u aplikacyjnego.
•
•

—

—

—

—

8.
Przeprowadzone testy wydajnościowe ujawniły duże i nierównomierne obciążenia
serwerów, dochodzące w niektórych przypadkach do 100% przy jednoczesnym obciążeniu
serwerów w innych częściach infrastruktury na poziomie 30-40%.
Na podstawie dostępnego materiału stwierdza się, że w toku 2015 największe wydatki
9.
związane z projektem poniesione zostały na rzecz infrastruktury. Na wytworzenie
oprogramowania aplikacyjnego (wraz ze wsparciem) oraz usług utrzymania systemu, pomimo
ciągle niezakończonych umów podstawowych na modernizację systemu, wydano kolejne 3 041
195,11 zł.
10.
Ponownie wskazać należy problematyczne podejście do usług utrzymania. W każdej
umowie na wytworzenie dedykowanego oprogramowania zawarte są zapisy dotyczące
utrzymania wdrożonych usług, niezależnie od tego, podpisywane są odrębne umowy dotyczące
zapewnienia specjalistów do realizacji zadań w ramach prowadzonych projektów utrzymania
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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systemów teleinformatycznych. Rekomenduje się zweryfikowanie zakresów
wdrożonych usług oraz zlecania usług asysty technicznej na potrzeby ePUAP2.

2.5.

utrzymania

OBSZAR UŻYTECZNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI

1. W zakresie architektury informacji, sposób prezentacji danych, używany język i proces
załatwiania spraw (rejestracja, potwierdzanie profilu, samo „wnioskowanie”) nie wspiera
użytkownika w realizacji celów. Obecne procesy łamią podstawowe heurystyki użyteczności.
2.

Przykładem podstawowego błędu jest brak zapewnienia użytkownikowi użytecznej
wyszukiwarki (obecna zwraca wyniki o niskiej trafności), oraz brak wskazania użytkownikowi
jego aktualnej pozycji w strukturze nawigacji portalu (brak stanów selected).

3.

W serwisie brakuje wyjścia naprzeciw użytkownikom korzystającym z urządzeń mobilnych
(brak zastosowania technologii RWD czyli responsiye web design, brak strony mobilnej).

4.

W zakresie warstwy front-end głównych elementów systemu zidentyfikowano liczne
odstępstwa od standardu WCAG 2.0, co uniemożliwia korzystanie z serwisu przez osoby
z niepełnosprawnościami, szczególnie przez osoby niewidzące lub niedowidzące.

5.

Serwis został zbudowany przy użyciu przestarzałych lub błędnych wzorców projektowych:
iframe, globalne zmienne JayaScript, kod CSS/JayaScript wstawiony on-line. Problemy jakie
wynikają z ich zastosowania opisane są szerzej w Załączniku numer 7 do Raportu z audytu.

6.

Brak optymalizacji wydajnościowej (długi czas ładowania podstron) negatywnie wpływa na
odbiór serwisu przez przeciętnego użytkownika.

7.

Brak podstawowej optymalizacji serwisu pod kątem wyszukiwarek internetowych (np. Google)
znacząco obniża jego pozycję w wynikach wyszukiwania.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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2.6.

REKOMENDACJE ROZWOJOWE DLA ePUAP
1. Architektura systemu, architektura sprzętowa oraz kod źródłowy muszą zostać
gruntownie zoptymalizowane. W obecnym kształcie ePUAP będzie generował zbyt wysokie
koszty utrzymania i obsługi przy braku gwarancji wysokiej dostępności, wydajności
i niezawodności systemu.
2.

3.

Przed rozpoczęciem jakiekolwiek rozwoju systemu niezbędne jest wykonanie następujących
czynności:
•

przeprowadzenie rzetelnych testów wydajnościowych w celu
i rozwiązania problemów w tym zakresie;

•

analiza i usunięcie kluczowych podatności bezpieczeństwa w systemie;

•

poprawienie naruszeń w kodzie źródłowym uniemożliwiających jego rozwój;

•

wprowadzenie zarządzania wersją wytwarzanego oprogramowa nia;

•

zapewnienie stabilnego środowiska testowego, umożliwiające wykonywanie
kontroli wytwarzanego oprogramowania.

identyfikacji

Centralna platforma e-usług publicznych tego rodzaju musi opierać się na usługach, które
zapewniają pełną interakcję użytkownika z systemem (najwyższy poziom dojrzałości usługi
pełna transakcja). E-usługi muszą intuicyjnie krok po krok, prowadzić go przez cały proces
załatwienia sprawy, a więc nie tylko do momentu wysłania formularza. Nie mogą pozwalać
na popełnienie oczywistej pomyłki, muszą walidować dane w maksymalnym stopniu,
zwalniać z obowiązku podawania danych i zatączania zaświadczeń z informacjami, które są
dostępne w innych systemach i rejestrach administracji publicznej. E-usługi mają
automatyzować procesy, a także eliminować ręczne czynności i decyzje urzędnika. Zasada
działania ePUAP nie umożliwia takiej pełnej interakcji. W związku z tym rekomenduje się
takie przebudowanie/optymalizację platformy oraz jej integrację z innymi systemami
i serwisami usługowymi państwa, który taki poziom interakcji i dojrzałości e-usług,
a wyeliminuje te e-usługi, które tą interakcję jedynie pozorują. Przeprojektowania
wymagają kluczowe procesy w serwisie, takie jak: obsługa usług transakcyjnych, kontakt z
obywatelem w trakcie załatwiania sprawy.
—

4.

Po wprowadzeniu zmian należy założyć zdecydowane wyższe mierniki świadczonych usług
dla zadania 16.1 w budżecie zadaniowym.

5.

Należy radykalnie uprościć proces rejestracji w portalu oraz zakładania P2, idąc w kierunku
procesu całkowicie zdalnego. Należy także pilnie zmienić zasady odnawiania PZ w taki
sposób, żeby nie wymagało to ponownego podawania wszystkich danych i ponownej wizyty
w urzędzie. Należy przeanalizować dwie (nie wykluczające się) drogi upowszechnienia PZ:
•

uzyskanie PZ przy okazji załatwiania sprawy urzędowej, np. uzyskania dowodu
osobistego lub odpisu aktu stanu cywilnego, meldunku, rejestracji samochodu itp.
Wymaga to skomunikowania systemów do obsługi obywatela z przebudowanym
systemem obsługującym PZ;

•

Uzyskanie PZ bez konieczności wizyty w urzędzie. Do weryfikacji tożsamości
mogłaby posłużyć „zaufana trzecia strona” np. w postaci komercyjnych dostawców
masowych usług, którzy mają już zweryfikowane i zarządzają danymi obywatela.
Mowa tu w pierwszym rzędzie o sektorze bankowości elektronicznej oraz
operatorach telekomunikacyjnych. Tego rodzaju rozwiązanie wdraża od roku Wielka
Brytania (UK Verify). To rozwiązanie wymagałoby najprawdopodobniej umów i
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6.

Należy zadbać o wyróżnienie katalogu najpopularniejszych e-usług i rozważyć usunięcie
lub przynajmniej ukrycie dużej części niewykorzystywanych e-usług. Eliminacja
rozbudowanego katalogu e-usług, który nie odzwierciedla faktycznych możliwości
załatwienia spraw. daje szansę na zwiększenie wykorzystania kluczowych e-usług, które
jednak działają.

7.

Proces badania i weryfikacji potrzeb użytkowników należy prowadzić w podejściu
iteracyjnym jako proces ciągły. Rozwiązania usługowe muszą być tworzone nie tylko
w oparciu o badane potrzeby, ale należy także sprawdzać, czy to co zostaje stworzone
odpowiada w praktyce tym potrzebom. Testy użyteczności należy porównywać z wynikami
poprzedniego badania przynajmniej pod względem kluczowych wskaźników, np. SUS (skala
użyteczności systemu), oceniając czy wdrożono pozytywne zmiany oraz czyi wjakim stopniu
te zmiany zaważyły na satysfakcji użytkowników. Bezwzględnie należy też poprawnie
zbierać, gromadzić i na bieżąco analizować dane statystyczne, które powinny być
podstawą do podejmowania decyzji projektowych i biznesowych.

8.

Warstwa front-end i projekt graficzny portalu muszą zostać dostosowanie do wytycznych
WCAG w zakresie dostępności.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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3. OCENA DOKUMENTACJI WYTWÓRCZEJ, PROJEKTOWEJ
I POWYKONAWCZEJ ORAZ SYSTEMU ePUAP2
3.1. ZGODNOŚĆ ZAMÓWIEŃ Z WYTWORZONYM OPROGRAMOWANIEM
Centrum Cyfrowej Administracji (dawniej Centrum Projektów Informatycznych), jako podmiot
odpowiedzialny za zamówienie rozwoju platformy ePUAP tj. realizację projektu ePUAP2, udostępniło
Centralnemu Ośrodkowi Informatyki umowy z wykonawcami poszczególnych elementów projektu, tj.:
i

•

umowa nr 2013/CPI/16/Comarch z dnia 29 marca 2013 r. z Comarch Polska S.A. (dalej
Comarch) podpisana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr4O-CPIZZP-2244/12);
umowa nr 2013/CPI/16/PWPW S.A. z dnia 19 kwietnia 2013 r. z Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych
(dalej
S.A.
PWPW)
podpisana
w
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (nr 45-CPI-ZZP-2244/12);
umowa nr 2013/CPI/24/Pentacomp z dnia 27 maja 2013 r. z Pentacomp Systemy
Informatyczne S.A. (dalej Pentacomp) podpisana w wyniku postępowania o udzielenie
za mówienia publicznego (nr 42-CPI-ZZP-2244/12);

dla których jednym z załączników

są Opisy Przedmiotów Zamówienia

(dalej OPZ).

Opisy Przedmiotów Zamówienia wskazują, że przedmiotami powyższych zamówień były:
•
•
•

rozwój istniejących komponentów ePUAP zgodnie z przekazanymi wymaganiami;
utworzenie komponentów RPAP, RDPA oraz CSUiA;
wydzielenie funkcjonalności Profilu Zaufanego do wydzielonej infrastruktury.

W każdym z OPZ zawarte zostały wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dotyczące rozbudowy lub
stworzenia określonych komponentów platformy ePUAP.
Opis wymagań został zawarty również w dokumentacji projektowej:
a) odnośnie zamówienia na rozwój funkcjonalności projektu ePUAP:
•
•

Specyfikacja Wymagań
i
Projekt Techniczny
(SW_130715_U 16_03-00_CA382_AŚ 2014-03-06),
Dokument Analizy Mobilnej Wersji Systemu ePUAP,

Rozbudowa

Aplikacyjna

ePUAP

b) odnośnie utworzenia komponentów RPAP, RDPA oraz CSUiA:
•
•

Dokumentacja Analityczna RPAP, RDPA oraz CSUiA;
Dokumentacja Techniczna RPAP, RDPA oraz CSUiA;

c) odnośnie wydzielenia funkcjonalności Profilu Zaufanego do wydzielonej infrastruktury:
•
•
•
•

Wydzielenie Funkcjonalności Profilu Zaufanego Dokumentacja Projektowa,
Projekt Techniczny Realizacji Wariantu z Wydzielonym Systemem Dostawcy Tożsamości
Dokumentacja Projektowa,
Dokumentacja Powykonawcza dla Systemu Profil Zaufany,
Dokumentacja Powykonawcza dla Systemu Dostawcy Tożsamości.
—

—
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W ramach audytu zweryfikowano przekazaną dokumentację projektową wraz załącznikami. W czasie
przeprowadzanego audytu zespół audytorów nie otrzymał dostępu do środowiska testowego.
1) Wnioski
Brak dostępu do środowiska testowego uniemożliwił weryfikację zgodności wytworzonego
oprogramowania z zawartymi umowami. Na środowisku testowym powinny być dostępne
co najmniej produkty zrealizowane zgodnie z umową Comarch, których odbiór formalny odbył się
4 grudnia 2015r. Zespół audytorów nie może stwierdzić, czy produkty będące przedmiotem powyżej
wymienionych umów zostały dostarczone. W związku z brakiem dostępu nie możliwe było
stwierdzenie, że istnieje środowisko testowe, umożliwiające odebranie umów, a tym samym
zrealizowanie celów projektu.
Istnienie środowiska testowego jest niezbędne do przeprowadzania kontroli i stwierdzenia
jakości dostarczanego oprogramowania. Zapewnienie, żeby środowisko testowe było dostępne na
potrzeby weryfikacji zrealizowanych wymagań, powinno być jednym z ważniejszych priorytetów
podczas realizacji projektu informatycznego.
2) Istotne ryzyka i skutki
1.
2.

Brak dostępności środowiska testowego uniemożliwia sprawdzanie zgodności dostarczanego
oprogramowania z przedmiotem zamówienia w momencie dostarczania produktów.
Brak środowiska testowego skutkuje brakiem zapewnienia odpowiedniej kontroli oraz jakości
wytwarzanego oprogramowania, w tym również jego bezpieczeństwa.
3) Zalecenia

Zaleca się uruchomienie środowiska testowego, niezbędnego do przeprowadzania kontroli
i stwierdzenia jakości dostarczanego oprogramowania. Zapewnienie, żeby środowisko testowe
było dostępne na potrzeby weryfikacji zrealizowanych wymagań, powinno być jednym z
ważniejszych priorytetów podczas realizacji projektu informatycznego.
2. Zaleca się, aby zapewnić stałą dostępność do środowiska testowego, które powinno być dostępne
również po wdrożeniu produkcyjnym w celu możliwości weryfikacji niezgodności
zidentyfikowanych na środowisku produkcyjnym.
1.

3.2. WERYFIKACJA WYMAGAŃ ORAZ
SYSTEMU Z PODSTAWĄ PRAWNĄ

ELEMENTÓW

WYTWORZONEGO

Opisy Przedmiotu Zamówienia precyzowały wymagania prawne, jakie powinno spełnić
wykonane i dostarczone oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia. W ramach wymagań
prawnych wskazane zostały ustawy i rozporządzenia regulujące kwestie związane z informatyzacją
działalności pod miotów realizujących zadania publiczne.
W dokumencie ORZ wymienione zostały wymagania funkcjonalne, które następnie zostały
uszczegółowione w dokumentacji projektowej. Wymagania te powinny być zgodne z wskazanymi
przepisami prawa.
W ramach audytu zweryfikowano dostarczoną dokumentację projektową wraz z załącznikami.
Ocenie zostały poddane takie dokumenty jak:
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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•
•
•

dla umowy z Comarch Specyfikacja Wymagań, Projekt Techniczny Rozbudowa Aplikacyjna
ePUAP oraz Dokument Analizy Mobilnej Wersji Systemu ePUAP;
dla umowy z PWPW
Dokumentacja Analityczna oraz Dokumentacja Techniczna wraz
z załącznikami;
dla umowy z Pentacomp Wydzielenie Funkcjonalności Profilu Zaufanego Dokumentacja
Projektowa, Projekt Techniczny Realizacji Wariantu z Wydzielonym Systemem Dostawcy
Tożsamości Dokumentacja Projektowa.
-

-

-

—

—

W czasie przeprowadzanego audytu zespół audytorów nie otrzymał dostępu do środowiska
testowego.
1) Wnioski
W wyniku weryfikacji wyspecyfikowanych wymagań funkcjonalnych zawartych w dokumentacji
projektowej z wskazanymi przepisami prawa nie stwierdzono niezgodności.
Brak dostępu do środowiska testowego uniemożliwił weryfikację zgodności wytworzonego
oprogramowania z zawartymi umowami. Na środowisku testowym powinny być dostępne
co najmniej produkty zrealizowane zgodnie z umową Comarch, których odbiór formalny odbył
się 4 grudnia 2015r. Zespół audytorów nie może stwierdzić, czy produkty będące przedmiotem powyżej
wymienionych umów zostały dostarczone (poza dostarczeniem samego nośnika).
2)

Istotne ryzyka i skutki

Tozsame z Istotnymi ryzykami i skutkami z pkt 2 1 dot braku istnienia srodowiska testowego
3) Zalecenia
Tożsame z Zaleceniami z pkt 2.1 dot. braku istnienia środowiska testowego

3.3. JAKOŚĆ DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH (tj. dokumentu analizy,
projektu technicznego oraz architektury systemu)

Jednostka audytowana udostępniła dokumenty projektowe odebrane od wykonawców projektu
ePUAP2 do dnia 16.12.2015. W dniu 18 grudnia przed godz. l4-ą dostarczono część brakującej
dokumentacji. Wśród uzyskanych materiałów znalazły się dokumenty analizy oraz projekty techniczne
wraz z załącznikami.
W ramach audytu zweryfikowane zostały następujące dokumenty:
a) odnośnie zamówienia na rozwój funkcjonalności projektu ePUAP:

•

Specyfikację Wymagań
i
Projekt Techniczny Rozbudowa Aplikacyjna
ePUAP
(SW_1307 15_U 16_03-00_CA382_AŚ 2014-03-06, Zał4_ Współpraca z systemami
zewnętrznymi_8.1),
Dokument
Analizy
Mobilnej
Wersji
Systemu
ePUAP
(Zał5_Wersja_mobilna__dokument_analizy yl.0),

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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b) odnośnie utworzenia komponentów RPAP, RDPA oraz CSUIA:
•
•

Dokumentacja Analityczna RPAP, RDPA oraz CSUiA (2013-07-18 DAN_PK_y2 0),
Dokumentacja Techniczna RPAP, RDPA oraz CSUiA (2013-07-18 ePUAP2_integracja, 2013-0718 Modele Enterprise Architect, 2013-07-18 Model EA ePUAP2 Etap 1, 2013-07-18 Model
EA ePUAP2 Etap II)
-

-

-

-

-

-

-

c) od nośnie wydzielenia funkcjonalności Profilu Zaufanego do wydzielonej infrastruktury:
•
•

Wydzielenie Funkcjonalności Profilu Zaufanego Dokumentacja Projektowa,
Projekt Techniczny Realizacji Wariantu z Wydzielonym Systemem Dostawcy Tożsamości
Dokumentacja Projektowa.
—

—

Oceny jakości dokumentacji dokonano na podstawie doświadczenia zespołu audytowego, norm
dotyczących zarządzania jakością oraz usługami lT, jak również zbioru ogólnie przyjętych dobrych
praktyk w zakresie pisania dokumentacji projektowej tj. kompletności, spójności, dokładności,
czytelności oraz zastosowania ujednoliconych narzędzi i technik opisu.
1) Wnioski
W wyniku analizy ww. dokumentacji zbadano i oceniono następujące aspekty:
a) specyfikacja wymagań funkcjonalnych
Wymagania funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnego z umową z PWPW
zostały w pełni odzwierciedlone w Dokumencie Analitycznym.
Wymagania funkcjonalne dla zamówienia realizowanego przez Comarch zostały opisane
w dokumencie Specyfikacji Wymagań. Dokument ten zawiera prawie wszystkie wymagania zawarte
w OPZ. Wyjątek stanowią wymagania w zakresie usług TSL, które nie zostały opisane.
Wymagania funkcjonalne dla za mówienia realizowanego przez Pentacomp zostały opisane
w dwóch wariantach w dokumentach: Wydzielenie Funkcjonalności Profilu Zaufanego Dokumentacja
Projektowa oraz Projekt Techniczny Realizacji Wariantu z Wydzielonym Systemem Dostawcy
Tożsamości Dokumentacja Projektowa.
—

—

Wymagania powinny zostać opisane w takie sposób aby:
•
•
•

nie budziły wątpliwości co do efektu realizacji,
posiadały zdefiniowane kryterium akceptacji,
pokazywały, że możliwa jest ich realizacja w ramach istniejącej, planowanej infrastruktury
technicznej i użytej technologii.

Powyższe wytyczne odnośnie wymagań funkcjonalnych nie zostały w pełni uwzględnione
w dostarczonej dokumentacji projektowej. W dokumentacji Comarch, wymagania funkcjonalne zostały
opatrzone opisami realizacji wymagania. Natomiast w dokumentacji PWPW wymagania funkcjonalne
zostały jedynie wymienione i zdekomponowane względem opisów zawartych w ORZ. W dokumencie
Wydzielenie Funkcjonalności Profilu Zaufanego
Dokumentacja Projektowa wymagania zostały
wymienione i opisane poprzez opis przypadku użycia oraz opis specyfikacji ekranu wskazanego przy
wymaganiu funkcjonalnym ekranu. W dokumencie Projekt Techniczny Realizacji Wariantu
—
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z Wydzielonym Systemem Dostawcy Tożsamości Dokumentacja Projektowa zostały wymienione
i zdekomponowane względem opisów zawartych w ORZ.
—

Wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej nie zostały nadane ważności i kolejność
realizacji. Priorytetyzacja wymagań pozwala na zrozumienie, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,
znaczenia jakie ma każde z wymagań wobec dostarczanego produktu. Mając wytyczone priorytety
wiadome jest co w danej chwili jest najistotniejsze do wykonania, aby osiągnąć cel projektu.
W przypadku wystąpienia ryzyk projektowych związanych z dostarczeniem produktu w określonym
czasie i budżecie istnieje możliwość identyfikacji tych zadań, które mogą zostać dostarczone w
późniejszym terminie, a które nie wpływają na osiągnięcie korzyści biznesowej jaką ma
przynieść realizowany projekt.
W wyniku weryfikacji wymagań funkcjonalnych, nie stwierdzono, aby te wymagania wykluczały
się wzajemnie.
b) specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych
Dokumentacja projektowa zawiera wymagania niefunkcjonalne. W dokumentacji firmy
Comarch opis wymagań jest szczegółowy, uwzględniający opis oraz realizację każdego z zagadnień.
Natomiast, w dokumentacji firmy PWPW wymagania zostały przepisane w niezmienionej formie
z Opisu Przedmiotu Zamówienia i nie zawierają specyfikacji realizacji tychże wymagań. Dokumentacja
firmy Pentacomp zawiera wymagania
niefunkcjonalne infrastruktury, bezpieczeństwa,
interoperacyjności, wydajności ergonomii oraz niezawodnościowe. Nie stwierdzono, aby wymagania
niefunkcjonalne wykluczały się wzajemnie.
c) procesy biznesowe oraz ich graficzna reprezentacja
W przypadku dokumentacji dostarczonej przez firmę Comarch procesy biznesowe zostały
przedstawione i opisane w ramach dokumentów powiązanych, będących produktami
badania ergonomii. Procesy biznesowe zostały przygotowane w ramach umowy z firmą eo-Networks.
Natomiast w przypadku produktów firmy PWPW nie została jednoznacznie przedstawiona lista
procesów biznesowych realizowanych przez zdefiniowane przez Zamawiającego wymagania.
W dokumencie analizy zawarte zostały pojedyncze procesy, które nie mają odzwierciedlenia
w wymienionych przypadkach użycia.
W przypadku dokumentacji wszystkich wykonawców przedstawione procesy nie mają
przełożenia na przypadki użycia oraz na odwrót, przypadki użycia nie posiadają informacji o procesie,
którego dotyczą.
Procesy biznesowe zostały stworzone zgodnie ze standardem BRMN lub UML 2.0. Mimo,
iż dokumentacja firmy Comarch przewidywała otrzymanie produktów ergonomii w notacji BPMN,
dostarczone przez eo-Networks procesy zostały zamodelowane w notacji UML 2.0, co mogło
generować dodatkowe, nieplanowane nakłady pracy po stronie wykonawcy związane z transpozycją
notacji. W dokumencie Wydzielenie Funkcjonalności Profilu Zaufanego Dokumentacja Projektowa
firmy Pentacomp procesy biznesowe nie zostały przedstawione i opisane. Natomiast Projekt
Techniczny Realizacji Wariantu z Wydzielonym Systemem Dostawcy Tożsamości
Dokumentacja
Projektowa zawiera opisy procesów wraz z interpretacją graficzną stworzona zgodnie ze standardem
UML 2.0.
—

—
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d) specyfikacja i opis przypadków użycia
Dokumentacja projektowa wykonawców Comarch i PWPW zawiera modele przypadków użycia.
Dokumentacja firmy Pentacomp nie zawiera modelu przypadków użycia. W dokumentacji Comarch
przypadki użycia zostały opisane w sposób kompletny z podziałem na poszczególne komponenty
systemu ePUAP2. Natomiast, w dokumentacji firmy PWPW przypadki użycia zostały wygenerowane
z niepełnymi scenariuszami, przez co nie stanowią kompletnej informacji jak te przypadki są
realizowane przez system. Dokumentacja firmę Pentacomp zawiera przypadki użycia opisane w sposób
kompletny.
W dokumentacji Comarch reprezentacja mapowania przypadków użycia na wymagania została
przedstawiona w postaci graficznej z opisem, lecz treść dokumentu nie odzwierciedla w pełni
zaprezentowanych diagramów. W dokumentacji PWPW mapowanie przypadków użycia
z wymaganiami zostało przedstawione w formie tabeli i jest kompletne. W dokumentacji firmy
Pentacomp mapowanie przypadków użycia na wymagania zostało wykonane w rozdziale opisującym
wymagania funkcjonalne.
Przypadki użycia mają przypisane role, co jest zgodne z praktyką opisu przypadków użycia.
e) analizę interesariuszy i wyszczególnienie ról biznesowych
Dokonana została analiza interesariuszy i zostali oni uwzględnieni w dokumentacji projektowej.
Role biznesowe zostały uwzględnione w omawianej dokumentacji. W dokumentacji firmy Pentacomp
w temacie interesariuszy istnieje odniesienie do Planu Zarządzania Projektem. Wymieniony dokument
nie został dostarczony w ramach audytowanej dokumentacji.
f) projekt i opis modelu danych
W dokumentacji projektowej Comarch został przedstawiony w formie graficznej i opisany
logiczny model danych. Encje i atrybuty posiadają nazwy biznesowe, nie techniczne i w sposób
właściwy przedstawiają opis modelu z perspektywy wymagań biznesowych. Opis encji/klas i atrybutów
wyjaśnia relacje i zależności pomiędzy klasami. Do opisu graficznego zastosowana została notacja UML.
Graficzne relacje posiadają odpowiedni typ, opis oraz krotności. Nie stwierdzono braku normalizacji
modelu logicznego. Dokumentacja nie zawiera jednak modelu fizycznego. Biorąc pod uwagę już
założony stos technologiczny i silnik bazy danych możliwe było również sporządzenie takiego modelu.
Pozwoliłoby to już na wczesnym etapie zaprojektować model z uwzględnieniem aspektów
technologicznych co, stużyłoby poprawieniu wydajności docelowego systemu.
W projekcie technicznym PWPW załączono definicję fizycznego modelu danych dla każdego
z czterech podsystemów: RRAP, RDPA, CSUiA, LogManager. Diagramy są zgodne z notacją Information
Engineering, zawierają w sposób wtaściwy nazwane encje i atrybuty, uwzględniają informację na temat
kluczy gtównych oraz obcych i krotność relacji. Opis jest w postaci tabelarycznej i zawiera tylko
komentarze związane z samymi atrybutami. Brakuje opisów samych encji i ich roli w systemie.
Dodatkowo brakuje informacji związanej z indeksowaniem modelu fizycznego. Nie stwierdzono braku
normalizacji modelu logicznego.
Dokumentacja projektowa Pentacomp zawiera fizyczny model danych wraz z opisem wszystkich
tabel oraz atrybutów. Zawiera też szereg diagramów gdzie zaznaczone są relacje wraz z typem
i krotnością. Zaznaczone też są indeksy we wszystkich tabelach, niestety w treści dokumentu nie ma
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opisu tych indeksów natomiast pola, których dotyczą można wywnioskować jedynie na podstawie
nazwy.
g) specyfikację interfejsów graficznych
Dokumentacja zawiera opis interfejsów graficznych. W przypadku PWPW, zostały
przedstawione tylko przykładowe makiety. W przypadku Pentacomp przedstawiony został jeden
przykładowy ekran, pozostałe ekrany zostały zaprezentowane w formie opisowej.
h) specyfikację wykorzystywanych interfejsów komunikacyjnych
W dokumentacji wytworzonej w ramach Umowy z Comarch przedstawiono opisy interfejsów
komunikacyjnych wraz z ich graficzną reprezentacją w postaci diagramów sekwencji
lub diagramów komponentów. Interfejsy komunikacyjne zostały opisane w komentarzach tekstowych.
Nie zachowa no jednak spójnego poziomu opisu tych interfejsów. Część opisana jest na bardzo wysokim
poziomie
(główny
ogólności
cel
z
pojedynczym
przykładem)
lub
wcale
(w przypadku wewnętrznych interfejsów
natomiast niektóre interfejsy opisano łącznie z nazwą
metody i nazwami argumentów (w przypadku diagramów sekwencji). Na tym etapie projektu
najbardziej istotnymi interfejsami systemu są interfejsy komunikacji z systemami zewnętrznymi co jest
szczegółowo
opisane
w
dokumencie
projektu
technicznego
jak
również
w załączniku 4 do przekazanego dokumentu.

B)

W dokumentacji PWPW opisano bardzo ogólnie mechanizmy komunikacji pomiędzy
komponentami. Brak opisów komponentów oraz sposobu komunikacji pomiędzy nimi mógł mieć
znaczenie na czas implementacji oraz koordynację pracy w kilku zespołach. W przypadku interfejsów
zewnętrznych
zawiera
dokumentacja
tylko
listę
interfejsów
udostępnianych
i wykorzystywanych przez 4 podsystemy wchodzące w zakres projektu oraz odwołania do plików WSDL
i XSD. W dokumentacji Pentacomp opisano mechanizmy komunikacji pomiędzy komponentami wraz
z ich graficzną reprezentacją jako diagram kontekstowy.
Dokumentacja projektowa Pentacomp zawiera opis interfejsów dostarczanych
projektowane rozwiązanie. Opisywane są następujące interfejsy:
1.
2.
3.
4.
5.

przez

Interfejsy dla ePAUP (ogólny opis funkcjonalności bez szczegółów technicznych)
Interfejsy do PESEL i metod autoryzacji (ogólny opis funkcjonalności bez szczegółów
technicznych)
Interfejsy dla systemów zewnętrznych
brak modyfikacji stąd dostępna jest
szczegółowa dokumentacja techniczna oraz specyfikacja wsdl.
Interfejs graficzny (opis interfejsu z wyróżnieniem różnych funkcjonalności wraz
z przykładową graficzną reprezentacją)
Interfejs do Comarch Draco (lista wykorzystanych funkcji systemu Draco z wskazaniem
na konkretny standard wykorzystany do uwierzytelnienia)
—

W przypadku interfejsów dla systemów zewnętrznych, w celu zachowania kompatybilności
z istniejącymi aplikacjami, nie modyfikowano tych interfejsów i dla nich załączone są pliki specyfikacji
wsdl tych usług. Pozostałe interfejsy opisane są w sposób słowny bez szczegółów technicznych
wskazujących sposób implementacji.
i) migracja danych z ePUAP do ePUAP2
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Migracja nie stanowiła przedmiotu zamówienia w ramach umowy z PWPW. W przypadku firmy
Comarch oraz Pentacomp migracja stanowita element zamówienia, z dostarczeniem w ramach 2 etapu
realizacji projektu dla Comarch i 3 etapu dla Pentacomp. Dokumentacja Comarch zawiera mapowanie
tabel z ePUAP na ePUAP2. W obydwu przypadkach w ramach dokumentacji projektowej nie został
dostarczony żaden dokument opisujący proces migracji. Dokumenty zawierają tylko ogólny plan
z uwzględnieniem tego procesu.
Z raportów testów migracji (pliki „20150816_Raport z testów migracji danych do ePUAP2.pdf”
oraz „20150816_Raport z testów migracji danych do ePUAP2_2.pdf”) wynika, że migracja przebiegła
pozytywnie zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i ilościowym.
Migracja w przypadku systemu projektowanego przez Pentacomp została opisana
w dokumentacji projektowej w rozdziale 13 „Plan migracji danych”. Rozdział zawiera ogólny zarys
realizacji procesu migracji bez wchodzenia w szczegóły techniczne. Opisane zostało jaki zakres danych
będzie podlegać migracji, kto będzie zaangażowany w proces migracji oraz ogólny zarys działań.
Brakuje natomiast analizy procesu migracji, opisu transformacji danych, opisu metod walidacji jakości
oraz opisu metod rozwiązywania konfliktów.

j)

integracja z systemami zewnętrznymi

Dokumentacja Comarch zawiera opis
Opis zawiera informacje do wykonania integracji;
•
•
•
•
•

współpracy

z

systemami

zewnętrznymi.

Adresy plików WSDL,
Opis usługi,
Przyktadowy xml,
Szczegółowy opis struktury danych w postaci diagramu klas,
Informacje dotyczące mechanizmów zabezpieczeń WS-Security.

Nie stwierdzono braków w dokumentacji współpracy z systemami zewnętrznymi dostarczonej
przez Comarch.
Dokumentacja techniczna PWRW zawiera ogólny opis integracji z systemami zewnętrznymi.
Główny dokument zawiera tylko listę interfejsów udostępnianych i wykorzystywanych bez opisu,
wyjaśnień czy przykładów.
Do dokumentacji załączone są pliki WSDL i XSD, które zawierają opisy interfejsów i struktur
danych używanych w komunikacji z systemami zewnętrznymi.
Dokumentacja projektowa Pentacomp nie zakłada modyfikacji interfejsów komunikacji
z systemami zewnętrznymi. Planowane jest uruchomienie tych samych interfejsów co ma zapewnić
zgodność z już istniejącymi aplikacjami. Do dokumentacji dołączono pliki wsdl opisujące te interfejsy.
k) opis integracji pomiędzy funkcjonalnościami realizowanymi przez poszczególne zamówienia
Dokumentacja techniczna PWPW i Pentacomp zawiera model przedstawiający schemat
powiązań z podsystemami ePUAP oraz opis zakresu integracji. Opis ten jest jednak bardzo ogólny. Poza
opisem dołączone są pliki WSDL oraz XSD.
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Dokumentacja Comarch nie zawiera opisu integracji z elementami systemu wytwarzanymi przez
innych dostawców. Jednakże, istnieją zapisy wskazujące na aktualizację wymagań, przypadków użycia
oraz ekranów przez wzgląd na integrację produktu firmy Comarch z produktami prac firmy PWPW.
k) opis zapewnienia bezpieczeństwa

1) opis ograniczeń rozwiązania, zależności i zalecenia
Dokumentacja projektowa zawiera opis ograniczeń rozwiązania, zależności i zalecenia.
m) opis wymagań sprzętowych i programowych
Dokumentacja Comarch odwołuje się do projektu technicznego rozbudowy infrastrukturalnej
ePUAP w zakresie wymagań sprzętowych oraz programowych. Wykonawca zakłada, że do projektu
wykorzystana zostanie infrastruktura dostarczona w ramach rozbudowy infrastrukturalnej ePUAP.
Dokumentacja PWPW dostarcza wymagań zarówno dla stacji klienta jak i serwera. Minimalne
wymagania sprzętowe są określone dla pojedynczego serwera dla każdego z podsystemów. Z kolei
wymagania programowe mówią o zastosowaniu kontenera JayaEE co sugeruje niezależność
od technologii serwera aplikacyjnego. Sugerowane jest jednak wykorzystanie już zakupionych licencji.
Dokumentacja Pentacomp opisuje dokład nie architekturę fizyczną oraz wymagania sprzętowe
i programowe niezbędne do realizacji projektu. Wykonawca wskazuje w wymaganiach programowych
dowolność bazy danych, a więc dostęp do danych nie jest zależny technologicznie. W przypadku
pozostałych elementów (system operacyjny, serwer aplikacyjny, oprogramowanie kopii zapasowej,
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oprogramowanie monitorujące oraz oprogramowanie balansujące ruch) wskazano konkretnych
producentów co wskazuje na zależność technologiczną.
n) opis walidacji i weryfikacji
Dokumentacja PWRW odnosi się jedynie do weryfikacji i walidacji procesu sprawdzania
poprawności zamodelowanych procesów w ramach komponentu RPAP oraz walidacji zapytań
do innych rejestrów w ramach komponentu CSU1A. Nie zawiera natomiast takich informacji
w kontekście pozostałych funkcjonalności realizowanych przez PWPW.
Dokumentacja Comarch zawiera opisy dotyczące weryfikacji i walidacji.
o) opis architektury logiczne i fizycznej
Dokumentacja projektowa dostarczona przez Comarch zawiera szczegółowy opis architektury.
Opis ten uwzględnia koncepcje realizacji specyficznych elementów systemu (jak np. balansowanie,
interakcja z RZ, interakcja z systemami zewnętrznymi itd.) oraz przepływ informacji pomiędzy
komponentami wraz z opisem interfejsów komunikacyjnych. Dodatkowo dokumentacja opisuje
szczegółowo każdy z elementów systemu wraz z diagramem komponentów i opisem interfejsów.
Załączony jest również opis wdrożenia elementów w infrastrukturze fizycznej. Wdrożenie jest również
przedstawione w formie diagramu wdrożenia, na którym jednak niewłaściwie przedstawione są
wdrażane komponenty nazwy komponentów na diagramie nie pokrywają się z nazwami używanymi
w dokumentacji co znacząco pogarsza czytelność dokumentu. Opisana architektura adresuje aspekty
wydajnościowe poprzez wprowadzenie 2 warstw balansowania ruchem. Brakuje jednak opisu
mechanizmów balansowania oraz informacji o planowanym rozkładzie sesji użytkowników (interakcji
pomiędzy balanserem, a serwerem aplikacyjnym).
-

W ramach dokumentacji projektowej PWPW opisana została architektura implementowanego
systemu. Architektura zawiera diagram komponentów przedstawiający ich rozlokowanie i sposób
komunikacji z pozostałymi elementami systemu ePUAP2. Architektura logiczna jest również
przedstawiona na diagramach komponentów wraz z krótkim opisem. Dodatkowo, w dokumencie
bardzo pobieżnie opisane są aspekty balansowania ruchu i dwu-ośrodkowej architektury. Koncepcja
zakłada replikację sesji HUR pomiędzy serwerami aplikacyjnymi co może mieć niebagatelny wpływ na
wydajność i skalowalność rozwiązania i powinno być wzięte pod uwagę podczas testów
wydajnościowych (test na liczbę równoległych sesji w docelowej konfiguracji środowiska z wieloma
serwerami).
W przypadku dokumentacji obu firm w opisie i diagramach architektury brakuje uwzględnienia
większej liczby szczegółów dotyczących dzienników zdarzeń (czy będzie to wspólny komponent, czy
zapisywanie do dziennika odbywa się na każdym serwerze osobno itp.) oraz mechanizmów
zapewniających inne aspekty bezpieczeństwa
W dokumentacji Pentacomp szczegółowo opisano architekturę fizyczną rozwiązania z podziałem
na segmenty sieciowe oraz organizacją serwerów i innych urządzeń sieciowych. Szczegółowo jest
również opisana architektura logiczna z podziałem na komponenty i ich opisami. Funkcjonalności
opisane są w sposób słowny i bez szczegółów technicznych.
p) opis zastosowanej technologii
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Dokumentacja Comarch tylko bardzo ogólnie opisuje zastosowaną technologię. Zakładane
jest wykorzystanie technologii JayaEE bez szczegółów dotyczących technologii wyższych warstw (np.
Ul1, WS2 itd.). Brak jest również szczegółów sugerujących dobre praktyki w zakresie wykorzystywania
tej technologii, co może powodować rozbieżności w implementacji. Dodatkowo dokumentacja zakłada
użycie szeregu rozwiązań firmy IBM
oraz systemu Red Hat
Linux co w efekcie powoduje ścisłą zależność technologiczną z tymi produktami.
Dokumentacja PWPW w zakresie stosu technologicznego opisuje wszystkie wykorzystane
technologie. Po stronie serwera sama aplikacja ma zachować neutralność technologiczną i nie być
zależna od serwera aplikacyjnego, JDK czy też samej bazy danych co zdecydowanie zasługuje
na wyróżnienie.
W dokumentacji Pentacomp opisano użycie technologii
do realizacji komponentów
programowych. Uzależnienie technologiczne występuje również w przypadku pozostałych elementów
systemu: system operacyjny, serwer aplikacyjny, oprogramowanie kopii zapasowej, oprogramowanie
monitorujące oraz oprogramowanie balansujące ruch. Takie uzależnienie może skutkować wysokim
ryzykiem w kontekście utrzymania i w przypadku wprowadzania przyszłych zmian. System nie jest
jednak zależny od silnika bazy danych, co należy uznać za właściwe rozwiązanie.
2) Istotne ryzyka i skutki
1.

