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Pan
Krzysztof Izdebski

Szanowny Panie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, Biuro Komunikacji
Społecznej Kancelarii Sejmu uprzejmie informuje, co następuje.

System obsługi głosowań na sali plenarnej Sejmu nadzoruje Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu. Niezależnie od
powyższego, zawierane są umowy na okresowe przeglądy techniczne. Usługa ta świadczona jest przez wykonawcę
SOG, firmę Sygnity Spółka Akcyjna.

W latach 2015-2019 Kancelaria Sejmu zawarła z firmą Sygnity Spółka Akcyjna następujące umowy umowy dotyczące
systemu obsługującego głosowania w sali posiedzeń Sejmu:

- umowa nr 60/OI/2015 z dnia 05.11.2015 r., obejmująca roczny serwis elementów systemu (kontynuacja
wcześniejszych umów)
- umowa nr 55/OI2019 z dnia 14.08.2019 r., obejmująca przegląd i konserwację elementów systemu oraz
dwumiesięczne świadczenie usług serwisowych.

Ponadto informujemy, że w latach 2015-2019 nie wystąpiły awarie krytyczne systemu (uniemożliwiające prowadzenie
głosowań). Zgłoszono w tym czasie następujące usterki:

- 18.12.2015 r. - zatrzymanie stopera (moduł OM) wyświetlającego czas wystąpienia;
- 14.03.2016 r. - powolna synchronizacja czasu na komputerach operatorów systemu;
- 13.07.2016 r. - chwilowe spowolnienie pracy jednego z komputerów operatorów;
- 18.07.2016 r. - nieprawidłowa praca serwera rezerwowego;
- 19.07.2016 r. - nieprawidłowa godzina na wydrukach z głosowań.

Z poważaniem

Magdalena Baszkowska
główny specjalista
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- umowa nr 60/OI/2015 wraz z załącznikami
- umowa nr 55/OI/2019 wraz załącznikami
- wykaz przerwanych głosowań w kadencjach VI i VII

(See attached file: SKM_368e20012113120.pdf)(See attached file: SKM_368e20012113110.pdf)

(See attached file: wykaz przerwanych głosowań Vi i VIII kadencja.docx)
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