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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY  

DLA ZAMÓWIENIA  PN.: 

 

„Obsługa i administracja infrastrukturą teleinformatyczną budynku Dolnośląskiego 

Parku Technologicznego T-Park w Szczawnie Zdroju 

na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”  

nr ref. ZP/PN/SZP/9/2013. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obsługi i administracji infrastrukturą 

teleinformatyczną w budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park w Szczawnie 

Zdroju zwanych w dalszej części SIWZ „usługami obsługi i administracji 

teleinformatycznej”. 

 

1. Miejsce świadczenia usług: obiekt Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku 

Technologicznego, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój. 

 

2. Zakres świadczenia obsługi i administracji infrastrukturą teleinformatyczną: 

 Utrzymanie przekazanych serwerów infrastruktury informatycznej w pracy 

ciągłej, instalowanie patch’ów, nakładek, niezbędnych uaktualnień. 

 

Router: Zarządzanie translacją adresów (NAT). Konfiguracja protokołów 

routingu. Konfiguracja połączeń sieciowych WAN. Filtrowanie pakietów. 

 

Serwer Firewall: Administrowanie i utrzymanie serwera Firewall. Kształtowania 

ruchu za pomocą oprogramowania netfilter oraz iproute2.  Zarządzanie firewallem 

ma się odbywać z wykorzystaniem kluczy SSH oraz OTH (One Time Password). 

 

Serwer IDS: Administracja i utrzymanie Skanera IDS (Intrusion Detection 

System) oraz systemu logującego podejrzane zdarzenia z lokalnych sieci 

komputerowych, a przede wszystkim z sieci Internet mające charakter znanych 

prób naruszenia bezpieczeństwa. Administrowanie i utrzymanie SNORT z 

obsługą baz danych typu SQL do rejestracji zdarzeń. Wykorzystanie interfejsu 

Web do przeglądania tych zdarzeń. Administrowanie i aktualizacja 

oprogramowania Nagios oraz Cacti. 

 

Serwer Darrdc1: Administrowanie i utrzymanie kontrolera domeny Active 

Directory dla pierwszej domeny. Zarządzanie dodatkową funkcją tego serwera 

jaką jest - serwer plików na potrzeby administratora obiektu. Zarządzanie funkcją  

przydzielania dostępów do zasobów plików, drukarek, użytkowników w całym 

obiekcie T-Park. Zarządzanie i definiowanie grup roboczych i uprawnień dostępu 

do plików czy wysyłki poczty do wybranych grup roboczych.  

 

Serwer Darrdc2: Administrowanie i administracja drugiego kontrolera domeny 

Active Directory dla pierwszej domeny. Microsoft Exchange Server 2007 wraz z 

przydzielaniem licencji dla poszczególnych użytkowników. Serwer baz danych 

Microsoft SQL Server. Funkcja przydzielania dostępów do zasobów plików, 
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drukarek, użytkowników w całym obiekcie Centrum Badań i Rozwoju. 

Zarządzanie grupami roboczymi.  

Serwer Tparkdc1: Administrowanie i utrzymanie kontrolera domeny Active 

Directory dla drugiej domeny. Dodatkowa funkcja serwera: przydzielanie i 

zarządzanie dostępem do zasobów plików poszczególnym użytkownikom. 

Definiowanie odpowiednich praw dostępu do poszczególnych plików.  

 

Serwer Tparkdc2: Administrowanie i utrzymanie drugiego  kontrolerem domeny 

Active Directory dla drugiej domeny. Microsoft Exchange Server 2007 wraz z 

przydzielaniem licencji dla poszczególnych użytkowników. Serwer baz danych 

Microsoft SQL Server. Funkcja przydzielania dostępów do zasobów plików, 

drukarek, użytkowników w całym obiekcie Centrum Badań i Rozwoju. 

Zarządzanie grupami roboczymi.  

Odpowiedzialność za tworzenie backupu serwerów oraz konfiguracji urządzeń 

sieci teleinformatycznej. 

 

 Utrzymywanie w ciągłej pracy oprogramowania systemowego, operacyjnego, 

biurowego i antywirusowego zainstalowanego na serwerach: Linux Gentoo, 

Windows 2003 Server 64-bit SP2 EN, ESET NOD 32 Antivirus Bussines Edition, 

Exchange 2007 Standard, ESET NOD 32 Exchange,  Bezzwłoczne reagowanie na 

wszelkiego rodzaju awarie, dokonywanie odpowiednich zmian w konfiguracji. 