Brak dokładnego podania wszystkich wymagań funkcjonalnych stwarza ryzyko nie spełnienia
wszystkich wymogów biznesowych odnośnie tworzonych lub rozwijanych funkcjonalności.
2. Brak szczegółowego opisu wymagań funkcjonalnych stwarza ryzyko, że dane wymaganie nie
zostanie zrealizowane zgodnie z potrzebą biznesową. Brak określenia kryteriów akceptacji
wymagania nie pozwala na stwierdzenie czy wymaganie zostało dostarczone i czy jest
akceptowalne przez Zamawiającego.
3. Brak priorytetyzacji wymagań rodzi ryzyko braku zrozumienia, pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą, znaczenia jakie ma dla nich dostarczenie każdego z wymagań. Mając wytyczone
priorytety wiadome jest co w danej chwili jest najistotniejsze do wykonania, aby osiągnąć cel
projektu. W przypadku wystąpienia ryzyk projektowych związanych z dostarczeniem produktu
w określonym czasie i budżecie nie będzie możliwości identyfikacji tych zadań, które mogą
zostać dostarczone w późniejszym terminie, a które nie wpływają na osiągnięcie korzyści
biznesowej jaką ma przynieść realizowany projekt.
4. Brak szczegółowego określenia wymagań niefunkcjonalnych stwarza ryzyko braku kontroli nad
aspektami systemu dotyczącymi bezpieczeństwa, dostępności, ograniczeń systemu oraz jego
niezawodności i utrzymania.
5. Brak zdefiniowania listy wszystkich procesów biznesowych nie pozwala na określenie, jakie
procesy biznesowe ma wspierać system.
6. Brak wskazania jaki przypadek użycia realizuje proces nie pozwala na ustalenie w jaki sposób
dany proces jest realizowany przez system.
7. Utrzymywanie dokumentacji w różnych notacjach wpływa na czas realizacji prac
programistycznych może powodować lukę informacyjną, co przekłada się na wzrost kosztów
projektowych.
-
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ang, user interface, interfejs użytkownika,
ang. web seryjce, usługa internetowa
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3) Zalecenia odnośnie projektów tego rodzaju:
1. W przypadku realizacji dużych projektów informatycznych realizowanych przez wielu
wykonawców zalecane jest wprowadzenie spójnych szablonów dokumentacji projektowej
wraz ze szczegółową i czytelną instrukcją co do jej wypełnienia. Określone w ten sposób zasady
tworzenia dokumentacji pozwalają na utworzenie ich przejrzystej i prostej do weryfikacji formy
oraz umożliwiają stwierdzenie czy spełnione zostały wszystkie wymagania Zamawiającego pod
kątem formalnym i merytorycznym. Na wstępie prac projektowych powinna zostać wybrana
notacja, która będzie stosowana we wszystkich dokumentach produkowanych w ramach
procesu projektowego i poprojektowego.
2. Zalecane jest utworzenie opisów do wszystkich wymagań w celu zapewnienia realizacji
wszystkich wymogów biznesowych oraz określenia kryteriów akceptacji każdego wymagania.
3. Zalecane jest utworzenie wyczerpujących opisów do wszystkich wymagań biznesowych
na potrzeby wymogów dotyczących bezpieczeństwa systemu, jego dostępności, ograniczeń,
niezawodności oraz utrzymania.
4. Zalecane jest aby wymagania były priorytetyzowane by mieć możliwość właściwego wybrania
tych wymagań, które pozwolą na osiągnięcie korzyści biznesowej tj. wymagań niezbędnych
do dostarczenia określonego produktu. Pozwala to na ustalenie wymagań, które mogą być
zrealizowane w późniejszym terminie, jeśli pozwoli na to czas i budżet, a nie są konieczne
do osiągnięcia celu projektu.
5. Niezbędne jest utworzenie listy procesów biznesowych wraz z szczegółowymi opisami
dla określenia jakie potrzeby ma spełniać system i wjakim zakresie wspierać użytkownika.
6. Zalecane jest aby przypadki użycia zostały zdefiniowane tak, aby odzwierciedlały w jaki sposób
mają zostać zrealizowane funkcjonalności systemu, z uwzględnieniem możliwych do
wystąpienia wyjątków.
7. Rekomendowane jest uspójnienie notacji w dokumentacji analitycznej, dokumentacji
technicznej oraz przy diagramach i procesach biznesowych.

POWYKONAWCZYCH
analizy
3.4. JAKOŚĆ
DOKUMENTÓW
(tj.
powdrożeniowej, powykonawczego projektu technicznego, dokumentacji
użytkownika, planu wdrożenia oraz rejestru wersji systemu)

Wśród uzyskanych materiałów znalazły się powykonawcze projekty techniczne wraz
z załącznikami, instrukcje użytkowników, raporty z testów odebrane w ramach poszczególnych etapów
projektu oraz plan wdrożenia aplikacji.
W ramach audytu zweryfikowane zostały następujące dokumenty:
a) odnośnie zamówienia na rozwój funkcjonalności projektu ePUAP:
•
•
•

Powykonawczy Projekt Techniczny,
Instrukcje użytkowników,
Raporty i rekomendacje z testów;

b) odnośnie utworzenia komponentów RPAP, RDPA oraz CSUiA:
•

Analiza Powdrożeniowa RPAP, RDPA oraz CSUiA,
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•
•
•
•
•

Dokumentacja Techniczna RPAP, RDPA, CSU1A, LogManager, Drools wraz z załącznikami,
Interfejsy pliki xsd, wsdl,
Instrukcja Bezpieczeństwa i Polityka Bezpieczeństwa,
Instrukcja Budowania Aplikacji,
Raporty z testów,
Instrukcje użytkowników nie zostały przekazane,
-

-

c) odnośnie wydzielenia funkcjonalności Profilu Zaufanego do wydzielonej infrastruktury
Oceny jakości dokumentacji dokonano na podstawie doświadczenia Zespołu Audytorów
oraz zbioru ogólnie przyjętych dobrych praktyk w zakresie pisania dokumentacji powykonawczej
tj. kompletności, spójności, dokładności, czytelności oraz zastosowania ujednoliconych narzędzi
i technik opisu.
1) Wnioski
W wyniku analizy ww. dokumentacji zbadano i oceniono następujące aspekty:
a) opis architektury rozwiązania
Dokumentacja powykonawcza zawiera opis architektury rozwiązania definiujący zgrupowanie
i konfigurację elementów, które są identyfikowane w schemacie danego projektu informatycznego.
W ramach dokumentacji Comarch oryginalną koncepcję uzupełniono o następujące modele:
•
•
•

organizacji danych dla wykorzystania usług bezpieczeństwa,
integracji ePUAP z repozytoriami RDPA i RPAP,
współpracy z repozytorium plików (duże załączniki).

Opis architektury w powykonawczym projekcie technicznym powinien uwzględniać znacznie
więcej szczegółów technicznych takich jak:
•
•
•
•

wykorzystywane mechanizmy komunikacji pomiędzy modułami EJB, WS, REST, JMS itd.),
dokładny opis mechanizmów bezstratnej migracji danych,
użycie technologii Ul w komponentach
mechanizmy zabezpieczeń
o zabezpieczenia przed atakami DOS oraz DDOS,
o zabezpieczenia sieciowe (firewall, IPS, WAF itp.) jeżeli zostały wprowadzone
zmiany,
o zabezpieczenia na poziomie aplikacji.

W przypadku dokumentacji PWPW powykonawczy projekt techniczny został znacząco
uzupełniony o szczegóły implementacyjne. Rozszerzono opis architektury i mechanizmów działających
w każdym z podsystemów. Ponadto rozszerzony został opis mechanizmów bezpieczeństwa.
W przypadku obu projektów architektura nie jest opisana pod kątem możliwości skalowania.
Brak identyfikacji elementów współdzielonych (jak np. wspótdzielone sesji HUR itp.), które mogą być
wąskim gardłem przy próbie skalowalności. Dodatkowo projekt powinien również identyfikować
elementy systemu o szczególnie istotnym znaczeniu dla wydajności systemu (np. komponenty o dużej
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złożoności) i powinien w ten sposób wskazać aspekty istotne podczas wykonywania testów
wydajnościowych.
W przypadku dokumentacji Pentacomp już na poziomie dokumentacji projektowej zostały
opisane mechanizmy zapewnienie wysokiej dostępności i wydajności środowiska z koncepcją
architektury fizycznej, która pozwala na realizację tego założenia. Zgodnie z dokumentacją jest to jeden
z głównych celów projektu. W dokumentacji powykonawczej brakuje jednak analizy wydajności
zaprojektowanego systemu identyfikacji wąskich gardeł oraz wyników testów wydajnościowych.
W otrzymanych materiałach są wyłącznie wyniki testów funkcjonalności, brakuje natomiast testów
wydajności co jest warunkiem koniecznym do akceptacji wyników projektu.
—

b) opis modelu danych wraz z graficzną reprezentacją
Dokumentacja powykonawcza Comarch załącza model fizyczny danych, który uzupełnia model
logiczny o aspekty związane z technologią. Są opisane klucze główne oraz obce, są również wymienione
nazwy indeksów, które nie wskazują które kolumny są nimi objęte. Istotna część tabel nie zawiera
relacji co wskazuje na wysoce prawdopodobny bfąd w definicji lub dokumentacji.
W dokumentacji PWPW załączono uzupełniony fizyczny model danych opisujący zależności
pomiędzy encjami oraz i atrybuty. Wciąż (tak jak w przypadku dokumentacji projektowej) jednak
brakuje definicji indeksów co może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia wydajności
w kontekście przeszukiwania
Dokumentacja powykonawcza Pentacomp nie zawiera dodatkowych informacji na temat
modelu danych. Dokumentacja projektowa zawierała jednak szczegółowy opis modelu fizycznego.
c) charakterystyka wymagań sprzętowych
Powykonawczy projekt techniczny Comarch uzupełnia dokument projektowy o dokładną listę
wymagań programowych oraz sprzętowych wraz z definicją minimalnej konfiguracji sprzętowej
środowiska. Architektura jest ściśle zależna technologicznie od rozwiązań firmy IBM. Minimalne
wymagania zostały określone w sposób właściwy.
W przypadku projektu PWPW nie stwierdzono zależności technologicznej. Ze względu na brak
dokumentu „Wymagania sprzętowe” nie można było ocenić charakterystyki wymagań sprzętowych.
W obu projektach brakuje sugerowanej konfiguracji pozwalającej na spełnienie wymagań
wydajnościowych określonej w ramach testów wydajnościowych.
Dokumentacja powykonawcza Pentacomp rozszerza wymagania sprzętowe przekazane
w dokumentacji projektowej. W szczegółach opisuje wymagania dla urządzeń w obu ośrodkach.
wydajnościowe. Nie możliwe jest stwierdzenie, że wymagania te są wystarczające aby spełnić
wymagania wydajnościowe bez potwierdzenia tego faktu poprzez odpowiednie testy wydajnościowe.
d) specyfikacja interfejsów komunikacyjnych
Dokumentacja
powykonawcza zawiera
specyfikację interfejsów komunikacyjnych.
Do dokumentacji załączone są pliki wsdl i xsd. W przypadku firmy Comarch dokumentem, który zawiera
opis interfejsów jest to załącznik do PPT: Współpraca systemów zewnętrznych z ePUAP.
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Dokumentacja PWPW prezentuje uzupełniony opis interfejsów komunikacyjnych wraz
z wszystkimi wymaganymi informacjami takimi jak:
•
•
•
•
•
•

definicja systemów korzystających/udostępniających interfejs,
lista powiązanych przypadków testowych,
typ interfejsu,
nazwy plików wsdl oraz xsd,
przykładowe zapytanie,
przykładowa odpowiedź,

W obu projektach dokumentacja interfejsów zewnętrznych została opisana szczegółowo.
W przypadku projektu Pentacomp opisano interfejsy wykorzystywane do weryfikacji danych PZ
w PESEL, interfejsy bramek autoryzacyjnych, dostawcy tożsamości oraz graficzny interfejs
użytkownika. Brakuje jednak opisu szczegółowego, kiedy te mechanizmy są wykorzystywane i w jaki
dokładnie sposób.
e) prezentacja interfejsów graficznych
Prezentacja interfejsów graficznych
dokumentacji powykonawczej.

nie

stanowiła jednego

z wymagań

dotyczących

Pomimo powyższego, dokument Analiza Powdrożeniowa firmy PWPW zawiera zrzuty
przedstawiające przykładowe ekrany systemu, co jest ogólnie przyjętą praktyką.
f) specyfikacja wymagań funkcjonalnych
Dokumentacja powykonawcza zawiera specyfikację wymagań funkcjonalnych. W przypadku
Comarch jest w niej odwołanie do dokumentacji projektowej Specyfikacji Wymagań i Projekt
Techniczny.
g) specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych
Dokumentacja powykonawcza zawiera specyfikację wymagań niefunkcjonalnych. W przypadku
Comarch jest w niej odwołanie do dokumentacji projektowej Specyfikacji Wymagań i Projekt
Techniczny.
h) specyfikacja i opis zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa
Dokumentacja powykonawcza zawiera specyfikację mechanizmów bezpieczeństwa, w tym:
instrukcje bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa.
Powykonawczy projekt techniczny Comarch nie zawiera dokładnych opisów mechanizmów
zabezpieczeń systemu. Mechanizmy te powinny być dobrze udokumentowane i przedstawione
w procesie audytu bezpieczeństwa. Z kolei projekt przygotowany w ramach umowy PWPW zawiera
uzupełnione szczegółowe informacje na temat aspektów bezpieczeństwa nowych podsystemów.
Dokumentacja powykonawcza Pentacomp opisuje analizę wymagań bezpieczeństwa
w kontekście trzech aspektów: dopuszczalność, zgodność oraz współpraca. Nie opisuje jednak
szczegółów technicznych i mechanizmów zaimplementowanych w celu zagwarantowania tych
wymagań.
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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i) opis mechanizmów migracji danych
W dokumentacji powykonawczej PWPW zagadnienie migracji nie zostało uwzględnione.
W przypadku dokumentacji Comarch informacje znajdują się w załączniku do PPT „Zmiany
struktur i migracja bazy danych (ePUAP2_migracja)”. Znajdują się tam mapowania tabel bazy danych
ePUAP1 na pola w tabelach bazy danych ePUAP2. Dodatkowo przeprowadzono testy migracji mające
na celu weryfikację jej poprawnego działania.

j) opis administrowania aplikacją (instalacja, aktualizacja oprogramowania, zarządzanie aplikacją,
zarządzanie uprawnieniami, słownikami i parametrami systemu)
Dokumentacja powykonawcza zawiera informacje związane z administrowaniem aplikacją.
W ramach Umowy z Comarch wytworzony został zestaw procedur utrzymaniowych, które opisują
wszystkie ważne procedury. Dodatkowo projekt techniczny załącza informacje na temat konfiguracji
aplikacji.
W przypadku obu projektów sporym utrudnieniem w utrzymaniu aplikacji może być brak
wersjonowania artefaktów.
W przypadku dokumentacji powykonawczej Pentacomp brakuje szczegółów technicznych
procesu realizacji migracji danych PZ. Dokumentacja powinna zawierać minimalnie takie informacje
jak: mechanizmu realizacji migracji wraz z analizą ryzyk, mechanizmy walidacji migracji, mechanizmy
rozwiązywa nia konfliktów, analiza mapowań danych.
k) szczegółowy opis wdrożenia
Dokumentacja Comarch zawiera informacje dotyczące wdrożenia na środowisku spełniającym
minimalne wymagania dla systemu ePUAP, założenia do wdrożenia, zmiany w strukturze bazy.
W przypadku PWPW, opis wdrożenia zawarty jest w Dokumentacji Technicznej i Raporcie
z wdrożenia RPAP, RDPA, CSUiA w powiązaniu z Instrukcją budowania Aplikacji RPAP, RDPA, CSUiA,
LogManager, Drools.
Opis wdrożenia i instrukcje zostały opisane w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi praktykami
w tym zakresie.
1) informacja na temat ograniczeń rozwiązania, zależności i założeń
Dokumentacja powykonawcza zawiera opis ograniczeń rozwiązań wykonawców, zależności
oraz założeń do ich realizacji.
m) opis użytkowników, ról i uprawnień
Pomimo powyższego, w dokumentacji technicznej PWPW role zostały opisane w sposób ogólny.
Nie daje to jednak dokładnej informacji jakie uprawnienia w ramach danej roli będą dostępne. Nie
zostały uwzględnione szczegółowe informacje jakie uprawnienia zawierają wymienione role.
n) opis technologii

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Dokumentacja powykonawcza zawiera opis wykorzystanej technologii. Opisy szczegółowe
znajdują się w projektach technicznych obu firm.
o) opis przeprowadzonej integracji pomiędzy funkcjonalnościami realizowanymi przez różne
zamówienia
Dokumentacja techniczna PWPW zawiera opis integracji z funkcjonalnościami realizowanymi
przez różne zamówienia. Dokumentacja powykonawcza Comarch zawiera opis modelu integracji
ePUAP z repozytoriami RDPA i RPAP. Opisy zostały wykonane w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi
praktykami w tym zakresie.
p) instrukcje dla użytkowników końcowych oraz administratorów
Dokumentacja firmy Comarch zawiera instrukcje użytkowników i administratorów, jednakże
wymagania co do szczegółów treści instrukcji nie zostały uwzględnione w wymaganiach dotyczących
dokumentacji jako jeden z elementów ORZ. Dokumentacja instrukcji miała być sporządzona zgodnie z
ustaleniami pomiędzy stronami umowy tj. zgodnie z PZP PZP_130404_U16_01-00_CA382_AŚ. Każda z
wytworzonych przez dostawcę instrukcji posiada: specyfikację użytkowników biorących udział w
procesie, opis kroków użytkownika/administratora w ramach realizacji wskazanego celu, interfejsy
graficzne, wygląd i treść komunikatów systemowych oraz komunikatów błędów, opis poruszania się
po aplikacji. Nie zostały podane minimalne wymagania sprzętowe użytkownika np. do Założenia konta
na eRUAP2 (IU_140820_U16_01-00_382PB_Zakładanie konta). Instrukcje nie odnoszą się również do
kwestii zgłaszania błędów przez użytkowników systemu.
Dokumentacja PWPW dotycząca instrukcji użytkownika, o którą COl wnioskował w piśmie
z 4 grudnia 2015 r. kierowanym do MC, nie została dostarczona do celów przeprowadzenia audytu,
mimo wysyłanych monitów.
2) Istotne ryzyka
1.
2.
3.

Brak szczegółowo i czytelnie napisanej dokumentacji powykonawczej prowadzi do problemów
z utrzymaniem systemu, jego eksploatacją oraz dalszym jej rozwojem.
Braki w raportach odbioru poszczególnych etapów projektu mogą uniemożliwiać ocenę
poziomu realizacji założonych celów projektu.
Braki w dokumentacji powykonawczej w znacznym stopniu utrudniają:
•
•
•
•

analizę stabilności rozwiązania,
ocenę dojrzałości wdrożenia, zakresu i poziomu wykorzystania możliwości systemu,
zaprojektowanie dalszych działań rozwojowych dla zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji
w dany projekt,
właściwe korzystanie użytkowników z funkcjonalności wytworzonego rozwiązania.

3) Zalecenia odnośnie projektów tego rodzaju
1. W przypadku realizacji dużych projektów informatycznych realizowanych przez wielu
wykonawców zalecane jest wprowadzenie spójnych szablonów dokumentacji powykonawczej
wraz z szczegółową i czytelną instrukcją co do jej wypełnienia. Określone w ten sposób zasady
tworzenia dokumentacji pozwalają na utworzenie ich przejrzystej i prostej do weryfikacji formy
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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oraz umożliwia stwierdzenie czy posiadane informacje wystarczą na utrzymywaniem systemu,
eksploatacje oraz na dalszy jej rozwój.
2. Należy zwrócić uwagę by w procesie produkcyjnej migracji również zastosować mechanizmy
kontroli jakości migracji.
3. W ramach poprawnie wykonanej dokumentacji powykonawczej zalecane jest uwzględnienie
w niej następujących elementów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opis architektury rozwiązania,
opis modelu danych wraz z graficzną reprezentacją,
charakterystykę wymagań sprzętowych,
specyfikację interfejsów komunikacyjnych,
prezentację interfejsów graficznych,
specyfikację wymagań funkcjonalnych,
specyfikację wymagań niefunkcjonalnych,
specyfikację i opis zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa,
opis mechanizmów migracji danych,
opis administrowania aplikacją (instalacja, aktualizacja oprogramowania, zarządzanie
aplikacją, zarządzanie uprawnieniami, słownikami i parametrami systemu),
szczegółowy opis wdrożenia,
informację na temat ograniczeń rozwiązania, zależności i założeń,
opis użytkowników, ról i uprawnień,
opis technologii,
opis przeprowadzonej integracji pomiędzy funkcjonalnościami realizowanymi przez różne
zamówienia,
instrukcje dla użytkowników końcowych oraz administratorów.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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3.5. ZGODNOŚCI ELEMENTÓW SYSTEMU Z DOKUMENTACJĄ (projektem
technicznym, dokumentacją powykonawczą, dokumentacją użytkownika,
architekturą systemu)
Jednostka audytowana udostępniła dokumenty projektowe odebrane do dnia 16.12.2015r.
od wykonawców projektu ePUAP2. Wśród uzyskanych materiałów znalazły się powykonawcze projekty
techniczne, instrukcje użytkowników, raporty z testów odebrane w ramach poszczególnych etapów
projektu oraz plan wdrożenia aplikacji.
W ramach audytu zweryfikowane zostały następujące dokumenty:
a) odnośnie zamówienia na rozwój funkcjonalności projektu ePUAP:
•
•
•

Powykonawczy Projekt Techniczny (PPT_140922_U16_O1OO_CA382RM_powykonwacy_projekt_techniczny),
Instrukcje użytkowników,
Raporty i rekomendacje z testów,

b) odnośnie utworzenia komponentów RPAP, RDPA oraz CSU1A:
•
•
•
•
•
•
•

Analiza Powdrożeniowa RPAP, RDPA oraz CSUiA,
Dokumentacja Techniczna RPAP, RDPA, CSUiA, LogManager, Drools,
lntefejsy pliki xsd, wsdl,
Instrukcja Bezpieczeństwa i Polityka Bezpieczeństwa,
Instrukcja Budowania Aplikacji,
Raporty z testów,
Instrukcje użytkowników nie zostały przekazane,
-

c) odnośnie wydzielenia funkcjonalności Profilu Zaufanego do wydzielonej infrastruktury
Oceny jakości dokumentacji dokonano na podstawie doświadczenia Zespołu Audytorów
oraz zbioru ogólnie przyjętych dobrych praktyk w zakresie pisania dokumentacji powykonawczej tj.
kompletności, spójności, dokładności, czytelności oraz zastosowania ujednoliconych narzędzi i technik
opisu.
W czasie przeprowadzanego audytu zespół audytorów nie otrzymał dostępu do środowiska testowego.
1) Wnioski
Brak dostępu do środowiska testowego uniemożliwił weryfikację zgodności wytworzonego
oprogramowania z dostarczoną dokumentacją. Na środowisku testowym powinny być dostępne co
najmniej produkty zrealizowane zgodnie z umową Comarch, których odbiór formalny odbył
się 4 grudnia 2015r. Zespół audytorów nie może stwierdzić, czy produkty będące przedmiotem powyżej
wymienionych umów zostały dostarczone prawidłowo.
W związku z brakiem dostępu nie możliwe było stwierdzenie, że istnieje środowisko testowe,
umożliwiające odebranie umów, a tym samym zrealizowanie celów projektu.
2) Istotne ryzyka i skutki
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Tożsame w pkt. 2.1 ppkt 2) „lstotne ryzyka i skutki”
3) Zalecenia
Tożsame w pkt. 2.1 ppkt 3) „,Zalecenia”

—

—

dot. braku istnienia środowiska testowego

dot. braku istnienia środowiska testowego

3.6. PROCES WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Jednostka audytowana udostępniła kody źródłowe modułów wytworzonych przez COMARCH
oraz Pentacomp. Nie było możliwe otwarcie zawartości płyty dostarczonej w dniu 18 grudnia 2015 r.,
mającej zawierać kody wytworzone w ramach umowy z PWPW. Na podstawie materiałów, możliwych
do odczytania i przeanalizowania zawartości nośników zawierających część kodów wykonano test.
W tym celu został użyty raport wygenerowany z aplikacji Sonar, która umożliwia statyczną analizę
kodu. Została dokonana również próba zbudowania aplikacji na podstawie przekazanych materiałów.
1) Wnioski

2.

W przekazanych źródłach nie znaleziono kodu źródłowego modułów tworzonych przez PWPW.
W dokumentacji brakuje informacji o wykorzystywanej metodzie i raportów z wykonanej
kontroli jakości kodu.

3.

Uwagi dotyczące kodu wytworzonego w ramach Umowy z Comarch:

1.

o

Moduły składają się z około 660 tysięcy linii kodu, z czego 490 tysięcy linii kodu jest
umieszczonych w katalogu „old-code”T. Brak możliwości sprawdzenia ilości kodu
z tego katalogu, który faktycznie został zmieniony w porównaniu do pierwszej wersji
-.I4p.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. TJ pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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5.

Żaden artefakt zarówno w modułach wytworzonych przez COMARCH jak I RWPW nie był
wersjonowany zawierają w plikach pom.xml wersję „l.O-SNAPSHOT”.
6. Dla modułów utworzonych przez COMARCH nie znaleziono szczegółowego opisu fizycznego
modelu danych.
7. Na schematach fizycznego modelu danych w niektórych tabelach wskazane są triggery.
8. Zarówno kod dostarczony przez Comarch jak i Pentacomp
zawiera błędy związane
z brakującymi lub nadmiarowymi zależnościami.
9. Kompilacja skutkuje wieloma ostrzeżeniami w kodzie wytworzonym w ramach obu Umów.
10. Brak testów integracyjnych w kodzie wytworzonym w ramach obu Umów.
11. Brak skryptów automatyzujących stawianie i zarządzanie środowiskami (np. Puppet
lub Chef).
-

-

2) Istotne ryzyka i skutki
1.
2.

Wysoki dług techniczny i duża liczba naruszeń skutkuje dużym ryzykiem błędu bezpieczeństwa
oraz trudnościami w rozwoju systemu
Duża duplikacja kodu może powodować trudności w rozwoju systemu (logikę aplikacji trzeba
zmieniać w wielu miejscach na raz)

4.

Niskie (dla umowy z Comarch) lub brak (dla Umowy z Pentacomp) pokrycia kodu testami
jednostkowymi oraz brak testów regresji skutkuje wysokim ryzykiem w przypadku
wprowadzania sji

6.

Brak historii zmian w kodzie może utrudniać rozwój aplikacji
Brak części skryptów tworzących schemat danych i tabele
Triggery powodują zależność aplikacji od silnika bazy danych
Uzależnienie technologiczne
powoduje dalszą zależność technologiczną, a więc jest
nie tylko naruszeniem zasady neutralności technologicznej, o której mowa we wniosku
o dofinansowanie projektu, ale również może generować dodatkowe koszty w dalszych

7.
8.

9.

..
e”

11. Brak skryptów automatyzujących stawiani i zażądanie środowiskami zwiększa ryzyko różnic

pomiędzy
postawionymi
w ich utrzymywanie

środowiskami

i

znacząco

zwiększa

nakład

pracy

3) Zalecenia do dalszych prac rozwojowych
1.

Należy przeprowadzić analizę jakości kodu oraz wprowadzić (jeżeli to jeszcze nie zostało
zrobione) procedury i system analizy kodu działający w sposób ciągły. Zalecane jest, aby:

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

W trakcie prac programistycznych ograniczać duplikację linii kodu—w miarę możliwości
do poziomu poniżej 5%.
Zmniejszyć dług techniczny, w szczególności poprawić krytyczne naruszenia
(typu „blocker” i „critical).
Zwiększyć pokrycie kodu testami do poziomu powyżej 50%.
Dodać automatyczne testy integracyjne przynajmniej dla podstawowych scenariuszy
testowych.

Przechowywanie haseł w preferencjach systemu

I

)

środowiska).

I

Uniezależnienie kodu źródtowego od środowiska (liczby serwerów, ich adresów IP).
Uniezależnienie technologiczne kodu źródłowego przynajmniej w kontekście bazy danych oraz
J D K.
Wersjonowanie artefaktów.
Odbieranie razem z kodem historii zmian w systemie kontroli wersji (np. GIT).
Dołączenie skryptów tworzących schemat danych oraz puste tabele i wprowadzenie
wersjonowanie skryptów bazy danych.
W miarę możliwości nie używanie triggerów w bazie danych, aby można było zmienić silnik bazy

3.7. PROCES TESTOWY

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy, zostały wyodrębnione dwa rodzaje testów:
•

wewnętrzne
przeprowadzane przez Wykonawcę przy możliwym
Zamawiającego
akceptacyjne przeprowadzane przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy
-

współudziale

-

W ramach audytu zostały wykonane następujące weryfikacje:
•

•

sprawdzenie kompletności dokumentacji procesu testowego, ze szczególnym uwzględnieniem
czy zostały dostarczone dokumenty wymagań, plany, raporty i protokoły do każdego rodzaju
wykonywanych testów
sprawdzenie pokrycia przypadków użycia wyspecyfikowanych w dokumencie wymagań przez
scenariusze testowe
sprawdzenie metodyki testowej, w tym weryfikacja procedur zarządzania procesem testowym,
jak raportowanie wyników, obsługa zgłoszeń

W czasie przeprowadzanego audytu zespół audytorów nie otrzymał dostępu do środowiska testowego
dla potwierdzenia zgodności wyników testów z dostarczonymi materiałami.
1) Wnioski
Po sprawdzeniu dostarczonej dokumentacji zauważono następującego niezgodności:
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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•
•

brak środowiska testowego nie pozwolił na weryfikację jakości scenariuszy testowych pod
kątem tego, czy precyzyjnie opisują kolejne akcje do wykonania
w dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy dostarczanych przez Comarch Polska S.A.
brakuje następujących dokumentów:
plan testów wewnętrznych
plan testów migracji danych
-Pl

-

-

•
•

nie ma informacji o pokryciu testami automatycznymi przypadków użycia, dostarczona
dokumentacja nie pozwala na jego określenie
stwierdzono następujące braki i nieścisłości w planie akceptacyjnym dotyczącym umowy
nr 2013/CPI/16/Comarch Polska S.A. dla projektu rozbudowy aplikacyjnej Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
nie zostały uwzględnione możliwe ryzyka testów
procedura zgłaszania błędów jest
niewystarczająco szczegółowa nie wyczerpuje możliwych sytuacji, które powstają w czasie
testów jak: procedura wnioskowania o uzupełnienie informacji przez zgłaszającego błąd;
procedura eskalacji, w przypadku rozbieżności co do zasadności danego błędu poprzez arbitraż
analityka lub architekta rozwiązania; procedura obsługi błędów zdiagnozowanych jako
„zmiana”
nie zostały opisane statusy, w jakich może znajdować się dany błąd, z opisem co dany status
oznacza i kto może dany status ustawić
plan nie określa odpowiedzialności w zakresie zapewnienia dostępów do środowiska
testowego
-

-

-

-

-

•

stwierdzono następujące braki i nieścisłości w dokumencie raportu z testów akceptacyjnych
20150730_Raport z testów akceptacyjnych Rozbudowa Aplikacyjna ePUAP.pdf, dotyczącym
umowy z Comarch Polska S.A.:
nie jest możliwe potwierdzenie wyników testów akceptacyjnych z uwagi na brak
dostarczonego środowiska testowego. Każdy scenariusz testowy posiada jedynie informację o
jego
wyniku
„pozytywny/negatywny”,
bez
danych
podania
testowych
na jakich byt wykonywany, załączenia screenów lub logów z aplikacji potwierdzających
poprawność rezultatu
nie ma informacji na temat nieprzetestowanych funkcjonalności wykazano, że nie wszystkie
przypadki użycia mają pokrycie w scenariuszach testowych; raport się do tego stanu nie odnosi
dla błędów, które nie zostały zamknięte przed zakończeniem testów brakuje informacji o ich
wpływie, jak również nie został określony plan naprawczy dla tych błędów
brakuje ogólnej liczby błędów, zgłoszonych podczas testów akceptacyjnych z podziałem na
kategorie
brak odniesienia się do testów swobodnych i integracyjnych
w dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy z PWPW S.A. brakuje następujących
dokumentów:
plan testów wewnętrznych
plan testów wydajnościowych
stwierdzono następujące braki i nieścisłości w dokumencie planu testów akceptacyjnych 2014
08 08_PTA_FUN_LM_yl.5.doc dla produktów dostarczanych przez PWPW S.A.:
-

•

-

-

-

-

-

•

-

-

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
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kryteria rozpoczęcia testów są opisane na zbyt dużym poziomie ogólności
brakuje
w szczególności informacji o odpowiedzialnościach za wymagania logistyczno-organizacyjne, z
uwzględnieniem zapewnienia wszelkich potrzebnych dostępów, danych testowych itp.
punkt 2.3 dotyczący środowisk testowych jest nieukończony
zawiera informację,
że szczegóły środowisk testowych zostaną określone w późniejszym terminie
z załącznika Załącznik nr 2. Przypadki testowe_ yO.2.xlsx wynika, że jedynie 3 alternatywne
przypadki testowe na łączną liczbę 134 takich przypadków, znajdują pokrycie w scenariuszach
testowych; również nie wszystkie podstawowe przypadki testowe znajdują pokrycie w
scenariuszach testowych, z uwagi na brak możliwości napisania scenariusza na danym etapie
lub scenariusz testowy nie mógł zostać ukończony z powodu braku formularzy
procedura obsługi zgłoszeń wykrytych podczas testów jest niewystarczająco szczegółowa w
szczególności nie określa w jaki sposób klasyfikowane są zagadnienia jako „błądTT lub „brak
błędu??, jakie są możliwe statusy dla zgłoszeń z informacją, co dany status oznacza i przez kogo
może być ustawiony
procedura raportowania prac jest za mato szczegółowa nie odpowiada w jaki sposób błędy
ujmowane są w raporcie, czy są tylko wylistowane, czy zawierają liczbę blokowanych
scenariuszy testowych
nie zostały opisane ryzyka testów
z dostarczonych protokołów odbiorczych wynika, że na chwilę obecną dla etapu III dotyczącego
przedmiotu
umowy
z
PWPW
S.A.
została
przekazana
dokumentacja powykonawcza, zawierająca raporty z testów akceptacyjnych i testów
wewnętrznych, natomiast nie została jeszcze odebrana:
wersja
raportu
z
testów
akceptacyjnych
ePUAP2-TSRRaport_podsumowujący_testy_akceptacyjne.doc stanowi w zasadzie szablon raportu, bez
wypełnionych danych
raport
z
testów
wewnętrznych
ePUAP2-TSRRaport_podsumowujący_testy_wewnętrzne.doc można uznać za kompletny
na podstawie dostarczonych protokotów odbioru dla produktów dostarczonych przez
Pentacomp, na dzień utworzenia niniejszego dokumentu, odebrane zostały produkty Etapu 2,
czyli plan testów akceptacyjnych i raport z testów wewnętrznych Raport z testów
wewnetrznych_20140519_U24_01.00_Pentacomp.pdf
nie został dostarczony raport z testów akceptacyjnych dla umowy z Pentacomp, nie ma
odniesienia do tego dokumentu również w dostarczonych protokołach
w związku
z powyższym należy uznać, że testy akceptacyjne nie zostały dotychczas wykonane
uwagi do dokumentu planu testów akceptacyjnych dotyczącego umowy z Pentacomp:
nie zostały opisane ryzyka testowe
w klasyfikacji błędów, dla błędu dotyczącego niespełnienia podstawowych wymagań
wydajnościowych została przyjęta zbyt niska kategoria „C”
brak pełnego pokrycia przypadków użycia z załączników do planu akceptacyjnego Pentacomp
wynika, że dla 4 przypadków użycia na ich łączną liczbę 22, brakuje scenariuszy testowych,
które byje realizowały
plan testów akceptacyjnych Pentacomp nie obejmuje testów integracyjnych; stwierdza że są
one niemożliwe do przeprowadzenia z uwagi na niegotowość pozostałych systemów do
integracji
plan nie został zaktualizowany od maja 2014, lub też audytorom nie została
przedstawiona jego nowsza wersja
uwagi do dokumentu Raport z testów wewnetrznych_20140519_U24_01.00_Pentacomp:
raport jest niekompletny
zawiera on jedynie stwierdzenie o zakończeniu wynikiem
pozytywnym i spełnieniu wymagań wynikających z umowy zawartej z CPI
brakuje daty przeprowadzenia testów
brakuje listy scenariuszy w ich wynikami, albo odniesienia się do załącznika, który je zawiera
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

•

•
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•

-

-

•

•

-
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•

-

—
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-
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brakuje informacji o zagadnieniach powstałych w wyniku testów, które wymagały by dalszej
adresacji
brakuje listy błędów zgłoszonych podczas testów lub załącznika z tymi błędami
brakuje listy otwartych błędów lub informacji, że nie ma otwartych błędów
jest niezrozumienie definicji testów integracyjnych
nie można takimi testami nazwać
testów, w których narzędzie SoapUl jest wykorzystane do symulacji systemów zewnętrznych;
są to nadal testy systemowe
brakuje jakichkolwiek wniosków z przeprowadzonych testów
w załączniku Raport z Testów DT Obszar Aplikacji.pdf brakuje:
dat wykonania testów
nie zostały wypełnione tabele dla scenariuszy testowych
nieuzupełnione kolumny
określające, czy został osiągnięty oczekiwany wynik oraz kolumny z uwagami
w załącznikach Raport z Testów PZ_tura 1 Obszar Aplikacji i Raport z Testów PZ_tura 2
Obszar Aplikacji zostały opisane wyniki scenariuszy testowych: wynik i ewentualne uwagi, ale
nie ma żadnej informacji co planów działań do podjęcia
z uwagi na rozbieżności pomiędzy dokumentami dotyczącymi testów wewnętrznych
Pentacomp, nie można uznać testów wewnętrznych za ukończone i nie powinny one zostać
odebrane
Ogólne uwagi dotyczące testów wydajnościowych w ramach wszystkich Umów:
• Wszystkie dostarczone raporty z testów wydajnościowych wskazują, że system
nie spełnia wymagań wydajnościowych.
• Brak wystarczającego opisu scenariuszy testów wydajnościowych.
• Raporty z testów wydajnościowych są na bardzo wysokim poziomie ogólności i bez
analizy wyników.
• Brak testów:
• obciążeniowych (jak system zachowuje się przy dużym obciążeniu przez
dłuższy okres czasu)
• przeciążeniowych (badanie granic systemu np. maksymalna liczba
użytkowników równoległych, maksymalna przepustowość systemu,
jak zmienia się wydajność w zależności od ilości danych w bazie itd.)
• skalowalności (jak zwiększenie/zmniejszenie zasobów systemu wpływa
na wydajność)
• Plany testów wydajnościowych nie zawierają informacji o sposobie estymacji
rozkładów obciążenia (ruchu wejściowego) jak również sugerowanej wolumetrii:
• Obciążenie: niektóre parametry (jak np. liczba użytkowników czy żądań
w czasie) wynikają bezpośrednio z wymagań, pozostałe parametry powinny
odzwierciedlać realnie estymowany ruch użytkowników systemu
produkcyjnego. Przykładem jest rozkład użytkowników na konkretne
scena riusze.
• Wolumetria: wolumetria bazy danych/systemu przygotowana pod testy
wydajnościowe powinna być zbieżna z systemem produkcyjnym.
W przypadku nowego systemu powinna zostać przeprowadzona estymacja
docelowej wolumetrii produkcyjnej i taka wolumetria powinna być
wykorzystana do testów wydajnościowych.
• Uwagi dotyczące raportów w ramach wszystkich umów:
o Brakuje informacji o rozmiarze i parametrach środowiska na którym
przeprowadzono testy. Jest to niezbędne w celu porównania wyników różnych
testów oraz aby wyliczyć zależność skalowalności systemu.
o Raporty nie zawierają informacji o przebiegu czasowym testów (wykresów):
jak wygląda krzywa przyrostu obciążenia (liczby użytkowników)
w czasie
-

-
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wykres czasów odpowiedzi w czasie
wykres błędów w czasie
wykres przepustowości w czasie
o
Brakuje analizy btędów. Analiza powinna wyjaśnić przyczyny występowania
oraz rozkład rodzajów błędów.
• Brak opisu kolejnych iteracji testów wydajnościowych.
• Szczegółowe uwagi dotyczące przeprowadzonych testów wydajnościowych znajdują
się w Załączniku nr 2 do Raportu z audytu.
2) Istotne ryzyka i skutki
—

—

—

Brak środowiska testowego oraz niewystarczająca forma dostarczenia wyników testów (sama
informacja, czy scenariusz zakończył się pozytywnie czy negatywnie) nie pozwoliła na
zweryfikowanie wyników przeprowadzonych testów;
2. Braki w dostarczonej dokumentacji skutkują trudnością w ustaleniu stanu faktycznego, jakie
testy zostały w rzeczywistości przeprowadzone, co może skutkować koniecznością
powtórzenia części testów;
3. Istnieje ryzyko, że dostarczone wersje niektórych dokumentów są nieaktualne;
4. Zdiagnozowane braki w raportach z testów nie pozwalają uznać procesu testowego
za kompletny, co może skutkować koniecznością powtórzenia części testów;
5. Brak informacji o pokryciu przypadków użycia przez automatyczne testy regresji skutkuje
ryzykiem, że ich wykrywalność może być niedostateczna;
6. Potraktowanie z niskim priorytetem tematu testów integracyjnych lub też brak ich
przeprowadzenia skutkuje ryzykiem potencjalnie krytycznych błędów w obszarze integracji
między poszczególnymi modułami;
7. Aplikacja może być niewydajna, ze względu na nieprawidłowości stwierdzone w ramach
analizy testów wydajnościowych;
8. Istnieje ryzyko nie odebrania testów akceptacyjnych do części dostarczanej przez PWPW S.A.
na moment tworzenia tego dokumentu audytorom nie został przedstawiony protokół odbioru
raportu z tych testów;
9. Istnieje ryzyko nie odebrania testów akceptacyjnych do produktów dostarczanych przez
Pentacomp na moment tworzenia tego dokumentu audytorom nie został przedstawiony
raport z testów akceptacyjnych i protokół ich odbioru;
10. Dokumentacja testów wewnętrznych Pentacomp nie pozwala uznać, że testy te zostały
ukończone i są gotowe do odbioru istnieje ryzyko konieczności ich powtórzenia.
1.

-

—

—

3) Zalecenia
1.

Zalecenia dotyczące metodyki testów:
przy realizacji kolejnych projektów zaleca się rozbudowę procedur używanych w procesie
testowym, tak aby wyeliminować lub możliwie zminimalizować potencjalne nieobsługiwane
sytuacje
-

zaleca się precyzyjnie
i Zamawiającego

-

-

zdefiniować

odpowiedzialności

po

stronie

Wykonawcy

zaleca się wyodrębnić testy integracyjne jako oddzielny segment testów

zaleca się rozszerzyć raport wyniku każdego ze scenariuszy testowych o dane testowe, użyte
do jego realizacji oraz o zrzut lub log z aplikacji, potwierdzający jego wynik
-

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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2.

3.

4.

5.
6.

