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1. Cel dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie informacji związanych z organizacją, 

przeprowadzeniem i dokumentacją testów akceptacyjnych w ramach realizacji Podsystemu 

Zintegrowanej Łączności SWD PRM, w dalszej części dokumentu zwanego również 

„Systemem”. Dokumenty Plan Testów Akceptacyjnych oraz Scenariusze Testów 

Akceptacyjnych (Załącznik nr 1 do Planu Testów Akceptacyjnych) zostały opracowane przez 

Wykonawcę i przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 
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2. Przedmiot testów 

Przedmiotem testów jest Podsystem Zintegrowanej Łączności SWD PRM zbudowany zgodnie 

z Projektem technicznym na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego częścią 

umowy nr 506/DN/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

Testowany System ma zapewnić stabilną i efektywną łączność na stanowiskach pracy 

dyspozytorów w przedsiębiorstwie Zamawiającego, na potrzeby przyjmowania zgłoszeń 

głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej 

pomiędzy Dyspozytorem Medycznym a Operatorem numerów alarmowych, wojewódzkim 

koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami innych służb ratowniczych, 

zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacja pomiędzy Dyspozytorami 

medycznymi w DM oraz rejestracja i archiwizacja zapisów rozmów głosowych.  
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1 Opis testów akceptacyjnych 

Testy akceptacyjne Systemu mają wykazać jego zgodność z Projektem technicznym i Opisem 

Przedmiotu Zamówienia będącego częścią umowy nr 506/DN/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

1.1. Testy funkcjonalne 

Testy funkcjonalne Systemu obejmą swoim zakresem weryfikację poprawności realizacji 

funkcjonalności opisanych w Projekcie technicznym i wymaganych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. W ramach testów funkcjonalnych sprawdzona będzie: 

▪ funkcjonalność ogólna Systemu, 

▪ funkcjonalność w zakresie rejestracji rozmów telefonicznych, 

▪ funkcjonalność w zakresie aplikacji Konsoli Dyspozytorskiej, 

▪ funkcjonalność serwerów komunikacyjnych. 

1.2. Proces testów akceptacyjnych 

Testy będą przeprowadzone na podstawie Scenariuszy Testów Akceptacyjnych  

w przygotowanym środowisku testowym po spełnieniu warunków rozpoczęcia testów  przez 

odpowiedni zespół testowy. 

1.3. Środowisko testowe 

Testy akceptacyjne integracji zostaną przeprowadzone w środowisku testowym złożonym z:  

• Serwerów Komunikacyjnych PZŁ SWD PRM zainstalowanych w trzech Ośrodkach 

Regionalnych w docelowych lokalizacjach, 

• sześciu konsoli dyspozytorskiich PZŁ zainstalowanych w pomieszczeniu 

udostępnionym przez Zamawiającego, 

• doprowadzonych łączy (logiczne SIP-Trunk) służących do komunikacji dwukierunkowej 

z siecią publiczną PSTN z wykorzystaniem PZŁ SiCPR,  

• udostępnionej puli numerów DDI, celem komunikacji dwukierunkowej pomiędzy SK,  

a siecią PSTN. Numeracja jest spoza puli numerów, która jest aktualnie 

wykorzystywana produkcyjnie w CPR-ach.  

Testy będą prowadzone w sali konferencyjnej udostępnionej przez Zamawiającego  

w lokalizacji Warszawa, ul. Maszewska 20. 
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1.4. Warunki rozpoczęcia testów 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy gotowość pomieszczenia do przygotowania środowiska 

testowego.  

Obowiązki Wykonawcy w ramach przygotowania środowiska testowego: 

▪ dostarczy, zainstaluje, podłączy, uruchomi i skonfiguruje trzy Serwery 

Komunikacyjne PZŁ w Ośrodkach Regionalnych w ich lokalizacjach docelowych,  

▪ dostarczy, podłączy, uruchomi i skonfiguruje sześć konsol dyspozytorskich  

w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia 

testów. Po dwie konsole podłączone do każdego Serwera Komunikacyjnego PZŁ  

w każdym OR, 

▪ w każdym SK PZŁ w OR uruchomi jedną kolejkę alarmową EACD oraz  kolejki HLD-

OD przypisane do trzech Obszarów Dysponowania. Uruchomi również wszystkie 

niezbędne moduły i serwisy: BPSR, SSW, DGT-CC, rejestracja rozmów, VaBox, baza 

danych taryfikacyjnych,  

▪ dostarczy, podłączy, uruchomi i skonfiguruje stanowisko z przeglądarką do 

odsłuchu nagrań rozmów VaBox web. 