 

 Utrzymywanie w ciągłej pracy sieci Internet oraz centrali telefonicznej VOiP. 

Dostęp do sieci Internet zrealizowany jest za pomocą routera dostępowego Cisco 

3800 (2 porty GigabitEthernet, 4 porty typu serial, VOiP podłączony przez ISDN 

PRI 30B-D) oraz serwera HP DL280g ( 2 łącza ) 

 

 Konfiguracja oraz utrzymanie filtrów antyspamowych dla serwerów pocztowych. 

 

 Chroniony firewall’em tj. serwerem chroniącym sieć przed atakami z zewnątrz i 

wykrywającego naruszenia w sieci LAN. Do budynku Dolnośląskiego Parku 

Technologicznego T-Park w Szczawnie Zdroju Internet dostarczany jest 

przynajmniej czterema łączami o różnej przepustowości – wymagane jest aby 

pierwotne pasma Internetu, poszczególnych łączy internetowych, dzielone były na 

przynajmniej 5 sieci dostępu do Internetu wewnątrz budynku (5 sieci z różnymi 

prawami dostępu i z różną wielkością pasma internetowego). W zakres 

utrzymania w ciągłej pracy sieci Internet wchodzi także przydzielanie/zmiany 

dostępów nowym lub istniejącym najemcom, włączanie i konfiguracji 

wydzielonych sieci nowych najemców. 

Telefonia VOiP – zarządzanie i administrowanie osobno wydzielonym VLAN’em 

w sieci budynku Centrum Badań i Rozwoju. Przydzielanie odpowiednim punktom 

sieci (gniazda RJ-45 w pomieszczeniach budynku) odpowiednich numerów 

telefonicznych, w zależności od potrzeb konfiguracja i administracja dostępu 

poszczególnych najemców do serwerów pracy grupowej. 

 

 Utrzymywanie w ciągłej pracy sieci LAN w budynku, składającej się z urządzeń 

aktywnych i pasywnych. Urządzenia aktywne: minimum 18 przełączników firmy 

3COM zlokalizowanych w serwerowni głównej oraz w odpowiednich, 

dedykowanych do poszczególnych modułów budynku, serwerowniach pośrednich 
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(łącznie minimum 4 serwerownie). Do zarządzania siecią dedykowane i używane 

jest oprogramowanie zarządzające siecią - LAN 3com Network Director. 

Administrowanie i utrzymanie sieci lokalnej podzielonej na wirtualne sieci LAN 

(Virtual Local Area Network, w skrócie VLAN) . Całkowita separacja urządzeń 

fizycznych w domenie rozgłoszeniowej danego VLAN’a.  Jedna sieć VLAN 

może  obejmować swym zasięgiem wiele switch’y oraz pomieszczeń.                          

W przypadku konieczności zmiany lokalizacji użytkownika VLAN’a można 

zmienić topologię sieci programowo i przenieść dane gniazdko do odpowiedniego 

VLAN’a w innym pomieszczeniu.  

Zarządzanie listami dostępu (ACL – Access Control List). Blokowanie ruchu z 

podsieci lokalnych innych niż przydzielona do portu VLAN.  

Zarządzanie dynamicznym przydzielaniem adresów IP urządzeń. 

Zarządzanie i administracja routingiem, który musi być ustawiany pomiędzy 

VLAN’ami w celu dostępu do lokalnych serwerów DNS, plików oraz Exchange. 

Odpowiednie zabezpieczenie routingu przez odpowiednie ustawione listy 

bezpieczeństwa.  

 

 Utrzymanie w ciągłej pracy radiowych urządzeń dostępowych do sieci w budynku 

T-park, odpowiednia ich konfiguracja w zależności od potrzeb (w tym specjalne 

rozwiązania na konferencje, spotkania, itp.). Minimum 6 urządzeń dostępu 

radiowego zlokalizowanych w poszczególnych częściach budynku. Muszą być 

skonfigurowane i utrzymywane w taki sposób aby były wydzielone przynajmniej 

3 sieci (różne prawa dostępu do każdej z nich).  

Pierwsza sieć typu hotspot przeznaczona dla sal konferencyjnych w jednym 

module na jednym poziomie budynku. Logowanie się przez przeglądarkę, 

przydzielanie generowanych i przekazywanego raz w miesiącu haseł, 

użytkownicy zakładani są w bazie danych usługi Radius. Sieć typu hotspot służy 

wyłącznie do udostępniania  Internetu w salach konferencyjnych.  