Przeprowadzenie brakujących rodzajów testów wydajnościowych.
Napisanie brakujących scenariuszy testowych tak aby zapewnić 100% pokrycie przypadków
użycia, oraz ich przetestowanie. Przygotowanie scenariuszy testów integracyjnych i ich
przeprowadzenie
Weryfikacja testów automatycznych pod kątem pokrycia przez nie przypadków użycia
i ewentualna ich zmiana bądź rozbudowa.
Uzupełnienie brakującej dokumentacji testowej.
Udostępnienie w pełni skonfigurowanego środowiska testowego jest niezbędnym elementem
do przeprowadzenia kontroli jakości wykonanych testów jak również jakości samej aplikacji
z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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4. OCENA WDROŻENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU
4.1. POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG UTRZYMANIA
Decyzją nr 15 Ministra AiC z dnia 31.07.2013r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów
Informatycznych (obecnie Centrum Cyfrowej Administracji) realizacji zadania zapewnienia
technicznego utrzymania systemów, CPI zostało zobowiązane m.in. do technicznego utrzymania
systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w tym w zakresie:
• prowadzenia Seryice Desk,
• gromadzenia wiedzy o utrzymaniu systemów,
• świadczenia usług poprzez realizację następujących procesów:
o zarządzanie incydentami,
o zarządzanie problemami,
o zarządzanie wersją,
o zarzadzanie dostępnością usług,
o zarządzanie ciągłością działania,
o zarządzanie pojemnością,
o zarządzanie konfiguracją,
o zarzadzanie zmianą,
o zarządzanie poziomem usług,
o zarządzanie bezpieczeństwem (w tym bezpieczeństwem danych osobowych
przetwarzanych w systemach).
• administrowania katalogiem usług.
Zgodnie z ww. Decyzją powyższe zobowiązania powinny być realizowane w oparciu o zbiór
dobrych praktyk ITIL oraz normy PN-ISO/lEC 20000, PN-ISO/lEC 27001, PN-ISO/lEC 27005:2010, PN
ISO/lEC 17799:2007”.
W dostarczonych na potrzeby audytu materiałach nie stwierdzono formalnych ustaleń
dotyczących poziomu świadczenia ustug oraz sposobu ich mierzenia i rozliczania. Wobec powyższego
czynności audytowe zostały zrealizowane pod kątem zgodności z Decyzją nr 15 Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2013 w oparciu o dobre praktyki ITIL oraz przekazaną dokumentację
powiązaną z poziomem świadczenia usług, w szczególności na podstawie raportów utrzymaniowych
i zarządczych, procedur Seryice Desk oraz Specyfikacji Wymagań i Projektu Technicznego, w którym
wskazano oczekiwany od systemu ePUAP poziom dostępności i wydajności.
Dobre praktyki ITIL definiują poziom świadczenia usługi jako mierzone i raportowane wartości
poszczególnych uzyskanych parametrów usługi wobec docelowych poziomów świadczenia usługi.
Docelowe poziomy usługi powinny być rozumiane jako zobowiązanie udokumentowane w umowie
o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA Seryice Leyel Agreement).
—

1) Wnioski
1.

Zgodnie z odpowiedzią CCA z dnia 15.12.2015 na pismo COl z dnia 11.12.2015, proces zarządzania
monitorowanie
chwilę
obecną
na
poziomem
jedynie
usług
obejmuje
i raportowanie utrzymania wszystkich systemów informatycznych. Dodatkowo w ramach procesu
opracowany został szablon umowy SLA. Docelowo planowane jest rozwinięcie procesu zgodnie
z podejściem ITIL.
Biorąc pod uwagę powyższą odpowiedź CCA można uznać, że aktywności procesu
zarządzania poziomami usług w obszarach:
• negocjowanie, dokumentowanie i uzgadnianie umów SLA,
• badanie i poprawa satysfakcji Klienta,
• cykliczne przeglądanie i rewizja porozumień SLA, zakresu usług oraz kontraktów

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
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z poddostawcami,
• cykliczne przeglądanie i rewizja porozumień OLA,
• obsługi zażaleń Klienta
nie są obecnie realizowane przez podmiot audytowany.
2. Brak zawartych porozumień SLA oraz dokumentacji procesowej uniemożliwia COl rzetelną ocenę
poprawności realizacji działania polegającego na monitorowaniu i raportowaniu poziomu
świadczenia usług z uwagi na brak lub nieuzyskanie jednoznacznej i wiążącej informacji 0:
• uzgodnionych docelowych/oczekiwanych przez Klienta poziomach usług, takich jak:
o dostępność,
o wydajność,
o naprawialność,
o niezawodność,
o ciągłość,
• audytowanym sposobie określania/wyliczania poziomów usług,
• uzgodnionej zawartości raportu poziomu świadczenia ustug,
• uzgodnionych okresach rozliczeniowych (miesiąc/kwartał/rok),
• uzgodnionych wskaźnikach efektywności w zakresie realizacji procesów zarządzania
usługami.
3. W ramach dokumentacji udostępnionej na potrzeby audytu, CCA przedstawiło dokument
pn. Katalog usług. Zgodnie z przytoczonym dokumentem w zakresie ePUAP została zdefiniowana
tylko jedna usługa pn. Zapewnienie ciągłej funkcjonalności systemu ePUAP. Podejście takie wydaje
się być niezgodne z propozycją podejścia do usług proponowaną przez lTlL, gdzie usługa wspiera
proces biznesowy lub działanie w procesie biznesowym, jak również z definicją usługi stosowaną
przez CCA w zakresie procedur zarządzania usługami tzn. „Jednoznacznie wyodrębniona i
realizowana w granicach systemu funkcjonalność spełniająca następujące kryteria: jest inicjowana
przez użytkownika i przynosi mu określony wynik działania”. Przyjęte przez CCA podejście do
wydzielenia usług uniemożliwia różnicowanie poziomów świadczenia usług w zależności od
biznesowej istotności poszczególnych modułów bądź funkcji systemu ePUAP. Tym samym nie
różnicuje się poziomów obsługi nieprawidłowości w funkcjonowaniu chociażby poniższych
elementów ePUAP, które z perspektywy grup użytkowników systemu mogą mieć inny poziom
istotności wynikający z realizowanych przy wykorzystaniu systemu funkcji/usług administracji
publicznej np.:
• Katalog Administracji Publicznej,
• Katalog Usług Publicznych,
• Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych,
• Krajowy Katalog Serwisów Publicznych,
• Krajowa Szyna Usług,
• Skrytki,
• Doręczyciel,
• Koordynator,
• Silnik Formularzy,
• Środowisko Budowy Aplikacji,
• Walidator,
• Usługi TSL,
• Usługi bezpieczeństwa,
• PortaIePUAP,
• Portal lnteroperacyjności,
• Rejestr Zdarzeń,
• Podsystem Administracyjny.
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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4.

Z dostarczonej dokumentacji wynika, że po stronie CCA były prowadzone prace nad
ukierunkowaniem Seryice Desk na obsługę wyłącznie jednostek administracji publicznej.
Na podstawie dostarczonej dokumentacji nie udało się ustalić, czy ta inicjatywa jest nadal
realizowana. Obecnie na portalu ePUAP2 są wskazane dane kontaktowe dla interesariuszy usług
administracji publicznej. Wskazane godziny telefonicznego przyjmowania Zgłoszeń 8:00 17:00
są rozbieżne z godzinami pracy Seryice Desku wskazanymi w dokumencie Katalog Usług oraz
procedurach obsługi zgtoszeń tj.: 08:00 16:00. W związku z powyższym należy zabezpieczyć się
przed sytuacją, gdy użytkownik portalu ePUAP2 niebędący pracownikiem administracji publicznej
nie będzie mieć zapewnionej pomocy ze strony Seryice Desk.
W ramach przygotowania do wdrożenia ePUAP2 nie sporządzono koncepcji monitorowania
i raportowania wydajności (obciążenia) ePUAP. Prace nad wypracowaniem wtaściwych metod
i mierników są prowadzone w czasie produkcyjnego funkcjonowania Systemu.
Pomimo niewystarczających informacji w ramach audytu podjęto próbę merytorycznej oceny
zawartości raportów SLA (utrzymaniowych), biorąc pod uwagę fakt braku dokumentacji opisującej
proces zarządzania poziomem usług, brak zawartych porozumień SLA, w tym uzgodnienia szablonu
raportu. W ramach weryfikacji opracowano następujące wnioski:
• w raporcie brak zdefiniowanych odbiorców/adresatów raportu,
-

—

5.

6.

w raporcie brak informacji o źródłach danych, na podstawie których określono procent
miesięcznej dostępności usługi,
• w raporcie danych brak odniesienia do zdefiniowanej w przekazanym katalogu usług
dostępności 97% w skali roku, lub do zdefiniowanej w wymaganiach na ePUAP dostępności
99,5 % rocznie i 99% kwartalnie
• w raporcie w wykazie awarii systemu brak informacji o przyczynach awarii, są wykazane
jedynie skutki i podjęte działania; brak informacji o tym jak w przyszłości zabezpieczyć się
przed takimi awariami
tam bardziej, że identyczne opisy awarii i postępowania
zamieszczone w raporcie mogą świadczyć o jednej przyczynie,
• brak odróżnienia tzw. „Dużych utrudnień” od „Utrudnień”, tym bardziej istotne, że jedno i
drugie zdarzenie zgodnie z raportem może mieć wptyw na szacowanie procentowej
dostępności,
• dane statystyczne Seryice Desk obrazują efektywność i obciążenie zespołu, ale
nie obrazują spełnienia poziomów realizacji zadań przez Seryice Desk tzn. nie odpowiadają
m.in. na następujące pytania:
o czy incydenty są realizowane zgodnie z deklarowanymi w procedurach SD czasami,
o czy incydenty są reklamowane i ile reklamacji jest zasadnych,
o jaka jest ocena użytkowników w zakresie poziomu obsługi Seryice Desk,
• dane dot. problemów pokazują liczby zarejestrowanych i rozwiązanych problemów, ale nie
odnoszą się do zmniejszenia liczby incydentów, co jest głównym celem tego procesu.
W dokumencie pn. Katalog usług IT_CPI y.2 podany został oczekiwany poziom dostępności usługi:
„97% fw skali roku) w trybie 24/7/365 (docelowo 99% w skali roku)”. Wskazuje to na okres
pilotażowy w zakresie osiągania zakładanego poziomu świadczenia usługi, ale jednocześnie
dokument nie zawiera wyspecyfikowanych ram czasowych w jakich miałby on obowiązywać.
Dodatkowo poziom ten nie jest zgodny z poziomem wskazanym np. w Specyfikacji Wymagań
i Projekcie Technicznym.
Ponadto nigdzie w dokumentacji nie znaleziono dokładnej definicji niedostępności usługi
Na podstawie zapisów w przekazanym dokumencie pn. Katalog usług IT_CPI y.2 o treści:
„Szczegółowe zasady tworzenia Katalogu Usług IT przez CR1, Kart Usług oraz Umów SLA/OLA
zostaną opisane w Metodyce Katalogowania Usług IT CR1” i „Szczegółowy opis każdej z ww. Usług
znajdzie się w Kartach Usług” wnioskuje się, iż dokumenty o których mowa, leżące
u podstaw zarządzania świadczonymi usługami na dzień prowadzonego audytu nie istnieją.
•

-

7.

8.
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9.

W zakresie raportu zarządczego dostępność została wykazana w dniach, ale przeliczenie tych
wartości zgodnie z podaną niżej zasadą daje wynik odmienny od raportowanego.
10. Wg dostarczonej dokumentacji testy wydajnościowe były prowadzone w środowisku
niereferencyjnym w stosunku do docelowego środowiska produkcyjnego, a na podstawie ich
wyników (negatywnych np. w przypadku ilości odsłon na sekundę) została przeprowadzona
aproksymacja wydajności środowiska produkcyjnego. Brak opisu metody tej aproksymacji oraz
wysnute wnioski budzą wątpliwości co do ich zasadności i prawidłowości.
11. Z uwagi na ogólny charakter ww. Decyzji nr 15 ciężko jednoznacznie określić, czy zadania
powierzone CCA są realizowane zgodnie z postanowieniami oraz czy poziomy świadczenia usług są
dotrzymywane. Tym bardziej, że przez ponad dwa lata od daty wydania Decyzji nr 15 procesy
zarządzania usługami IT, których realizację deklaruje CCA, nie zostały udokumentowane,
a zakończenie działania dokumentowania jest planowane dopiero na pierwsze półrocze 2016 r.
(zgodnie z raportami zarządczymi). Fakty te sprawiają, że możliwość stwierdzenia czy procesy
są realizowane lub czy realizowane są efektywnie oraz czy są jednakowo rozumiane w skali
organizacji jest bardzo ograniczona.
2) Istotne ryzyka i skutki

1.

Wnioski przedstawione w powyższym podrozdziale świadczą o tym, że:
• usługa nie jest prawidłowo zdefiniowana, stąd nie do końca wiadomo jakie są formalne
zobowiązania CCA i oczekiwania MC,
• procesy zarządzania usługami są niedojrzałe, co niesie ryzyko, że usługa nie będzie
spełniała oczekiwanych parametrów jakościowych.
2. Z uwagi na brak zdefiniowanych parametrów dotyczących niezawodności (średni czas między
awariami lub dopuszczalne liczby awarii) i naprawialności usługi (maksymalny czas przywrócenia
funkcjonalności usługi) istnieje zagrożenie, że przy spełnionym zakładanym poziomie dostępności
nie będzie możliwości normalnego korzystania z usługi.
Przykładowo: sekundowe przerwy w niewielkich odstępach czasu powodujące zrywanie sesji
użytkowników lub jednorazowa kilkudniowa niedostępność nie spowod ują przekroczenia
zakładanej wartości parametru dostępności.
3. Ponieważ nie dostarczono dokumentów zawierających formalne zobowiązania CCA względem
MAC (obecnie MC),przypuszcza się, że nie zostały wskazane żadne konsekwencje (np. finansowe),
które miałyby za zadanie motywowanie i zapewnienie przez CCA dotrzymania deklarowanych
poziomów świadczenia usług.
4. Wydzielenie jednej usługi w obrębie systemu ePUAP może powodować obsługę nieprawidłowości
w funkcjonowaniu systemu z priorytetem nieuwzględniającym istotności biznesowej
poszczególnych modułów, grup funkcji lub funkcji ePUAP. Może to mieć również duży wpływ na
sposób określania, kiedy usługa ePUAP jest niedostępna, przykładowo czy niedostępność eRUAP
można stwierdzić w wyniku:
• braku możliwości utworzenia sprawy w ramach jakiejkolwiek usługi publicznej przez
użytkownika przy jednoczesnej dostępności portalu i możliwości zalogowania do portalu,
• lub braku możliwości obsługi sprawy przez urząd przy jednoczesnej dostępności portalu
i możliwości zalogowania do portalu,
• lub wydłużenia czasów realizacji wybranych transakcji, powyżej dopuszczalnych w SLA
granic wydajności.
5. Brak dokumentów świadczących o przeprowadzeniu ze skutkiem pozytywnym w docelowym
środowisku produkcyjnym testów wydajnościowych, pozwala sądzić, że takowe testy nie zostały
przeprowadzone. Co za tym idzie istnieje uzasadnione ryzyko, że świadczona usługa nie spelnia
przytaczanych założeń wydajnościowych.
6. Niedojrzały proces zarządzania wiedzą może mieć teraz i w przyszłości istotny negatywny wpływ
na poziom świadczonej usługi (patrz punkt Analiza dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej bazy
wiedzy).
—
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3) Zalecenia
1.
2.

Niezwłoczne udokumentowanie procesu zarządzania poziomem usług, w szczególności zasad
monitorowania, raportowania i rozliczania spełnienia para metrów świadczenia usług.
Rewizja katalogu usług pod kątem wydzielenia usług zorientowanych na wsparcie procesów
biznesowych lub działań w procesach biznesowych realizowanych w oparciu o ePUAP
i sformułowanie dla każdej z nich definicji jej niedostępności.
Niezwłoczne uzgodnienie ww. parametrów świadczenia usług oraz podpisanie formalnych
porozumień SLA pomiędzy CCA i MC.
Przeprowadzenie testów wydajnościowych w docelowym środowisku produkcyjnym
i ewentualne podjęcie kroków w kierunku optymalizacji warstwy aplikacji i baz danych lub
wyskalowania tegoż środowiska w warstwie sprzętowej, tak aby system spełniał założenia
wydajnościowe.
-

-

3.
4.

4.2. WARSTWA BIZNESOWA
Zadanie audytu prowadzone w warstwie dokumentacji biznesowej użytkowania systemu skupiło
się na weryfikacji poziomu szczegółowości i spójności wybranych fragmentów różnych dokumentów
związanych logicznie cyklem wytwórczym oprogramowania. W celu równoczesnej weryfikacji zapisów
dokumentacji ze stanem faktycznym, testom została poddana istotna z perspektywy odbioru ePUAP
przez obywatela funkcja poszukiwania treści w Katalogu Usług Publicznych w ePUAP przy
wykorzystaniu wyszukiwarki. Wybór tej funkcji został również podyktowany faktem braku dostępu do
środowiska testowego ePUAP
wyszukiwanie informacji o usługach jest ogólnie dostępne dla
niezalogowanego użytkownika.
Funkcja poszukiwania treści w Katalogu Usług Publicznych została opisana za pomocą przypadku
testowego ST.KUP.15.O1.Wyszukiwanie w ePUAP, na którego podstawie wykonano test.
—

1) Wnioski
1.

W ramach weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym ujętych w dokumentacji wymagań,
przypadku testowego oraz scenariusza testów ze stanem faktycznym, przeprowadzono zestaw
następujących testów zgodnych z scenariuszem ST.KUP.15.O1:
1.1. Wyszukiwanie usług po istniejącej nazwie urzędu:
a) wyszukanie usług poprzez wskazanie urzędu „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”
na liście wygenerowanych pod powiedzi
wynik wyszukiwania
o wyświetlona lista dwóch usług w dwóch kategoriach: Sprawy obywatelskie, Inne
sprawy urzędowe,
b) wyszukanie usług poprzez wprowadzenie nazwy urzędu „Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów” oraz wybór przycisku szukaj (ikona lupy) lub naciśnięcie przycisku Enter
na klawiaturze; wyszukiwanie zostało powtórzone kilkukrotnie,
wynik wyszukiwania
o wyświetlony komunikat „Niestety Twoje zapytanie nie zwróciło żadnych wyników”
lub
o wyświetlona lista 19 kategorii usług, po wejściu w kategorię i dowolną usługę
komunikat „Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy”
o wyświetlone 2 tematy pomocy z zaznaczonym słowem „Minister”, jeden ze wskazaną
trafnością 100% drugi 67%, w obydwu przypadkach brak powiązania z szukaną frazą,
o wyświetlono 5 pozostałych tematów ze wskazaną trafnością 100% brak powiązania
z szukaną frazą, jeden temat dotyczy ZUS, a pozostałe kancelarii Sejmu
o Podczas testu nie udało się zdefiniować reguły, kiedy wyszukiwarka zwraca wynik, a
kiedy nie, w rezultacie takiego samego działania.
-
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1.2. Wyszukiwanie usług po istniejącej nazwie/opisie usługi:

a) wyszukanie usług poprzez wskazanie nazwy usługi „Odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej” na liście wygenerowanych podpowiedzi
wynik wyszukiwania:
o wyświetlony szczegółowy opis usługi ‚„Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej”,
b) wyszukanie usług poprzez wprowadzenie nazwy usługi „Odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej” oraz wybór przycisku szukaj (ikona lupy) lub naciśnięcie przycisku Enter
na klawiaturze; wyszukiwanie zostało powtórzone kilkukrotnie
wynik wyszukiwania:
o wyświetlony komunikat „Niestety Twoje zapytanie nie zwróciło żadnych wyników”
lub
o wyświetlona lista 19 kategorii usług, po wejściu w kategorię można otworzyć opis
danej usługi
o 1 tematy pomocy z wskazaną trafnością 100%, niepowiązany z wyszukiwaną frazą.
Podczas testu nie udało się zdefiniować reguły, kiedy wyszukiwarka zwraca wynik, a kiedy nie,
w rezultacie takiego samego działania.
1.3. Filtrowanie usług:
a) ustawienie futra w zakresie atrybutu Autoryzacja, na wynikach wyszukiwania opisanych
powyżej (wyszukania usług w 19 kategoriach)
wynik filtrowania
o brak wyników po zastosowaniu filtrowania pusta lista,
o brak możliwości powrotu do stanu pierwotnego wyników wyszukiwania ustawienie
atrybutu autoryzacja na Wszystko, nie przynosi rezultatu.
1.4. Wybór urzędu lub instytucji udostępniającej wskazaną usługę
a) po wprowadzeniu miasta lub kodu pocztowego z poziomu wybranej usługi,
na wygenerowanej liście wyświetlają się wszystkie urzędy spełniające kryteria
wyszukiwania, również, te które nie realizują usługi w kontekście, której zostały
wyszukane.
—

—

2) Istotne ryzyka i skutki
1.

W ramach audytu dokonano testu funkcji przeszukiwania Katalogu Usług Publicznych w
oparciu o udostępnioną dokumentację projektową. Przeprowadzony test wykazał, że
wyszukiwarka systemu ePUAP, jedna z popularnych funkcji wykorzystywanych przez
interesariuszy usług Administracji publicznej, nie przy każdym uruchomieniu funkcjonuje
zgodnie z udokumentowanymi wymaganiami i projektem technicznym oraz Planem Testów
Akceptacyjnych na podstawie którego dokonano odbioru produktu projektu. Biorąc pod
uwagę zapisy instrukcji użytkownika Załatwianie sprawy „Mechanizm podpowiedzi jest dla
użytkownika tylko pomocą, z której może skorzystać lub nie”, tym bardziej oczekuje się
jednakowego wyniku wyszukiwania przy skorzystaniu z podpowiedzi (niestanowiącej linku do
karty usługi) jak również nieskorzystaniu z podpowiedzi. Ponadto zaimplementowana funkcja
jest szersza niż wskazuje opis przypadku użycia oraz scenariusz testowy, jak również nie w pełni
pokrywa model zoptymalizowanego procesu biznesowego.
-

2.

Wynik testu może świadczyć m.in. o następujących sytuacjach:
•
•
•

istnieje błąd w funkcjonowaniu mechanizmu wyszukiwania informacji w Katalogu Usług
Publicznych, bądź mechanizm został wytworzony niezgodnie z dokumentacją,
dokumentacja SWiPT oraz PTA utraciła aktualność, przykładowo z uwagi
na wprowadzone zmiany,
opis przypadku użycia dot. wyszukiwania informacji w Katalogu Usług Publicznych jest zbyt
ogólny, a alternatywne przebiegi przypadku użycia zostały zaimplementowane bez
aktualizacji Projektu technicznego,
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opis scenariusza testów akceptacyjnych jest zbyt ogólny, alternatywne scenariusze
wykorzystania przeglądarki nie podlegały testom akceptacyjnym,
• na platformie jest zdefiniowana niewystarczająca ilość treści co powoduje zaburzenia
funkcjonowania wyszukiwania informacji w Katalogu Usług Publicznych.
Przeprowadzony test objął jeden z wielu przypadków użycia zdefiniowanych przez podmiot
audytowany. Przeprowadzony test nie daje podstaw do stwierdzenia, że analogiczne nieprawidłowości
występują w pozostałych obszarach funkcjonalnych systemu. Niemniej jednak niepoprawne
funkcjonowanie jednego z podstawowych elementów ePUAP niesie pewne ryzyko błędów
funkcjonowania w innych, mniej popularnych i dostępnych funkcjach.
Obecność w aktualnej dokumentacji, w oparciu o którą prowadzono opisane badanie audytowe,
zapisów niezgodnych z rzeczywistością lub opisów nie w pełni obejmujących wszystkie aspekty
przygotowanych funkcji może skutkować sytuacją, że kompletna wiedza o zasadach działania
wybranych funkcji ePUAP będzie dostępna jedynie po stronie wykonawców danych funkcji.
Zważywszy na fakt, iż przetestowaną część funkcjonalności uznać można za kluczową,
w szczególności ze względu na to, że w większości przypadków stanowi punkt pierwszego kontaktu
użytkownika z Platformą, opisany przypadek stanowi istotne zagrożenie z wizerunkowe tak samej
Platformy ePUAP, jak też e-Usług dla obywateli, administracji publicznej i pośrednio sposobu
wydatkowania środków publicznych.
•

3) Zalecenia do rozwoju systemu
1.

Biorąc pod uwagę, że przytoczony przypadek funkcjonalny jest jednym z prostszych, istnieje
uzasadnione podejrzenie, że w przypadkach bardziej złożonych mogą pojawiać się analogiczne
rozbieżności. Dlatego też należy niezwłocznie przeprowadzić gruntowny przegląd
dokumentacji, uaktualnić ją, tam gdzie jest to wymagane, oraz ponowić testy, w pierwszej
kolejności skupiając się na obszarach najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników.
Należy w tym celu uwzględnić zbierane przez podmiot audytowany statystyki odwiedzin
poszczególnych witryn. Niezwłoczność przeprowadzenia ww. działań dodatkowo uzasadnia
fakt rozpoczęcia w mediach kampanii marketingowej dot. ePUAP2.

2.

Zaleca się również uszczegółowienie dokumentacji projektowej o szczegółowe opisy zasad
funkcjonowania metod i funkcji wykorzystywanych w ePUAP, które są związane z dodatkową
logiką biznesową i instrukcjami warunkowymi.

4.3. WARSTWA SYSTEMOWA
4.3.1.
Model konfiguracji
Architektura systemu przedstawiona zarówno w specyfikacji wymagań jak i powykonawczym projekcie
technicznym dzieli rozwiązanie ePUAP na następujące komponenty:
• Słowniki referencyjne
funkcjonalności związane z definiowaniem słownika,
wprowadzaniem, wyszukiwaniem i dostępem do wartości słownikowych oraz
ich synchronizacją z systemami zewnętrznymi.
• Katalog Usług Publicznych podsystem, w ramach którego użytkownicy mogą wyszukiwać
i przeglądać usługi udostępniane przez urzędy. Cześć informacyjna usługi prezentowana
jest w postaci opisu usługi (element wspólny dla wszystkich podmiotów) oraz części
szczegółowej opisu (karta usługi) części informacyjnej specyficznej dla danego podmiotu
udostępniającego usługę.
• Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych
zbiór referencyjny
wzorów dokumentów fw postaci plików wyróżnika, schematu XSD oraz szablonu
wizualizacji (XSLT)), które dostępne są publicznie (w sieci Internet bez wymogu logowania
do ePUAP), pod stałym adresem URL. Wzory są zgłaszane przez podmioty odpowiedzialne
-

-

—

-
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(np. poprzez delegację z mocy przepisu prawa do ustanowienia wzoru dla danego
dokumentu) a następnie akceptowane i publikowane przez użytkowników o odpowiednich
uprawnieniach w Systemie ePUAP.
Krajowy Katalog Serwisów Publicznych
podsystem stanowiący rejestr dla usług
sieciowych udostępnianych przez ePUAP, a także innych systemów administracji
publicznej; centralne, dostępne dla innych systemów źródło wiedzy o dostępnych usługach
sieciowych.
Krajowa Szyna Usług Podsystem o charakterze technicznym oparty na rozwiązaniu klasy
ESB (Enterprise Seryice Bus), pozwalający na pośredniczenie w udostępnianiu usług
ePUAP, a także innych usług, np. usług rejestrowych udostępnianych na Krajowej Szynie
Usług ePUAP.
Podsystem Komunikacyjny
jego zadaniem jest przesyłanie dokumentów między
systemami informatycznymi zgodnie z KPA. Zarówno nadawcy jaki odbiorcy dokumentów
posiadają adresowalną skrytkę, do której są przypisani.
FrontEnd
podsystem zapewniający interfejs graficzny umożliwiający użytkownikom
pracę z dokumentami przechowywanymi w składach. Dokumenty są tworzone
i edytowane przy pomocy formularzy XFORMS uruchomionych w silniku ORBEON.
FrontEnd ma też możliwość uruchamiania formularzy PDF w środowisku Adobe Lifecycle.
Środowisko Budowy Aplikacji podsystem umożliwiający użytkownikom udostępniającym
swoje usługi na ePUAP utworzenie i konfigurację poszczególnych elementów służących
udostępnieniu kompletnej usługi na ePUAP, w szczególności powiązanie w ramach danego
opisu usługi, skrytek, formularzy, składów, a także procesów koordynacyjnych, służących
do realizacji danej usługi.
Koordynator podsystem koordynacyjny służy do budowy i uruchamiania usług złożonych
z wykorzystaniem procesów zapisanych w formacie BPEL. Same definicje procesów
tworzone są w narzędziu Lomboz (wtyczka do narzędzia Eclipse) dostosowanym
do specyfiki ePUAP, natomiast procesy uruchamiane są i monitorowane są w środowisku
Koordynatora na ePUAP.
Usługi bezpieczeństwa / TSL/ Rejestr zdarzeń
podsystem świadczący usługi
bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelnienia i autoryzacji dla pozostałych podsystemów
ePUAP, a także za pomocą udostępnianych usług umożliwiający korzystanie z nich
zintegrowanym z Systemem ePUAP systemom zewnętrznym; obejmuje również obszar
zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami, służy do zarządzania listami TSL
na ePUAP oraz rejestrem zdarzeń.
Portal ePUAP
daje innym podsystemom możliwość prezentacji swojego interfejsu
graficznego; udostępnia system klasy CMS, pozwalający na publikację treści na portalu.
Portal Interoperacyjności służy wypracowywaniu rekomendacji oraz wzorców, w celu
zwiększenia interoperacyjności wymiany danych w postaci elektronicznej. W ramach
Portalu Interoperacyjności tworzone są Obiekty Interoperacyjności.
Walidator
zapewnia usługi związane z weryfikacją podpisów elektronicznych
na dokumentach dla innych podsystemów ePUAP, Systemów zintegrowanych z ePUAP
(w ramach udostępnianych usług sieciowych) oraz dostarcza stronę Www dostępną
publicznie (bez potrzeby logowania), umożliwiającą weryfikację podpisu elektronicznego
dla wskazanego przez użytkownika dokumentu.
Ogólne edytowana baza danych portalu IBM WebSphere Portal
Baza danych ePUAP
gromadzi wszystkie dane ePUAP zorganizowane w schematy
przypisane do poszczególnych podsystemów.
-

-

—

—

-

-

-

-

-

-

-

—
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Schemat 1 Architektura komponentowa ePUAP3

W dokumentacji można odnaleźć poprawną specyfikację maszyn fizycznych oraz wyszczególnienie
połączeń pomiędzy modułami.
W ramach tej części audytu przeanalizowano następujące dokumenty:
1. Powykonawczy projekt Techniczny y.1.6 z dnia 2015-12-08
2. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ I PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWA APLIKACYJNA EPUAP
3. Rekomendacja rozbudowy infrastruktury ePUAP (wersja 2 -31.07.2015)
4. Rekomendacja dla rozbudowy infrastruktury ePUAP
5. Raport z testów wydajnościowych
6. Wymagania na infrastrukturę
1) Wnioski
Analiza architektury komponentowej ePUAP oraz relacji reprezentujących przepływy informacji
między modułami przedstawionej w Powykonawczym projekcie technicznym4 wskazuje
na rozproszenie integracji pomiędzy modułami, co nadmiernie komplikuje architekturę rozwiązania
utrudniając zrozumienie połączeń między podsystemami i w efekcie prowadzić musi do podniesienia
kosztu wytworzenia nowych modułów i funkcjonalności ich rozbudowy czy modyfikacji (konieczność
implementacji obsługi integracji w każdym module powoduje bowiem że każda zmiana interfejsu wiąże
się z koniecznością wprowadzania zmian w kodzie wszystkich usług korzystających
ze zmienianego interfejsu). Z tego samego powodu wydłuża się też czas potrzebny na analizę
ewentualnych problemów w funkcjonowaniu systemu, co przekłada się wprost na czas niedostępności
czy spowolnień systemu w przypadku awarii. Konsekwencją tego typu problemów jest niedotrzymanie
założonego w dokumentacji SLA na dostępność całego systemu na poziomie 99,5%5•
Należy zwrócić uwagę, że w architekturze przedstawionej w powykonawczym projekcie
technicznym systemu teleinformatycznego nie wskazano komponentów umożliwiających zapewnienie
wymaganego poziomu dostępności z uwzględnieniem zmiany poziomu dostępności Usługi w czasie6
Analizując zapisy dokumentacji zwrócono również uwagę na brak spójności zastosowanych
rozwiązań technicznych, przykładem mogą tu być choćby serwery aplikacyjne J2EE działające na
jednym środowisku:
• IBM WebSphere Application Server 8.5.5.2 (Klaster prod2-app-X1..2, Klaster prod2appwew-X1..2)
• IBM WebSphere Application Server 8.5.0.1 (Klaster prod2-ssf-X1..6)
• IBM WebSphere Application Server 7.0 (Klaster prod2-adobe-X1)
• IBM WebSphere Application Server 6.1 (Klaster prod2-zp-X1..2)
• JBoss 4.2.3.GA (Klaster prod2-drcore-bl..2)7
Niepokoi szczególnie fakt wykorzystania w środowisku produkcyjnym oprogramowania WAS
6.1, którego wsparcie wygasło z dniem 30.09.2013 r.8
Podobnie ma się sytuacja z systemami operacyjnymi wykorzystywanymi w rozwiązaniu systemy
operacyjne Linux wykorzystane zostały w różnych wersjach oraz w architekturze zarówno 32 jak i 64
bitowej:
-

Powykonawczy projekt Techniczny y.1.4 z dnia 2015-12-08 rozdział 5.1.1
SPECYFIKACJA WYMAGAŃ I PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWA APLIKACYJNA EPUAP Rozdział : 4.2.2 WPF.14
strona 146.
6
Pryncypia Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych y.055
Powykonawczy projekt Techniczny y.1.4 z dnia 2015-12-08 rozdział 6.1
8
http://www-01.ibm.com/support/docyiew.wss?uid=swg21570083
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Linux RHEL 6.4 64-bit (Klaster prod2-drcore-bl..2, Klaster prod2-app-X1..2, Klaster prod2drweb-X1..2, Klaster prod2-ksu-X1)
• Linux RHEL 5.5 64-bit (Klaster prod2-adobe-X1)
• Linux RHEL4.8 32-bit fdbt, dbt (pasywny))
• Linux RHEL4.6 32-bit
Podczas analizy dokumentacji zauważono również, że dwie maszyny pełniące w środowisku tę
samą rolę pracują na dwóch różnych wersjach systemu operacyjnego RHEL 6.4 64bit (32-bit suport)
oraz 4.6 32-bit na serwerze działającym jako pasywny.
Utrzymanie wielu wersji systemów operacyjnych oraz serwerów aplikacyjnych prowadzi do
zwiększenia czasochłonności oraz poziomu skomplikowania utrzymania, a co za tym idzie podniesienia
kosztów oraz prawdopodobieństwa awarii bądź wydłużenia czasu jej rozwiązania.
Na dzień audytu dostarczono jedynie skrócone raporty z testów wydajnościowych
przeprowadzonych przez dostawcę informujące jedynie o czasach odpowiedzi usług przy zadanym
obciążeniu.
Nie dostarczono natomiast statystyk obciążenia poszczególnych komponentów infrastruktury
przy zadanym obciążeniu, bez tych informacji nie sposób ocenić jak to obciążenie wpływa na obciążenie
maszyn fizycznych, czy wirtualnych maszyn java. Brak też statystyk częstości i czasu trwania
odśmiecania pamięci wirtualnej maszyny jayy (garbagge collectora), nie sposób więc określić przy
jakim obciążeniu środowisko zaczyna działać niestabilnie. Nie określono, które komponenty były
najbardziej obciążone w trakcie testów, a bez tych danych trudno określić jakie jest możliwe obciążenie
obecnej infrastruktury oraz aproksymować moc obliczeniową konieczną do zapewnienia w przypadku
zwiększenia obciążenia. Analizując dostarczone raporty należy zauważyć, że system nie został
przygotowany w sposób pozwalający na spełnienie stawianych mu wymagań funkcjonalnych. Raport
podsumowujący wyniki przeprowadzonych testów wyraźnie wskazuje, iż rozwiązanie spełnia
wymagania w zakresie liczby odsłon na sekundę na poziomie zaledwie 20%, a dla zakładanej
wydajności Ula liczby przesłanych dokumentów, liczby sesji oraz liczby reguł na poziomie 60-70% w
stosunku do założeń wynikających z Rekomendacji rozbudowy infrastruktury ePUAP9 Przedstawione w
raporcie rekomendacje budzą wątpliwości audytorów. Na podstawie wyników testów
zarekomendowano bowiem rozbudowę infrastruktury, jednakże brak jest wskazania sposobu
wyliczenia niezbędnej infrastruktury do zapewnienia wymaganej dostępności. Jednakże zdaniem
audytujących brak jest podstaw, na których oszacowano wolumetrię infrastruktury, o którą należy
rozbudować system ePUAP, aby spełnić wymagania wydajnościowe. Konieczne są zmiany w
infrastrukturze (choćby konfiguracyjne), ale również konieczne jest przemodelowanie architektury
rozwiązania. Przed podjęciem decyzji o rozbudowie infrastruktury, konieczne jest przeprowadzenie
poprawnych i kompletnych testów wydajnościowych, których wyniki wskażą miejsca najbardziej
obciążone.
2) Istotne ryzyka i skutki
W obecnym kształcie platforma e-PUAP jest systemem o nadmiernie skomplikowanej
architekturze i o bardzo wysokim stosunku złożoności do realizowanych funkcjonalności. Powoduje to,
iż system jest trudny i kosztowny w utrzymaniu oraz dalszej rozbudowie. Dodatkowo może to
spowodować długie czasy przestoju w przypadku wystąpienia awarii, potrzebne do diagnozowania
problemu w tak skomplikowanej architekturze, co tym samym sprawia, że niemożliwe jest zapewnienie
dostępności systemu na zakładanym poziomie 99,5%.
3) Zalecenia

Rekomendacja rozbudowy infrastruktury ePuAP wersja 2 31.07.2015
-
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1.

Należy rozpocząć pracę nad optymalizacją rozwiązania. Od strony architektury proponuje
się rozważenie przemodelowania np. na architekturę SOA charakteryzującą się logicznym
rozdzieleniem systemu na niezależne komponenty świadczące usługi na rzecz innych modułów
lub systemów zewnętrznych oraz istnieniem warstwy integracyjnej standaryzującej sposób
wymiany komunikatów.

2. Wprowadzenie standaryzacji komponentów używanych w projekcie (serwery aplikacyjne,
systemy operacyjne, bazy danych etc.) oraz mechanizmów i rozwiązań pozwalających na
zarządzanie i monitorowanie zmian w konfiguracji jak również jej ujednolicenie i rozwiązań
w tym zakresie przełoży się wprost na obniżenie kosztów utrzymania systemu.
—

3.

Zaleca się powtórzenie testów wydajnościowych, zapewniając w ich trakcie pełen monitoring
infrastruktury oraz parametrów pracy serwerów fizycznych, wirtualnych maszyn java,
serwerów aplikacyjnych oraz rozwiązań bazodanowych. Pozwoli to na gruntowną analizę
problemów w infrastrukturze i zbadanie obciążenia poszczególnych elementów rozwiązania,
co z kolei umożliwi przygotowanie rzetelnej podstawy do aproksymacji zapotrzebowania na
infrastrukturę w miarę zwiększania wymagań co do dostępności.

4.

Należy pamiętać, iż system ePUAP jest budowany i rozwijany od kilku lat i z jego usług korzysta
wiele kluczowych systemów. W tym czasie wdrożono też produkcyjnie portal obywatel.goy.pl,
który świadczy usługi bezpośrednio dla obywateli i również korzysta z funkcji oferowanych
przez ePUAP. Takie warunki powodują, że systemu ePUAP nie można rozpatrywać jako
zupełnie oddzielnego systemu, tylko jako jednego z kluczowych elementów infrastruktury
teleinformatycznej całego Państwa.

6. Takie elementy systemu ePUAP jak mechanizm autoryzacji obywateli z wykorzystaniem profilu
zaufanego czy działająca obecnie w bardzo ograniczonym zakresie Krajowa Szyna Usług
powodują, że system ten musi gwarantować najwyższy stopień bezpieczeństwa
przetwarza nych informacji, wydajności oraz niezawodności.
-

7.

Przedstawione powyżej uwarunkowania powodują, że należałoby rozważyć przeniesienie
produkcyjnego systemu ePUAP na Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów, a dalszą jego
rozbudowę i zmiany funkcjonalne odnieść do modelu operacyjnego funkcjonowania
wszystkich instytucji publicznych administracji publicznej.
4.3.1.1.