 

Obowiązki Zamawiającego w ramach przygotowania środowiska testowego: 

▪ w pomieszczeniu udostępnionym do przeprowadzenia testów zapewni miejsce dla 

sześciu konsol dyspozytorskich. Pomieszczenie powinno być na tyle duże, aby 

umożliwiło Zespołowi testowemu swobodne przeprowadzenie testów 

akceptacyjnych na zlokalizowanym w nim sprzęcie, 

▪ w pomieszczeniu udostępnionym do przeprowadzenia testów zapewni jedno 

gniazdo zasilające 230VAC oraz jeden port Eth 100Mb/s dla każdej konsoli celem 

połączenia przez sieć teleinformatyczną do Serwerów komunikacyjnych PZŁ 

zainstalowanych w OR. Udostępnione porty Eth  muszą zapewnić pełny routing 

(bez NAT), do każdego testowanego OR. 

▪ Dostęp dwukierunkowy z sieci UC-EXT poprzez bramy głosowe zainstalowanych  

w Ośrodkach Krajowych, 
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1.5. Zespół testowy 

Dla sprawnego przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych będzie w nich uczestniczył zespół 

osób w następującym składzie: 

▪ Testerzy (przedstawiciel Zamawiającego) – będą przeprowadzali testy przy wsparciu 

przedstawiciela Wykonawcy, 

▪ Przedstawiciele Zamawiającego do spraw wdrożenia Systemu – będą uczestniczyli 

w rozstrzyganiu rozbieżności powstałych w trakcie testów,  

▪ Członek zespołu projektowego (przedstawiciel Wykonawcy) – będzie wspierał 

Testerów w przeprowadzaniu testów, 

▪ Przedstawiciele Wykonawcy do spraw wdrożenia Systemu – będą uczestniczyli 

w rozstrzyganiu rozbieżności powstałych w trakcie testów,  

Tabela 1. Testerzy 

Imię i nazwisko Organizacja Email Telefon 

 - - - 

 - - - 

Tabela 2. Przedstawiciele Zamawiającego do spraw wdrożenia Systemu 

Imię i nazwisko Organizacja Email Telefon 

Mateusz Komza LPR m.komza@lpr.com.pl 785662316 

Piotr Świeżewski LPR p.swiezewski@lpr.com.pl 727028538 

Paweł Bąkała  LPR p.bakala@lpr.com.pl 785390189 

Kamil Kolczyński LPR k.kolczynski@lpr.com.pl 695655546 

Tabela 3. Członek zespołu projektowego (przedstawiciel Wykonawcy) 

Imię i nazwisko Organizacja Email Telefon 

 DGT   

 DGT   

 DGT   

Tabela 4. Przedstawiciele Wykonawcy do spraw wdrożenia Systemu 

Imię i nazwisko Organizacja Email Telefon 

 DGT   

 DGT   

 DGT   

 DGT   

 DGT   
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1.6. Scenariusze Testów Akceptacyjnych 

Scenariusze Testów Akceptacyjnych są tak opracowane, aby w jak najmniejszej liczbie 

przypadków i kroków testowych wykazać wszystkie wymagane w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia i „Projekcie technicznym” cechy Systemu. 

Poszczególne Scenariusze grupują tematycznie przypadki testowe rozpisane na poszczególne 

kroki. Przypadki testowe opisują hasłowo, jakie czynności należy wykonać, aby poprawnie 

przeprowadzić test. Nie zawierają opisu jak należy wykonać dany krok. Szczegółowy instruktaż 

wykonania kolejnego kroku scenariusza testowego zapewni Członek zespołu projektowego, 

który będzie wspierać Testera. Każdy przypadek testowy zawiera opis oczekiwanych 

rezultatów, miejsce na uwagi z nim związane oraz pole status wykonania przypadku 

(pozytywny/negatywny). Na końcu każdego scenariusza udostępnione jest miejsce na opis 

rezultatu końcowego, uwagi do całego scenariusza oraz podpisy przedstaw icieli 

Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących w realizacji scenariusza. 



 
 
 

Strona 10 z 15 
 

Tabela 5. Tabela scenariusza testowego 

STA nr xxx nazwa scenariusza 

Cel testu  

Wymagania  

Warunki 

początkowe 
 

Oczekiwany wynik 

końcowy testu 
 

Przypadek testowy Opis przypadku testowego Spodziewane rezultaty Uwagi do przypadku testowego 

Status 

wykonania 

przypadku 

[0/1] 

1 - pozytywn y 

0 - negatywny 

1.      

2.    
  

3.    
  

4.    
  

Rezultat 
 

ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO* 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę 

  

* niewłaściwe skreślić 
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2 Realizacja Testów Akceptacyjnych 

Testy akceptacyjne zostaną wykonane w terminie określonym w „Harmonogramie”. Tester 

przeprowadzi testy w kolejności zgodnej z kolejnością przypadków testowych w Scenariuszach 

Testów Akceptacyjnych. 

Uzyskanie wyników pozytywnych dla wszystkich testów w ramach jednego przebiegu testów 

pozwala na zakończenie testów akceptacyjnych przez Testera.  