Druga sieć przeznaczona dla najemców pomieszczeń.  Zasięg odpowiednio na 

poziomie 0, 1 i 2. Bez dostępu do serwerów domen znajdujących się w 

serwerowni budynku oraz drukarek. Wyjątkami  dostępu w przypadku drukarek 

mogą być wybrane adresy MAC wraz z przydzielonymi do nich adresami IP. 

Generowanie raz w miesiącu hasła dostępowego i przekazywanie uprawnionym 

osobom.  

Trzecia sieć przeznaczona dla administracji budynku. Poziom 1 i 2 w jednym 

module. Sieć nie ma dostępu do serwerów domen  znajdujących się w serwerowni 

budynku oraz drukarek. Wyjątkami  dostępu w przypadku drukarek mogą być 

wybrane adresy MAC wraz z przydzielonymi do nich adresami IP. Generowanie 

raz w miesiącu hasła dostępowego i przekazywanie uprawnionym osobom 

 

 Instalowanie i konfigurowanie kolejnych stacji roboczych w budynku Centrum 

Badań i Rozwoju, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może we własnym zakresie 

instalować i konfigurować kolejne stacje robocze każdorazowo zawiadamiając 

Wykonawcę o dokonanej instalacji. 

 

 Bieżące dokumentowanie nowo przyłączanych użytkowników. Prowadzenie 

dokumentacji sieci, urządzeń zainstalowanych, użytkowników sieci. 

 

 Wymiany urządzeń w sieci. 
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 Systematyczna realizacja archiwizacji zasobów zgromadzonych na serwerach.  

 

 Stosowanie polityki bezpieczeństwa, monitorowanie otoczenia oraz ruchu z 

Internetu i do Internetu. Monitorowanie otoczenia, hostów oraz usług w sieci 

komputerowej. Szybkie wykrywanie urządzeń infrastruktury wyłączonych i 

nieosiągalnych w sieci. Regularnie sprawdzanie stanu urządzeń w sieci. 

Reagowanie na wszelkiego rodzaju alarmy w sieci. Monitorowanie ruchu 

przechodzącego przez urządzenia dostępowe. Generowanie wykresów, ilości 

przesyłanych danych w czasie. Bieżące monitorowanie obciążenia łącza dostępu 

do Internetu. Monitorowanie ruch podejrzanych pakietów w sieci. Wykrywanie i 

zapobieganie atakom. Kontrola połączeń przychodzących z sieci Internet oraz 

wychodzących do sieci Internet. Blokowanie pakietów z podejrzanych adresów 

IP. Blokowanie dostępu do usług do których następuje próba włamania. 

Zabezpieczanie przed atakami typy SYN flood. Blokowanie dostępu do 

wybranych stron WWW oraz innych usług dla użytkowników z sieci.  

 

 Udział w spotkaniach (w stopniu wymaganym przez Zamawiającego) lub 

negocjacjach prowadzonych z potencjalnymi odbiorcami usług 

telekomunikacyjnych i informatycznych dla obiektu CBiR. 

 

 Opiniowanie oraz doradztwo na etapie wyboru optymalnych rozwiązań 

informatycznych z punktu widzenia funkcji obiektu oraz potrzeb zarządcy i 

przyszłych użytkowników. 

 

 Opracowywanie na potrzeby Zamawiającego propozycji oraz dokumentacji 

wymaganej dla wprowadzania ewentualnych rozwiązań zamiennych, 

alternatywnych itp. 

 

 Doradztwo na rzecz Zamawiającego na etapie zawierania umów i porozumień o 

dostawę usług telekomunikacyjnych i informatycznych lub dotyczących innych 

specjalistycznych usług i prac w tym zakresie. 

 

 Bieżąca ocena wpływu wprowadzanych lub planowanych do wprowadzania 

rozwiązań na proces świadczenia przez Zamawiającego usług 

telekomunikacyjnych oraz informatycznych dla rezydentów t-parku. 

 

 Doradztwo na etapie przygotowania oferty usług informatycznych świadczonych 

lub planowanych do świadczenia przez Zamawiającego na rzecz rezydentów t-

parku. 

 

 Zarządzanie systemem monitoringu. Utrzymanie i konfiguracja serwera 

monitoringu zapisującego strumienie z kamer. Administrowanie wydzieloną 

specjalną siecią wirtualną. Dbanie o stan techniczny kamer zamontowanych na 

zewnątrz budynku.  