Specyfikacja wykorzystywanego oprogramowania

Podstawą oceny specyfikacji wykorzystywanego oprogramowania były następujące dokumenty
udostępnione przez CCA:
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•

„Powykonawczy Projekt Techniczny rozbudowa infrastruktury ePUAP Wersja: 02-Ol”
[1],
• ‚„Powykonawczy projekt techniczny rozbudowy platformy ePUAP. Wersja 1.4.”[2],
• Zestawienia inwentaryzacyjne przekazane w formie arkusza kalkulacyjnego ‚„OO Arkusz
spisu inwentaryzacyjnego_CCA.xlsx” [3],
• „DOKUMENTAOA POWYKONAWCZA DLA SYSTEMU DOSTAWCY TOŻSAMOŚCI Wersja
01.00” [4],
• „DOKUMENTAOA POWYKONAWCZA DLA SYSTEMU PROFIL ZAUFANY Wersja 01.00” [5].
Zgodnie z dokumentem [1] oprogramowanie standardowe obejmuje:
• systemy operacyjne: produkty Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL), MS Windows
Server, AIX 7.1,
• serwery aplikacyjne: produkty z rodziny IBM WebSphere: Application Server, Message
Broker,
• produkty WEBowe: IBM WebSphere Portal Server, IBM Web Content Manager,
• bazy danych: DB2 10 Enterprise Server Edition with Database Partitioning (ze względów
licencyjnych w formie produktu IBM lnfoSphere Warehouse Departmental Edition),
• oprogramowanie dedykowane do wykonywania kopii zapasowych lub archiwizacji: IBM
Tiyoli Storage Manager, oraz IBM Tiyoli Storage Manager for Mail,
• oprogramowanie zarządzania środowiskiem: produkty IBM SmartCioud Application
Performance Management,
• oprogramowanie zarządzania siecią: produkty IBM Tiyoli Netcool,
• oprogramowanie poczty elektronicznej: produkty MS Exchange,
• oprogramowanie wirtualizacyjne (środowisko deyeloperskie): VMware ySphere oraz
yCenter,
Podsystem bezpieczeństwa zaimplementowany jest w oparciu o dwa produkty:
• Comarch Security Access Manager (DRACO) zarządzanie uwierzytelnieniem i autoryzacją
(wra z konsolą i API),
• Comarch SOPEL API pozwalające na obsługę podpisu elektronicznego oraz zarządzania
zaufanymi centrami autoryzacji.
Zgodnie z dokumentem [2] dla DRACO wymagany jest serwer aplikacyjny
W zestawieniu inwentaryzacyjnym [3] zakładka „OS” zawarta jest specyfikacja zainstalowanego
oprogramowania, przy czym specyfikacja ta obejmuje:
• systemy: ePUAP, SSDIP (Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej), PAP
(Publikacja Aktów Prawnych),
• system ePUAP zawiera środowiska: ARCHITEKT, CORE, DEy, PROD, TEST, TEST/DEy.
W niniejszym opracowaniu poddane analizie zostały istotne z punktu widzenia eksploatacji
środowiska DEy,TEST i PROD.
Środowisko DEV:
systemy operacyjne:
• serwery aplikacyjne: IBM WebSphere Application Server NO 8.5.5.0, IBM WebSphere
Application Server 7.0.0.15,
• bazy danych: brak informacji w przekazanej dokumentacji,
• oprogramowanie wirtualizacyjne: VMware yCenter Server Appliance Version 5.1, ESXi
5.1.0,
• inne oprogramowanie uwzględnione w specyfikacji (m.in.): oprogramowanie przełącznika
sieciowego Cisco iOS 15.0,.
Środowisko TEST:
• systemy operacyjne: RHEL: 4, 5.5, 5.7,6.2,6.4; AIX: 6.1, 7.1,
• serwery aplikacyjne: IBM WebSphere Application Server NO: 6.1.0.35,6.0.2.25,8.0.0.5,
—

—

-

-
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bazy danych: IBM DB2 10.1, wg procedur eksploatacyjnych IBM DB2 9.7
NetCool
oprogramowanie
zarządzania
środowiskiem:
IBM
w połączeniu z WebSphere MQ; zarządzanie zaporami sieciowymi RHEL 6.2,5.7, jboss,
postgresql-8.4.17-1,
• inne oprogramowanie uwzględnione w specyfikacji (m.in.): bad balancer (sprzętowy ACE
CISCO) wersja systemu A5(2.1) oraz programowy (RHEL 6.4), usługi katalogowe TDS 6.3,
serwer logiki biznesowej (IBM MQ, Apache Tomcat 6).
Środowisko PROD:
• systemy operacyjne:RHEL: 4,5.4,5.5,5.7,6.4,6.5; AIX 7.1; MS Windows Server:
2003R2,2008R2,
• serwery aplikacyjne: IBM WebSphere Application Server ND: 6.1.0.35,6.0.2.25,8.0.0.5
• produkty WEBowe: IBM WebSphere Portal Server 5.1.0.2,
• produkty WEBowe: IBM WebSphere Application Server ND: 6.1.0.35,6.0.2.25,8.0.0.5,
• bazy danych: IBM DB2 10.1, postgresql 8.4 (zarządzanie zaporami sieciowymi),
• oprogramowanie dedykowane do wykonywania kopii zapasowych lub archiwizacji: brak
informacji w przekazanej dokumentacji,
• oprogramowanie zarządzania środowiskiem: monitoring: IBM TM,
• oprogramowanie poczty elektronicznej: MS Exchange 2010, filtr antyspamowy F-secure
Messaging Security Gateway 7.2,
• oprogramowanie wirtualizacyjne: ESXi-5.1.0,
• inne oprogramowanie uwzględnione w specyfikacji (m.in.): oprogramowanie bibliotek
taśmowych, bad balancer (sprzętowy ACE CISCO) wersja systemu A5(2.1), serwer czasu
ncipher, oprogramowanie przełącznika FC SAN: FabricOS 6.2, oprogramowanie
przełączników i ruterów Cisco: iOS 12.2,15.0, iOS-XE 15.3, serwer logiki biznesowej (IBM
MQ, Apache Tomcat 6), usługi katalogowe: TDS 6.3, oprogramowanie zapory sieciowej
JUNIPER: NetScreen-ISGTOO.
W dokumencie [3] figuruje również informacja, że w ramach rozbudowy infrastruktury
(umowa20l3/CPI/7/Comarch) zostały dodane 4 licencje na Comarch Security Access Manager
(DRACO) oraz 4 licencje na Comarch SOPEL.
W dokumencie [4] figuruje specyfikacja:
-

•

system operacyjny Linux

•

oprogramowanie aplikacyjne -JBoss PicketLink,

•

relacyjna baza danych PostgreSQL, MySQL lub równoważne rozwiązanie open source.

—

CentOS,

-

W dokumencie [5] figuruje specyfikacja:
system operacyjny Linux CentOS 6.5 lub nowszy
-

•

relacyjna baza danych aktualna wersja PostgreSQL, MySQL lub równoważne rozwiązanie
open source,

•

oprogramowanie aplikacyjne

•

oprogramowanie monitorujące infrastrukturę

-

—

WildFly,
—

Nagios,

• oprogramowanie kopii zapasowej Bacula 5.2.13 lub nowszy,
oprogramowanie balansujące ruch HAProxy.
-

—

1) Wnioski
Oprogramowanie standardowe kluczowych komponentów systemu jest stosunkowo jednolite,
w większości oparte na produktach jednego producenta- firmy IBM.
Dokumentacja specyfikuje poszczególne elementy oprogramowania standardowego, jakkolwiek
występują
w
niej,
zwłaszcza w części
inwentaryzacyjnej,
nieścisłości
i
pomyłki
(np. w kolumnie dot. produktów IBM znalazły się wpisy o produktach Microsoft lub Cisco, wpisy
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w kolumnie „Windows roles”), brak informacji oprogramowaniu systemów „Dostawca Tożsamości” i
„Profil Zaufany”).. Ponadto na podstawie otrzymanej dokumentacji utrudnione jest powiązanie
oprogramowania zainstalowanego z informacjami o posiadanych licencjach, wsparciu i subskrypcjach,
gdyż w dokumencie [3] powiązanie pomiędzy zakładkami „Lista oprogramowania” i „OS” możliwe jest
poprzez kolumny odpowiednio „NR FAKTURY VAT” i „Fy”, które zawierają m.in. wartości „brak w
dokumentacji” i „nie dotyczy”.
W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej 9 grudnia br. stwierdzono, że do monitoringu
wykorzystywane jest jedynie o oprogramowanie Nagios, podczas gdy ze specyfikacji oprogramowania
(oraz spisu licencji) wynika, że CCA posiada inne oprogramowanie do monitoringu IBM Tiyoli
Monitoring, jednak nie jest ono używane do monitoringu systemu e PUAP.
2) Istotne ryzyka i skutki
W sytuacji awarii oprogramowania standardowego utrudniony jest dostęp do informacji
wsparciu.

O

jego

3) Zalecenia
1.

Uporządkowanie i ujednolicenie dokumentacji użytkowego oprogramowania, najlepiej
przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi umożliwiających prowadzenie bazy
konfiguracji.

2.

Uzupełnienie systemu monitoringu o posiadane i wykorzystywane produkty IBM Tiyoli
Monitoring.

4.3.1.2.
Specyfikacja wykorzystywanego sprzętu
Podstawą oceny specyfikacji sprzętu były powykonawcze projekty techniczne rozbudowy
platformy ePUAP oraz zestawienie inwentaryzacyjne, o których mowa w pkt. 3.3.1.1 ppkt.1. Dokument
[1] specyfikuje warstwę sprzętową w zakresie:
• serwerów IBM POWER: P770 oraz P550,
• serwerów IBM X: x3650, x3550,
• serwerów BLADE typ H (TYPE: 7875,7995,8853),
• macierzy dyskowych: IBM System Storage DS4700 Express, IBM Storwize y7000,
• przełączników SAN (Storage Area Network): I BM_2005_SG_SAN 1, I BM_2005_ATM_SAN 1,
• bibliotek taśmowych: IBM TS3100, IBM System Storage 3200,
• routerów: Cisco ASRJO01,
• przełączników sieciowych: Cisco Catalyst WS-4503-E, Cisco C2960-24TC-L, Cisco 4503E,
Cisco WS-C3750G-24T, Cisco WS-C3750X-24,
• za pór sieciowych: Juniper 55G550M, Juniper ISGJ000,
• urządzeń równoważenia ruchu sieciowego (bad bancing)/akceleratorów SSL: Cisco ACE
4710,
• urządzeń nCipher.
Dokument [3] specyfikuje w sumie 53 typy urządzeń oprócz wymienionych powyżej elementów
m.in. dyski, taśmy, półki macierzowe i blade, moduły zasilania, listwy zasilające, zasilacze itp.
Dokumenty [4] i [5] nie specyfikują konkretnego sprzętu, a jedynie wymagania wobec niego. Wśród
kluczowych elementów sprzętowych, które nie zostały wymienione w dokumencie [1] są:
• serwery IBM x3620 M3, Fujitsu RXJOOS7,Fujitsu RX200S8,
• serwery BLADE: HP Proliant BL46OC G6,
• macierze dyskowe: HP AG638B, HP STORAGEWORKS P2000,
• przełączniki SAN: IBM SAN24B-5,
• bibliotekę taśmową: HP STORAGEWORKS MSL2024,
• router: Cisco 2800,
-
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przełącznik sieciowy: Juniper JXU-8G E-TX-S,
zapory sieciowe: Cisco 5510, Fortinet FortiWeb 3000-Fsx, Fortinet FortiGate 621B,
Zgodnie z zestawieniem inwentaryzacyjnym gwarancją jest obecnie objęty następujący sprzęt:
•
serwery: Fujitsu RX100S7, Fujitsu RX200S8, I BMx3650
S
serwery BLADE: HR Proliant BL46QC G6,
S
macierze dyskowe: IBM Storwize y7000, HP STORAGEWORKS P2000,
przełączniki SAN: IBM SAN24B-5,
•
biblioteki taśmowe: IBM TS3JOO, HP STORAGEWORKS MSL2024,
•
router: Cisco 2851, CiscoASRiOOl,
przełączniki sieciowe: Cisco WS-C3750X-24, Cisco C2960,
•
urządzeń równoważenia ruchu sieciowego (bad bancing)/akceleratorów SSL: Cisco ACE
4710,
sieciowa: Cisco 5510.
•

1) Wnioski
Podstawą infrastruktury systemu jest w głównej mierze sprzęt firmy IBM (serwery, macierze
dyskowe, biblioteki taśmowe, przełączniki SAN) oraz firmy Cisco (routery, urządzenia równoważenia
ruchu sieciowego, zapory sieciowe)
Funkcjonują dwa ośrodki przetwarzania
co zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia ciągłości działania.
Dokumentacja specyfikująca sprzęt jest dość przejrzysta, jakkolwiek stwierdzono brak informacji
n/t sprzętu dostarczonego w 2014 roku. Występują również rozbieżności np. konfiguracja
wyspecyfikowanych w zestawieniu inwentaryzacyjnym serwerów prod-appweb nie jest ujęta w
żadnym z dokumentów powykonawczych projektów technicznych rozbudowy platformy ePUAP.
Dodatkowo, na podstawie rozbieżności w dokumentacji, a w szczególności dokumentów [1] i [3]
wskazać należy rozbieżności w dokumentacji dotyczącej infrastruktury technicznej a w szczególności
pomiędzy projektem powykonawczym rozbudowy infrastruktury [1] a wykazem elementów
rozbudowywanych [3].
Należy też podkreślić, iż, iż 20 czerwca 2015 roku wygasła gwarancja na istotne elementy
infrastruktury sprzętowej m.in.:
• serwery ROWER 770,
• serwery IBM BLADE,
• macierz IBM Storwize y7000,
• przełączniki Cisco WS-C3750X-24T-S i WS-C4503-E,
• przełączniki SAN: IBM SAN24B-5.
Ze względu na brak możliwości wglądu w logi konsol w trakcie oględzin serwerowni nie udało się ocenić
poziomu istotności sygnalizowanych problemów sprzętowych. Nie mniej za niepokojący należy uznać
fakt, że sygnalizacja ta występowała na prawie wszystkich obudowach BLADE i serwerach ROWER.
2) Istotne ryzyka i skutki
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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Brak gwarancji na kluczowe elementy sprzętowe oraz niedostateczny poziom monitorowania
infrastruktury sprzętowej może powodować zwiększenie częstotliwości awarii systemu oraz
wydłużenie czasu obsługi zgłoszeń.
3) Zalecenia
1.

Uporządkowanie i ujednolicenie dokumentacji w zakresie oprogramowania, najlepiej przy
wykorzystaniu dedykowanych narzędzi umożliwiających prowadzenie bazy konfiguracji.

2.

Przegląd na konsolach HMC, AMM raportów o występujących błędach i podjęcie działań w celu
wyeliminowania problemów.
4.3.1.3.

Proces zarządzania pojemnością

Na potrzeby audytu analizie poddano następujące dokumenty:
• procedury eksploatacyjne
• Raport z poziomu świadczenia usługi utrzymania systemów ePUAP, PEAP, SGBIP, SSDIR
oraz portalu do obsługi zbiórek publicznych
• Decyzja nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 lipca 2013”
• Rekomendacja dla Rozbudowy Infrastruktury ePUAP z dnia 25.05.2015 r.
• Raport z testów wydajnościowych z dnia 30.07.2015 r.
• Rekomendacja dla Rozbudowy Infrastruktury ePUAP y.2.0 z dnia 31.07.2015 r.
1) Wnioski
Analiza przekazanych dokumentów, w tym procedur eksploatacyjnych i raportów „Raport
z poziomu świadczenia usługi utrzymania systemów ePUAP, PEAP, SGBIP, SSDIP oraz portalu do obsługi
zbiórek publicznych” za kolejne miesiące, pokazała, że obecnie nie jest poprawnie realizowany proces
zarządzania pojemnością. Jedynie w comiesięcznych raportach zarządczych pojawia się wzmianka
fw tabeli ITIL w obszarze utrzymania) o realizacji procesu w zakresie projektowania usług oraz o tym,
iż zostanie on udokumentowany w 2Q 2016 r. Jedynym dokumentem, który może być traktowa ny jako
objaw zarządzania przez CPI/CCA pojemością systemu są zakładki w Arkuszu spisu inwentaryzacyjnego
CCA, które zawierają informację o wykorzystaniu miejsca w szafach rack w serwerowniach
Sytuacja taka ma miejsce mimo, że w „Decyzji nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 15 lipca 2013” zadania w zakresie zarządzania pojemnością konieczną dla zapewnienia
poprawnego i nieprzerwanego utrzymania systemów ePUAP, PAP i SSDIP zostało powierzone CPI. W
ramach zarządzania pojemnością powinny być realizowane:
1. Monitorowanie wykorzystania elementów infrastruktury oraz ich poszczególnych parametrów,
śledzenie trendów i planowanie rozwoju warstwy sprzętowo-systemowej.
2. Analiza i określenie „wąskich gardeł” systemu, przygotowanie propozycji rozbudowy, zmiany
istniejących zastosowania rozwiązań lub zastosowania technologii poprawiających wykorzystanie
infrastruktury.
3. Optymalizacja wykorzystania infrastruktury i strojenie jej komponentów w celu dostosowania
do wymagań oprogramowania użytkowego i zwiększenia stopnia realizacji określonych
parametrów (np. dostępności, skrócenia czasu odpowiedzi aplikacji).
4. Prowadzenie testów wydajnościowych oraz analiza działania aplikacji, w celu nabycia dogłębnej
wiedzy o sposobie jej działania i wymaganiach oraz określenia potencjalnych obszarów
do optymalizacji kodu.
W dostarczanych przez CCA dokumentach dotyczących realizacji umów w projekcie ePUAP2 brak
informacji o prowadzeniu prac związanych ze strojeniem środowiska, dostosowywania rozwiązania do
pojawiających się problemów wydajnościowych lub prób optymalizacji kodu aplikacji.
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Analiza przekazanych dokumentów:
• Rekomendacja dla Rozbudowy Infrastruktury ePUAP z dnia 25.05.2015r.
• Raport z testów wydajnościowych z dnia 30.07.2015r.
• Rekomendacja dla Rozbudowy Infrastruktury ePUAP y.2.0 z dnia 31.07.2015r
wskazuje, że przeprowadzone testy wydajnościowe mogły mieć charakter pozorny i miały stanowić
jedynie uzasadnienie przeprowadzenia zakupu sprzętu. Wadliwość przeprowadzonych testów
potwierdza fakt, że kolejne testy wydajnościowe na zbudowanej na podstawie rekomendacji
infrastrukturze nie potwierdziły spełnienia wymagań wydajnościowych. Poniżej szczegółowa analiza
testów opisanych w rekomendacji z 25.05.2015r:
1. Testy zostały źle przeprowadzone, opisane testy są testami obciążeniowymi mierzącymi
maksymalną wydajność systemu, a nie testami wydajnościowymi mającymi zmierzyć zakładaną
wydajność systemu na określonym poziomie patrz strona 10 z 43, tabela WPF 18.4 wynik etapu
2 i wynik etapu 1. Test wydajnościowy powinien zatrzymać się na poziomie spełnianej zakładanej
wydajności 100 reguł biznesowych na sekundę, tymczasem wykonany test szedł dalej, w efekcie
zaburzając pozostałe testy nie wiadomo czy pozostałe wyniki w postaci spadku wydajności
aplikacji w punkcie WPF 18.3 wynikały z większego obciążenia generowanego przez reguły
biznesowe czy też innych, nie znanych przyczyn.
2. Brak jest szczegółowych wyników testu oraz ich analizy: np. wykresy obciążenia w czasie.
3. Na podstawie przedstawionych wyników w tabeli 1.5, strona 10, oraz zaprezentowanych
wniosków w punkcie 1.7 nie możemy poprzeć rekomendacji w zakresie rozbudowy systemu gdyż:
a. Nie została osiągnięta zakładana wydajność systemu co oznacza, iż nie mamy punktu
odniesienia w postaci ile i jaki sprzęt jest wymagany do otrzymania zakładanej wydajności.
Dopiero z takimi danymi należy szacować rozbudowę.
sugerowana skalowalność
b. Brak jest określenia współczynnika skalowalności systemu
systemu na poziomie 65-75% jest szacowanym przybliżeniem, które jest całkowicie
niewiarygodne. Nie zostały przeprowadzone badania w kierunku
czy wzrost mocy
w poszczególnych warstwach prowadzi do zmiany wydajności systemu. Proponowane
przybliżenie zostało wysnute na podstawie polepszenia kilku parametrów pomijając
pogorszenie innych. Jednakże brak spełnienia podstawowych wymagań powoduje,
iż proponowane przybliżenie należy uznać za niemiarodajne.
c. Na podstawie zaprezentowanych wniosków
pkt. 1.7 można zauważyć, iż problem leży
w okolicy serwerów 5SF i tutaj należy szukać możliwości optymalizacji i rozbudowy.
d. Proponowana rozbudowa nie opisuje możliwości rozbudowy o mechanizmy typu cache,
mechanizmy przetwarzania asynchronicznego, mechanizmy skalowania horyzontalnego bazy
danych, mechanizmy cache-a aplikacyjnego.
e. Przeprowadzony test nie pokazuje wpływu urządzeń kryptograficznych na wyniki testu. Wpływ
ten nie był mierzony oraz nie został oszacowany.
Podobny, bardzo pobieżny charakter mają testy wydajnościowe zrealizowane przez PWPW. Brak
w raporcie informacji o obciążeniu komponentów systemu, brak informacji o ewentualnych
propozycjach rekonfiguracji.
-

—

—

—

—

-

2) Istotne ryzyka i skutki
1.
2.

Opóźnienie projektu ePUAP2 spowodowane brakiem infrastruktury koniecznej do uruchomienia.
Zakup infrastruktury nie zapewnił wymaganej wydajności systemu.
3) Zalecenia

1.
2.

Wdrożenie procesu zarządzania pojemnością.
Budowa kompetencji technicznych wymaganych do samodzielnego administrowania
i optymalizacji utrzymywanych systemów oraz nadzoru nad realizacją przez podmioty zewnętrzne
prac deweloperskich.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Podstawą
•
•
•

Konfiguracja urządzeń i oprogramowania
4.3.1.4.
oceny konfiguracji infrastruktury były:
Powykonawczy projekt techniczny rozbudowy platformy ePUAP Comarch Polska S.A.
Rekomendacja dla rozbudowy infrastruktury ePUAP Comarch Polska S.A.
Raporty utrzymania ePUAP w roku 2015
—

—

1) Wnioski
Na podstawie dostępnych dokumentów można stwierdzić, że konfiguracja infrastruktury
ePUAP została wykonana zgodnie z przyjętymi założeniami. Osobną kwestią jest jakość założeń i analizy
na podstawie której została dobrana infrastruktura sprzętowa oraz rozwiązania konfiguracyjne.
Natomiast brak plików konfiguracyjnych nie pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy
konfiguracji oraz jej zgodności z dokumentacją.
Przeprowadzone testy wydajnościowe [2] ujawniły duże i nierównomierne obciążenia
serwerów, dochodzące w niektórych przypadkach do 100% przy jednoczesnym obciążeniu serwerów
w innych częściach infrastruktury na poziomie 30-40%.
Dodatkowo klastry serwerów, pełniących taką samą funkcję, mają różną konfigurację
sprzętową, a co za tym idzie różną wydajność. Przy testach, dla serwerów w klastrze, różnice
w wydajności bywały ponad siedmiokrotne. Taka sytuacja wskazuje na nieprawidłową konfigurację
urządzeń rozkładających ruch (loadbalancer”ów).
Problemy wydajnościowe szczególnie były widoczne po wyłączeniu jednego z ośrodków
z przeznaczeniem na nowe środowisko. Spowodowało to problemy z dostępem bywały miesiące
z dziewięcioma dniami dużych utrudnień [3]. W wyniku tego znacząco spadło SLA. W prawidłowo
skonfigurowanym środowisku wyłączenie jednego ośrodka nie może degradować jakości i dostępności
usług.
-

2) Istotne ryzyka i skutki
Problemy wydajnościowe ograniczają dostęp do platformy ePUAP i obniżają funkcjonalność dla
jej użytkowników. Wyłączanie jednego z ośrodków z przeznaczeniem na rozwój platformy nie jest
dobrą praktyką pozbawia to system redundacji.
—

3) Zalecenia
1.

Zaleca się przeprowadzenie ponownej analizy wydajnościowej i obliczenie
zapotrzebowania na infrastrukturę sprzętową. W efekcie powinna nastąpić
optymalizacja konfiguracji oraz ewentualna rozbudowa o moc obliczeniową.

2.

Należy przeprowadzić szczegółowy audyt konfiguracji programowej urządzeń oraz
sprawdzić jej zgodność z dokumentacją powdrożeniową. Dla celów rozwoju i testów
należy stworzyć dedykowaną infrastrukturę.
4.3.1.5.

Konfiguracja sieci

Przedmiotem analizy było sprawdzenie obszaru infrastruktury sprzętowej w postaci sieciowych
urządzeń aktywnych systemu ePUAP.
Analizy dokonano na podstawie na
cej dokumentacji:
I_utrzymanie systemu zapór sieciowych.
_utrzymaniu systemu wykrywania włamań (I P5)
Procedura przełączenia ośrodków.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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0150525_Rekomendacja dla rozbudowy Infrastruktury ePUAP.
1) Wnioski
Po przeanalizowaniu dokumentacji można stwierdzić, że co prawda dokumentacja dotycząca
infrastruktury sieciowej w dokumencie PPT_131014_U7_02-01_110382RM_.pdf zawiera istotne
informacje o zasobach sieciowych, jednakże zapisy zawarte w procedurach eksploatacyjnych dotyczące
tego tematu są nieprzydatne.
Dla przykładu w procedurze PP-DP-InstrBezp opis podłączenia do Internetu ogranicza się do
lakonicznego opisu: „Lokalizację punktów styku podstawowego i zapasowego określa kierownik
jednostki organizacyjnej. Punkt podstawowy i punkt zapasowy powinny być umiejscowione w innych
lokalizacjach i powinna być wprowadzona dywersyfikacja dostawców Internetu.
Podłączenie do sieci ogólnodostępnej (Internet) w systemie ePUAR jest realizowane:
a) tylko poprzez jeden punkt styku (podstawowy) oraz przy użyciu środków zabezpieczających
(np. Firewall) określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej
w przypadku awarii podstawowego punktu styku połączenie realizować poprzez zapasowy punkt.”
Natomiast temat kontroli konfiguracji systemów i sieci precyzuje zapis:
„4. Kontrola konfiguracji systemów i sieci
1. Wszystkie stacje robocze, serwery oraz aplikacje wykorzystywane w systemie ePUAP muszą
mieć opracowaną dokumentację.
2. Eksploatacja systemu ePUAP odbywa się zgodnie z dokumentacją techniczną oraz
procedurami operacyjnymi.
3. Wymagane jest utrzymywanie aktualnego schematu sieci systemu.
4. System ePUAP powinien mieć utworzony rejestr wniosków o zmianę.
5. Dokumentacja systemowa powinna być aktualizowana po każdej zmianie w środowisku.
6. Osobą odpowiedzialną za opracowanie i aktualizowanie dokumentacji systemowej oraz
prowadzenie rejestru wniosków jest Administrator Systemu.
7. Zmiany na środowisku produkcyjnym powinny być poprzedzone testami akceptacyjnymi na
środowisku testowym.
8. Testy akceptacyjne są wykonywane przez Administratora Systemu.
9. Konfiguracja środowiska testowego jest analogiczna jak środowiska produkcyjnego.
10. Infrastruktura produkcyjna jest odseparowana od testowej.”
Wskazuje się tym samym administratorowi systemu potrzebę aktualizacji dokumentacji, bez
odwoływania się do konkretnych dokumentów oraz bez informacji gdzie są one dostępne.
Pc
31e
utrzymanie systemu za pór sieciowych.
utrzymaniu systemu wykrywania włamań (lPS).
Procedura przełączenia ośrodków.
nie udostępniają podstawowych informacji administratorom. Brak jest w nich wyjaśnień dotyczących
sposobu logowania do systemu, adresacji serwera, a nawet informacji o rodzaju systemu. Instrukcje
ograniczają się do wskazania zaleceń producenta np.: jak poruszać się po kilku zakładkach aplikacji „jak
sprawdzić działanie klastra fw czy sond ips.
Natomiast instrukcja przełączania ośrodków z podstawowego na zapasowy ogranicza się tylko
do informacji, iż należy uruchomić serwis/informacje o przerwie oraz że ośrodki przełączają się
automatycznie, co nie uznaje się z punktu widzenia administratora za dostateczną informację.
Instrukcja nie zawiera elementarnych informacji obejmujących wytyczne dotyczące konfiguracji,
adresacji, czynności sprawdzających, w sytuacji gdy nie zadziała automatyczne przełączenie..
Wykonawca Coma rch w dokumencie 20150525_Rekomendacja dla rozbudowy Infrastruktury
ePUAP.pdf (dotyczy odbioru Etapu 2 umowy) na stronie 20 rekomenduje rozbudowę architektury bez
wykonania pełnych testów całego systemu tj. infrastruktury sieciowej, przełączników dostępu
z Internetu. W testach nie uwzględniono także infrastruktury kryptograficznej, która ma kluczowy
-
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wpływ na działanie całego systemu. W Pkt. 5.3.1 Infrastruktura sieci LAN rekomendowana jest
wymiana przełączników, bez szacowania wymagań czy testów całego systemu. W dokumencie zaleca
się też zwiększenie przepustowości pomiędzy przełącznikami, brak jednak jakichkolwiek danych, które
sugerowałyby, że istnieje wąskie gardło pomiędzy tymi urządzaniami. Uwaga rekomendującego
wykonawcy skupiła się przede wszystkim na zwiększeniu wydajności urządzeń poprzez zastąpienie ich
nowszymi modelami, a jako uzasadnienie konieczności wymiany urządzeń podana została planowana
data zakończenia wsparcia w 2018 i 2019 roku. Nie ma to jednak żadnego uzasadnienie biznesowego.
W przypadku gdy nie zostały przeprowadzone żadne testy wydajnościowe, które wskazywałyby na
niską wydajność obecnie eksploatowanych urządzeń oraz potrzebę zwiększenia ich wydajności
rekomendowane jest zapewnienie wsparcia (supportu) dla tych urządzeń do chwili zakończenia
wsparcia przez producenta, zamiast zastępowania ich nowymi urządzenia.
2) Istotne ryzyko i skutek
W przypadku braku poprawnych procedur eksploatacyjnych i ich przestrzegania istnieje ryzyko
poniesienia wysokich kosztów odtworzenia systemu jak i utrzymania systemu.
3) Zalecenia
W okresie obowiązywania gwarancji należy egzekwować od wykonawców dostarczenie pełnej
dokumentacji, schematów sieci oraz skorygowanie ich i uzupełnienie procedur eksploatacyjnych.
4.3.1.6.
Opis interfejsów integracyjnych
Do wykonania analizy wykorzystano ii
zawarte w następujących dokumentach:
-

•

I

I

•
wnętrznymi_8.1
I.powykonwacy_projekt_techniczny.
•
Krajowa Szyna Usług jest zaimplementowana na oprogramowaniu klasy ESB (Enterprise Seryice Bus).
Do realizacji funkcjonalności ESB użyto oprogramowania IBM Integration Bus 9.0.0.1.
Analiza ww. dokumentów wskazała, iż Krajowa Szyna Usług (KSU) obsługuje następujące przypadki
użycia (UC) ([1] punkt 4.1.3):
• Nadawanie dokumentu
• Wysyłanie komunikatu ze zwrotnym adresem URL usługi
• Nadawanie komunikatu z adresem URI
• Uzyskiwanie danych z rejestru
• Odbiór dokumentu ze skrytki zwrotnej
• Nadawanie komunikatu z adresem usługi e-mail
KSU obsługuje asynchroniczną i synchroniczną wymianę informacji współpracując z Podsystemem
Komunikacyjnym (PK).
Interfejs KSU przewiduje bezpośrednie zwrócenie odpowiedzi bez udziału ePUAP. Usługi KSU
są wykorzystywane przez systemy zewnętrzne (usługi komunikacyjne, dostęp do rejestrów). Usługi
KSU udostępniane są przy pomocy WebSeryices.
KSU zawiera następujące komponenty ([3] punkt 5.2.5):
• Adaptery rejestrów
• WebSphere Message Broker

1) Wnioski
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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Specyfikacja i opis wymagań dla KSU są zawarte w diagramie obrazującym mapowanie
przypadków użycia (UC) na wymagania funkcjonalne uzupełniony o stabelaryzowane opisy mapowań
(punkt 4.1.3 [1] ). W podobny sposób został opisany model wykorzystania systemu (punkt 5.3 [1]). W
projekcie rozwiązania przedstawiono model interakcji w ramach KSU w postaci diagramu sekwencji
wraz ze stabelaryzowanymi opisami połączeń (punkt 5.1.2 [3]). Budowa i działanie KSU jest zawarta
w diagramie komponentów wraz z opisem połączeń i krótkimi komentarzami (punkt 5.2.5 [3]). Do opisu
procesów, komponentów użyto uniwersalnej notacji z użyciem języka UML 2.0. Dokumentacja opisuje
również projekt wdrożenia zawierający diagram wdrożenia, specyfikacją minimalnych wymagań
i konfigurację dla fizycznych komponentów przewidzianych dla KSU (punkt 6 [3]).
Dokumentacja zawiera jednak następujące nieścisłości:
• w diagramie przypadków użycia KSU (Specyfikacja Wymagań i Projekt Techniczny
rozbudowy [1]) brak zmapowania przypadku użycia „Nadaj z adresem URI” (UC.KSU.la) na
wymaganie funkcjonalne.
• w diagramie budowy KSU ([3] punkt 5.2.5, Rysunek 16 Budowa komponentowa Krajowej
Szyny Usług) brak odniesienia do komponentu „Adaptery Rejestrów” podczas gdy w opisie
budowy komponent jest wyszczególniony.
• w Powykonawczym Projekcie Technicznym [3] opisy sekwencji przepływów i zależności
są lakoniczne lub ich brak.
W dokumentacji brak opisu dotyczącego konfiguracji zadań na ESB (IBM Integration Bus). Ponadto
w zestawieniu procedur utrzymaniowych ([3]Tabela 6) nie ma dokumentu dotyczącego utrzymania
ESB. (nie ma takiego dokumentu również w dostarczonych materiałach)
2) Istotne ryzyka i skutki
1.

Ryzyka związane z nieprecyzyjną dokumentacją:
utrudnienie analizy procesów biznesowych,
utrudnienie dostosowania funkcjonalności KSU do ewentualnych zmian wymuszonych
przez wymogi biznesowe,
• w przypadku konieczności zmiany dostawcy oprogramowania istnieje ryzyko otrzymania
aplikacji niespełniającej wymogów bez możliwości reklamacji.
Ryzyko związane z brakiem opisu konfiguracji zadań na ESB utwdnia lokalizację
i rozwiązywanie problemów, których źródłem jest niewłaściwe działanie ESB.
•
•

2.
3.

Ryzyko związane z brakiem procedur utrzymaniowych dla ESB skutkuje problemami z bieżącą
konserwacją systemu oraz sprawnym rozwiązywaniem problemów i usuwaniem awarii ESB.

3) Zalecenie
1.

Działanie ESB ma kluczowe znaczenie dla działaniu systemu i udostępniania usług ePUAP
dlatego konieczne jest wytworzenie procedur utrzymaniowych opisujących główne działanie
administracyjne IBM Integration BUS, modyfikowania zadań, zarządzania wydajnością itp.

4) Zalecenie rozwojowe
1.

Ponadto należy usunąć nieścisłości z dokumentacji i dostosować ją do stanu faktycznego
(O ile komponent spełnia wymagania funkcjonalne), a także uzupełnić brakujące opisy.

Procedury instalacyjne
4.3.2.
Analizę obszaru przeprowadzono na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej:
ePUAP2_rozbudowa_instrukcja instalacji y2.pdf
1) Wnioski

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Z przeprowadzonej analizy wynika, iż procedury instalacyjne są niekompletne i na ich podstawie
instalacja środowiska ePUAP2 (zarówno testowego jak i produkcyjnego) jest bardzo utrudniona, jeśli
nie wręcz niemożliwa. W obecnej procedurze instalacyjnej brakuje w ogóle informacji o instalacji i
konfiguracji serwera aplikacyjnego Websphere Application Server, Websphere Portal Server, IBM HUP
Server, serwera NFS oraz serwera bazy danych DB2. W podpunkcie 8.2 „Konfiguracja źródeł danych”
mowa jest o załączniku nr 0, w której powinny znajdować się źródła danych oraz „instrukcji
administratora WAS”, zawierającej informacje o konfiguracji źródeł danych odpowiedzialnych za
komunikację serwera aplikacyjnego z bazą danych. Obu plików nie było w dostarczonej audytowi
dokumentacji. Brakuje procedury instalacji serwera Adobe LiyeCycle (oprogramowania do zarządzania
procesami biznesowymi) wykorzystywanego do formularzy.
2) Istotne ryzyka i skutki
J.

W procedurach instalacyjnych mogą występować błędy, jednakże w celu ich poprawnego
zdiagnozowania potrzebna jest instalacja testowa na nowo postawionym środowisku,
2. Brak znacznej części procedur instalacyjnych może spowodować problemy w instalacji środowiska
jak i aktualizacji oprogramowania ePUAP2,
3. Istnieje ryzyko związane z utrudnionym odtworzeniem środowiska po awarii, np. serwerów
fizycznych blade czy bazy danych DB2.

3) Zalecenia
Stworzyć/odnaleźć procedury instalacyjne, które dotyczą:
• Serwera aplikacyjnego Websphere Application Server
• Bazy danych DB2
• IBM HflPSeryer
• Serwera NFS
• Websphere Portal
• Adobe LiyeCycle
Przetestować wszystkie procedury instalacyjne na środowisku testowym w celu zweryfikowania
poprawności instrukcji.
4.3.3.
Umowy z dostawcami/gwarancje/licencje
Wyniki analizy umów zestawiono w poniższej tabeli. Informacje o dostawach zaczerpnięto
z dokumentu Zestawienie inwentaryzacyjne przekazane w formie arkusza kalkulacyjnego „00 Arkusz
spisu inwentaryz
)_CCA.xlsx”

2010/CPI/153/Nabino

2013/CPI/lzjsystem
Data

Dostarczone oprogramowanie:
Brak informacji
Dostawarczony sorzet:
1) HP ProLiant BL46Oc G6 (7 szt.)
wraz z BladeSystem c7000
Enciosure G2 HP,
2) HR P2000,
3) HP MSL2024,
4) Cisco ASA5510 (2 szt.),
5) Cisco 2851 (2 szt.),
6) HPTFT,
7) ZRAS800x1000
Dostawatoprora mowanie):
Brak informacji
.

..

60 miesięcy

.

.

60 miesięcy

Załącznikami do umowy
jest ORZ oraz oferta
wykonawcy, w której
jednak wykonawca
zastrzega szczegóły
dostawy.

Załącznikiem do umowy
jest tylko ORZ (brak

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości pubiicznej informacje techniczne, technoiogiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Dostawa (sprzęt):
Biblioteka taśmowa IBM TS3100

specyfikacji oferowanego
sprzętu/oprogramowania.
Par.2 ust. 6 umowy
dostawa
oprogramowania
standardowego jest
fakultatywna.
—

2013/CPI/16/Comarch

2013/CPI/18/COMARC
H

Brak informacji

Dostawa(oproramowanie):
Brak informacji
Dostawa (sprzęt):
1) Cisco WS-C3750X-24T-S (2 szt.)
2) Storwize V7000
3) Listwa IBM RDU 3 Fazy OU
Dostawa(oproRramowanie):
Brak informacji
Dostawa (sprzet):
1) Dysk twardy IBM 42D0410
300GB 15K 4 GB/s E DDM do
macierzy typu IBM DS4700 (22
szt.).
.

2013/CPI/19/IT Trade
an d R ecyc ing

2013/CPI/20/PWPW

2013/CPI/21/Matic

2013/CPI/24/
PENTACOMP

2013/CPI/7/COMARCH

Brak informacji
Dostawa(oproramowanie):
IBM Storwize V7000 Remote
Mirroring Software
Dostawa (sprzęt):
1) IBM Storwize V7000 (2 szt.)
2) AC Rower Supply (26 szt.)
3) Cisco 3750X (2 szt.)
4) IBM SAN 24B-5 (2 szt.)
Dostawa(oproramowanie):
Brak szczegółowej specyfikacji
Dostawa (sprzet):
1) Serwery Fujitsu RX100S7 (1
szt.) RX200S8 (8 szt.), IBM IBM
X3650 M4+HSM (4 szt.),
2) Serwer czasu Elproma NTS
5000
3) Rrzełącznik sieciowy Cisco
2960S-24TS-L (4 szt.),
4) Szafa Rack 642S 42U z konsolą
KVM 1U (2 szt.),
5) Terminal KyM, Fujitsu TFT JU
Dostawa(oproRramowanie):
1) systemy operacyjne: (RHEL),
MS Windows Server 2012,
2) serwery aplikacyjne: IBM
WebSphere: Application
Server, Message Broker,
.

60 miesięcy

48
miesięcy.

60 miesięcy

Załącznikiem do umowy
jest tylko ORZ (brak
specyfikacji oferowanego
sprzętu/oprogramowania

).
60
miesięcy.

.

48 miesięcy

Załącznikiem do umowy
jest oferta, zawierająca
jednak jedynie informacje
odnośnie
cen
bez
specyfikacji sprzętu.

Załącznikiem do umowy
jest tylko ORZ (brak
specyfikacji oferowanego
sprzętu/oprogramowania

).
60 miesięcy

. 24.
miesiące.

Załącznikiem do umowy
jest tylko ORZ (brak
specyfikacji
przedmiotu
umowy do oferty).
W ramach umowy zostały
dostarczone licencje na:
Comarch DRACO,

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. O zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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3)

4)

5)

produkty WEBowe: IBM

Comarch SOPEL,

WebSphere Portal Server, IBM

oprogramowanie

Web Content Manager,

standardowe

bazy danych: IBM lnfoSphere
Warehouse Departmental

dostawcy zmodyfikowane
systemu
pod
kątem

Edition,

ePUAP.

autorstwa

oprogramowanie dedykowane

Przełączniki

do wykonywania kopii
zapasowych lub archiwizacji:

figurują w wymaganiach.

SAN

nie

IBM Tiyoli Storage Manager TO,
oraz IBM Tiyoli Storage
Manager for Mail 10,
6)

oprogramowanie zarządzania
środowiskiem: produkty IBM
SmartCloud Application
Performance Management,

7)

oprogramowanie zarządzania
siecią: produkty IBM Tiyoli
Netcool,

8)

oprogramowanie poczty
elektronicznej: produkty MS
Exchange wraz z ochroną F
Secure Messaging Securyty
Gateway

9)

oprogramowanie
wirtualizacyjne (środowisko
deyeloperskie): VMware
ySphere oraz yCenter.

2013/CPI/72/Comarch

OproRramowanie:
Brak szczegółowej specyfikacji

Oprora

Załącznikiem do umowy

mowanie:

jest

Dostawa (sorzet):
1) Cisco ASR100J (2 szt.)

12 miesięcy

jednak jedynie informacje
specyfikacji sprzętu.

Cisco ACE-4710-O1-K9 (4 szt.)

Sprzet:

3)

BTK ELEKTRONIK (2 szt.)

60 miesięcy

.

brak informacji
Licencje na oprogramowanie do

2015/CPI/79/ENIGMA

1)

odnosnie

2)

2014/CPI/43/
AVTECHNIKA
Juniper

oferta,

..

24 miesiące

zawierająca
cen

bez

Dokument [3] nie zawiera
.

..

informacji sprzęcie.

