Warszawa 19.02.2021r.

ROZEZNANIE RYNKU dot. oszacowania kosztu przygotowanie Strategii Informatyzacji Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Mając na uwadze przedmiot Państwa działalności, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie
szacunkowej wartości realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie Strategii
Informatyzacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dokument zostanie
opracowany, we ścisłej współpracy z Zamawiającym, na podstawie pozyskanych informacji
z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk przy tworzeniu tego typu dokumentów. W ramach
zlecenia wykonane powinny zostać zadania dotyczące:
I. Całościowej diagnozy organizacji – opisu stanu „as is” w obszarze określenia celów strategicznych,
procesów, dojrzałości usług IT oraz zasad współpracy, zarówno wewnątrz organizacji jak również
z dostawcami zewnętrznymi określonymi poprzez:
• analizę otoczenia PGWPW,
• analizę platformy sprzętowej,
• analizę systemów operacyjnych,
• analizę zakresu gromadzonych danych,
• analizę aplikacji,
• analizę zasobów ludzkich jak również funkcjonowania procedur, regulaminów, planów
rozwojowych, funkcjonowania projektów IT,
• analizę SWOT,
Zadanie ma być realizowane za pomocą ankietyzacji bądź dedykowanego systemu do inwentaryzacji
posiadanych zasobów. Przedmiotowe działania nie będą dotyczyły infrastruktury krytycznej.
Analiza obejmować będzie zasoby Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów
Gospodarki Wodnej oraz Zarządów Zlewni. Liczba systemów informatycznych polegających analizie nie
będzie większa niż sześćdziesiąt.
II. Analizę strategiczną IT – opis stanu „to be” wykonaną poprzez:
• określenie celów strategicznych wynikających z przeprowadzonej analizy SWOT, wraz
z miernikami,
• określenie celów szczegółowych pozwalających na osiągnięcie założonych celów
strategicznych wraz z miernikami,
• zdefiniowanie inicjatyw strategicznych (przedsięwzięć i projektów) niezbędnych dla realizacji
celów strategicznych,
• przygotowanie zestawienia systemów/aplikacji ICT oraz OT wraz ze wskazaniem czy powinny
one podlegać dalszemu rozwojowi i mają zostać zintegrowane czy też wygaszane,
• wskazanie potencjalnych ryzyk związanych z wdrożeniem strategii wraz z propozycją działań
mitygacyjnych,
• wskazanie zasobów ludzkich oraz finansowych niezbędnych do realizacji opisanych założeń
(w tym model zatrudnienia IT w PGWWP)
• przygotowanie macierzy RASCI
III Przygotowanie kluczowych dokumentów wykonawczych do wdrożenia i realizacji strategii,
w szczególności:
• modelu eksploatacji systemów (zawierający co najmniej: opis organizacji zarządzania
systemami informatycznymi, opis zarządzania zmianą w systemie lub module
informatycznym, zasady wprowadzania zmian o charakterze eksploatacyjnym i rozwojowym,
zasady zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych oraz wskazanie głównych

•
•

zagrożeń, opis odpowiedzialności za utrzymanie ciągłości działania systemu Informatycznego,
opis zasad dot. utrzymania niezawodności i dostępności systemu informatycznego oraz
procesów wsparcia użytkownika, opis zasad dotyczących zgłoszeń oraz incydentów wraz ze
schematem ich obsługi, wykaz systemów i modułów informatycznych oraz obowiązujących
procedur i instrukcji)
aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
modelu funkcjonowania SD (przyjmowania, obsługi i archiwizacji zgłoszeń)modelu zgłaszania
i weryfikacji potrzeb IT w PGWWPszablonów/wzorów dokumentacji technicznej
i administratorskiej

Wynikiem zrealizowanych prac powinny być następujące produkty:
1. Raport z analizy stanu zastanego.
2. Strategia informatyzacji urzędu.
3. Dokumenty wykonawcze do strategii.
Termin realizacji zamówienia:
Wycena powinna uwzględniać możliwość realizacji zlecenia w terminie 4, 6 i 8 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
Prosimy o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia dotyczącej Strategii informatyzacji
wskazując jej całkowitą wartość netto i brutto oraz wskazanie wartości dla poszczególnych części
składowych zamówienia (część I, II, III).
Całościowy
okres
realizacji
zamówienia

Kwota realizacji w wariancie czasowym
część I
netto

część II
brutto

netto

brutto

część III
netto

brutto

Łączna wartość
netto

4 miesiące
6 miesięcy
8 miesięcy

Zaznaczamy, że niniejsza wiadomość nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie ustaleniu budżetu potrzebnego do realizacji przedmiotu
zamówienia.
Kalkulację cenową prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wydzial.kik@wody.gov.pl. Prosimy o przesłanie odpowiedzi najpóźniej do 09 marca 2021r.
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