W przypadku zakończenia przypadku testowego wynikiem negatywnym, Tester może 

powtórzyć przypadek testowy. W przypadku negatywnego wyniku testu , zakłada się 

powtórzenie testu do trzech razy w ramach jednego przebiegu testów. Po stwierdzeniu 

powtarzalności negatywnego wyniku przypadku testowego w polu uwagi Tester zawrze 

informacje opisujące nieprawidłowość oraz czynności niezbędne do powtórzenia 

nieprawidłowości i przejdzie do następnego przypadku testowego zgodnie ze Scenariuszami 

Testów Akceptacyjnych. 

Po zakończeniu przebiegu testów: 

▪ w przypadku stwierdzenia błędu: 

− Wykonawca zidentyfikuje przyczynę błędu, 

− Wykonawca, w przypadku stwierdzenia błędu leżącego po stronie Wykonawcy, 

podejmie czynności celem naprawy, 

− Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia kolejnego 

przebiegu testu, 

− W przypadku stwierdzenia błędu leżącego poza zakresem Wykonawcy, zgłosi ten 

fakt Zamawiającemu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanych 

dalszych działaniach. 

▪ przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy dokonają klasyfikacji negatywnych 

wyników przypadków testowych (zidentyfikują przyczynę wystąpienia błędu i stronę 

odpowiedzialną za działania naprawcze – w szczególności: błąd leży  po stronie 

Wykonawcy Systemu, błąd jest poza zakresem Wykonawcy Systemu). Na podstawie 

przeprowadzonej klasyfikacji działania naprawcze zostaną przekazane do Wykonawcy 

Systemu lub innych podmiotów. 
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W ramach kolejnych przebiegów testów będą wykonywane wszystkie przypadki testowe, 

które nie zostały zakończone wynikiem pozytywnym albo zostały odłożone przez Testera  

w poprzednim przebiegu testu. 

Weryfikacja wyglądu ekranu dedykowanej aplikacji dla dyspozytorów następuje  

w wykonywanych testach funkcjonalnych. Jednakże właściwości dedykowanej aplikacji dla 

dyspozytorów, takie jak położenie komponentu, wygląd, wielkość / kolor czcionki, formaty 

danych liczbowych, błędy ortograficzne i literowe – o ile nie  zostały określone w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz „Projekcie technicznym”, a także materiałach uzupełniających 

przesłanych przez Zamawiającego na żądanie Wykonawcy – nie będą traktowane jako 

negatywny wynik testu funkcjonalnego. W przypadkach wystąpienia powyższych wad  

w pozycji „Rezultat” scenariusza testu funkcjonalnego należy wpisać „Zatwierdzono”,  

a komentarz związany z wymaganą zmianą dla powyższych defektów należy wpisać do sekcji 

„Uwagi” jako odstępstwo do usunięcia przed uruchomieniem, oddaniem do użytku pierwszej 

konsoli na stanowisku dyspozytorskim w czasie wdrożenia Systemu. 

Wykonawca nie odpowiada w szczególności za: 

▪ błędy wynikające z nieprawidłowego działania systemu operacyjnego,  

▪ błędy sprzętu, infrastruktury, usług i interfejsów zapewnianych przez Zamawiającego 

zadysponowanego do środowiska testowego, 

▪ błędy wynikające z nieprawidłowo działającej infrastruktury Zamawiającego.  

Ewentualne błędy i omyłki w tekście scenariusza testowego nie będą traktowane jako błąd 

testu. W takim przypadku dodawany będzie komentarz do scenariusza wraz z propozycj ą 

korekty zapisu. 
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3 Raportowanie Testów Akceptacyjnych 

Przedstawiciel Wykonawcy przygotowuje Raport wyników testów akceptacyjnych, na który 

składają się wypełniane w trakcie testów Scenariusze Testów Akceptacyjnych. 

Przedstawiciel Zamawiającego do spraw wdrożenia Systemu i Przedstawiciel Wykonawcy do 

spraw wdrożenia Systemu akceptują Raport wyników testów akceptacyjnych pod warunkiem, 

że wszystkie składające się na niego Scenariusze Testów Akceptacyjnych uzyskały wynik 

pozytywny wykonania przypadku. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia niektórych 

testów akceptacyjnych w danym przebiegu testów z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego (brak dostępu do interfejsów współpracujących aplikacji, usług po stronie 

Zamawiającego) Raport wyników testów akceptacyjnych zostanie zaakceptowany  

z pominięciem Scenariuszy Testów Akceptacyjnych, których wykonanie z wyżej wymienionych 

powodów było niemożliwe. Jednocześnie w takiej sytuacji Przedstawiciel Wykonawcy do 

spraw Wdrożenia Systemu uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego do spraw Wdrożenia 

Systemu nowy termin wykonania takich testów akceptacyjnych.  

Strony otrzymują po jednej kopii  Raportu wyników testów akceptacyjnych. 
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4 Załączniki 

Załącznik nr 1  - Scenariusze testów Akceptacyjnych 

Załącznik nr 2 – Raport wyników testów akceptacyjnych 

Załącznik nr 3 – Wynik Testów Akceptacyjnych 
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