N/d

ISGJOO

Wnioski
Do przeanalizowanych umów na dostawę sprzętu i oprogramowania nie załączono dokładnej

specyfikacji

dostarczanego sprzętu i oprogramowania obejmującej takie informacje jak model,

producent sprzętu czy wersja dostarczanego oprogramowania. Załącznikami do umów są głównie
opisy przedmiotu zamówienia, czyli listy wymagań wobec sprzętu

i

oprogramowania. W przypadkach

gdy załącznikiem jest również oferta wykonawcy zawiera ona jedynie informacje cenowe, bez
wskazania modelu czy wersji oferowanego produktu. Informacje na temat dostarczonego sprzętu
przedmiotu

umowy

—

zawarte są w dokumentacji inwentaryzacyjnej. Z uwagi

na

—

krótki czas

przeznaczony na działania audytu rekomenduje się przeprowadzenie weryfikacji zestawień urządzeń

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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oraz powiazania ich z zawartymi umowami w celu skontrolowania czy zaoferowane rozwiązanie spełnia
wymagania wskazane w SIWZ.
W większości przypadków okresy gwarancyjne na produkty wynikające z umów są dłuższe niż
wymagane w specyfikacjach zamówień, jakkolwiek nie dotyczy to przypadku dostawy kluczowych
elementów sprzętowych (2013/CPI/7/COMARCH), których gwarancja wynosiła 24 m-ce i wygasła na
dzień przeprowadzania działań audytowych.
2) Istotne ryzyka i skutki
Brak wskazania przez Zamawiającego dołączania szczegółowej specyfikacji oferowanych przez
wykonawców rozwiązań podczas składania ofert lub na etapie zawierania umów utrudnia weryfikacje
zgodności dostaw z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.
3) Zalecenia
1.

Wymaganie w postępowaniach przetargowych na etapie składania ofert specyfikacji
oferowanego rozwiązania wraz ze wskazaniem modelu, producenta, wersji lub dołączanie kart
katalogowych.

2.

Zamieszczanie w umowach w postaci załączników dokładnych specyfikacji przedmiotu umowy.

3.

Przeprowadzenie analizy, czy dostarczone oprogramowanie i sprzęt spełnia stawiane
wymagania.

Raport z wizji lokalnej przeprowadzonej w siedzibie Centrum Cyfrowej
Administracji w Warszawie, ul. Syreny 23 w dniu 9 grudnia 2015r.
Niniejszy raport obejmuje część wizji lokalnej dotyczącej zagadnień związanych bezpośrednio
z utrzymaniem systemu ePUAP.
Ze
4.3.4.

Według informacji przekazanej przez stronę CCA struktura utrzymania opiera się o trzy linie
wsparcia. Pierwsza linia wsparcia fSeryice Desk) zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń (telefoniczne,
poczta elektroniczna) i przekierowywaniem zgłoszeń. Drugą linią wsparcia jest zespół monitorujący
(tryb pracy 24/7). Zespół monitorujący ma za zadanie reagować na alerty wysyłane przez systemy
monitorujące. W przypadku wystąpienia alertu zespół monitorujący ma możliwość podjęcia czynności
naprawczych. Jeżeli w ocenie zespołu monitorującego nie możliwości usunięcia awarii własnymi
zasobami incydent przekazywany jest do właściwego zespołu administratorów.
Podobny tok postępowania jest przyjęty przy rozwiązywaniu incydentów przekazywanych przez
Seryice Desk.
Zadaniem zespołu administratorów wykonywanie bieżących czynności związanych
z zapewnieniem poprawnego działania systemu ePUAP i infrastruktury wspierającej system. W ramach
obowiązków administratorów jest również usuwanie awarii systemu związanych z infrastrukturą oraz
zarządzanie pojemnością (każdy administrator prowadzi ewidencję właściwą dla swojego obszaru)
Administratorzy aplikacji poza główną administracją aplikacjami zajmują się analizą zmian
rozwojowych i funkcjonalnych aplikacji oraz zgłaszaniem zapotrzebowania na zmiany, a także
testowaniem nowych wersji aplikacji przed ich wdrożeniem na środowisko produkcyjne przez
administratorów utrzymania.
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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W oparciu o wypowiedzi kierownika Wydziału Utrzymania i Usług wszystkie czynności
standardowe i awaryjne wykonywane są w oparciu o procedury dostarczone przez dostawcę systemu
ePUAP z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy poszczególnych administratorów.
Podczas rozmów poruszono również zasady administrowania systemem DRACO/SOPEL oraz
ewentualnymi problemami z tym związanymi. Według przedstawicieli CCA ze względu na fakt, że jest
to oprogramowanie licencyjne (licencja firmy COMARCH) nie ma możliwości uzyskania szczegółowych
informacji na temat działania tego systemu. W przypadku problemów z systemem DRACO/SOPEL
wzywane jest wsparcie producenta.
W ramach wizji lokalnej zostali również zaprezentowani pracownicy i stanowiska pracy
poszczególnych komórek organizacyjnych związanych z utrzymaniem systemu ePUAP fSeryice Desk,
monitoring operatorzy, administratorzy infrastruktury i utrzymania, administratorzy aplikacji).
Opis pomieszczeń struktury organizacyjnej utrzymania systemu:
Seryjce Desk
Pomieszczenie podzielone na dwie części szklaną ścianką działową. W jednej części
są stanowiska pracy operatorów przyjmujących zgłoszenia telefoniczne. Operator wyposażony jest
w stanowisko komputerowe oraz słuchawki z mikrofonem. W drugiej części pomieszczenia znajdują się
stanowiska operatorów przyjmujących zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pomieszczenie monitoringu
W pomieszczeniu poza stanowiskami komputerowymi operatorów podwieszone są 4 monitory
wyświetlające czujki systemów monitorujących.
Pomieszczenie administratorów systemowych i administratorów infrastruktury
W pomieszczeniu znajdują się typowe stanowiska komputerowe.
Pomieszczenie administratorów aplikacii
W pomieszczeniu znajdują się typowe stanowiska komputerowe.
Pomieszczenie jest współdzielone z pracownikami zatrudnionymi przy projekcie rozbudowy ePUAP.
-

1) Wnioski
1.
2.

3.

Organizacja utrzymania zarządzenie zmianą systemu ePUAP jest zgodna z dobrymi
praktykami (ITIL)
Posługiwanie się wyłącznie procedurami, zwłaszcza w przypadku procedur awaryjnych,
może generować problemy w przypadku sytuacji stresowej (reżim czasowy, nocne godziny
pracy) lub niedostępności administratora obszaru objętego procedurą.
Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania systemu DRACO/SOPEL w znacznym stopniu
ułatwiłoby określnie źródła problemu w przypadku awarii systemu.

2) Ryzyka i skutki
1.

Ryzyko związane z posługiwaniem się wyłącznie procedurami
•

w przypadku sytuacji stresowej istnieje niebezpieczeństwo pominięcia istotnego kroku
procedury lub wykonania kroku na niewłaściwym zasobie co może skutkować
koniecznością ponowienia wykonywania procedury, a najgorszym przypadku wywołanie
lub pogłębienie awarii
• w przypadku procedur wyzwalanych okresowo w dużych odstępach czasu (np.: kwartalnie,
półrocznie rocznie) istniej zwiększone prawdopodobieństwo niewykonania procedury na
skutek zapomnienia
• w przypadku wdrażania nowego pracownika do wykonywania czynności administracyjnych
i awaryjnych opisanych w procedurach wymagany jest znaczny okres czasu
•Ryzyko związane z ograniczoną wiedzą na temat funkcjonowania systemu
•

w przypadku awarii w systemie ograniczona wiedza na temat funkcjonowania systemu
może spowodować wydłużenie czasu analizy przyczyn awarii całego
systemu.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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3) Zalecenia
Dotyczy ryzyka związanego z posługiwaniem się wyłącznie procedurami:
wytworzyć instrukcje stanowiskowe dla administratorów dla krytycznych czynności (np.:
włączenie/wyłączenie ośrodka, przełączenie roli ośrodków, zatrzymanie/przywrócenie
replikacji baz danych, odtworzenie replikacji po awarii sprzętowej itp.) w formie listy
sprawdzeń z kolejnymi czynnościami; instrukcja powinna być tak napisana aby na jej
podstawie było możliwe wykonywanie poszczególnych kroków (każdy krok powinien
opisywać również opis weryfikacji poprawności wykonywanej czynności) przez osobę
posiadającą podstawową wiedzę w zakresie opisywanej czynności
• Wytworzyć instrukcje stanowiskowe jw. dla czynności wykonywanych przez operatorów w
Zespole Monitoringu.
• W oparciu o czasy wyzwalania procedur dotyczących wykonywania czynności cyklicznych
wytworzyć szczegółowe harmonogramy odwołujące się do instrukcji stanowiskowych

4.4. DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA
4.4.1.
Procedury eksploatacyjne i administracyjne
Analiza w zakresie eksploatacji i administracji systemu ePUAP została przeprowadzona na
CCA, w tym następujących procedur:
podstawie
_zarzadzanie kontami.
L.Zarządzanie serwerami Red Hat.
I..dodanienowegoca.
procedura zarządzania certyfikatami ZTS.
procedura zarządzania certyfikatami ePUAP.
restart crlproxy.
Analiza logów Microsoft Windows Server.
Analiza logów systemów MS i Exchange.
procedury ePUAP-edge.
utrzymanie systemu antywirusowego.
I_Monitorowanie_Poprawnosci_Dzialania_Systemu.

I

..procedury ePUAP-firmware.
procedury eRUAP-monitoring_lTM.
procedury ePUAP-SAN.B
_Zarządza nie usługami systemowymi.
Zarządzanie systemem backupowym.
Monitorowanie Bezpieczeństwa.
procedura deaktywacji konta użytkownika.
_procedura zarządzania certyfikatami Cisco ACE.•
_Zarządzanie kontami systemowymi_ePUAP.
Microsoft Domain Replication Status Check.
Microsoft Exchange Health Status Check.
_Proced u ra_rozprowadzająca_AS.
tworzenie kopii zapasowych systemów zabezpieczeń

•
•

sieciowych U
Procedura backupu wyszukiwarki.docx
Procedura monitoringu dla systemu RESP.docx
Procedura odzyskiwania maszyny wirtualnej Nagios z backupu.pdf
Nagios ePUAP.pdf
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Przytoczone procedury opisują m.in. w jaki sposób nadawać uprawnienia dla kont użytkowników
systemów, jak zarządzać serwerami RedHat, w jaki sposób dodawać certyfikaty, jak analizować logi
oraz jak zmienić konfigurację IBM HTTP Seryera odpowiadającego za przepuszczanie ruchu webowego
do części aplikacyjnej.
1) Wnioski
Analiza przeprowadzona na procedurze
zarzadzanie kontami.
dotyczącej systemów AIX jak i RedHat, wskazuje iż zawiera informacje na temat dodania, usunięcia,
zablokowania kont oraz zmiany hasła użytkowników na powyższych systemach. Informacje te zostały
opisane w sposób prawidłowy, jednakże brakuje w niej danych dotyczących sposobu zarządzania
kontami Adobe LiyeCycle. Adobe LiyeCycle wykorzystywany do przepływu dokumentów poprzez
generowane formularze w formacie pdf to całkowicie oddzielny system zarządzania procesami
biznesowymi, który posiada rozbudowaną politykę z uprawnieniami, który powinien zostać
uwzględniony w rzeczonym dokumencie.
Procedura
Zarządzanie serwerami Red Hat. posiada błędy

.„oza
tym analiza rzeczonej procedury wykazała brak informacji o tym
oprogramowanie jest
zainstalowane na serwerach RedHat, gdzie znajdują się logi mogące pomóc w analizie występujących
problemów z systemem, w jaki sposób uruchamiać, restartować, wyłączać procesy na serwerze.
Sposób w jaki zostały sformułowane treści procedury pozwala zakładać, że została ona sporządzona z
pominięciem procesu testowania.
W dokumencie
dodanienowegoca. zawarte są informacje
o czynnościach, które należy wykonać, aby dodać nowy urząd certyfikacyjny CA. Procedura została
opisana w sposób prawidłowy, wszystkie czynności do wykonania są opisane szczegółowo, każda
wykonywana czynność i wymagania co do zdefiniowania wartości dla nowego urzędu są prawidłowo
wyjaśnione i opisane, a tabela zawierająca definicję zastosowań jest przejrzysta i czytelna.
Zarządzanie certyfikatami ZTS oraz ePUAP zostało opisane w dokumentach o nazwie:
_procedura zarządzania certyfikatami ZTS.doc,
_procedura zarządzania certyfikatami ePUAP
Celem procedur jest opis sposobów
postępowania w celu zarządzania certyfikatami w ePUAP w obrębie „Zaufanej Trzeciej Strony”.
Według zawartej terminologii są to urządzenia zawierające HSM na potrzeby podpisywania
komunikatów. W dokumentach zawarte są czynności generowania wniosków o certyfikat oraz
instalacji certyfikatu dla urządzeń z HSM. Obie czynności zostały opisane w sposób prawidłowy
i szczegótowy. Każdy podpunkt danej czynności zawiera wyczerpujące informacje o tym wjaki sposób
go wykonać.
rrlproxyiest mowa o czynnościach
W procedurze I
polegających na restarcie oprogramowania I
Czynności te zostały opisane w sposób
prawidłowy, zastrzeżenia budzi jednak to, iż wynika z niej iż odebranie zgłoszenia w sprawie
problemów z CRL jest jednocześnie informacją, która powoduje, że od razu wykonywany jest restart
usługi. Przed uruchomieniem procedury restartującej oprogramowanie powinna być informacja o tym
jak i gdzie zweryfikować czy aby na pewno wina leży po stronie oprogramowania. W związku
z powyższym w dokumencie powinny znaleźć się informacje o zweryfikowaniu logów jak i przykładowe
wpisy w logach, które jednoznacznie stwierdzają problem z
-
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O procedurach uruchamianych cyklicznie, mowa jest w dokumentach:
Windows
Server
Analiza
logów
oraz
Microsoft
Analiza logów systemów MS i Exchange.doc. Dotyczą one serwera Windows i systemu
MS Exchange. Procedury zostały opisane w sposób mało szczegółowy, brakuje przykładów
pojawiających się btędów. W procedurach powinna też istnieć lista kroków do wykonania
z możliwością wpisania daty wykonania z podpisem listy w celu późniejszej weryfikacji.
Procedura
procedury ePUAP-edge
mówi o rekonfiguracji
serwera http. Dokument jest mało szczegółowy i pobieżny. Wskazuje na konieczność modyfikacji
dwóch plików
bez
wyjaśnień w jaki sposób i co należy przekonfigurować. Nie ma również opisanych parametrów
racyjnych,( „emożnazmieniać,jakrównieżt

I

Z przeanalizowanych procedur dotyczących monitoringu wynika, że system monitorujący bazuje
na rozwiązaniach Nagios oraz ITM. W procedurze „Nagios ePUAP.pdf” brakuje jednak bardziej
szczegółowych informacji na temat listy monitorowanych usług, systemów. W pkt. „2 INSTALACJA
NAGIOS” znajduje się informacja, że dokonano migracji maszyny z wcześniej zainstalowanego serwera
na nowy adres. Brakuje kroków na podstawie których serwer został zainstalowany.
W procedurze,,
procedury ePUAP-monitoring ITM.” opisano
sposób konfiguracji i zarządzania systemem IBM Tiyoli Monitoring.
Zastrzeżenia budzi brak informacji o tym czy agent systemu monitorującego ITM musi być
uruchamiany na systemie z prawami użytkownika root.
W
dokumencie
„
Procedura_rozprowadzająca_AS.”
przedstawiono tryb wykonywania procedur utrzymaniowych. Szczegółowo opisano zakres
i okoliczności stosowania poszczególnych procedur. Zabrakło natomiast harmonogramu realizacji
poszczególnych czynności administracyjnych w podziale na zmiany/zespoły. W Tabeli nr J Lista
procedur, zawarto informację na temat typu procedury w podziale na ciągłą i incydentalną nie
uwzględniając przy tym konkretnych terminów wykonywania procedur. Typ procedury powinien
jednoznacznie określać terminy i okoliczności wykonywanych czynności.
Przykładowo:
• Ciągła —wykonywana codziennie o godzinie 7:30.
• Incydentalna
szczegółowy opis okoliczności w jakich powinno nastąpić wykonanie
procedury.
—
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Wśród dostępnych procedur brakuje istotnej instrukcji administracyjnej dotyczącej zmiany
haseł. Procedura powinna zawierać informacje na temat polityki zmiany haseł, na jakich zasobach
i z jaką częstotliwością powinna być wykonywana. Dodatkowo mając na uwadze względy
bezpieczeństwa dla każdej instrukcji powinny zostać wyszczególnione czynności, które należy podjąć
w przypadku utraty hasła.
Brakuje również procedur zarządzania systemem uwierzytelnia nia i a utoryzacji oprogramowania
DRACO firmy Comarch. Comarch Security Access Manager (DRACO) wykorzystywany jest zarówno do
uwierzytelniania dostępu jak i autoryzacji operacji użytkowników.
2) Istotne ryzyka i skutki
1.

2.

3.
4.
5.

Ryzyko związane z awarią systemów w związku z zastosowaniem się do błędnego ppkt. 10
z procedury
Zarządzanie serwerami Red Hal
dotyczącego
wyłączenia serwera,
Brak znajomości systemu Draco i procedur z nim związanych może skutkować poważnymi
utrudnieniami w diagnozowaniu problemów, nadawaniu uprawnień czy też skutecznym
rozwiązywaniu awarii.
Brak procedury zarządzania kontami Adobe LiyeCycle, mogący skutkować dłuższym oczekiwaniem
na utworzenie dostępów do systemu Adobe.
Brak informacji o weryfikacji istniejących procedur na środowisku testowym
Brak polityki haseł i procedur ich zmiany na wszystkich elementach systemu może zaburzyć
bezpieczeństwo systemu.
3) Zalecenia

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Stworzenie brakujących procedur oraz uzupełnienie istniejących procedur o kluczowe informacje
Niezwłoczne zweryfikowanie procedur eksploatacyjnych na środowisku testowym. Do czasu, gdy
procedury nie zostaną przetestowane nie ma pewności, że są aktualne i podczas ich użytkowania
nie wystąpią w nich błędy techniczne mogące zagrażać dostępności systemu ePUAP2.
Uzupełnienie dokumentu „Nagios ePUAP.pdf” o brakujące zestawienie monitorowanych usług
i zasobów oraz o brakujące instrukcje instalacji systemu monitoringu.
Zmiana w konfiguracji systemu monitoringu IBM Tiyoli Monitoring, aby agent po stronie systemów
monitorowanych pracował na innym użytkowniku niż root.
Rozszerzenie dokumentu
Procedura_rozprowadzająca_AS
o brakujący harmonogram realizacji poszczególnych procedur w podziale na zmiany/zespoły
utrzymaniowe z uwzględnieniem konkretnych terminów realizacji procedur ciągłych,
incydentalnych i opisem okoliczności ich realizacji.
Stworzenie procedury i spójnej polityki zmiany haseł na wszystkich zasobach systemu.

4.4.2.

Procedury aktualizacyjne
Na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej przeprowadzono analizę procedur
eksploatacyjnych odpowiadających za aktualizację poszczególnych elementów systemu. Analizie
poddano
_Aktualizacja platformy systemowej i programowej MS

nia_a ktualizacji_oprogramowania_Draco•
[aktuaIizacja_aplikacji_EAR.
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ePUAP_Aktualizacja

elementów

1ura wgrania aktualizacji oprogramowania Draco.
LAktualizacja platformy systemowej i programowej
Microsoft Windows Server i Exchange
Aktualizacja platformy systemowej i programowej
_aktualizacja urządzeń sieci i zabezpieczeń
_procedury ePUAP-firmware.
-.

1) Wnioski
Dokumenty zawierają opisy czynności jakie administratorzy z różnych obszarów systemu
powinni wykonywać podczas aktualizacji elementów systemu. Brakuje w nich procedury
rozprowadzającej i regulującej wykonywanie procedur aktualizacyjnych. Procedury obejmują tylko
wybrane elementy środowiska nie obejmują wszystkich elementów systemu. Brakuje również
procedur do aktualizacji platformy systemowej linux, aktualizacji jayy na poszczególnych serwerach
aplikacyjnych czy platformy systemowej AIX. Aktualizacja jednego z elementów systemu może mieć
istotny wpływ na poprawne dziatanie pozostałych jego elementów. Powinien zatem istnieć
udokumentowany plan aktualizacji i testów całego środowiska z uwzględnieniem wpływu i zależności
aktualizowanych składników na resztę systemu. W badanych procedurach brak informacji
o konieczności wykonania testów na środowisku testowym przed produkcyjnym wdrożeniem
aktualizacji.
Wymienione powyżej procedury odnoszą się do aktualizacji serwerów opartych na systemie
Windows, brakuje natomiast informacji wjaki sposób aktualizowane są systemy Linux czy AIX.
Brakuje również informacji gdzie znajduje się i w jaki sposób jest aktualizowane centralne
repozytorium pakietów, a także listy zasobów wraz z informacją jak często powinny być aktualizowane.
Np. w procedurze
procedura wgrania
aktualizacji
oprogramowania Draco
wymieniona jest lista zasobów, na które trzeba się zalogować w celu
wykonania czynności zw. z aktualizacją. Procedura nie zawiera jednak adresacji lp tych zasobów.
Poza wskazanymi powyżej brakami, te procedury, które zostały stworzone oraz poddane
audytowi napisane są poprawnie i wyczerpująco opisują zakres i sposób wykonywania danych
czynności.
2) Istotne ryzyka i skutki
1.

Brak informacji na temat środowiska testowego i scenariuszy testowych na podstawie których
można ocenić wptyw aktualizacji systemów operacyjnych, poprawek security i zasobów
sprzętowych (firmware) na stabilność działania systemu. Brak testowania wpływu poprawek może
mieć wpływ na ciągtość działania usługi.
2. Brak procedur wycofywania aktualizacji co w przypadku problemów przy wgrywaniu aktualizacji
może prowadzić do poważnych utrudnień w pracy całego systemu.
3) Zalecenia
1.

Stworzenie procedury rozprowadzającej procedury aktualizacyjne. Aktualizacje to kluczowy
element codziennej administracji tak skomplikowanym systemem i brak ogólnego planu
wprowadzania poprawek może prowadzić do poważnych utrudnień w pracy systemu. Procedura
powinna zawierać opis przyjętej polityki wprowadzania poprawek i aktualizacji, powinna zawierać
opis procesu testowania na środowisku testowym. Powinna zawierać opis zależności
poszczególnych elementów systemu np. to, że aktualizacja systemu operacyjnego ma wpływ na
działanie serwera aplikacyjnego WebSphare itp.
2. Utworzenie scenariuszy testowych których wykonanie po instalacji aktualizacji na danej platformie
systemowej pozwoliłoby ocenić czy system działa poprawnie, stabilnie i czy nie ma negatywnego
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3.

4.
5.

wpływu na inne elementy środowiska.
Zbudowanie centralnego repozytorium pakietów dla poszczególnych platform systemowych,
oddzielnie dla systemów Linux, AiX i Windows. Repozytorium powinno być wydzielone dla
środowiska testowego, gdzie trafiałyby pakiety do testów i repozytorium produkcyjne gdzie
trafiałyby tylko przetestowane i sprawdzone paczki z których wykonywano by aktualizacją
środowisk produkcyjnych.
Do w każdej procedury należy dołączyć rozdział opisujący czynności mające na celu bezpieczne
wycofanie zainstalowanych poprawek czy aktualności.
W celu pełnej weryfikacji poszczególnych procedur utrzymaniowych i eksploatacyjnych należy je
wykonać na środowisku testowym.

Procedury awaryjne
4.4.3.
Niniejszy raport obejmuje część dokumentacji opisującej procedury związane z ciągłością pracy
systemu ePUAP2. W materiale opisane zostały procedury awaryjne dotyczące w szczególności
przełączenia pracy systemu na ośrodek zapasowy, wykonywanie i odtwarzanie danych z kopii
bezpieczeństwa.
Analizie poddane zostały wybrane procedury opisane w następujących dokumentach:
procedury ePUAP_Zarządza nie awariamii.
procedura awaryjna w przypadku awarii HSM.
procedura awaryjna w przypadku awarii systemu
tworzenie

kopii

zapasowych

systemów

zabezpieczeń

Zarządzanie systemem backupowym.
[Procedura przełączenia ośrodków.
S
EP UAP_Plan_ciągłości_działania .doc
przygotowanie serwera typu bladem
Procedury opisują kroki jakie powinny zostać podjęte w przypadku awarii, a także ścieżkę
wymiany korespondencji (pisemnej i/lub werbalnej) w przypadku wykrycia usterki. Wszystkie dzielą
zadania i odpowiedzialności na obszary, za które odpowiadają poszczególne grupy administratorów
(np. za obszar dotyczący sieci odpowiada zespół administratorów sieci, za bazy danych administrator
baz danych itd.). Taki podział w przypadku procedur awaryjnych niesie jednak za sobą zagrożenie
wydłużenia czasu usunięcia awarii (np. na skutek niedostępności jednego z administratorów). Dużą
wadą przeanalizowanych procedur jest też ich mała precyzyjność i brak uszczegółowienia
poszczególnych jej kroków. Dobrą praktyką jest tworzenie procedur zawierających ogólne kroki
postępowania, w których zawarte są odnośniki do istniejących, bardziej szczegółowych instrukcji.
Powyższe dokumenty zawierają dużo literówek, które nie byłyby wielką wadą, gdyby nie fakt, iż w kilku
miejscach całkowicie zmieniają sens procedury, albo wprowadzają użytkownika w błąd.
Przykłady nieścisłości w omawianych procedurach awaryjnych:
1.
tworzenie
kopii
zapasowych
systemów
zabezpieczeń
.

-

„Procedura odtworzenia kopii zapasowej konfiguracji NSM
Cel: Utworzenie kopii zapasowej konfii
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2.

Procedura jrzełczenia ośrodków.
„15. Przełączenie elementów systemu ePUAP z powrotem na ośrodek zapasowy następuje
dokładnie wg kroków 1-18.”
Wskazać jednakże należy, iż w omawianym dokumencie opisano zaledwie 16 kroków.
Należy zauważyć w tym miejscu, że nieścistości występują w procedurach awaryjnych, które
wykonywane są zazwyczaj pod presją czasu,, winny być one zatem pisane w sposób możliwie jasny.
Przekręcenie nawet jednego wyrazu może wprowadzić pracownika w błąd, wydłużyć czas reakcji i
doprowadzić do poważnego błędu.
Procedura przełączenia ośrodków
„B. Przełączenie serwerów niered undantnych zarządzanych systemem IBM Director.
Maszyna redundalne którym należy zmienić kierunek replikacji:”
Powyższa procedura zawiera „szczegółową” instrukcję wykonania przełączenia elementów sieciowych
o treści:
„6.2.2. Szczegółowa proced ura postępowania
/wyłzenie
„-

W ocenie audytora powyższa procedura nie określa podstawowych czynności dla administratora,
tj. sposobu logowania (hhtp czy ssh), czy adresu firewalla, na którym należy konfigurować reguły
dostępu. Cały dokument został przygotowany w sposób nieprecyzyjny, co więcej występują w nim
uchybienia mogące wprowadzić w błąd administratora np. tytuł jednego z podpunktów procedury
przełączenia mówi o serwerach nieredundantych, a treść procedury o serwerach redundantnych.
W dokumentach znajduje się też kilka błędnych założeń jak np.
1. EPUAP_Plan_ciągłości_działania.doc
W punkcie stanowiącym o złożeniach do przełączenia ośrodków zostało napisane:
„Zapewnienie przerwy serwisowej o odpowiedniej długości (zapewniającej czas na przełączenie
ośrodków, propagację adresacji BGP, wykonanie testów akceptacyjnych 2 dni)”
Jednakże ze względu na znaczenie systemu udostępnionego urzędnikom, obywatelom
i przedsiębiorcom należy podkreślić, iż dwudniowe okno serwisowe jest nie do zaakceptowania.
Dodatkowo inne dokumenty wskazują, że ośrodki są na bieżąco replikowane, zatem czas potrzebny na
przełączenie jest całkowicie niezrozumiały. W dokumentacji nie wskazano żadnych powodów takiego
założenia.
Zarządzanie systemem backupowym
Tworzenie kopii zapasowych czyli tzw backup baz danych nie zawiera backupu archiye
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z dokumentem „Plan ciągłości działania.doc” backupy baz danych są wykonywane
„a baz EPUAP, NDDB,
iera na TSM”ie są
przygotowanie serwera typu blade.doc
Procedura zawiera praktykę podłączania serwerów do internetu w celu pobierania aktualizacji.
Dobra praktyką jest, aby tam gdzie nie jest to niezbędne nie otwierać ruchu sieciowego
w kierunku z/do Internetu. Na potrzeby instalacji aktualizacji konfiguruje się serwer w sieci
wewnętrznej z repozytoriami pakietów, do którego łączą się poszczególne serwery i z niego pobierają
aktualizacje. Zasilanie odbywa się poprzez pobranie repozytoriów na komputer z dostępem do
Internetu i przeniesienie ich na nośniku danych na serwer repozytorium.
4. [
)towane serwera typu blade.doc

Nie zaleca się takiego rozwiązania, gdyż może ono prowadzić do rozbieżności czasu na
serwerach. Optymalne jest używanie jednego serwera, drugi natomiast powinien być wskazany jako
zapasowy i używany wytącznie w przypadku niedostępności pierwszego. Można też używać nazwy DNS
zamiast adresu lp i w przypadku awarii podmienić tylko wpis na serwerze DNS.
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5.

6.

7.

W przypadku awarii operator nie jest w stanie podjąć samodzielnie próby naprawy systemu, gdyż
zadania zostały rozpisane na administratorów danej dziedziny. Powoduje to wydłużenie przerwy
w działaniu systemu, a w przypadku nieosiągalności danego administratora (np. godziny nocne,
święta, przypadki losowe) ta przerwa może być bardzo znacząca.
Brak copypool na TSM w przypadku uszkodzenia tasiemki powoduje, że w przypadku awarii bazy
danych gdy trzeba się cofnąć do ostatniego dobrego backupu, zostanie stracony co najmniej jeden
dzień danych.
Używanie zewnętrznych serwerów DNS powoduje ryzyko podstawienia adresu np. RHN na
spreparowany serwer. Wtedy nieświadomy niczego administrator ściąga aktualizację pakietu,
która w rzeczywistości jest złośliwym oprogramowaniem. Powoduje to możliwość dostępu hakera
do wnętrza systemu i uzyskania dostępu do danych wrażliwych i/lub ich usunięcia.
3) Zalecenia

1.

Weryfikacja i poprawienie polityki backupowej w zakresie:
• konfiguracji zadań administracyjnych
• konfiguracji puli copypool
sposobu backupowania baz danych backup bezpośrednio na TSMa
• backupowania archiyelogów
• backupowania stacji mgm
• backupowania serwerów bezpieczeństwa
—

2.
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Konfiguracja wewnętrznego serwera repozytorium pakietów RedHat, z którego będą się
aktualizowały wszystkie serwery w systemie. Pakiety będą pobierane na komputer z dostępem do
Internetu, a następnie przenoszone na nośniku danych na serwer repozytorium.
4. Konfiguracja LVM na serwerach RedHat ułatwia zarządzanie przestrzenią dyskową.
5. Poprawa wpisów w crontab dotyczące synchronizacji czasu wystarczy usunąć 1 wpis lub łączyć
się do serwera czasu za pomocą nazwy i w razie problemów z 1 z serwerów przełączyć na DNSie
alias na drugi serwer.
6. Dogłębna analiza koncepcji pracy ośrodków i wypracowanie rozwiązania pozwalającego na szybkie
przełączanie w przypadku awarii np. ośrodki pracujące w trybie actiye-actiye.
7. Opracowanie bardzo szczegółowych instrukcji stanowiskowych— takich aby np. nowozatrudniony
operator mógł bezbłędnie wykonać daną czynność, niezależnie od okoliczności realizacji instrukcji
(np. stresu, niestandardowych godzin pracy). Instrukcje te powinny w każdym punkcie zawierać
instrukcję weryfikującą poprawność wykonania danego kroku.
8. Poprawa procedur, tak aby odwoływały się do konkretnych instrukcji stanowiskowych, a tym
samym aby operator nieposiadający szczegółowej wiedzy w danej dziedzinie (nie administrator) w
przypadku awarii mógł podjąć przynajmniej podstawowe kroki w celu jej usunięcia.
9. Cykliczna weryfikacja i poprawa instrukcji stanowiskowych i procedur
—

—

a bez,ieczeństwa
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4.4.5.
Baza wiedzy
Zgodnie z Decyzją nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31.07.2013 w sprawie
powierzenia Centrum Projektów Informatycznych realizacji zadania zapewnienia technicznego
utrzymania systemów, podmiot audytowany zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia usług
zapewniających poprawne i nieprzerwane utrzymanie systemów m.in. według metodyki ITIL. Dobre
praktyki ITIL definiują proces zarządzania wiedzą, jako proces odpowiedzialny za współdzielenie idei,
doświadczeń i informacji oraz za zapewnienie, że są one dostępne we właściwych miejscach i we
właściwym czasie. Proces zarządzania wiedzą umożliwia podejmowanie uzasadnionych decyzji oraz
poprawę sprawności przez zmniejszenie potrzeby odkrywania wiedzy na nowo.
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Zgodnie z dobrymi praktykami ITIL do zarządzania wiedzą wykorzystywany jest tzw. system
zarządzania wiedzą o usługach (SKMS Seryice Knowledge Management System) rozumiany, jako
zestaw narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą, informacjami i danymi.
SKMS obejmuje system zarządzania konfiguracją, jak również inne bazy danych i narzędzia. SKMS
zawiera narzędzia do gromadzenia, przechowywania, zarządzania, aktualizowania, analizowania
i prezentowania całej wiedzy, informacji i danych, których potrzebuje dostawca usług informatycznych
do zarządzania pełnym cyklem życia tych usług. W skład systemu wchodzą m.in. elementy jak:
• Katalog usług
• System zarządzania konfiguracją usług (CMDB)
• Biblioteka zatwierdzonych nośników,
• Umowy SLA,
• Polityka bezpieczeństwa informacji,
• System zarządzania dostawcami I kontraktami,
• Budżet,
• Model kosztów,
• Plan doskonalenia usług,
• Plan pojemności,
• Plan dostępności,
• Raporty usług,
• Bazę znanych błędów.
W ramach realizacji audytu zwrócono się do podmiotu audytowanego o uzupełnienie przekazanej
dokumentacji o następujące dokumenty:
• opis procesu zarzadzania wiedzą,
• instrukcja użytkownika Centralnej Bazy Wiedzy (CBW).
W odpowiedzi podmiot audytowany wskazał, że:
• nie posiada opisu procesu zarządzania wiedzą,
• repozytorium dokumentów utrzymaniowych prowadzone jest na zasobie SharePoint,
• nie dysponuje instrukcją użytkownika Centalnej Bazy Wiedzy wjednolitej formie,
• Baza Wiedzy utworzona przez Seryice Desk dostępna jest z poziomu Pomocy systemu
ePUAP.
W związku z powyższym audyt procesu zarządzania wiedzą oraz bazy wiedzy został przeprowadzony
na podstawie następujących dokumentów oraz ogólnej oceny formy i jakości przekazania wiedzy,
o którą wnioskowano w celu przeprowadzenia audytu:
• Procedura Kontroli zawartości Centralnej Bazy Wiedzy,
• Procedura wprowadzania zmian w CBW,
• Baza wiedzy y9.7— baza znanych błędów.
-

1) Wnioski
Struktura, forma, data i liczba wersji, nazewnictwo oraz powielanie lub wykluczanie treści
w dokumentacji przekazanej przez podmiot audytowany świadczy o niskim poziomie dojrzałości
procesu zarządzania wiedzą. Wiele z dostarczonych na potrzeby audytu procedur nie posiada żadnego
opisu kontekstu. Różne poziomy szczegółowości przekazanych procedur mogą świadczyć o tym, że
zarządzanie
wiedzą
jest
realizowane
w
ramach
poszczególnych
zespołów,
a nie w sposób skoordynowany wskroś organizacji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w zakresie
zarządzania wiedzą podmiot audytowany nie wydzielił odpowiedzialności oraz działań mających na
celu weryfikację, recenzję i akceptację artykułów wiedzy w podziale na poszczególne dziedziny wiedzy.
Z opisu ról w procedurze wprowadzania zmian w CBW można wnioskować, że audytowany
podmiot posiada narzędzia służące do gromadzenia i udostępniania wiedzy w zakresie konfiguracji
OneCMDB, w zakresie artykułów wiedzy MediaWiki, oraz w zakresie procedur utrzymaniowych
-

—
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ePUAP SharePoint. Ponadto CCA wykazuje w procedurach repozytorium kodów GIT oraz plików
konfiguracyjnych CSV.
Pomimo wykazanych przez zamawiającego narzędzi przekazane procedury wprowadzania zmian
oraz kontroli zawartości Centralnej Bazy Wiedzy w sposób niewystarczający (zbyt ogólny) uwzględniają
i opisują kroki realizowane w zakresie procedury. Przy założeniu, że na proces składają się działania,
a na działania czynności, procedury CCA skupiają się na wykazie działań, a nie sposobie realizacji
czynności w ramach działania, co jest istotą procedury.
Podmiot audytowany dysponuje systemem zarządzania konfiguracją. Przebieg procesu
zarządzania konfiguracją oraz model konfiguracji wybiega poza zakres procesu zarządzania wiedzą,
który podlega audytowi.
Ponadto w ramach Systemu zarządzania wiedzą o usługach podmiot dysponuje następującymi
dokumentami/elementami wiedzy, uwzględnionymi w innych częściach raportu z audytu:
• Politykę bezpieczeństwa informacji,
• Raporty usług,
• Bazę znanych błędów.
W ramach świadczenia usług ePUAP została zdefiniowana lista najczęściej zadawanych pytań
i odpowiedzi na potrzeby użytkowników oraz działalności SeMce Desk, co może skutkować pozytywną
redukcją zaangażowania Seryice Desk w obsługę mało istotnych zagadnień z perspektywy utrzymania
ePUAP.
—

2) Istotne ryzyka i skutki
Wiedza jest jednym z głównych zasobów przedsiębiorstwa, szczególnie istotnym w zakresie
organizacji świadczącej usługi informatyczne. W ramach prowadzonego audytu, na podstawie
przedstawionych wniosków identyfikuje się m.in. następujące ryzyko:
• niewiedza o celu i ważności realizowanych dziatań w kontekście pełnionej misji publicznej,
• brak informacji niezbędnych do podejmowania szybkich i trafnych decyzji (szczególnie
ważne w sytuacjach kryzysowych),
• „odpływ” wiedzy z organizacji wraz z odchodzącymi pracownikami,
• ograniczone lub brak możliwości odpowiedniego priorytetyzowania zadań,
• zwiększenie kosztów i czasów obsługi,
• obniżenie efektywności wdrażania nowych pracowników,
• obniżenie efektywności w zakresie usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług
poprzez odkrywanie wiedzy na nowo.
3) Zalecenia
Zaleca się centralizację procesu zarządzania wiedzą w skali całej organizacji oraz stworzenie
jednego, spójnego, ustrukturalizowanego repozytorium wiedzy oraz opracowanie zasad
przygotowywania, recenzji i publikacji artykułów wiedzy.
Warto rozpatrzeć możliwość wdrożenia systemu obiegu pracy (workflow), w którym wiele
z obowiązujących procedur dałoby się zautomatyzować. Zmniejszyłoby to potrzeby poznawania przez
pracowników w całości obowiązujących procedur, pozwalając się skupić na realizacji pojedynczych
zadań, a sam system dbałby o odpowiedni przepływ zadań. Aspekt ten mógłby być przydatny
w szczególności w obliczu przytaczanego problemu dużej rotacji zatrudnienia w CCA.
Zaleca się wypracowanie jednego standardu dokumentacji oraz uzupełnienie dokumentacji
procesowej w trybie „od ogółu do szczegółu” tj. w kolejności: mapa procesu, opis działań i ról
w procesie, opis czynności i sposób realizacji czynność tzn. procedury.
Część z dostarczonych na potrzeby audytu procedur sprowadza się do wskazania kogo i w jaki
sposób (e-mail, SMS) należy powiadomić w przypadku wystąpienia danego zdarzenia. Zaleca się
usprawnienie tych czynności poprzez automatyzację wysyłki powiadomień e-mail, SMS np.
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bezpośrednio w wyniku korelacji zdarzeń
powiadomieniu pracowników monitoringu.
4.4.6.

z systemu

monitorowania,

przy jednoczesnym

Wyciągi z bazy incydentów i problemów

1) Opis badanego obszaru
Badaniu poddano procedury oraz instrukcje obowiązujące w I Linii Wsparcia dla ePUAP, PEAP
(Publikator Elektronicznych Aktów Prawnych), SSDIP (Scentralizowany System Dostępu do Informacji
Publicznej) oraz wsparcia dla zgłoszeń wewnętrznych CPI/CCA. Zapoznano się także z wyciągiem
z rejestru zgłoszeń dotyczących ePUAP z okresu styczeń-listopad br. oraz powiązaną z obsługą
incydentów procedurą zarządzania problemami. Elementem przydatnym w trakcie oceny było również
wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 30 października br. w zakresie dotyczącym analizowanego obszaru.
2) Wnioski
Dokumentacja związana z obsługą incydentów, postępowania w przypadku awarii, informacjami
dla Zgłaszających oraz raportowaniem w ocenie jednostki audytującej nie wyczerpuje zakresu
niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania usługi Seryjce Desk fZSD). Zastrzeżenia dotyczą:
• braku w dostarczonej dokumentacji terminowości (reżimów czasowych) dla obsługi
zgłoszeń innych niż wewnętrzne, która powinna być uwzględniona w SLA,
• braku instrukcji zgłaszania incydentów dla użytkowników zewnętrznych (innych
niż pracownicy CCA),
• braku katalogów usług dla poszczególnych projektów. Jeśli chodzi o katalog usług ePUAP,
to wprawdzie decyzja nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z 31 lipca 2013 r zawiera
wzmiankę o konieczności utrzymywania i administrowania takim katalogiem, jednak
w trakcie analizy dostarczonej dokumentacji natrafiono jedynie na 1,5 stronicowy
dokument zatytutowany „Katalog utrzymaniowych usług lT świadczonych przez CPI dla
klientów zewnętrznych” zawierający po jednej usłudze matce na każdy utrzymywany
system (ePUAP, PEAP, SSDIP, PZ) plus usługę Seryjce Desk. Ogólność i lakoniczność tego
dokumentu stawia pod znakiem zapytania możliwość prowadzenia analiz dostępności
poszczególnych modułów systemów, a w konsekwencji także niemożność rozliczenia
funkcjonowania takich modułów, co szczegółowo opisano w rozdziale 3.1 Poziom
świadczonych usług utrzymania.
• braku w comiesięcznych raportach szczegółowego wykazu incydentów,
• brak zdefiniowania szczegółowych zasad nadawania priorytetów
Pomijając powyższe zastrzeżenia istniejące dokumenty dotyczące I linii wsparcia pisane
są zrozumiałym językiem, definiującym obsługę zgłoszeń przy znacznym wykorzystaniu dobrych
praktyk ITIL przez co stają się zunifikowane i łatwiej zarządzalne.
Do najważniejszych dokumentów należą:
• instrukcja obsługi zgłoszeń w I Linii,
• procedury ZSD dotyczące wsparcia dla systemów ePUAP, PEAP, SSDIP oraz wsparcia
wewnętrznego,
• instrukcje obsługi zgłoszeń dotyczących ePUAP dla II Linii wsparcia zewnętrznego
w podziale na trzy ministerstwa (Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji oraz
Gospodarki),
• instrukcja dla Użytkowników wewnętrznych (pracowników CCA) dotycząca sposobu
składania zgłoszeń,
• instrukcja obsługi zgłoszeń dla IIi III Linii,
• procedura obsługi reklamacji,
• procedura zarządzania problemami.
-

—

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowię tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Nieodłączną cechą tego obszaru jest raportowanie
w dokumentacji raportów utrzymaniowych z zakresu ePUAP widać, że zakres tematyczny zgłoszeń
ogranicza się do kilku głównych problemów, w zależności od miesiąca występujących z mniejszą, bądź
większą częstotliwością. Na podstawie wyciągu z rejestru incydentów ePUAP zgłoszonych w bieżącym
roku ustalono, że średnio w ciągu dnia trafia do ZSD około 80 zgłoszeń. Z powodu awarii lub wdrażania
nowych wersji systemu najwyższa średnia wystąpiła w sierpniu osiągając blisko 170 zgłoszeń/dzień.
Audytor nie dysponuje niestety rejestrem incydentów dla innych niż ePUAP projektów, na podstawie
danych prezentowanych w raportach z poziomu utrzymania systemów informatycznych CCA
generowanych w cyklu miesięcznym można stwierdzić, iż tylko ePUAP generuje zauważalne ilości
incydentów, w przypadku pozostałych projektów takich jak PEAP, SSDIP, czy portal do obsługi zbiórek
publicznych ilości są śladowe. W dokumentacji poza brakiem wskaźników efektywności, które powinny
być zdefiniowane w SLA, brak w ogóle informacji na temat zgłoszeń wewnętrznych: wyciągu
incydentów, procentu incydentów rozwiązanych zgodnie z SLA, czy głównych problemów
sygnalizowanych przez Zgłaszających.
—

3) Istotne ryzyka i skutki
J

Nalezałoby zweryfikowac, czy instancja OTRS, z ktorej korzysta CCA została zakupiona od
jednego z wielu podmiotow swiadczących dodatkowe wsparcie w zakresie utrzymania OTRS,
czy tez CCA korzysta z wersji „as-is” bez zadnego wsparcia w razie awarii

2

Kolejnym ryzykiem w opinii jednostki audytującej jest zakres godzinowy swiadczonego przez
ZSD wsparcia Z dokumentacji wynika, ze ZSD pracuje w systemie pn -pt w godzinach 8 0016 00, jednak w wyciągu incydentow ePUAP jest duza ilosc zgłoszen wygenerowanych
w weekendy oraz w godzinach nocnych Z dokumentacji wynika, ze istnieje komorka
prowadząca monitoring systemow działająca w trybie 24 godzinnym, ale brak jest informacji
jak szybko podejmowane i obsługiwane są zgłoszenia generowane przez użytkowników
zewnętrznych, które trafiają do ZSD w godzinach 16:00 08:00 oraz w weekendy i święta.
Ponieważ ma SLA na usługi i tym samym wskaźników, które określałyby czas reakcji i usunięcia
problemu założono, że takowych brak, względnie są one bardzo wydłużone, co umożliwia
ZSD ich obsługę tylko w dni robocze w godzinach 08:00 16:00.
—

—

—

3.

Opierając się na dostarczonej dokumentacji zawierającej wyciąg zgłoszeń ePUAP za bieżący rok
ustalono średnie czasy rozwiązywania wpływających w okresie styczeń-listopad 2015 r.
zgłoszeń. Pominięto przy tym około 850 zgłoszeń nie posiadających z niewiadomego powodu
określonej daty rozwiązania oraz aby nie zaburzać średniej wycofano z zestawienia zgłoszenia
sklasyfikowane jako problemy. Średnie czasy rozwiązywania (wg wyciągu zamykania) zgłoszeń
kształtowały się jak poniżej:

• styczeń 11 dni,
• luty 11 dni,
• marzec 5 dni,
• kwiecień niecałe 4 dni,
• maj nieco ponad 3 dni,
• czerwiec nieco ponad 3 dni,
• lipiec poniżej 3 dni,
• sierpień 19 dni,
• wrzesień 16 dni,
• październik 5 dni,
• listopad nieco ponad 2 dni.
4. Widoczny w sierpniu i wrześniu wzrost czasu rozwiązywania zgłoszeń miał związek
z implementacją nowej wersji systemu oraz problemami powdrożeniowymi (m.in. brak
możliwości zalogowania się do systemu), co przełożyło się na skokowy wzrost liczby zgłoszeń
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. O zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednoiity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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17-18 sierpnia odnotowano ponad 1200 incydentów) i w konsekwencji wydłużenie ich
zamykania.
Ostatnią niewiadomą jest brak identyfikacji użytkowników uprawnionych do zgłaszania
incydentów ePUAP. Z analizy wyciągu zgłoszeń wynika, że zgłoszenia w dużej mierze są
składane głównie przez instytucje publiczne oraz użytkowników indywidualnych, a zatem
chociaż na dzień dzisiejszy pula jest wciąż niewysoka, w miarę popularyzowania
funkcjonalności profilu zaufanego znacząco może wzrosnąć, co w konsekwencji spowodowuje
konieczność zwiększenia obsady ZSD. Niestety CCA nie dysponuje możliwością identyfikacji
Zgłaszających, co za tym idzie każdy może zgłosić do ZSD ePUAP incydent co rodzi zagrożenie
generowania nadmiernego spamu i konieczności bezzasadnego angażowania zasobów ZSD do
jego obsługi.

5.

—

4) Zalecenia
1.

W ocenie audytora w przypadku użytkowania przez CCA systemu OTRS w wersji „as-is”
należy wyeliminować zagrożenie z nim związane poprzez wykupienie stosownego wsparcia,
albo zmianę systemu ticketowego.

2.

Zaleca się doprecyzowanie dokumentacji w zakresie wskaźników efektywności wynikających
z uzgodnionego SLA dla wsparcia w projektach innych niż wsparcie wewnętrzne, które
określiły by dokładnie czas reakcji i usunięcia zaistniałego problemu oraz wskazały sposób
nadawania priorytetów przez ZSD.

3.

Kolejne zalecenie dotyczy stworzenia ukierunkowanego na procesy biznesowe katalogu
usług przynajmniej dla projektu ePUAP, a docelowo dla pozostałych projektów, co pozwoli
na pełną rozliczalność świadczonych usług utrzymania i wsparcia.

4.

Należy rozważyć kwestię skuteczniejszej obsługi wpływających zgłoszeń ePUAP obecny
średni czas rozwiązania można skrócić
przynajmniej w części incydentów, chociażby
poprzez zdefiniowanie SLA odpowiednich reżimów czasowych, których w chwili obecnej
brak.
—

—

5.

Pod uwagę należy również wziąć wsparcie systemu Draco/Sopel będącego autorskim
rozwiązaniem firmy COMARCH. W tym przypadku warto przejrzeć odpowiednie zapisy
w umowie z tym Wykonawcą w zakresie sposobu i czasu obsługi zgłaszanych incydentów
czy nie są one nadmiernie wydłużone.

—

4.5. FINANSE
Analizie zostały poddane koszty finansowe poniesione na rzecz modernizacji ePUAP, dostaw
infrastruktury oraz utrzymania i wsparcia systemu. Informacje zostały zgromadzone na podstawie
materiałów udostępniony przez CCA w postaci:
• zawartych umów na budowę ePUAP2 oraz Aneksów do tych umów;
• zawartych umów na:
o rozbudowę infrastruktury technicznej i funkcjonalności oprogramowania,
o dostawy licencji na oprogramowanie,
o świadczenie usług asysty technicznej,
o przygotowanie analiz i aplikacji pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
przygotowanych usług elektronicznych,
o zapewnienie specjalistów do realizacji zadań określonych przez
Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów utrzymania systemów
teleinformatycznych.
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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(przekazane zostały umowy obejmujące wyłącznie okres 2013-2015, przy czym
niemożliwa była petna weryfikacja ich kompletności, z uwagi na fakt, że część umów
jest realizowana poza projektem ePUAP2);
• arkusz spisu inwentaryzacyjnego CCA (w formacie pliku .xlsx)
• raportów zarządczych za okres styczeń-wrzesień 2015 r. (001_20150215_Raport zarzadczy
01; 009_20151015_Raport Zarządczy 09)
• raportów kwartalnych sporządzonych na 2015 r.(1Q2015_eRUAR; 2Q2015_ePUAP).
Na potrzeby niniejszej części analizy zostały wykorzystane również:
• Wystąpienie pokontrolne NIK pt. „Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej
na
przykładzie
wybranych
terytorialnego”
jednostek
(znak:
samorządu
KAP.410.004.01.2015; P/15/003) (zwane dalej „Raport NIK”);
• Informacje o postępowaniach przetargowych opublikowane na stronie cca.goy.pI
w zakładce „Zamówienia publiczne”.
Na potrzeby przedstawienia analizowanego materiału stworzono 3 zestawienia umów zawartych przez
CR1, których koszty są związane z modernizacją i utrzymaniem ePUAP2:
a) Zestawienie umów zawartych z wykonawcami na potrzeby budowy ePUAR2
Wartość netto zawartych umów wynosi 22 103 620,00 zł
-

b) Zestawienie umów z wykonawcami dotyczące dostaw sprzętu i oprogramowania, usług
asysty technicznej, usług telekomunikacyjnych zawartych w wyniku rozstrzygniętych
postępowań przetargowych w okresie 2013-2014 r.
Wartość netto zawartych umów wynosi 8 918 168,86 zł
c)

Zestawienie umów z wykonawcami zawartych w 2015 r. wraz ze wskazaniem postępowań
przetargowych które obecnie są rozpoczęte z terminem realizacji zamówień do 20.12.2015 r.
Wartość netto zawartych umów wynosi 18 923 307,28 zł.

Wstępnej analizie został też poddany wykaz sprzętu i licencji dostarczonych na potrzeby systemu
eRUAP2. Z uwagi na konieczność zapewnienia utrzymania dostarczonej infrastruktury, która
sfinansowana została ze środków UE, przez okres 5 lat, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej
analizy dostarczonej infrastruktury pod kątem okresów jakimi zostały objęte gwarancją i wsparciem
oraz zweryfikowanie kosztów utrzymania zakupionej infrastruktury, jak również kosztów jej
doposażenia i utrzymania10. Weryfikacji wymaga również kompletność przekazanego wykazu, np. nie
zawiera on bowiem choćby bibliotek taśmowych dostarczonych przez firmę Qumak (nr umowy 2014CPI/91/Qumak).
Zestawienie umów zawartych z wykonawcami na potrzeby budowy ePUAP2
W ramach budowy i wdrożenia platformy ePUAP2 przyjęty zakres prac podzielono na 3 części,
a ostatecznie w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przekazano go do realizacji trzem różnym
wykonawcom tj.: RWPW S.A., Comarch Polska S.A. oraz Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
Na podstawie dostępnego materiału z uwagi ograniczony czas trwania czynności audytowych
nie ma możliwości wyodrębnienia z powyższych kontraktów kosztów zakupu infrastruktury sprzętowej
i kosztów zakupu oprogramowania.

°

W piśmie z dnia 04.12.2015 r. (znak: CCA-WWiOP-053-4131/15) skierowanym do Minister Cyfryzacji
oszacowano roczne koszty utrzymania trwałości projektu na kwotę 35 mln. W wystąpieniach pokontrolnych NIK
koszty roczne wynoszą niespełna 25 mln (str. 5 Wystąpień pokontrolnych NIK)
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Dodatkowo zawarta zostata umowa z firmą Comarch na dostawę infrastruktury niezbędnej
na potrzeby modernizacji systemu wraz z 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym (postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego)
Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa Tabela;

Wykonawca oswiadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawsrte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity;
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Razem: 22 103 620,00 zł
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Zestawienie umów z wykonawcami dotyczące dostaw sprzętu i oprogramowania, usług asysty
technicznej, usług telekomunikacyjnych zawartych w wyniku rozstrzygniętych postępowań
przetargowych w okresie 2013-2014 r.
W wyniku przygotowanych i przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w celu realizacji przez CPI zadań wynikających z obowiązku zapewnienia wsparcia
technicznego utrzymania systemu ePUAP w latach 2013 2014 zawarto 22 umowy przedstawione
w poniższej Tabeli.
Wśród poniższych umów 17 zostało zawarte w wyniku rozstrzygniętych postepowań
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
5 umów zawartych w ramach zawartych umów ramowych oraz umowa najmu serwerowni.
—

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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2013/CPI/21/Matic

2013/CPI/26/Pentegy

4.

5.

and

2013/CPI/18/Comarch
Polska S.A.

2.

2013/CPI/19/IT-Trade
Recycling

2013/CPI/12/System Data

1.

Pentegy S.A.

Data

Wytworzenie i
dostawa
oprogramowania
aplikacyjnego
elektronicznych usług
administracji
publicznej na
platformie ePUAP
oraz jego utrzymanie i
aktualizacja

Dostawa
urządzeń
wraz z licencjami do
Sp. z o.o.
oDroeramowania
Dostawa macierzy,
listw zasilających PDU
Comarch
i przełączników
Polska S.A.
sieciowych na
potrzeby ośrodków
przetwarzania ePUAP
Dostawa 22 szt.
dysków twardych na
IT-Trade and
potrzeby rozszerzenia
Recycling sp. Z
pamięci macierzy
o.o.
dyskowej (rozbudowa
architektury ePUAP)
Dostawa macierzy i
przełączników
Matic Sp. z o.o. sieciowych na
potrzeby ośrodka
przetwarzania ePUAP

System

201306-26

2013-06-19

201305-15

2013-08-05
I Etap 30
dni od dnia
zawarcia
umowy
II Etap 40
dni od dnia
zawarcia
umowy

2013-04-23

2015-06-07

2013-04-05

201304-16

201304-10

201303-15

178 048,78
zł

834 360,00
zł

23 112,00
zł

1 168
748,00 zł

27 082 00
zł

ont

w tym koszty
licencji na
oprogramowanie
100 000,00

wtym koszty
licencji na
oprogramowanie
116 000,00

cflaIny

Dostawa licencji
na
oprogramowanie

Postępowanie o
udzielenie zamówienia
publicznego
przeprowadzonego
zgodnie z umową
ramową z dnia
30.10.2010 nr
2010/CPI/119/Pentegy
zawartą w ramach
postępowania o
udzielenie zamówienia
nr 17-CPI-WA2244/10, na
podstawie_PZP

i

Dostawa sprzętu i
oprogramowania

oprogramowania

Przetarg
nieograniczony

Dostawa sprzętu

Przetarg

Dostawa sprzętu i
oprogramowania

Dostawa sprzętu i
oprogramowania

nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony
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24 m-ce

48 m-cy

60 m-cy

48 m-cy

60m-cy

Pentegy S.A.

2013/CPI/71/Pentegy

7.

dostawa
oprogramowania
aplikacyjnego
pozwalającego na
świadczenie
elektronicznych usług
administracji
publicznej na
platformie ePUAP
oraz jego utrzymanie i
aktualizacja

Wytworzenie i

201311-28

201308-28

dni
roboczych
od dnia
zawarcia
umowy
II Etap 120
dni
roboczych
od dnia
zawarcia
umowy tj.
do dnia
21.05.2014

I Etap 110

2013-11-07
I Etap 40
dni
roboczych
od dnia
zawarcia
umowy
Oli Etap 50
dni
roboczych
od dnia
zawarcia
u mowy

142 500,00
zł

zł

148 999,96

j_

Postępowanie o
udzielenie zamówienia
publicznego
przeprowadzonego
zgodnie z umową
ramową z dnia
30.10.2010 nr
20101CP1j119/Pentegy
zawartą w ramach
postępowania o
udzielenie zamówienia
nr 17-CPI-WA2244/10, na
podstawie PZP

Postępowanie o
udzielenie zamówienia
publicznego
przeprowadzonego
zgodnie z umową
ramową z dnia
30.10.2010 nr
2010/CPI/119/Pentegy
zawartą w ramach
postępowania o
udzielenie zamówienia
nr 17-CPI-WA2244/10, na
podstawie PZP

Dostawa licencji
na
oprogramowanie

Dostawa licencji
na
oprogramowanie

24 m-ce

24 m-ce
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.

Pentegy S.A.

2013/CPI/47/Pentegy

6.

oprogramowania
aplikacyjnego na
świadczenie
elektronicznych usług
administracji
publicznej na
platformie ePUAP
oraz jego utrzymanie i
aktualizacja

dostawa

Wytworzenie i

-

JIJI

5.

Britenet
o.o.

12.

Świadczenie usług i
wykonywanie prac w
ramach asysty
technicznej
Świadczenie usługi
wysyłania krótkich
wiadomości
tekstowych SMS do
wszystkich
ruchomych
publicznych sieci
telefonicznych na
potrzeby systemu
ePUAP
Świadczenie usług i
wykonywanie prac w
z
ramach asysty
technicznej dla
systemu ePUAP
Świadczenie usług i
wykonywanie prac w
Z
ramach asysty
technicznej dla
systemu SSDIP
201402-20

2014-12-31

2014-12-31

2016-11-30

201411-13

201402-20

2014-12-31

2013-12-29

201312-30

201311-29

262 121,95
zł

349 495,93
zł

444 975,61
zł

378 000,00
zł

615 426,00
zł

tfldtk

nłcematyki

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

Postępowanie o
udzielenie zamówienia
publicznego
przeprowadzonego
zgodnie z zawartą
umową ramową w
ramach postępowania
o udzielenie
zamówienia nr 21-CPIWZP-2244/13

Usługa asysty
technicznej

Usługa asysty
technicznej

usługi
telekomunikacyjne

Usługa asysty
technicznej

oprogramowania

Dostawa sprzętu i

60 m-cy

60 m-cy na Sprzęt
12 m-cy na
Oprogramowanie

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity;
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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2014/CPI/19/Britenet

Sp.

Britenet
o.o.

11. 2014/CPI/18/Britenet

PWPW S.A.

Netia S.A.

2013/CPI/97/PWPW

9.

10. 2014/CPI/118/Netia

2013/CPI/72/Comarch

8.

Comarch
Polska
S.A. Zakup urządzeń
oraz Comarch sieciowych dla ePUAP
S.A.

3

Świadczenie usług i
wykonywanie prac w
Britenet sp. Z
ramach asysty
o.o.
technicznej dla
Systemu SG BlP
Świadczenie usług i
wykonywanie prac w
Britenet sp. z
ramach asysty
o.o.
technicznej dla
systemu Draco i Sopel
Dostawa monitorów
AV Technika instalacyjnych w ilości
sp. z o.o.
4 sztuk wraz z
osprzętem

Pentegy S.A.

2014-12-31

2014-12-31

2014-06-12

201402-20

201402-20

201405-23

201401-08

I Etap do
01.03.2014
li Etap do
20.05.2014
III Etap do
30.05.2014
Usługi
modyfikacji
-12 m-cy od
dnia
podpisania
protokołu
odbioru
końcowego
(Aneks nr 2
z dnia
29.05.2014)

30 886,18
zł

174 747,97
zł

174 747,97
zł

486 000,00
zł
000,00
RfC 81000,00

III Etap 36

500,00

W tym:
I Etap 67500,00
II Etap 301

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

nieograniczony

Przetarg

Dostawa sprzętu i
oprogramowania

technicznej

Usługa asysty

Usługa asysty
technicznej

oprogramowanie

Dostawa licencji
na

24 m-ce

60 m-cy
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.

16. 2014/CPI/43/Aytechnika

15. 2014/CPI/21/Britenet

14. 2014/CPI/20/Britenet

13. 2014/CPI/2/Pentegy

Wykonanie i dostawa
oprogramowania
aplikacyjnego
(nakładki)
umożliwiającej
tworzenie i edycje
aktów prawnych oraz
oprogramowania
aplikacyjnego do
składania i weryfikacji
podpisu
elektronicznego
(Stworzenie i
dostarczenie Edytora
Aktów Prawnych)

uc.CniIIuiIuo

lntertrading
Systems
TechnologySp.
z o.o.

Zakup urządzeń dla
ePUAP
(loadbalancery,
przełączniki)

-

35 dni od
dnia
zawarcia
umowy

2019-04-19

201304-19

201407-10

2015-05-22

2015-04-20

2015-08-12

201504-17

201407-18

272
446,00 zł

1447
440,00 zł

1 320
367,00 zł

149 820,00

10 819,51
zł

Opłata
miesięczna
20 103,33

ityI,

art. 6a Prawa
Zamówień Publicznych

60 m-cy

24 m-ce

Dostawa sprzętu i
oprogramowania

24 m-ce

Najem serwerowni

Dostawa sprzętu i
oprogramowania

Dostawa sprzętu i
oprogramowania

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

Usługi
telekomunikacyjne

Przetarg
nieograniczony

gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość

21. 2o14/cpl/62/lsT

20.

19.

18.

17.

.wiadczenie usługi
yirtuaoperator stałego dostępu do
2014/CPI/77/yirtuaoperator
sp. z o.o.
sieci Internet na
potrzeby ePUAP
Udzielenie lub
zapewnienie
udzielenia na czas
nieoznaczony licencji
na oprogramowanie
Enigma
standardowe dla
systemy
urządzeń
2015/CPI/79/Enigma
ochrony
umożliwiających
informacji sp. z
definiowanie
o.o.
kolejnych 50 stref
bezpieczeństwa na
każdym z 4 szt.
urządzeń
Zamawiającego
Dostawa urządzeń
wraz z licencjami do
oprogramowania
2015/CPI/82/COMARCH
COMARCH
(serwery blade,
macierz dyskowa,
przełączniki SAN,
serwery typu 51)
Wynajem
nieruchomości przy
5/P/Dl/2013 (ATM)
ATM S.A.
ulicy Jubilerskiej 8
serwerownia systemu
ePUAP

n,Iny

Nr Umowy

Qumak S.A.

Wykonawca

201409-16

.

Zakup urządzeń dla
ePUAP (biblioteka
tasmowa, przełączniki
SAN)
.

Data
zawarcia
umowy

Doczy

2014-10-15

Termin
realizacji

Razem 8 918 168,86 zł

278 024,00

Waość umowy neo

Przetarg
nieograniczony

Tryb udzielenia
zamówienia

______

.

Dostawa sprzętu
oprogramowania

.

Rodzaj
zamowienia

Sprzęt: 60 m
cySprzęt: 60 m-cy
Oprogramowanie:
12 m-cy

Gwarancja
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Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.

22. 2014/CPI/91/QUMAK

Lp.

„r,,dk
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ceOtta!rW ntc,ek nfnrrntfl

Zestawienie umów z wykonawcami zawartych i postępowań przetargowych rozstrzygniętych w 2015
r.
W 2015 r. wśród zawartych umów znajdują się umowy z firmami Britenet, Connectis, Eyersoft
i Pentegy, które zawarte zostały w ramach odrębnych umów ramowych podpisanych w 2013 i 2014 r.
Wykaz zawartych umów ramowych dot. świadczenia usług polegających za zapewnieniu przez
Wykonawców specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach
prowadzonych projektów oraz utrzymania systemów teleinformatycznych i infrastruktury
Zamawiającego oraz przygotowania analiz i aplikacji pozwalających na świadczenie elektronicznych
usług na platformie ePUAR oraz utrzymanie i aktualizacja przygotowanych usług elektronicznych
znajduje się poniżej:
Wykonawca
Nr umowy
Data
Wartość netto Ter
umowy
min
podpisania
L
umowy
reali
zacji
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia nr 33-CPI-WZP-2244/14
2014/CPI/101
Connectis
23.10.2014
17 769 520,67 48 m-cy
Connectis_Część
1 Sp. z o.o.
zamówienia
2014/CPI/103/Eyersoft_C
Exersoh Sp. z
23.10.2014
17 769 520,67 48
zęść 1 zamówienia
o.o.
m
cy
2014/CPI/108/Connectis_ Connectis
23.10.2014
48 m-cy
6 650 804,54
2 zamówienia
Sp. z o.o.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia nr 49-CPI-WZP-2244/13
2014/CPI/63/Britenet
Britenet Sp. z
17.07.2014
2 693 059,89
36 m
4
o.o.
cy
2014/CPI/65/Pentegy
Pentegy S.A.
17.07.2014
2 693 059,89
36 m
5
cy
Na potrzeby przejrzystości niniejszego zestawienia w kolumnie „Tryb udzielenia zamówienia”
wprowadzono skróty:
• Umowa ramowa ZO14ICPI/63/Britenet (49-CPI-WZP-2244/13) oznacza, ze umowa została
zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z umowa ramową z dnia 17.07.2014 r. nr 2014/CPI/63/Britenet zawartą w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia nr 49-CPI-WZP-2244/13
• I Umowa ramowa Connectis (33-CPI-WZP-2244/14) oznacza, że umowa została zawarta
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z zawartą umowa ramową nr 2014/CPI/101 Connectis_Część 1 zamówienia z dnia 23.10.2014
r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia nr 33-CPI-WZP-2244/14 w zakresie Części
1 zamówienia
• II Umowa ramowa Connectis (33-CPI-WZP-2244/14) oznacza, że umowa została zawarta
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z zawartą umowa ramową nr 2014/CPI/108/Connectis_Część 2 zamówienia z dnia 23.10.2014
r. zawartą w ramach postępowania o udzielenie zamówienia nr 33-CPI-WZP-2244/14
w zakresie Części 2 zamówienia
• Umowa ramowa Eyersoft (33-CPI-WZP-2244/14)
oznacza, że umowa została zawarta
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z zawartą umowa ramową nr 2014/CPI/103/Eyersoft_Część 1 zamówienia z dnia 23.10.2014 r.
—

—

—

-
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zawartą w tamach postępowania o udzielenie zamówienia nr 33-CPI-WZP-2244/14 w zakresie
Części 1 zamówienia
Umowa tamowa 2014/CPI/65/Pentegy (49-CPI-WZP-2244/13) oznacza, ze umowa została
zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z umowa ramową z dnia 17.07.2014 r. nr 2014/CPI/65/Pentegy zawartą w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia nr 49-CPI-WZP-2244/13
—

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Przygotowanie trzech analiz i trzech
aplikacji pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie
ePUAP oraz utrzymanie I aktualizacja
przygotowanych usług elektronicznych
CMF)
Zapewnienie specjalistów do realizacji
zadań określonych przez
Zamawiającego w ramach
.
prowadzonych projektow utrzymania
systemów teleinformatycznych

ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
przygotowanych usług elektronicznych

...

Przygotowanie trzech analiz i trzech

.

Britenet

Connectis

I Umowa ramowa
Connectis t33-CRIWZP-2244/14)

Britenet

Eyersoft

ATM S.A.

Umowa ramowa
2014/CPI/63/Brite
net f49-CPI-WZP2244/13)

2244/13)

Umowa ramowa

67CP1WZP
2244/14

2.

.

Umowa ramowa
Eyersoft (33-CPIWZP-2244/14)

Zapewnienie specjalistów do realizacji
zadań określonych przez
Zamawiającego w ramach
prowadzonych projektow utrzymania
systemów_teleinformatycznych

.

Przetarg
nieograniczony

Świadczenie usługi stałego dostępu do
sieci Internet na potrzeby Systemu
ePUAP

53-CPI-WZP2244/14

1.

2015-03-13

2015-02-12

2015-02-12

2015”CPI”84”Co
„
„.
„
nnectis

2015-04-20

2015/CPI/52/Brit
2015-03-06
enet

2015/CPI/60/Brit

2015CPI/29/Eyersoft

2015/CPI/30/AT
M

centraln, crodek ngrn,Ctt

ooicnoOwIuio

599 400,00

45 000,00

45 000,00

879512,2

10 139,84

6 m-cy

40 dni

30 dni

6 m-cy

2016-02-12
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—

umowa
2015 84 Conne
ctis (CPI)

2015 52 Briten
1MF

2015 60 Briten
et (MEN)

—

Pdf Umowa
2015 29
Eyersoft

pdf Umowa z
ATM

22-CPI-WZP2244/15

28-CPI-WZP2244/15

8.

9.

Britenet

Pentegy

Britenet

Pentegy

Umowa ramowa
2014/CPI/63/Brite
net (49-CPI-WZP2244/13)

Umowa ramowa
2014/CPI/65/Pent
egy t49-CPI-WZP2244/13)
Umowa ramowa
2014/CPI/63/Brite
net (49-CPI-WZP2244/13)

Umowa ramowa
2014/CPI/65/Pent
egy (49-CPI-WZP2244/13)

2015-03-23

2015/CPI/76/Pe
ntegy

2015-04-03

2015/CPI/69/Brit
2015-03-30
enet

2015/CPI/64/Pe
ntegy

2015/CPI/63/Brit
2015-03-23
enet

59 318,00

85 200,00

129 220,00

25 800,00

70 dni

60 dni

80 dni

30 dni

umowa
2015_76_Pente
gy (KZGW)_Wyk.

umowa
2015_69_Briten
et (MIR 2)

umowa
2015_64_Pente
gy (MŚ 2)

umowa
2015.63_Briten
et (MON)

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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7.

6.

20-CPI-WZP2244/15

Przygotowanie 3 analiz i 3 aplikacji
pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie
ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
przygotowanych usług elektronicznych
(MON)
Przygotowanie 9 analiz i 9 aplikacji
pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie
ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
przygotowanych usług elektronicznych
(MŚ p.2)
Przygotowanie analizy i aplikacji
pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie
ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
przygotowanych_usług_elektronicznych
Przygotowanie 7 aplikacji
pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie
ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
przygotowanych usług elektronicznych
(KZGW)

LILII

33-CPI-WZP2244/15

11.

Przeprowadzenie audytu
bezpieczeństwa systemu ePUAP

Dostawa przełączników na potrzeby
profilu zaufanego

publicznego
przeprowadzoneg
o zgodnie z
zawartą umową nr
2013/CPI/4/CUBE.l
Tz dnia
27.01.2015 w
ta mach
postępowania o
udzielenie
zamówienia nr 43CPI-WZP-2244/14

zamówienia

zawartą umową
ramową nr
2013/CPI/50/Com
arch z dnia
16.10.2014w
ta mach
postępowania o
udzielenie
zamówienia nr 21CPI-WZP-2244/13
Postępowanie o
udzielenie

CUB E. ITG

Comarch

2015/CPI/98/CU
BE. ITG

2015/CPI/86/Co
march

2015-05-14

2015-04-29

32 917,50

197 544,00

5 tygodni

30 dni

2015_98_CUBE.l
TE (CPI)

PDF umowa

umowa
2015_86_Comar
ch
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32-CPl-WZP2244/15

10.

przeprowadzoneg
o zgodnie z

Postępowanie o
udzielenie
zamówienia
publicznego

.rIny

oa.cuaiOinlwo

34-CPI-WZP2244/15

39-CPI-WZP2244/15

46-CPI-WZP2244/15

49-CPI-WZP2244/15

5-CPI-WZP-

12.

13.

16.

15.

16.

68-CPI-WZP2244/15

69-CPI-WZP2244/15

18.

19.

.

.

.

Zapewnienie infrastruktury sprzętowej
na potrzeby utrzymania systemów
informatycznych ePUAP2 oraz PZ/DT
Zapewnienie infrastruktury sprzętowej
na potrzeby utrzymania systemów
informatycznych ePUAP2 oraz PZ/DT—
Etap_li
Zapewnienie specjalistów do realizacji
zadań określonych przez
Zamawiającego w ramach
prowadzonych projektów utrzymania
systemów teleinformatycznych

sprzętu i oprogramowania
komputerowego dla systemu ePUAP

Udzielenie wsparcia technicznego dla

Świadczenie usługi stałego dostępu do
Internetu na potrzeby systemu ePUAP

Dostawa urządzeń firewall na potrzeby
Profilu Zaufanego ePUAP

Przygotowanie 9 analiz i 9 aplikacji
pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie
ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
orzygotowanych usług elektronicznych
Zapewnienie specjalistów do realizacji
zadań określonych przez
Zamawiającego w ramach
prowadzonych projektów utrzymania
systemów teleinformatycznych

.

Przedmiot zamowienia

IT Systems and
Solutions

Connectis

Umowa ramowa
Connectis (33-CPIWZP-2244/14)

Tradex
Systems

brak danych

yirtualOperato
r

Softinet

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

Dialog techniczny

Przetarg
nieograniczony

Przetarg
nieograniczony

Connectis

II Umowa ramowa
Connectis (33-CPIWZP-2244/14)

Wykonawca

Pentegy

.

Umowa ramowa
2014/CPI/65/Pent
egy (49-cpl-wzP
2244/13)

.

Trybudzielenia
zamowienia

2015-05-22

2015-04-28

.

Data
zawarcia
umowy

2o15/cPl/146/c
onnectis

2015/CCA/184/l
TSS

2015/CCA/183tr
RADEX

brak danych

2015-10-07

2015-11-15

2015-11-16

2015-07-20

2015/CPI/143/So
2015-10-06
ftinet

2015/CPI/102/C
onnectis

2015/CPI/85/Pe
ntegy

Nr Umowy

387 291,06

8 126 500,00

3 405 284,00

9 726,83

4 100 000,00

546 965,85

124 488,00

. -

Wartoscnetto
umowy

I

30 dni

30 dni

3
mce

2015-08-12

30 dni

8 m-cy

90 dni

..

Termin
realizacji
zamowienia

-

—

—

PDF Umowa
2015 146 Conn
ectis- post. 69 z
2015

PDF Umowa
2015_184_ITSS

PDF umowa
2015_183_Trad
ex_wppl6_2015

Raport
Zarządczy 09

PDF Umowa
2015_143_Softi
nent
009 20151015_
Raport
zarządczy -09
009_20151015_

-

Umowa
2015_102_Conn
ectis post. 39 z
2015

umowa
2015_98_CUBE.l
TG CCPI)

-

Zrodło
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Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
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61-CPI-WZP2244/15

17.

2244/15

Nr
postępowania

LP

o*rok I..4J

72-CPI-WZP2244/15

72-CPI-WZP2244/15

77-CPI-WZP2244/15

9-CPI-WZP2244/15

21.

22.

23.

24.

Przetarg
nieograniczony

Umowa ramowa
2014/CPI/63/Brite
net (49-CPI-WZP2244/13)

Przygotowanie 4 analiz i 4 aplikacji
pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie
ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
przygotowanych usług elektronicznych

Przetarg
nieograniczony

Odnowienie licencji na aktualizacje dla
wskazanego oprogramowanie wraz z
usługą wsparcia na to oprogramowanie
wykorzystywane w systemie ePUAP

Zakup Certyfikatów SSL dla Systemu
ePUAP

Przetarg
nieograniczony

Za kup i aktywacja sprzętu
komputerowego

Umowa ramowa
2014/CPI/63/Brite
net (49-CPI-WZP2244/13)

Britenet

Unizeto

Comarch

Comarch

Britenet
54 000,00

Razem

2015/CPI/58/Brit
2015-03-11
enet

brak danych

I

I

http://www.cca.
goy.ol/order,61
48,72 coi wzo
224415.html

umowa
2015_57_Briten
et (MPiPS)

40 dni

umowa
2015_58_Briten
et (MIR)

http://www.cc
a.goy.pi,”orcjer,
do 20.12.2015 6148,72_cpi_w
zp_224415.ht
ml
http://www.cca.
goy.pl/order,61
28,77_cpi_wzp_
224415.html

do
20.12.2015

30 dni

18 923 307,28 zł

60 000,00

-

Wybór Wykonawcy z dnia 16.12.2015 i z dnia
17.12.2015
http://www.cca .goy.pl/order,6148,72_cpi_wzp_2
24415.html

Wybór Wykonawcy z dnia 04.12.2015 (CCA-ZZP
2244-72-4181
/15)
http://www.cca.goy.pl/order,6148,72_cpi_wzp_2
24415.html

2015/CPI/57/Brit
2015-03-11
enet

gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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6-CPI-WZP2244/15

20.

Przygotowanie sześciu aplikacji
pozwalających na świadczenie
elektronicznych usług na platformie
ePUAP oraz utrzymanie i aktualizacja
orzygotowanych usług elektronicznych

nfoyki

uociuoOiiiIwo

rWl.y

rodg

inont

jk

1) Wnioski
Umowy zawarte z wykonawcami na potrzeby budowy ePUAP2
Na podstawie dostępnego materiału oszacowano, iż w wyniku rozstrzygniętych postępowań
przetargowych na potrzeby rozwoju infrastruktury ePUAP2 zawarto umowy kwotę 22 103 620,00 zł.
Z udostępnionych przez CCA informacji wynika, że dostawa infrastruktury na potrzeby projektu
ePUAP2 została zlecona i zrealizowana w ramach umowy nr 2013/CPI/7/Comarch podpisanej
z Comarch Polska S.A. Infrastruktura techniczna o wartości 14 724 740 zł została dostarczona do dnia
27.11.2013 r.
Podpisano też trzy umowy, których przedmiotem były prace modernizacyjne związane z dostawą
niezbędnego sprzętu oraz budową i wdrożeniem nowego systemu, z trzema odrębnymi wykonawcami:
Comarch, PWPW i Pentacomp. Po przeanalizowaniu tych umów (wraz ze wszystkimi dostarczonymi
aneksami) okazało się, że terminy ich realizacji są opóźnione o dwa lata w stosunku do pierwotnie
przyjętych terminów oraz o ponad rok w stosunku do ostatecznych terminów określonych w Aneksach.
Ostatnie podpisane między stronami aneksy do umów wyznaczały bowiem następujące terminy ich
realizacji:
• 30.07.2014 r. dla umów zawartych z firmami Comarch i PWPW,
• 25.07.2014 r. dla firmy Pentacomp.
Na dzień 15.12.2015 r. status realizacji umów z wykonawcami przedstawiał się następująco:
• Umowa nr 2103/CPI/16/Comarch
Protokół odbioru Końcowego został przyjęty bez
zastrzeżeń i zatwierdzony przez CCA w dniu 04.12.2015 r, zgodnie z treścią protokołu
wykonane prace zostały wykonane należycie, bez uwag i zastrzeżeń. Protokół nie zawiera
wyjaśnień dotyczących terminowego/nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
• Umowa nr 2013/CPI/20/PWPW S.A. Protokół odbioru Etapu II został zatwierdzony przez
CPI w dniu 08.07.2014 r. Protokołem z dnia 20.11.2015 r. CCA odebrało dokumentacje
powykonawczą.
• Umowa nr 2013/CPI/24/Pentacomp Protokół odbioru Etapu II został zatwierdzony przez
CPI w dniu 23.05.2014 r. na dzień 15.12.2015 r. nie zostały dostarczone materiały
potwierdzające status realizacji umowyll. Na podstawie dostępnych raportów
kwartalnych oraz zarządczych (009_20151015_Raport Zarządczy
09, str. 10;
2Q2015_ePUAP, str. 3) ustalono iż na okres od lipca do października 2015 r. zaplanowano
przeprowadzenie testów funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych oraz doposażenie
infrastruktury IT, przy czym we wrześniu udostępniono środowisko na potrzeby
przeprowadzania testów integracyjnych systemu. Należy zaznaczyć, że III Etap realizacji
umowy obejmuje instalacje, konfiguracje i wdrożenie profilu zaufanego w środowisku
produkcyjnym wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz modyfikacja
oprogramowania ePUAP w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonego profilu
zaufanego oraz migrację danych o użytkownikach posiadających profil zaufany lub
wnioskujących o jego potwierdzenie z dotychczasowej infrastruktury systemu do
—

—

—

—

„

COl pismem z dnia 11.12.2015 (znak: COl-PKP.0501.1.1.2015) skierował prośbę o udostępnienie do m.in
umowy zawartej z Pentacomp m.in. Raportów końcowych etapu. W piśmie z dnia 15.12.2015 r. (znak: CPI/WAW
051-5/15) poinformował: „Przez Raporty Końcowe Etapu należy uważać protokoły odbiorów końcowych
poszczególnych umów”, jednocześnie przekazując COl rzeczowe protokoły. Wśród otrzymanych protokołów nie
znalazły się dokumenty potwierdzające status realizacji III etapu umowy z Pentacomp.
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
Strona 110

infrastruktury wydzielonej.
Należy podkreślić, że w dniu 27.11.2015 r. wygasi serwis gwarancyjny na sprzęt dostarczony
w ramach umowy nr 2013/CPI/7/Comarch.
Pomimo braku pełnej realizacji umów CCA fd.CPI) zdecydowano się doposażyć infrastrukturę
o dodatkowe elementy. W zestawieniach przedstawionych w pkt. 2.2. (w kategoriach „Dostawa
sprzętu i oprogramowanie”, „Dostawa licencji na oprogramowanie”) oraz 2.3. zostały przedstawione
dostawy sprzętu realizowane na potrzeby modernizacji systemu. Kolejną potrzebę doposażenia
infrastruktury sprzętowej dla ośrodków ePUAP na potrzeby realizacji umowy zawartej z firmą Comarch
(nr 2013/CPI/16/Comarch) uwzględniono w Raporcie kwartalnym ePUAP2 za II kwartał 2015 r. (str. 3;
2Q2015_ePUAP). Potwierdza to wypowiedź Dyrektora CPI zawarta w Raporcie NIK (str. 18) dotycząca
konieczności rozbudowy infrastruktury do spełnienia wymagań określonych w umowie z Comarch
(Umowa nr 2013/CPI/16/Comarch). Nie zostało przy tym jednak wskazane źródło finasowania dostaw,
w związku z tym w celu dokładnego oszacowania kosztów doposażenia rekomenduje się
przeprowadzenie dodatkowej analizy w powyższym zakresie.
Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, iż podział budowy i wdrożenia ePUAP2 na 3
części doprowadził do dezintegracji prowadzonych prac, opóźnił realizację całego projektu oraz naraził
na generowanie dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zakupu specjalistycznej asysty
technicznej (zestawienie 2.1 kategoria „Usługi asysty technicznej”). Efektem podzielonych prac miały
być prace integracyjne systemu.
Umowy zawarte z wykonawcami dotyczące dostaw sprzętu i oprogramowania, usług asysty
technicznej, usług telekomunikacyjnych na potrzeby ePUAP2 lata 2013-2015 r.
-

Na podstawie dostępnego materiału oszacowano iż w wyniku rozstrzygniętych postępowań
przetargowych w okresie 2013-2014 zawarto umowy na poniższe kwoty:
Wartość netto
Rodzaj zamówienia realizowanego w okresie 2013-2014
4 442 247,18
Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem
955 548,74
Wytworzenie i dostawa oprogramowania aplikacyjnego
1 339 113,82
Usługa asysty technicznej dla systemu
447 440,00
Najem serwerowni(wartość umowy)
455 795, 12
Usługi telekomunikacyjne
8
640 144,86
Razem
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż wątpliwości budzą również zapisy umów zawartych z firmą
Pentegy na Wytworzenie i dostawę oprogramowania aplikacyjnego elektronicznych usług administracji
publicznej na platformie ePUAP oraz jego utrzymanie i aktualizację (2013/CPI/26/Pentegy;
2013/CPI/47/Pentegy). Umowy te bowiem niedostatecznie określają zakres i zasady świadczenia usług
utrzymania dodatkowych usług wprowadzonych do systemu ePUAP. W treści umów sprecyzowano
jedynie okres świadczenia usług utrzymania, bez wskazania jednak dokładnego ich zakresu:
• Zgodnie z 1 ust 2 pkt 7 Przedmiot obu umów obejmuje w szczególności utrzymanie
i aktualizację oprogramowania w okresie gwarancji określonym w 8 ust. 1 Umowy (tj. dwa
lata).
• Szczegółowe wymagania dotyczące utrzymania i aktualizacji zrealizowanych usług
elektronicznych zostały zawarte w punkcie 2 załącznika 1 do umowy, którego brzmienie jest
następujące:
Wykonawca zapewni utrzymanie i aktualizację przygotowanych usług, przez co rozumie się
wprowadzenie niezbędnych modyfikacji dowolnego elementu usługi w celu zapewnienia
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zgodności z obowiqzujqcym stanem prawnym, w także zmianami technicznymi zwiqzanymi
z rozwojem platformy ePUAP, w zakresach: przygotowanych usług, aplikacji do instalacji
formularzy na koncie podmiotu, elektronicznych dokumentów oraz formularzy, instrukcji
instalacji usługi oraz instrukcji korzystania z usługi.
Warto wskazać, iż w umowie nie doprecyzowano klarownych zasad sprawozdawczo-raportowych na
podstawie których rozliczane a następnie utrzymywane będą wprowadzane modyfikacje. Tym samym
nie jest możliwe zweryfikowanie np. czy terminowo wprowadzano modyfikacje będące odpowiedzą na
postępujące zmiany legislacyjne, a co za tym idzie czyi wjakiej wysokości należy naliczać kary umowne.
W 2015 r. ogłoszono 7 postępowań przetargowych, z czego 1 postępowanie podzielone na 3 części
zostało rozstrzygnięte (wybór wykonawcy został ogłoszony na stronie CCA) w następujących
terminach:
• I część, wybór wykonawcy ogłoszono 17.12.2015 r.
• II Część, wybór wykonawcy ogłoszono 16.12.2015 r.
• III Część, wybór wykonawcy ogłoszono 04.12.2015 r.
We wszystkich częściach zwyciężyła firma Comarch. Terminy realizacji dla trzech części zamówienia
mija jednak już 20.12.2015 r. Na dzień 17.12.2015 r. żadna z umów związanych z powyższymi
zamówieniami nie została zawarta, trudno więc spodziewać się, iż umowy w ogóle dojdą do skutku.
Na podstawie dostępnego materiału oszacowano iż w wyniku rozstrzygniętych postępowań
przetargowych w roku 2015 r. zawarto umowy na poniższe kwoty:
Wartość netto
Rodzaj zamówienia realizowanego w 2015 r.
15 829 328,00
Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem
628 026,00
Wytworzenie i dostawa oprogramowania aplikacyJ,
2 413 169,11
Utrzymanie systemu
32 917,50
Audyt bezpieczeństwa
19 866,67
Usługi telekomunikacyjne
923 307,28
Razem
Statystka umów podpisanych na podstawie umów ramowych zawartych w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia nr 49-CPI-WZP-2244/13 oraz postępowania nr 33-CPI-WZP-2244/14
przedstawia się następująco:
Wartość netto
Ilość
zawartyc
Umowy zawarte w 2015 r. w ramach umow ramowych:
h umów
13
3 041 195,11
na przygotowanie analiz i aplikacji pozwalających na świadczenie
628 026,00
9
elektronicznych usług na platformie ePUAP oraz utrzymanie i
aktualizacja przygotowanej ustugi elektronicznej
zawarte z:
315 000,00
Britenet
6
313 026,00
3
Pentegy
Zapewnienie specjalistów do realizacji zadań określonych przez
Z 413 169,11
4
Zamawiającego w ramach prowadzonych projektów utrzymania
systemów teleinformatycznych
zawarte z:
1 533 656,91
Connectis
3
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
Strona 112

Eyersoft

879 5 12,20

J

Na podstawie dostępnego materiału stwierdza się, że w roku 2015 największe wydatki
związane z projektem poniesione zostały na rzecz infrastruktury.
Na wytworzenie
oprogramowania aplikacyjnego (wraz ze wsparciem) oraz usług utrzymania Systemu, pomimo
ciągle niezakończonych umów podstawowych na modernizację systemu, wydano kolejne
3 041 195,11 zł. Ponownie wskazać należy problematyczne podejście do usług utrzymania. W
każdej umowie na wytworzenie dedykowanego oprogramowania zawarte są zapisy dotyczące
utrzymania wdrożonych usług, niezależnie od tego podpisywane są odrębne umowy dotyczące
zapewnienia specjalistów do realizacji zadań w ramach prowadzonych projektów utrzymania
systemów teleinformatycznych. Rekomenduje się zweryfikowanie zakresów utrzymania
wdrożonych usług oraz zlecania usług asysty technicznej na potrzeby ePUAP2.
2) Istotne ryzyka i skutki
1.

2.

3.

4.
5.

Brak wsparcia dla posiadanego oprogramowania oraz serwisu sprzętu pozostającego bez
gwarancji może zwiększyć ilość awarii, a także opóźnić ich rozwiązanie oraz negatywnie
wpłynąć na ciągłość świadczenia usług i poziom obsługi użytkownika końcowego.
Przekazywanie znacznej części technicznego utrzymania systemu do firm zewnętrznych
ogranicza samodzielność jednostki w utrzymaniu systemu oraz negatywnie wpływa na
poziom kompetencji jednostki w zakresie utrzymania.
Skromny zasób kadrowy odpowiedziany za utrzymanie, korzystanie z pomocy osób
zatrudnionych w ramach umów body leasing i pracowników wykonawców może
powodować uzależnienie jednostki od firm zewnętrznych.
Uzależnienie technologiczne od firm komercyjnych może znacząco obniżyć transfer wiedzy
w zakresie utrzymania systemu.
Niedostateczna wiedza w zakresie utrzymania może wpłynąć na niepoprawną weryfikację
propozycji firm zewnętrznych dotyczących np. wprowadzenia koniecznych zmian
infrastrukturalnych.

3) Zalecenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie utrzymania zmodernizowanego przez
wykonawców systemu, poprzez stworzenie Bazy Wiedzy dot. utrzymania.
Poszerzanie bazy wiedzy o informacje dotyczące utrzymania systemu w celu uzyskania
większej niezależności.
Zapewnienie wsparcia oprogramowania wykorzystywanego w systemie.
Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego wykorzystywanych urządzeń.
Kształtowanie kompetencji kadr w zakresie utrzymania przez co zwiększeniu ulegną zostaną
kompetencje jednostki.
Weryfikacja uzasadnień poszczególnych zamówień dotyczących dostaw infrastruktury w
celu oszacowania jakie dokładnie koszty zostały poniesione na rzecz modernizacji platformy
sprzętowej ePUAP2.
Weryfikacja zakresów utrzymania wdrożonych usług oraz zlecania usług asysty technicznej
na potrzeby eRUAP2.
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5.1.3. Jakość dokumentacji przeprowadzonych badań jakościowych
Obszar dotyczy dokumentacji przeprowadzonych badań jakościowych w ramach Umowy
nr 2012/CPI/57/eoNetworks.
Badania jakościowe zostały przeprowadzone zgodnie z zamówieniem oraz poprawnie
metodologicznie fz wyjątkiem uchybień w analizie wyników z badania koncepcji architektury
informacji). Pomimo poprawności wniosków wiele z nich nie zostało uwzględnionych w procesie prac
projektowych, a zatem nie zostało wdrożonych. Przykłady istotnych rekomendacji, które nie zostały
uwzględnione znajdują się w podrozdziale Wnioski.
1) Wnioski
Wyniki
z
badania
(opisane
w
dokumencie
20130116_Badaniejakościowe_prezentacja_yl.O_EO_M NZ) wykazały konieczność wdrożenia
mechanizmu powiadamiania użytkownika o statusie jego sprawy. Na systemie produkcyjnym
ta rekomendacja nie została wdrożona, generowanie jedynie dokumentu UPP nie zaspokaja
zidentyfikowanej w bada niach potrzeby.
Wyniki badania wykazały konieczność kategoryzacji usług na portalu zgodnie z logiką spraw
życiowych. Rekomendacja nie została wdrożona, kategorie takie jak „Sprawy obywatelskie”, „Prawo
i sądownictwo”, czy podkategorii, np. „Opłaty”. „System oświaty” nie odpowiadają logice spraw
życiowych obywatela.
Wyniki z badania wykazały konieczność zmniejszenia „kosztów behawioralnych” zakładania
profilu zaufanego. Pomimo zwiększenia liczby miejsc, w których można dokonać potwierdzenia
nie zaproponowano procesu, który zlikwiduje konieczność wizyty w urzędzie. Nie wykorzystano
możliwości zakładania kont przy okazji wizyty obywatela w urzędzie. Nie wdrożono mechanizmu
przypomnień o wygasających wnioskach oraz profilach.
Nie
wdrożono
rekomendacji
płynących
z
badania
cardsorting
(plik:20130327_prezentacja_wynikow_badan_oraz_projekt architektury informacji wersja sta nda r
dowa_yl.O_KZY) dotyczących układu kategorii w ramach Strefy klienta.
Błędem jest prezentowanie wyników badań jakościowych (21-osobowa próba) w układzie
procentowym
(przykład
takiej
praktyki
znajduje
się
w
pliku:
20130327_prezentacja_wynikow_bada n_oraz_projekt_architektury_informacji_wersja_standardowa
_yl.O_KZY) może to prowadzić do nieuprawnionego uogólnienia wyników na populację.
2) Istotne ryzyka i skutki
1.

Brak uwzględniania kluczowych wniosków z badania w dalszej części projektu sprawiło,
że, jak pokazują dane statystyczne z użycia (opisane w części późniejszym) platforma
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w niewystarczającym stopniu odpowiada na potrzeby obywateli, a liczba zakładanych
profili zaufanych jest niska.
2.

Tworzenie wytycznych projektowych w oparciu o dane z badania jakościowego
analizowane w modelu ilościowym mogło być obarczone błędem i skutkować błędnymi
decyzjami projektowymi.

3) Zalecenia
1.

Wdrożenie rekomendacji wynikających z badań jakościowych.

2.

Przeprowadzenie badań na obecnym systemie w celu weryfikacji w jakim stopniu
zidentyfikowane w badaniach potrzeby obywateli zostały obsłużone.

3.

Uproszczenie mechanizmu potwierdzania profilu zaufanego zgodnie z wynikami badań
rozwiązanie powinno iść w kierunku potwierdzenia zdalnego.

4.

Prezentowanie wyników badań jakościowych bez zastosowania danych liczbowych
i procentowych oraz ponowne rozpatrzenie decyzji projektowych, które zostały podjęte
w oparciu o błędnie zinterpretowane dane.

—

5.1.4. Jakość dokumentacji przeprowadzonych badań eksperckich.
Obszar dotyczy dokumentacji przeprowadzonych badań eksperckich w ramach Umowy
nr 20J2/CPI/57/eoNetworks”.
Ekspercki audyt użyteczności został przeprowadzony na podstawie poprawnie dobranych
heurystyk oraz wytycznych web usability. Pomimo poprawnego przeprowadzenia eksperckiego audytu
użyteczności część kluczowych dla projektu rekomendacji nie została wdrożonych. Lista
niewdrożonych rekomendacji znajduje się w Załączniku nr 4 do Raportu z audytu.
1) Wnioski
Audyt nie ma dołączonego (nie był to produkt określony w Umowie) pełnego rejestru błędów
użyteczności na ePUAP, zawiera jedynie przykłady miejsc wystąpienia błędów. Brak rejestru błędów
znacząco utrudnił wdrożenie rekomendacji.
Ze względu na brak rejestru miejsc wystąpienia błędów wdrożenie wszystkich rekomendacji było
znacząco utrudnione i zaowocowało niepełną realizacją zaleceń wynikających z audytu.
Podobnie jak w przypadku badań nie zaplanowano audytu eksperckiego po wdrożeniu nowego
systemu.
2) Istotne ryzyka i skutki
1.

Uruchomienie wersji produkcyjnej bez wdrożenia wszystkich krytycznych rekomendacji
skutkuje brakiem przejrzystości serwisu ePUAP2 i licznymi błędy użyteczności. Te z kolei
wpływają na niskie wykorzystanie dostępnych na portalu usług.

2.

Niepetna implementacja rekomendacji z audytu powoduje, że wiele błędów i niejasności
pojawia się nie od razu, lecz w trakcie wykonywania zadań. Tego rodzaju błędy zwiększają
frustrację użytkownika, który już zaczął załatwiać sprawę i poświecił swój czas, a procesu
nie udaje mu się ukończyć.

3) Zalecenia
1.

Produktem eksperckiego audytu użyteczności powinno być zestawienie miejsc wystąpienia
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błędów.
2.

5.2.

Zasadne byłoby ponowne przeprowadzenie audytu eksperckiego na obecnej wersji
systemu.

JAKOŚCI
DOSTARCZONYCH
STATYSTYK
ORAZ
POPRAWNEGO
ROZPROWADZENIA RUCHU UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE

Na podstawie logów z baz danych oraz informacji zbieranych na podstawie Cookies
użytkowników możliwe jest śledzenie zachowań i preferencji użytkowników niemal w czasie
rzeczywistym. Realne użycie jest bowiem najlepszym sposobem weryfikacji wszelkich założeń i celów
projektowych.
W związku z tym audytor COl wystąpił o wszelkie dostępne dane statystyczne dotyczące
wykorzystania ePUAP oraz Profilu Zaufanego. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi oraz przekazanych
danych (a także ich braków) dokonano oceny jakości dostępnych statystyk oraz rozprowadzenia ruchu
użytkowników w systemie.
Na spotkaniu inicjującym audyt, zespół audytowy został poinformowany, że w ePUAR nie ma
zaimplementowanego żadnego narzędzia statystycznego. Po dodatkowych pytaniach, które zrodziły
się w toku analizy dostępnych raportów (wskazujących, że CCA selektywnie posługuje
się statystykami) audytor uzyskał dodatkowe informacje o narzędziach statystycznych. Otrzymano
szczegółowe statystyki logowania do serwisu, zakładanych kont na ePUAP, Profili Zaufanych,
a także transakcji (użycia e-usług lokalnych i centralnych na ePUAP). Są to statystyki z baz danych
ePUAPJ i ePUAP2. Dane te pozwalają na częściową analizę wykorzystania PZ i ePUAP.
Nie ma danych o efektywności wykorzystania Profilu Zaufanego w innych portalach publicznych
e-usług. PZ jest narzędziem do identyfikacji użytkownika m.in. w takich portalach jak CEIDG, PUE ZUS,
Emp@tia, OBYWATEL.GOy.PL czy Wrota Podlasia. CCA poinformowało, że posiada tylko zbiorcze ilości
logowań z użyciem PZ. Poinformowano audytora, że ustalenie takich danych jest technicznie
niemożliwe. Opinia ta rodzi poważne wątpliwości zespołu audytowego, który wskazuje, że takiego
rodzaju dane są nie tylko bardzo potrzebne, ale powinny być bez większego trudu technicznie możliwe
do uzyskania, szczególnie, że dyrektor CCA posługuje się tego rodzaju danymi
w
publicznych
prezentacjach
(por.
http://commonsign.eu/wp
content/uploads/20J5/02/05_Wydzielony-profii-za ufany_J.Gorazinski_-CPI-MAiC.pdf):
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Schemat 3 Wykorzystanie PZ.

Jednakże brak bezpośredniego dostępu do baz danych nie pozwolił na weryfikację tej opinii
czasie
audytu
w
Kluczowe wnioski znajdują się w podrozdziale Wnioski, a szczegółowy opis w Załączniku numer 3
do Raportu z audytu.
1) Wnioski
W ePUAP2 nie skonfigurowano dostępnego w systemie narzędzia AWStats mimo, że wcześniej
takie narzędzie skonfigurowano dla ePUAPJ.
W ePUAP2 zaimplementowano bezpłatne narzędzie statystyczne PIWIK, ale w bardzo
ograniczonym zakresie
tylko w podstronach Katalogu Usług Publicznych CKUP). To praktyka
odbiegająca od powszechnie przyjętego w branży internetowej standardu. Nie są rejestrowane
wyszukiwania w wyszukiwarce wewnętrznej. Nie wiadomo więc, jakich informacji szukają użytkownicy
ePUAP2;
Jak poinformowało CCA w piśmie z dnia 15 grudnia (sygn. CPI-WAW-051-5) w toku prac nad
ePUAP2 nie podejmowano decyzji projektowych w oparciu o dane dostępne z bazy ePUAP1 oraz
narzędzia AWStats, nie monitorowano ani nie raportowano na bieżąco ruchu w serwisie, poza wąskim
zakresem danych w raportach z utrzymania.
2) Istotne ryzyka i skutki
—

1.

Ze względu na powyższe podstawowe braki, CCA i właściciel serwisu nie używają w pełnym
zakresie podstawowych narzędzi zarządczych do wiarygodnej oceny funkcjonowania
ePUAP2 w warstwie biznesowej oraz poprawności rozprowadzenia ruchu użytkowników.

2.

Skutkiem braku owej eyidence based policy (polityki opartej o dowody) są zarówno
niekonsekwentne decyzje projektowe na etapie budowy ePUAP2, jak i (potwierdzony przez
CCA) brak podejmowanych działań zmierzających do zwiększania efektywności
wykorzystania portalu i podążania za obserwowanymi potrzebami użytkowników.

3) Zalecenia
1. Serwis usługowy, służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług
administracyjnych musi gromadzić i na bieżąco monitorować oraz analizować statystyki
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użycia w sposób kompleksowy.
2. W celu zapewnienia możliwości szybkiego reagowania na charakterystykę ruchu w serwisie,
raportowanie statystyk użycia nie powinno być rzadsze niż raz na miesiąc, a tworzenie na
ich podstawie rekomendacji i podejmowanie działań nie powinno być rzadsze niż raz na
kwartał.

5.3.

3.

Statystyki muszą obejmować szczegółowy profil użytkowników, ich ilość oraz aktywność
z platform mobilnych. Muszą także obejmować wszystkie najważniejszych typy aktywności
użytkowników, a więc odwiedziny poszczególnych podstron, przepływy między
podstronami, zapytania do wyszukiwarki w serwisie, statystyki zdefiniowanych kluczowych
zdarzeń (eyents) oraz realizacji zdefiniowanych celów (np. konwersja odsłon danej e-usługi
na jej użycie).

4.

Na podstawie analizy zebranych danych statystycznych należy regularnie tworzyć
rekomendacje zmian i rozwoju oraz korygować działanie serwisu. Publiczne rozwiązania
usługowe tej rangi i skali, co ePUAP nie mogą być modyfikowane i rozwijane co 2-3 lata.
Zespół odpowiedzialny musi wyciągać wnioski i reagować bardzo szybko, korekta
oczywistych błędów i niedoskonałości zdefiniowanych na podstawie statystyk użycia musi
być dokonywana nie rzadziej niż raz na kwartał.

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PROFILU ZAUFANEGO

W oparciu o przekazane zespotowi audytowemu dane dokonano analizy wykorzystania profilu
zaufanego (dalej PZ). Analiza objęła dynamikę przyrostu kont i PZ, ogólną statystykę wykorzystania PZ,
ocenę ruchu użytkowników w serwisie (w b. ograniczonym zakresie ze względu na braki w danych) oraz
stopnia wykorzystania e-usług lokalnych i centralnych udostępnionych na ePUAP2.
Szczegółowe dane w oparciu, o które dokonano analizy zawarto w Załączniku nr 3 do raportu
z audytu.
1) Wnioski
Suma PZ rośnie stale, systematycznie, ale powoli. W ubiegłych latach średnio przybywało ok.
100 tysięcy PZ rocznie. Obecnie jest to ponad 150 tysięcy rocznie. Żadna z dotychczasowych kampanii
promocyjnych, ani stopniowe zwiększanie ilości punktów potwierdzających PZ (obecnie jest ich ponad
1200) nie spowodowały tu znacznego przyspieszenia. Po prawie 5 latach istnienia PZ posiada nieco
ponad 500 tys., spośród 24 milionów dorosłych obywateli, co stanowi tylko nieco ponad 2% grupy
docelowej.
Obecnie udało się zatrzymać tendencję spadkową z 2014 roku w tempie potwierdzania PZ
i miesięcznie jest ich potwierdzanych coraz więcej (ok. 15 tys. miesięcznie). Analiza trendu pokazuje
jednak, że nie widać tu szans na upowszechnienie PZ w przewidywalnym czasie.
W 2015 roku ilość logowań za pomocą PZ utrzymywata się na podobnym poziomie ok. 350-400
tysięcy miesięcznie. Z uwagi na braki w zbieranych statystykach, nie wiadomo jaka część logowań
dotyczy ePUAP, a jaka innych portali wykorzystujących do identyfikacji użytkownika PZ.
Potwierdzenie PZ jest trudne, bowiem wymaga specjalnej wizyty w punkcie potwierdzającym,
a realne do uzyskania korzyści dla obywatela i przedsiębiorcy wciąż nie są wielkie. Istnieje więc bardzo
znaczna rozbieżność między ilością zakładanych kont, a potwierdzonymi PZ. Średnio tylko 40% osób,
które zakłada konto na ePUAP, potwierdza PZ. Procedura potwierdzania PZ nie uległa zasadniczej
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zmianie w stosunku do ePUAPJ. Warto podkreślić, że problem dużej trudności
w uzyskaniu PZ byt podnoszony we wstępnej fazie projektu ePUAP2 (badania wskazały na „wysoki koszt
behawioralny” potwierdzenia RZ), a uproszczenie tej procedury było jedną z rekomendacji fazy
badawczej podprojektu „Ergonomia ePUAP”.
Od 2014 roku zaczęły także wygasać PZ założone wcześniej (PZ jest ważny 3 lata). Obecnie
wygasa ich od kilku do kilkunastu tysięcy miesięcznie. W skutek tego w 2014 roku tempo przyrastania
PZ zaczęto spadać. W 2015 roku w maju więcej PZ wygasło bądź zostało unieważnionych, niż założono
nowych. Należy w tym miejscu zauważyć, że wygaśnięcie PZ powoduje, że całkowicie znika on
z systemu, a wraz z nim wszystkie dane użytkownika. Nie da się przy tym odnowić PZ poprzez zwykłe
potwierdzenie w systemie. Odnowienie wymaga przejścia właściwie identycznej procedury, co przy
pierwszym potwierdzeniu PZ. Jest to rozwiązanie nieprzyjazne, uciążliwe, nie dające szans na
budowanie przywiązania/lojalności użytkownika i w dodatku niespotykane w nowoczesnych usługach
w sektorze komercyjnym.
2) Istotne ryzyka i skutki
1.

Profil zaufany po prawie 5 latach prób i poniesionych znacznych wydatków wciąż jest
rozwiązaniem bardzo mało rozpowszechnionym.

2.

Kontynuacja promowania PZ w tym modelu wiąże się z poważnym ryzykiem utraty
zainteresowania tym rozwiązaniem ze strony obywateli, ale także i samej administracji.
Skutkiem tego może być pozorność PZ jako realnego państwowego sposobu identyfikacji
obywatela. Symptomy materializowania tego ryzyka są widoczne, bowiem różne instytucje
publiczne zaczęły tworzyć własne systemy identyfikacji obywatela (np. w PUE ZUS,
w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta), obawiając się ograniczenia dostępu do usługi ze
względu na matą popularność PZ.

3) Zalecenia

1. Istotną szansą na zauważalne przyspieszenie upowszechniania PZ jest zmiana procedury,
rozwiązania informatycznego oraz aktów normatywnych regulujących proces uzyskiwania Profilu
Zaufanego.
2. Przy zachowaniu wszelkich wymogów związanych z ochroną tożsamości i danych obywatela
proces ten musi być istotnie uproszczony. Należy rozważyć następujące warianty uproszczonego
procesu uzyskania PZ:
3. uzyskanie PZ przy okazji załatwiania sprawy urzędowej, np. uzyskania dowodu osobistego lub
odpisu
aktu
stanu
cywilnego,
meldunku,
rejestracji
samochodu
itp. Wymaga to skomunikowania systemów do obsługi obywatela z przebudowanym systemem
obsługującym PZ:
a.

Uzyskanie PZ bez konieczności wizyty w urzędzie. Do weryfikacji tożsamości
mogłaby posłużyć „zaufana trzecia strona” np. w postaci komercyjnych
dostawców masowych usług, którzy mają już zweryfikowane i zarządzają
danymi
obywatela.
Mowa
tu w pierwszym rzędzie o sektorze bankowości elektronicznej oraz operatorach
telekomunikacyjnych. Tego rodzaju rozwiązanie wdraża od roku Wielka Brytania
(UK yerify). To rozwiązanie wymagałoby najprawdopodobniej umów i płatności
na rzecz tychże dostawców.
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b.

Należy także pilnie zmienić zasady odnawiania RZ w taki sposób, żeby nie
wymagało
to ponownego podawania wszystkich danych i ponownej wizyty w urzędzie.
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WYKORZYSTANIE E-USŁUG DOSTĘPNYCH NA PORTALU

W oparciu o przekazane audytorowi dane dokonano analizy wykorzystania e-usług. Analiza
objęła stopnień wykorzystania e-usług lokalnych i centralnych udostępnionych na ePUAP2.
Szczegółowe dane w oparciu, o które dokonano analizy zawarto w Załączniku nr 3 do raportu
z audytu.
1) Wnioski
Na portalu ePUAP dostępne są e-usługi lokalne i centralne. Te pierwsze to usługi udostępniane
przez poszczególne instytucje. W tej sytuacji to dana instytucja swobodnie decyd uje, jakie e-usługi chce
udostępniać. Fundamentalna wada tego rozwiązania wynika z faktu, że w praktyce obywatel nie szuka
informacji o urzędach (często nie wie nawet dokładnie, do jakiego urzędu ma się zwrócić), ale
o sprawach życiowych (potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w ramach Umowy
nr 2012/CPI/57/eoNetworks). Skutkiem przyjęcia takiego modelu biznesowego dla usług lokalnych jest
nikłe zainteresowanie nimi.
E-usługi centralne mają charakter globalny i pozwalają przesłać elektroniczny formularz
do każdego urzędu danego typu w Polsce. E-usługi centralne, choć pojawiły się na ePUAP niedawno,
są popularniejsze niż lokalne, ale i tu wykorzystanie nie jest znaczące. Miesięcznie składanych przez
obywateli
wniosków
było
średnio
ok.
5
tysięcy.
Wyjątkiem
był
październik
ze względu na dostęp do usługi dopisania się do spisu wyborców. Firmy wykorzystywały e-usługi
centralne w znikomym stopniu średnio 500 razy miesięcznie.
Obecnie na ePUAP2 jest udostępnionych 85 centralnych e-usług. Ok. 80% z nich było użytych
przez osoby fizyczne łącznie mniej niż 10 razy od ich uruchomienia na portalu, czyli można uznać, że
w praktyce nie funkcjonują. Jako pismo ogólne można przesłać do urzędu bardzo różne sprawy.
Obecnie nie sposób rozróżnić, jakie potrzeby realizowali obywatele za pomocą tej funkcjonalności.
Pozostałe e-usługi są niemal niewykorzystywane.
Wykorzystanie e-usług centralnych w stosunku do tych samych spraw załatwianych w urzędzie
jest znikome. Np. wnioski o dowód osobisty złożone przez ePUAP stanowią 0,3-0,4% wszystkich
wniosków.
Składanie wniosku o dowód osobisty i o dopisanie do spisu wyborców z kont zarejestrowanych
na firmy wskazuje, że użytkownicy nie rozumieją, jaki jest ich status w portalu. Ponadto system nie
waliduje statusu użytkownika w usłudze i nie blokuje usług niedostępnych dla danego użytkownika lub
w danym czasie. Dowodem jest to, że po wyborach parlamentarnych kilkukrotne przesyłano wnioski o
zgłoszenie do
spisu wyborców.
Oznacza
to, że
usługa jest dostępna,
mimo,
że prawo pozwala na dopisywanie do spisu tylko przed wyborami. Użytkownicy nie odróżniają
tu spisu wyborców od rejestru wyborców.
Na ePUAP2 jest udostępnionych łącznie prawie 700 e-usług lokalnych, wykorzystywanych
na poziomie ok. 7 tysięcy miesięcznie w przypadku obywateli i ok. 2 tysięcy w przypadku firm.
Z nich zauważalnie wykorzystywanych (ponad 50 transakcji miesięcznie) jest mniej niż 10, czyli poniżej
2%, a najczęściej wykorzystywaną usługą lokalną są Skargi, wnioski, zapytania do urzędu. Oznacza to,
że mnogość e-usług na ePUAP nie odzwierciedla stanu faktycznego, a zniknięcie większej części z nich
nie spowodowywałby spadku wartości portalu.
Wg otrzymanych danych w listopadzie br. wystąpiła niezrozumiała anomalia gwałtowanego
skoku użycia lokalnych wersji e-usługi złożenia skarg, wniosków i zapytań do urzędów. Dostępne dane
za grudzień pokazują, że skok ten nastąpił jednorazowo. Jest to albo błąd w przekazanych danych, albo
krótkookresowa sytuacja o nieznanych przyczynach.
—
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2)

Istotne ryzyka i skutki

1.

W oparciu o uzyskane dane można stwierdzić, że rozwijanie ePUAP w modelu, w którym
e-usługa oznacza tylko zdefiniowany formularz, za pomocą którego wysyła się swego rodzaju
„elektroniczne pismo do urzędu” jest nieefektywne i niecelowe. Taki model e-usług
odwzorowuje sposób funkcjonowania tradycyjnej administracji działającej w oparciu
o wnioski i pisma.

2.

Porównanie statystyk spraw przesyłanych przez obywateli i przedsiębiorców do spraw
przesyłanych przez administrację, zgodnie z prezentacją samego CCA z października
br.(http://commonsign.eu/wp-content/uploads/2015/02/05_Wydzielony-profilza ufany_J.Gorazinski_-CPI-MAiC. pUf) wygląda następująco

Wykres 1 Statystyki

3.

Istotna dysproporcja pozwala stwierdzić, że ePUAP nie jest narzędziem dla obywateli, ale
przede wszystkim dla urzędników, czyli nie spełnia swojego podstawowego zatożenia.
Jednym
z
powodów
tego
stanu
rzeczy
że
jest
to,
jak
wskazano
w poprzednim punkcie, ePUAP odwzorowuje model mentalny, sposób działania i narzędzia
administracji, które są obce i niezrozumiałe dla obywatela.

4.

Widocznym skutkiem takiego modelu jest bardzo niski stopień wykorzystania e-usług i brak
realnych perspektyw na ich spopularyzowanie. Co ważne, perspektyw tych nie widziało także
ani CCA ani kierownictwo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W dokumencie
„Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok i dwa kolejne lata”
dla zadania 16.1 zdefiniowano miernik liczby świadczonych usług elektronicznych
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(czyli transakcji) na ePUAP, dla którego założono wzrost o 3 000 świadczonych usług rocznie
(dla wartości bazowej 25 000). Na 2016 rok zaplanowano 31 000 transakcji, co oznacza
średnio oznacza 85 transakcji dziennie. Do 2018 roku liczba ta wzrosła by tylko do 100
dziennie.
Przy tej skali systemu i poziomu poczynionych inwestycji są to wskaźniki zdumiewająco niskie.
5.

W systemie należy wprowadzić walidacje. Danie możliwości złożenia elektronicznego
wniosku w sprawie, której z definicji nie da się zrealizować, jest zaprzeczeniem samej idei
usługi elektronicznej i podważa zaufanie użytkowników do ePUAP.

6.

Przyjęte rozwiązanie jest także niekorzystne dla urzędników i nie ułatwia im pracy. Dostają
bowiem od obywatela takie same pismo/wniosek, jakie otrzymaliby, gdyby pojawił się w
urzędzie
forma elektroniczna niewiele tu zmienia. W taki sam, ręczny sposób muszą
przetworzyć te informacje i w większości przypadków ręcznie wprowadzić je do swoich
systemów dziedzinowych. Taka forma e-usług nie zwiększa więc efektywności samej
administracji.
—

3) Zalecenia

5.5.

1.

Należy stopniowo, ale całkowicie odejść od idei e-usług lokalnych, czyli koncepcji ePUAP
u jako repozytorium różnych formularzy, z których jedne wzajemnie się powielają
(w wypadku tych samych spraw w różnych urzędach formularze są różnie
skonstruowane), a inne nie są wykorzystywane.

2.

Ze względu na to, że tylko niewielka część udostępnionych e-usług jest w ogóle realnie
wykorzystywana, należy rozważyć usunięcie lub przynajmniej ukrycie dużej części z nich.
Eliminacja rozbudowanego katalogu e-usług, który nie odzwierciedla faktycznych
możliwości załatwienia spraw, daje szansę na zwiększenie wykorzystania kluczowych
e-usług, które jednak działają.

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE PORTALU, UDOSTĘPNIONYCH E-USŁUG

W oparciu o przekazane audytorowi dane dokonano analizy ruchu użytkowników w serwisie
(w b. ograniczonym zakresie ze względu na braki w danych).
Narzędzie śledzące PIWIK skonfigurowano w taki sposób, że obejmuje wyłącznie ruch
na podstronach Katalogu Usług Publicznych (KUP) co uniemożliwia pełną analizę przepływów
użytkowników w portalu.
Szczegółowe dane w oparciu, o które dokonano analizy zawarto w Załączniku nr 3 do raportu z
a udytu.
1) Wnioski
Narzędzie PIWIK skonfigurowano w taki sposób, że obejmuje wyłącznie ruch na podstronach
Katalogu Usług Publicznych (KUP), przez co analiza ruchu jest bardzo ograniczona.
Strony te wyświetlane są w sumie 350-4500 razy dziennie. Większą liczbę odwiedzin
odnotowano 19 i 20 października, kiedy nastąpiło odpowiednio 6645 i 7157 odsłon. W tych dniach
znacznie większy ruch dotyczył usług związanych z wyborami. W tygodniu przed wyborami
parlamentarnymi zanotowano znaczący wzrost zainteresowania usługami dopisania do spisu
wyborców i wydania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Spośród dostępnych kilkuset e-usług dostępnych w katalogu, dostrzegalnym zainteresowaniem
odbiorców cieszy się tylko ok. 10 z nich.
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Jeśli chodzi o zewnętrzne portale odsyłające to na czele znajdują się BlP-y dużych miast (Kraków,
Łódź), portal OBYWATEL.GOy.PL i strona UOKiK. Odesłania te następują ze stron konkretnych usług w
tych serwisach. To oznacza, że obywatele są zainteresowani załatwieniem konkretnej sprawy drogą
elektroniczna, a nie platformą ePUAP jako taką. Należy to brać pod uwagę m.in.
w działaniach promocyjnych.
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2) Istotne ryzyka i skutki
Taka konfiguracja kodu śledzącego sprawia, że traci się cenne informacje o charakterystyce
ruchu wewnątrz serwisu. Gdyby dane były zbierane poprawnie, byłoby to źródło rekomendacji dla
stałej optymalizacji serwisu pod kątem użyteczności. Istotnie ograniczony zasób informacji
statystycznych wpływa na intuicyjny, a nie systemowy planowany rozwój e-usług oferowanych
w ramach systemu.
3) Zalecenia

5.6.

1.

Poprawna implementacja kodów śledzących na wszystkich podstronach serwisu.

2.

Zdefiniowanie eyentów dla kluczowych akcji w serwisie.

3.

Oskryptowanie kodem śledzącym poszczególnych pól kluczowych formularzy.

4.

Cykliczne raportowanie danych o ruchu w serwisie oraz tworzenie na bazie statystyk
rekomendacji dla portalu.

POPRAWNOŚCI AKTUALNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTURY INFORMACJI,
FORMULARZY, MECHANIZMÓW WYSZUKIWANIA ORAZ NAZEWNICTWA
KLUCZOWYCH ELEMENTÓW

Ocenie poddano poprawność kluczowych elementów aktualnej architektury informacji portalu
ePUAP2. Analizowano widok portalu przed i po zalogowaniu w wersji pełnoekranowej oraz
na telefonie komórkowym.
Podczas wnioskowania o poprawności architektury informacji opierano się na heurystykach
użyteczności stworzonych przez Jakoba Nielsen i Rolfa Molicha tych samych w oparciu, o które
powstała architektura systemu (o czym mowa w Umowie nr 2012/CPI/57/eoNetworks).
Szczegółowe omówienie zidentyfikowanych problemów, zawarto w Załączniku nr 5 do Raportu
z audytu.
—

1) Wnioski
Sposób prezentacji danych, używany języki proces załatwiania spraw (rejestracja, potwierdzanie
profilu, samo „wflioskowaflie”) nie wspiera użytkownika w realizacji celów. Obecne procesy łamią
podstawowe heurystyki użyteczności.
Przykładem podstawowego błędu jest brak zapewnienia użytkownikowi użytecznej
wyszukiwarki, (obecna zwraca wyniki o niskiej trafności) oraz brak wskazania użytkownikowi jego
aktualnej pozycji w strukturze nawigacji portalu (brak stanów selected).
W serwisie brakuje wyjścia naprzeciw użytkownikom korzystających z urządzeń mobilnych
(brak zastosowania technologii RWD ang. responsiye web design brak strony mobilnej).
—

—

2) Istotne ryzyka i skutki
J.

Proces załatwiania sprawy przez Internet nie jest intuicyjny, użytkownicy mogą mieć
trudności w odnalezieniu odpowiedniej sprawy lub w ukończeniu procesu.

2.

Po wysłaniu formularza użytkownik nie dostaje żadnej informacji zwrotnej poza
niezrozumiałym dla obywatela UPR, nie jest informowany, co z daną sprawą się dzieje,
co może powodować stres i konieczność wizyty w urzędzie.

3. Zastosowany język nie jest dostosowany do percepcji obywatela (nie jest zgodny
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ze standardami prostego języka plam langugage). Stosowanie trudnego, technicznego
języka może wprowadzać czytelnika w błąd i powodować złe rozumienie procedur.
-

4.

Brak w części informacyjnej portalu technologii RWO, w części transakcyjnej brak wersji
mobilnej serwisu, powoduje utratę całego ruchu mobilnego (obecnie to ok. 20% ruchu
w polskim internecie, przy czym trend jest szybko rosnący).

3) Zalecenia
1.

Jeśli portal ePUAP2 miałby być rozwijany, architektura informacji wymaga gruntownego
przeprojektowania. Jako wytyczne mogą posłużyć już istniejące dane zebrane w
badaniach oraz dane z audytu użyteczności, a także dane o ruchu.

2.

Prace należy kontynuować w metodologii UCD, z dużym naciskiem na iteracyjne badania
ze wszystkimi grupami odbiorców (obywatele, przedsiębiorcy, urzędnicy).

Część informacyjną i ekrany rejestracji, powinny byś stronami RWO.
Poza samą architekturą informacji przeprojektowania wymagają kluczowe procesy w serwisie,
takie jak: rejestracja, potwierdzenie profilu zaufanego, obsługa usług transakcyjnych, kontakt
z obywatelem w trakcie załatwiania sprawy.
Ważna jest również zmiana używanego języka w serwisie na standard plam language.

5.7.

POPRAWNOŚCI AKTUALNEJ KONCEPCJI GRAFICZNEJ

Badanie skupia się na rozpoznaniu i ogólnej ocenie podstawowych elementów graficznych
serwisu ePUAP takich, jak: układ, kolorystyka, typografia, interakcje. Przykłady błędów dotyczących
warstwy graficznej omówiono w Załączniku numer 6 do Raportu z audytu.
1) Wnioski
Ogólny odbiór wyglądu serwisu jest dobry interfejs jest klarowny, zastosowano ograniczoną
paletę barw i spore marginesy pomiędzy kluczowymi elementami interfejsu. Pomaga to w skanowaniu
treści wzrokiem, wyszukiwaniu treści i nadaje serwisowi nowoczesny wygląd.
Nie zadbano o dopracowanie szczegółów
wiele elementów wymaga korekt, występuje
też duża ilość niespójności.
2) Istotne ryzyka i skutki
—

—

1.

Niespójności w warstwie graficznej powodują, że użytkownicy mogą czuć się zagubieni
i odbierać serwis jako chaotyczny i niedopracowany—to z kolej powoduje, że serwis może być
uznawany za nierzetelny.

2.

Błędy dostępności (np. brak odpowiedniego kontrastu) powodują, że dostęp do usług jest
ograniczony.

3.

Błędy w warstwie graficznej mogą powodować trudności w nawigowaniu po serwisie
i wyszukiwaniu treści.

3) Zalecenia
1.

Poprawa grafiki w zakresie podstawowych zasad dostępności (np. odpowiedni kontrast
czy odpowiednio duży stopień pisma).

2.

Budowa graficznego przewodnika dla portalu (guidelines) oraz uspójnienie graficznych
elementów interfejsu zgodnie z przyjętymi wytycznymi.
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3.

Poprawa pojedynczych btędów takich, jak np. źle ustawione marginesy, źle dobrane ikony, złe
interakcje.

5.8.

JAKOŚCI WARSTWY FRONT-END fHTML/CSS) GŁÓWNYCH ELEMENTÓW
SYSTEMU

Oceniono jakość kodu HTM L/CSS/JS. Jakość komunikacji warstwy front-end z warstwą back-end.
Zgodność ze standardem dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0. Wykazano w tym
obszarze liczne odstępstwa od standardów, co opisano w podrozdziale Wnioski oraz, bardziej
szczegółowo, w Załączniku nr 7 do Raportu z audytu.
1) Wnioski
Liczne odstępstwa od standardu WCAG 2.0 uniemożliwiają korzystanie z serwisu przez osoby
z niepełnosprawnościami, szczególnie przez osoby niewidzące lub niedowidzące.
Serwis został zbudowany przy użyciu przestarzałych lub błędnych wzorców projektowych:
iframe, globalne zmienne JayaScript, kod CSS/JayaScript wstawiony on-line. Problemy jakie wynikają
z ich zastosowania opisane są szerzej w Załączniku nr 7 do Raportu z audytu.
Brak optymalizacji wydajnościowej (długi czas ładowania podstron) negatywnie wpływa na
odbiór serwisu przez przeciętnego użytkownika.
Brak podstawowej optymalizacji serwisu pod kątem wyszukiwarek internetowych (np. Google)
znacząco obniża jego pozycję w wynikach wyszukiwania.
2) Istotne ryzyka i skutki
1) Od 1 czerwca 2015 roku serwisy administracji publicznej muszą być dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. Liczne
odstępstwa od tego standardu powodują że serwis ePUAP nie spełnia wymogów opisanych w
polskim prawie.
2) Zastosowane błędne lub przestarzałe wzorce projektowe znacznie utrudnią lub uniemożliwią
dalszy rozwój i modernizację serwisu.
3) Słaba wydajność (np. długi czas ładowania się stron) wpływa na negatywny odbiór serwisu
i zniechęca do korzystania z niego.
4)

Brak optymalizacji serwisu dla wyszukiwarek internetowych wpływa na brak popularności oraz
utrudnia zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z portalu.

3) Zalecenia
1)

Przeprowadzenie kompleksowego audytu dostępności obecnej wersji serwisu i usunięcie
wszystkich odstępstw od standardu WCAG 2.0 na podstawie wyników audytu.

2) W pierwszym etapie należy wprowadzić poprawki w architekturze informacji i projekcie
graficznym, na podstawie tych zmian będzie możliwa naprawa warstwy front-end,
w szczególności:
•

dostosowanie kodu HTML/CSS/JS do aktualnych standardów i wzorców

•

poprawa wydajności w warstwie front-end,

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. U pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
Strona 134

przeprowadzenie podstawowej optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych.
3) Aby serwis ePUAP spełniał swoje zadanie musi być nieustannie modyfikowany i ulepszany.
Dlatego konieczne jest tworzenie kodu HTML/CSS/JS zgodnie z najnowszymi wzorcami
projektowymi oraz dobrymi praktykami.

6. OCENA WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH
6.1.

STRUKTURA PROJEKTOWA

Projekt e-PUAP2 jest realizowany w ramach umowy z dnia 3 czerwca 2009 roku
o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-004/08-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo
informacyjne
budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 oraz aneksów do tej umowy, zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju
Regiona mego, reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu oraz Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanego przez Dyrektora ówczesnego Centrum Projektów
-

Informatycznych MSWiA.
W umowie tej określono, że projekt
o dofinansowanie z dnia 14 stycznia 2009 roku.

będzie

realizowany

na

podstawie

wniosku

We wniosku wskazano, że celem projektu jest „wykorzystanie doświadczeń zdobytych
w trakcie realizacji ePUAP-WKP do definiowania kolejnych procesów obsługi obywatela
i przedsiębiorstw, tworzenia powiązań informatycznych do poszczególnych systemów administracji
publicznej, a także rozszerzenia zestawu usług publicznych dostępnych on-line i zwiększenie liczby
podmiotów korzystających z usług publicznych” oraz „Rozszerzając, istniejący zestaw usług
fundamentalnych takich jak uwierzytelnianie użytkownika przy wykorzystaniu certyfikatów
kwalifikowanych, oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury do dostarczania w formie elektronicznej
dokumentów urzędowych obywatelowi, projekt stanowi kolejny etap realizacji docelowej architektury
e PUAP.”
We wniosku o dofinansowanie wyspecyfikowano poprzez następujące cele szczegółowe:
• „[CS.1] Dostępność usług publicznych Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług
publicznych przy pomocy różnych kanałów dostępu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie
zestawu usług dostępnych on-line oraz przy pomocy ukierunkowanej kampanii marketingowej.
-

• [CS.2] Niższe koszty. Zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez
administrację publiczną, dzięki przeniesieniu części usług na platformę elektroniczną, a tym samym
ograniczeniu ilości spraw załatwianych w sposób tradycyjny.
• [CS.3]
Integracja usług. Udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu
terytorialnego na platformie ePUAP np. poprzez udostępnienie usług koordynacyjnych oraz
wspierających tworzenie ram interoperacyjności zgodnie z katalogiem usług dostarczonych w ramach
budowy drugiej fazy projektu.
• [CS.4J Klasyfikacje usług. Ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line,
poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług). Katalog usług, jako miejsce
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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porządkujące i klasyfikujące opis usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce, umożliwi
dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne jednostki administracji
publicznej. Jest to szczególnie istotne dla samorządów, w których niejednokrotnie te same usługi są
nazywane w różny sposób. Wynikiem realizacji celu będzie ułatwienie wyszukiwania usługi przez
końcowego odbiorcę i zbliżenie się do możliwości zadawania pytań wjęzyku naturalnym.”
W opisie projektu wskazano, że „W celu uruchomienia usługi publicznej na platformie
konieczne będzie opracowanie odpowiednich aplikacji ePUAP2. Rolą ePUAP przy udostępnieniu usługi
jest zapewnienie jednolitego kanału komunikacji, dostępnego zarówno dla osób i personelu
przedsiębiorstw/podmiotów poprzez odpowiednie GUI jak również z wykorzystaniem WebSeryices.
Pojedyncze usługi już funkcjonujące na ePUAP-WKP pozwolą uruchomić procesy o większym stopniu
komplikacji (usługi złożone) stanowiące pojedynczy punkt kontaktu dla usługobiorców.”
Dodatkową cechą projektu wskazano jego oczekiwaną neutralność technologiczną, ponieważ
został oparty opierać o zasadę „równego traktowania konkurujących ze sobą technologii” stwarzania
„warunków do uczciwej konkurencji”.
Szczególnie istotne w badanej materii są zapisy wniosku, że „Sukcesem projektu będzie
adekwatne do postępu prac udostępnianie oraz promowanie rezultatów projektu zainteresowanym
podmiotom oraz szerokiej opinii publicznej. Projekt wymaga w związku z powyższym intensywnych
działań promocyjno-komunikacyjnych adresowanych do grup docelowych; instytucji publicznych,
przedsiębiorców i obywateli.
Zasoby finansowe oraz kadrowe, jakie będzie trzeba poświęcić na drugi etap budowy platformy
będą kilkakrotnie większe niż w ePUAP-WKP. Należy podkreślić, iż najwyższe organa decyzyjne będą
musiały częściej niż w pierwszym etapie podejmować kluczowe rozstrzygnięcia w kwestii kierunków
rozwoju ePUAP. Zaplanowane działania będą wymagały prowadzenia równoległych prac np.
utrzymanie i konserwacja istniejących usług oraz systemu, wdrażanie nowych usług, automatyzacja
procesów, dbanie o bezpieczeństwo danych, konstruowanie usług złożonych z nasileniem
uzależnionym od udostępnionych zasobów.”
W pierwotnie planowanym opisie projektu zaplanowano następujące ramy;
• Początek projektu; 31.01.2009
• Koniec projektu; 31.12.2013
• Planowane wydatki; 141 418 200 zł
• Ponadto określono wskaźniki:
• Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych 15
• Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line 4
• Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 (dwustronna interakcja) 6
-

-

-

• Liczba przedsiębiorstw korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych 100 tys.
• Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych 100 tys.
• Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych 900 tys.
-

-

-

• Liczba osób korzystających z udostępnionych usług publicznych 900 tys.
-

Umowa o dofinansowanie była aneksowana 9 razy:
Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
Strona 136

LIIII
refltIII,15 ntcnd!k nUflnd

Numer
aneksu

Istotne zmiany

Data aneksu
13 kwietnia 2010

2

17 wrzesnia 2012

3

22 is opa d a 2012

•y

Zmiana
warunków
preambuły,
uwzględnienie
środowiskowych, wprowadzenie obowiązków dostarczenia
kopii dokumentów dot. udzielanych zamówień
Zmiana harmonogramu, wprowadzenie kamieni milowych,
jako elementu sprawozdawczosci
Powierzenie
Rozwoju
obowiązków
Ministerstwa
Regionalnego
Programem
Instytucji
Zarządzającej
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka stronie trzeciej:
Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (podległej
MSWiA), dookreślenie zadań związanych z dokumentacją, w
tym jej kontrolą
Zmniejszenie kwoty dofinansowania do kwoty 121 417 238,21
zł, w tym wprowadzenie zmodyfikowanego podziału kategorii
wydatków, obejmujące m.in.:
zmniejszenie dofina nsowania (wydatków
kwalifikowalnych) na środki trwałe z kwoty 39 626
57 1,93 zł na 35 527 144,19 zł.
zakup usług doradczych za 5 799 293,92 zł,
zakup usług informatycznych (stworzenie i wdrożenie
oprogramowania) za 42 753 729,23 zł,
zmniejszenie kosztów ogólnych z pierwotnie
zakładanych 15 122 000 zł do 2 342 263,99 zł
Planowany termin zakończenia projektu 31 lipca 2014 roku.
Zwiększenie kwalifikowalności środków trwałych na
36 905 843,88 zł (o ponad 1,4 mln) oraz na usługi doradcze do
kwoty 6 428 6 13,92 zł
Obniżenie kwoty całego projektu na 122 019 300 zł, w tym
kwalifikowalnych do rozliczenia w ramach Projektu
102 317 238,21 zł.
Planowany termin zakończenia projektu—31 marca 2015 roku
Zmiana wskaźników produktów i rezultatów:
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3
(dwustronna interakcja) 115 (z dotychczasowych 6)
Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług
teleinformatycznych 30 (z dotychczasowych 6)
—

4

20 czerwca 2013

—

—

—

5

17 lipca 2013

6

11 czerwca 2014

.

.

—

—

7

10 lipca 2013

Obniżenie kwoty catego projektu na 119 997 307,43 zł, w tym
kwalifikowalnych do rozliczenia w ramach Projektu
100 293 191,68 zł.
Zmiana wskaźników produktów i rezultatów:
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3
(dwustronna interakcja) —48 (z dotychczasowych 115)
Planowany termin zakończenia projektu 30 września 2015
roku
.

.

—

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
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Numer
aneksu

8

Istotne zmiany

Data aneksu

20 sierpnia 2015

fOLyhi

Obniżenie kwoty całego projektu na 118 523 646,05 zł, w tym
kwalifikowalnych do rozliczenia w ramach Projektu
98 819 500,30 zł.
Zmiana wskaźników produktów i rezultatów:
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3
(dwustronna interakcja) —73 (z dotychczasowych 48)
Planowany termin zakończenia projektu 30 listopada 2015
roku
Planowany termin zakończenia projektu 31 grudnia 2015
roku
W tym zaplanowane do 31 grudnia 2015:
Budowa nowych funkcjonalności ePUAP
Centralny System Uwierzytelnienia i Autoryzacji
(CSUiA)
Repozytorium Dobrych Praktyk Administracji (RDPA)
Repozytorium Procesów Administracji Publicznej
(RPAP)
Instalacja oprogramowania (CSUiA, RDPA, RPAP) na
środowisku produkcyjnym
Przebudowa interfejsu graficznego wraz z
modyfikacją funkcjonalności
Instalacja nowego oprogramowania ePUAP na
środowisku produkcyjnym dla nowej platformy
Budowa nowych usług ePUAP
Testy integracyjne ePUAP
Zapewnienie pakietu szkoleń na różnych poziomach
zaawansowania dla użytkowników ePUAP
.

.

—

—

—

—

—

—

23 pazdziernika
2015

—

—

—

—

—

—

1) Wnioski
W opinii audytu nieefektywnym rozwiązaniem jest zarządzanie interwencją publiczną, w tak
istotnym obszarze, jakim jest informatyzacja w rozbudowanym zilustrowanym w aneksach do umowy
systemie instytucjonalnym. Projekt jest realizowany w rozbudowanym otoczeniu instytucjonalnym.
Pomimo formalnego występowania MSWiA a następnie MAiC jako beneficjenta, przez cały okres
trwania projektu, stroną umowy był dyrektor CR1, następnie CCA, to jest kierownik jednostki
nadzorowanej przez ministra wtaściwego ds. informatyzacji. W aneksie 2 wprowadzono jako stronę
umowy WWPE (obecnie CPPC), jako Instytucję Wdrażającą, również nadzorowaną obecnie przez tego
samego ministra. Oznacza to, że formalnie Minister, reprezentowany przez kierownika jednostki
podległej i nadzorowanej, występował jako wnioskodawca, a następnie beneficjent do innej jednostki
obecnie podległej i nadzorowanej w tym samym dziale administracji rządowej. Oznacza to, że w
strukturze zarządzania interwencją publiczną nadzór nad realizacją projektu, był odwrotny niż realny
nadzór instytucjonalny. Obecnie to dyrektor CPPC (d. WW PE) przyjmuje wnioski o płatność (tj. rozlicza
—

-
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z postępu merytorycznego i finansowego) składane w imieniu Ministra przed dyrektora CCA (d. CR1),
pomimo, że kierownicy obu tych instytucji są nadzorowani przez tego ministra w ramach działu
administracji rządowej informatyzacja kontroli instytucjonalnej i kontroli zarządczej.
Zwraca uwagę, również fakt, że wykorzystanie możliwości platformy ePUAP2 (dwustronna
komunikacja obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi) jest uwarunkowanie
posiadaniem Profilu Zaufanego. Bez istotnej zmiany korzyści dla obywateli należy ocenić za mało
prawdopodobne osiągnięcie w 2016 roku wskaźnika Liczby osób korzystających z udostępnionych
usług publicznych 900 000, ponieważ jak opisano to w części poświęconej wykorzystaniu Profilu
Zaufanego liczba osób i podmiotów, które dysponują Profilem Zaufanym wynosi ok. 500 000.
Ponadto zwraca uwagę na fakt, że zaplanowany na rok 2016 w „Skonsolidowanym planie
wydatków w układzie zadaniowym na 2016 rok i dwa kolejne lata” (str. 85) wskaźnik „Liczba
świadczonych usług elektronicznych przez jednostki administracji publicznej umieszczonych na
e-PUAP” został wyznaczony na 31 000. Oznacza to, że pomimo ustalenia wskaźnika projektu liczby
użytkowników ePUAR, jako docelowego na 900 000 (a obecnie osiągniętego -500000), przewiduje się
że jakakolwiek usługa zostanie udzielona co ok. co 30 (obecnie co 16) osobie z grupy użytkowników.
-

—

2)

Ryzyka i skutki:

1.

Liczebność instytucji na różnych poziomach zarządzania powoduje rozproszenie kompetencji
i utrud nia rozliczalność publiczną prowadzonych projektów,
Zilustrowane
rozproszenie
instytucjonalne
powoduje,
że
pracowników
część
odpowiedzialnych za informatyzację są pracownikami bądź urzędnikami służby cywilnej,
a część są pracownikami jednostek podległych. Każda z tych forma zatrudnienia daje
zróżnicowane możliwości dotyczące wynagrodzeń i stabilności zatrudnienia. Taka sytuacja
może zmieniać perspektywę i motywacje pracowników do zaangażowania i identyfikacji
z instytucją, a pracodawców do inwestowania w pracowników.
Zróżnicowana wielkość i skala zadań instytucji podległych i nadzorowanych instytucji
o podobnych funkcjach powoduje utratę pamięci instytucjonalnej, silosowość oraz brak

2.

-

3.

identyfikacji ryzyk na poziomie krajowym, wynikających z niepożądanych praktyk podmiotów
biznesowych (np. długotrwałego nierealizowania etapów umów).

3) Zalecenia:
1.

2.

Należy dokonać analizy instytucjonalnej oraz redefinicji zadań publicznych realizowanych
w obszarze informatyzacji wewnątrz Ministerstwa Cyfryzacji oraz pośród jednostek podległych
i nadzorowanych Ministrowie pod kątem racjonalności i efektywności wykorzystywanych
zasobów.
Należy rozważyć definiowanie ram czasowych projektów informatycznych w kontekście
istniejącego otoczenia instytucjonalnego projektu i trybu udzielania zamówień, a kwestii
dezaktualizacji wniosków o dofinansowanie oraz Studiów Wykonalności.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. u. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
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6.2.

DOKUMENTACJA ZARZĄDCZA

W zakresie wytwórczym projekt ePUAP2 jest realizowany w ramach trzech osobnych umów:
Umowa nr 2013/CPI/16/Comarch zawarta w dniu 29.03.2013 roku,
—

—

—

Umowa nr 2013/CPI/24/PENTACOMP zawarta w dniu 27.05.2013 roku,
Umowa nr 2013/CPI/20/PWPW S.A. zawarta w dniu 19.04.2013 roku.

Merytoryczny zakres umów, został omówiony w Częściach IIi III niniejszego raportu. W związku
z powyższym poniżej zostaną przenalizowane aspekty organizacyjne i formalne.
Wszystkie umowy zawierały przewidziany art. 144 możliwość jej zmiany i były zmieniane
w formie aneksów. Przesłanki zmian umów oraz odwołanie do poszczególnych przesłanek w aneksach
zostały zilustrowane poniższej tabeli.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tek5t jednolity: Dz. U. 2003 r, Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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Umowa nr 2013/CPI/24/PENTACOMP zawarta w dniu 27.05.2013r.

Umowa nr 2013/CPI/20/PWPW S.A. zawarta w dniu 19.04.2013r.
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Umowa nr 2013/CPI/16/Comarch zawarta w dniu 29.03.2013r.

17 Zmiany Umowy
Dopuszcza się następujące zmiany Umowy:
1) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy, w
przypadku:
a) gdy po podpisaniu Umowy producent Infrastruktury sprzętowej lub
Oprogramowania Standardowego wprowadzi ich nowe wersje w
porównaniu
specyfikacji
do
Infrastruktury
sprzętowej
lub
Oprogramowania Standardowego wskazanych w Projekcie Technicznym
(charakteryzujące się wyższymi lub lepszymi parametrami), a Wykonawca
zgłosi gotowość ich Dostawy bez podwyższenia wynagrodzenia za
wykonanie Umowy,
b) gdy niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania Etapów lub
Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna
w celu prawidłowego wykonania Umowy,
c) gdy w wyniku przeprowadzonego audytu, o którym mowa w
14
Umowy, audytor zaleci przeprowadzenie zmiany sposobu realizacji
Umowy, a zmiana ta wymaga zmiany Umowy,
d) braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego ze zobowiązań
wynikających z Umowy,
e) gdy realizacja Przedmiotu Umowy wymaga uzyskania stosownych
dokumentów z urzędów administracji, a z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach
przewidzianych w przepisach prawa, mimo udokumentowanych starań
Wykonawcy o ich uzyskanie;
f) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,
g) gdy konieczne są zmiany w związku z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego Projektu
g) gdy konieczne są zmiany w związku z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego Projektu technicznego,
h) gdy niezbędne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy z uwagi
na
decyzje podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego, jak
również,
beneficjenta
projektu
„ePUAP2”,
Instytucję
Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, w tym w szczególności zmniejszenie
finansowania działalności Zamawiającego,
i) gdy po podpisaniu Umowy zmianie ulegną założenia projektu „ePUAP2”

18 Zmiany Umowy
Dopuszcza się następujące zmiany Umowy:
1) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy,
określonych w * 2 i 3 Umowy
w przypadku:
a) gdy niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania Etapów lub
Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz
konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,
b) w wyniku przeprowadzonego audytu, o którym mowa w * 14 Umowy,
audytor zaleci przeprowadzenie zmiany sposobu realizacji Umowy, a
zmiana ta wymaga zmiany Umowy,
c) konieczne są zmiany w związku z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego Projektu technicznego,
d) braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego z zobowiązań
wynikających z Umowy,
e) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która
ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,
f) gdy po podpisaniu Umowy producent Oprogramowania Standardowego
wprowadzi nowe wersje zamawianych elementów Oprogramowania
Standardowego nowe wersje zamawianych elementów Oprogramowania
Standardowego tcharakteryzujące się nie gorszymi parametrami),
g) niezbędne jest zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na
decyzje podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego, jak również
beneficjenta projektu „ePUAP2”, Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą
lub Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w tym w
szczególności zmniejszenie finansowania działalności Zamawiającego,
H) po podpisaniu Umowy zmianie ulegną założenia projektu „ePUAP2”
uzasadniające dokonanie zmiany Umowy;
2)w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 9
ust. 1 Umowy lub zasad płatności tego wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy,
b) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez
Wykonawcę
*19 Odstąpienie od umowy- ust. 1 pkt. 4 gdy opóźnienie Wykonawcy w
stosunku do terminów wykonania poszczególnych Etapów w Umowie,
przekroczy 10 dni roboczych
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17 Zmiany Umowy
Dopuszcza się następujące zmiany Umowy:
1) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy,
określonego w 2 Umowy w
przypadku:
a) gdy niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania Etapów lub
Umowy, o ile
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu
prawidłowego
wykonania Umowy,
b) gdy w wyniku przeprowadzonego audytu, o którym mowa w 14 Umowy,
audytor
zaleci przeprowadzenie zmiany sposobu realizacji Umowy, a zmiana ta
wymaga zmiany
Umowy,
c) gdy konieczne są zmiany w związku z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego Projektu
technicznego,
d) braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego z zobowiązań
wynikających z
Umowy,
e) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
która ma wpływ
na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,
f) gdy po podpisaniu Umowy producent Oprogramowania Standardowego
wprowadzi
nowe wersje zamawianych elementów Oprogramowania Standardowego
(charakteryzujące się nie gorszymi parametrami),
g) gdy niezbędne jest zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na
decyzje
podjęte przez organ nadzorujący Zamawiającego, jak również beneficjenta
projektu
„ePUAP2”, Instytucję Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą Prog
ram Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, w tym w szczególności zmniejszenie
finansowania
działalności Zamawiającego,

ANEKSNR1
do umowy nr 20J3/CPI/24/PENTACOMP
zawartej w dniu 27.05.2013r.
zawarty w dniu 25.07.2013r.
podstawa prawna:
-art. 149 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Pzp fDz.U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 z późn. Zm.)
(forma wniesienia zabezpieczenia)

518 Odstąpienie od umowy: ust. J pkt. 4 gdy opóźnienie Wykonawcy w
stosunku do terminów wykonania poszczególnych Etapów w Umowie,
przekroczy 10 dni roboczych

2) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 5 9
ust. 1 Umowy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy,
b) gdy nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez Wykonawcę,
w ramach Umowy, a zmiana Umowy jest korzystna dla Zamawiającego.

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy;

Umowa nr 2013/CPI/24/PENTACOMP zawarta w dniu 27.05.2013r.

-

-518 pkt. 1 lit. a i lit. d oraz 518 pkt. 2 lit. a Umowy

ANEKSNR1
do umowy nr 2013/CPI/20/PWPW S.A. zawartej w dniu J9.04.2013r.
zawarty w dniu 29.fl.20J3r.
podstawa prawna:
art. J44 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz.U. z 20J3r. poz.
907, z późn. zm.)

Umowa nr 2013/CPI/20/PWPW S.A. zawarta w dniu 19.04.2013r.
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-

-

1) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy,
określonego w 2 Umowy w
przypadku:
gdy niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania Etapów lub
Umowy, o ile
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu
prawidłowego
wykonania Umowy;
w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy.

-5 17 pkt J lit. a i lit. D oraz 5 17 pkt 2 lit. a Umowy-

ANEKS NR 1
do umowy nr 20J3/CPI/16/Comarch zawartej w dniu 29 marca 20J3r.
zawarty w dniu 29.JJ.2013r.
podstawa prawna:
-art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp tDz.U. z 2013r. poz.
907, z późn. zm.)

518 Odstąpienie od umowy: ust. 1 pkt. 4 gdy opóźnienie Wykonawcy w
stosunku do terminów wykonania poszczególnych Etapów w Umowie,
przekroczy 10 dni roboczych

h)gdy po podpisaniu Umowy zmianie ulegną założenia projektu „ePUAP2”
uzasadniające
dokonanie zmiany Umowy;
2) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 9
ust. J Umowy lub
zasad płatności tego wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy,
b) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości usług świadczonych przez
Wykonawcę
w ramach Umowy, a zmiana Umowy jest korzystna dla Zamawiającego.

Umowa nr 2013/CPI/16/Comarch zawarta w dniu 29.03.2013r.

1u;fllĄow

-

17 pktl lit, bi lit. d Umowy

ANEKS NR 3
do umowy nr 2013/CPI/24/PENTACOMP
zawartej w dniu 27.05.2013r.
zawarty w dniu 29.11.2013r.
podstawa prawna:
-art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz.U. z 2013r. poz.
907, Z późn. zm.)

ANEKS NR 2
do umowy nr 2013/CPI/24/PENTACOMP
zawartej w dniu 27.05.2013r.
zawarty w dniu 22.08.2013r.
podstawa prawna:
-17 pkt 1 lit. b w związku z 17 pkt 1 lit. g

Umowa nr 2013/CPI/24/PENTACOMP zawarta w dniu 27.05.2013r.

-13 pkt. 1 lit. a i lit. d

ANEKS NR 2
do umowy nr 2013/CPI/2OIPWPW S.A. zawartej w dniu 19.04.2013r.
zawarty w dniu 29.05.2014r.
podstawa prawna:
-art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz.U. z 2013r. poz.
907, z późn. zm.)

Umowa nr 2013/CPI/20/PWPW S.A. zawarta w dniu 19.04.2013r.
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1) w zakresie terminu lub zakresu realizacji Przedmiotu Umowy,
określonego w 2 Umowy w
przypadku:
a) gdy niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania Etapów lub
Umowy, o ile
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu
prawidłowego
wykonania Umowy,
d) braku możliwości wywiązania się przez Zamawiającego z zobowiązań
wynikających z
Umowy,

-* 17 pkt 1 lit. a I lit. d Umowy

ANEKS NR 2
do umowy nr 2013/CPI/16/Comarch zawartej w dniu 29 marca 2013r.
zawarty w dniu 25.04.2014r.
podstawa prawna:
-art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp fDz.U. z 2013r. poz.
907, z późn. zm.)

Umowa nr 2013/CPI/16/Comarch zawarta w dniu 29.03.2013r.

oo.cwOmIo.a

ANEKS NR 6
do umowy nr 2013/CPI/24/PENTACOMP
zawartej w dniu 27.05.2013r.
zawarty w dniu 02.06.2014r.
podstawa prawna:
-art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
(Lj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

-

ANEKS NR 5
do umowy nr 2013/CPI/24/PENTACOMP
zawartej w dniu 27.05.2013r.
zawarty w dniu 07.04.2014r.
podstawa prawna:
-art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
17 pkt 1 lit, bi lit. U Umowy

-art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
(dotyczy formy wniesienia zabezpieczenia)

ANEKS NR 4
do umowy nr 2013/CPI/24/PENTACOMP
zawartej w dniu 27.05.2013r.
zawarty w dniu 22.01.2014r.
podstawa prawna:

Umowa nr 2013/CPI/24/PENTACOMP zawarta w dniu 27.05.2013r.

„jrcdHk M,rmstyk

Umowa nr 2013/CPI/20/PWPW S.A. zawarta w dniu 19.04.2013r.
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Umowa nr 2013/CPI/16/Cornarch zawarta w dniu 29.03.2013r.
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ANEKS NR 7
do umowy nr 2013/CPI/24/PENTACOMP
zawartej w dniu 27.05.2013r.
zawarty w dniu 30.06.2014r.
podstawa prawna:
-art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
-17 pkt 1 lit, bid Umowy

Umowa nr 2013/CPI/24/PENTACOMP zawarta w dniu 27.05.2013r.

Umowa nr 2013/CPI/20/PWPW S.A. zawarta w dniu 19.04.2013r.
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1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako
informacje poufne.
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Planowane terminy odbioru etapów zostały wymienione w poniższym zestawieniu:
PENTACOMP
1) Etap I w terminie do dnia 4 października 2013 r.
2) Etap li
w terminie do dnia 26 maja 2014 r.
3) Etap III
w terminie do dnia 25 lipca 2014 r.
—

—

PWPW
1) Etap I
2) Etap II
3) Etap III

—

—

w terminie do dnia 18 lipca 2013 r.;
w terminie do dnia 08 lipca 2014 r.;
w terminie do dnia 30 lipca 2014 r.

—

COMARCH
1) Etap I w terminie do dnia 24 lipca 2013 r.
2) Etap II w terminie do dnia 23 lipca 2014 r.
3) Etap III w terminie do dnia 30 lipca 2014 r.
CCA nie podpisywało z Wykonawcami dodatkowych aneksów przedłużających terminy
realizacji Etapów III umów z Comarch, Pentacomp, PWPW. Za niedotrzymanie terminów realizacji ww.
umów, zgodnie z ich zapisami CCA zadeklarowało nałożenie kar umownych.
Pomimo spełnienia kryteriów wypowiedzenia umowy (spóźnienie dostarczenia produktów
powyżej 10 dni), żadna nie została wypowiedziana. Pomimo zawartych aneksów, Etap III (ostatni) tych
umów powinien zostać odebrany w lipcu 2014 roku, a zgodnie z wyjaśnieniami CCA za okres od lipca
2014 roku do grudnia bieżącego roku są naliczane wykonawcom kary umowne, ustalone w wysokości
0,03% wynagrodzenia brutto za dzień opóźnienia danego etapu.
Poniżej przedstawiono kwoty wynagrodzenia oraz kwoty wynagrodzenia Etapu III:
Wartość kary
U mowa
Wartość umowy
Wartość Etapu III
umownej, jednego
dnia opóźnienia
2013/CPI/16/Comarch
4 305 000 zł
344 400 zł
103,32 zł
2013/CPI/24/PENTACOMP
2 349 300 zł
639 600 zł
191,88 zł
2013/CPI/20/PWPW S.A.
2 434 022,4 zł
393 206,4
117,9619 zł
Podział części wytwórczej na trzy części został również negatywnie oceniony w wystąpieniu
pokontrolnym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola NIK wykazała relatywnie późne aneksowanie
umów obligujące wykonawców do wzajemnej współpracy przy realizacji powyższych umów, które na
siebie oddziaływają.
We wszystkich badanych umowach zawarto Plany Zarządzania Projektem, które odpowiadają
wymaganiom formalnym powszechne stosowanych metodyk zarządzania projektami (np. PRINCE2).
Plany Zarządzania Projektem dla poszczególnych umów różnią się od siebie zawartością
w pojedynczych elementach i zostały zilustrowane w poniższej tabeli:

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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1.2

1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Dokumenty powiązane

Słownik pojęć i skrótów

Cele projektu

Cel główny

Cele szczegółowe

Otoczenie projektu

Główni interesariusze

Ograniczenia projektu

Oddziaływanie projektu
Organizacja Projektu

Schemat struktury organizacyjnej

Role i zakresy odpowiedzialności

Role po stronie Zamawiającego

Przewodniczący Komitetu Sterującego
Główny użytkownik

Członek Komitetu Sterującego

Kierownik Projektu Zamawiającego

Z-ca Kierownika Projektu Zamawiającego

1.2

1.3

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5
3.2.5

3.2.4

2.5

1.4

Kierownik Projektu Wykonawcy

Kierownik Projektu Zamawiającego

Główny Dostawca

Główny Użytkownik

Zakres odpowiedzialności i uprawnień wg ról
Przewodniczący Komitetu Sterującego

Struktura organizacyjna

Organizacja projektu

Rezultaty projektu
Oddziaływanie projektu

Produkty projektu

Użytkownicy projektu

Uzasadnienie realizacji projektu

Słownik użytych pojęć i skrótów (definicje)
Cel projektu

Dokumenty powiązane

Odbiorcy dokumentu

Cel dokumentu

Wprowadzenie

Wstęp

Słownik użytych pojęć i skrótów (definicje)
Dokumenty powiązane

Odbiorcy dokumentu

Cel dokumentu

Wprowadzenie

Ograniczenia projektu

Główni interesariusze

Otoczenie projektu

Uzasadnienie realizacji projektu

3.2.2.

3.2.1.

3.2.

3.1.

3.

2.3.3.

2.3.2.

2.3.1.

Główny Użytkownik

Przewodniczący Komitetu Sterującego

Zakres odpowiedzialności i uprawnień wg ról

Struktura organizacyjna

Organizacja projektu

Oddziaływanie

Cele szczegółowe

Cel główny

2.3. Cele projektu

2.2.2.

2.2.1.

2.2.

2.1.

Cel projektu

1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

Wstęp
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1) Wnioski
Z przedstawionej w niniejszej części oraz części II raportu z audytu ilustracji sposobu zarządzania
produktami projektu wynika, że do realizacji zasadniczych produktów projektu ePUAP2 zaangażowano trzy
podmioty, które są wobec siebie konkurencyjne.
Ponadto szczególnie istotne jest przyjrzenie się sposobowi zmian umowy w perspektywie Art. 144
prawa zamówień publicznych, który stanowi, że: „1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba
że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.”
Czyli można zmienić zapis umowy jeśli jest to przewidziane. A zakres zmian proponowanych przez
Zamawiającego oferenci mogli i powinni ocenić na etapie ogłoszenia SIWZ w zakresie zarówno zachowania
uczciwej konkurencji jak i przestrzegania prawa zamówień publicznych.
W perspektywie zilustrowanych przesłanek zmian umowy należy podkreślić, że zmiana zakresu,
wynagrodzenia oraz terminu zostawia Zamawiającemu de facto swobodę w zmianie umowy we wszystkich
elementach triady projektowej (zakresu, terminu, budżetu). Zilustrowane przesłanki zmiany są zdaniem
audytu zbyt ogólne, a przez to stanowią pole do nadinterpretacji. Jeżeli zatem Zamawiający stwierdzi,
że czegoś nie zrobi, bo to dla niego niekorzystne, a nie poinformował wcześniej (na etapie ogłaszania
postępowania) wszystkich podmiotów o okolicznościach, to dysponuje możliwością zmiany umowy
w dowolnym praktycznie zakresie.
Pozostałe zapisy w zakresie ewentualnego zmniejszenia wynagrodzenia przy zmianie przedmiotu
umowy, jak również zmianie przedmiotu umowy z uwagi na decyzje podmiotów związanych
z finansowaniem projektu są dość powszechne przy umowach z finansowaniem zewnętrznym, zwtaszcza
środkami unijnymi. Audyt nie podważa tych przesłanek.
Wybór nastąpił w procedurze konkurencyjnej, ale sam zakres zamówienia po jego udzieleniu mógł
być kształtowany w perspektywie unormowań z umowy względnie swobodnie. Takie działanie może nosić
znamiona naruszenie zasady równości stron w rozumieniu prawa cywilnego poprzez ukształtowanie umowy
w taki sposób, że tak pozycję dominującą jak i swobodę faktycznego kształtowania jej treści ma
tu zamawiający. Przywołanymi zapisami stworzono pole do potencjalnych nadużyć, choć samo ich
wprowadzenie nie stanowi jeszcze nadużycia.
2) Ryzyka:
1.

2.
3.

Zilustrowana dywersyfikacja istotnych komponentów projektu pomiędzy różnych wykonawców
może powodować ryzyko nieosiągnięcia celów projektu, z uwagi na brak subiektywnie
postrzeganego interesu podmiotów konkurujących między sobą.
Niskie kary umowne mogą demotywować do realizacji umowy w terminie lub realizacji umowy
w ogóle.
Zbyt swobodne oraz subiektywne definiowanie przesłanek do zmiany zakresu, terminu oraz
wynagrodzenia w zawartych umowach może nosić ryzyko zaprzeczenia wartości prawa zamówień
publicznych, za którymi stoi wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem zakresu, terminu
i ceny. Ryzyko powyższe jest powiązane z ryzykiem wizerunkowym dotyczącym przestrzegania
równego dostępu wykonawców oraz przejrzystości udzielanych zamówień publicznych.
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3) Zalecenia:
1.

Zaleca się w unikanie dekompozycji zamówień składających się na projekt, w wyniku której
zamawiający jest uzależniony od dobrej woli i współpracy, konkurujących między sobą, podmiotów.
Podobnie należy unikać zamawiania poszczególnych zależnych od siebie części projektu w trybie
„zaprojektuj i wykonaj”. Ewentualną możliwością, choć również obarczoną ryzykami jest
zamawianie osobno poszczególnych etapów, a nie części (np. osobno dokumentacji, a osobno prac
programistycznych na podstawie dokumentacji).
Zmiany umów, należy określać przez przewidywalne i konkretne przesłanki, tak aby nie powstawało
wrażenie, że umowa może ulec zmianie w dowolnym elemencie z triady projektowej, tj. terminie,
zakresie i wynagrodzeniu.
—

2.

6.3.

—

PRAWA AUTORSKIE

Odnośnie praw autorskich na wytworzone oprogramowanie aplikacyjne (oraz modyfikacje) jak
i licencji na oprogramowanie standardowe wszystkie 3 umowy przewidują ten sam mechanizm
tj. majątkowe prawa autorskie do ww. utworów przechodzą na Zamawiającego bezwarunkowo z chwilą
podpisania wtaściwego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
We wszystkich trzech umowach przeniesienie praw (udzielenie licencji) do oprogramowania
przewidziano w Etapie drugim prac (co do zasady wszędzie jest to wytworzenie oprogramowania
i wdrożenie na środowisku testowym). W każdej z umów Etap II został odebrany bez zastrzeżeń,
odpowiednio
—

—

—

Comarch —31 lipca2Ql4
Pentacomp —23 lipca 2014
PWPW —08 lipca 2014

Wobec tego te daty należy uznać za daty uzyskania praw majątkowych do oprogramowania
wytworzonego oraz licencji na dostarczane standardowe (tyle że przy standardowym powinno to być
wyszczególnione w załączniku do protokołu lub w dokumentacji).
Jeżeli chodzi o prawa do dokumentacji to podobnie mechanizm przekazania wiąże się z podpisaniem
protokołu. W produktach firmy Pentacomp i PWPW nie odebrano etapów nr III, czyli CCA nie ma praw do
dokumentacji powykonawczej do momentu odebrania III etapu. Całość zamówienia odebrano tylko
w umowie ze spółką Comarch.
Wobec powyższego nie zidentyfikowano istotnych nieprawidłowości w zakresie momentu przejścia
praw autorskich na CCA, jednak ocena skuteczność zapisów umowy w tym zakresie będzie możliwa po
odebraniu III etapu w każdej z umów.
Z uwagi na trwające odbiory odstępuje się od analizy ryzyk oraz wydania zaleceń w tym obszarze.

6.4.

ZAGADNIENIA FINANSOWE

W związku z trwającymi odbiorami, brakiem środowiska testowego, audyt nie może ocenić, czy cały
budżet dofinansowania będzie możliwy do certyfikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Z tego względu trudno jest dokonać analizy rozwoju systemu w ramach
zewnętrznych źródeł finansowania.
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Z danych przedłożonych przez CCA, Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym
zilustrowała następujące perspektywy kosztochłonności eksploatacji systemu ePUAP2 od 2015 roku:
Kwoty wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli na eksploatację systemu ePUAP2 W
ostatnim roku realizacji projektu oraz w 5 latach, w których należy zapewnić zasadę
trwałości projektu
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Wykres 2 Przewidywany koszt utrzymania systemu
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źródło Wystąpienie pokontrolne NIK.

Z powyższego wykresu wynika, że koszt utrzymania systemu będzie się mieścił w przedziale 19,4
21,8 mln zł rocznie.

W piśmie CCA-WWiOP-053-4131/15 z dnia 4 grudnia 2015 Dyrektor CCA poinformował Ministra
Cyfryzacji, że zapewnienie zasady trwałości w projekcie ePUAP2 będzie wynosiło ok. 35 mln zł rocznie.
Oznacza to, że trzyletni okres realizacji zasady trwałości przekroczy wartość dofinansowania projektu,
którego trwałość powinna być zapewniona przez pięć lat.
Z uwagi na trwające odbiory odstępuje się od analizy ryzyk oraz wydania zaleceń w tym obszarze.

Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dokumencie stanowię tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ttekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Dokument obejmuje nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, które Wykonawca zastrzega jako informacje poufne.
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7. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1- Analiza kodu
Załącznik nr 2- Ocena przeprowadzonych testów wydajnościowych
Załącznik nr 3- Ocena jakości dostarczonych statystyk, poprawnego rozprowadzenia ruchu użytkowników
w systemie oraz praktycznego wykorzystania udostępnionych e-usług, Profilu Zaufanego.
Załącznik nr 4- Jakość dokumentacji przeprowadzonych badań eksperckich oraz dokumentacji prototypu
interfejsu użytkownika
Załącznik nr 5- Poprawność aktualnej koncepcji architektury informacji, formularzy, mechanizmów
wyszukiwania oraz nazewnictwa kluczowych elementów systemu
Załącznik nr 6- Ocena poprawności projektu graficznego kluczowych elementów systemu
Załącznik nr 7- Ocena jakości warstwy, front-end (html/css), głównych elementów systemu
Załącznik nr 8- Analiza podatności środowiska ePUAP na zagrożenia zewnętrzne
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