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1. Wprowadzenie. 

Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na kompleksowe dostarczenie oraz wdrożenie Systemu, którego głównym celem jest 

zwiększenie efektywności i jakości zarządzania procesami administracyjnymi poprzez wdrożenie Systemu 

umożliwiającego elektronizacje obsługi procesów w tych obszarach w 10 jednostkach JST oraz podniesienie 

kompetencji 137 pracowników JST w zakresie ty

w okresie 

realizacji projektu.  

System dostarczony i wdrożony zostanie w ramach projektu „Elektroniczne usługi publiczne- e-administracja 

dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” 

2. Zastosowane skróty i pojęcia. 

Termin / skrót Wyjaśnienie / opis 

System 
Zestaw narzędzi zawierający: Elektroniczny Obieg Dokumentów, 

Elektroniczne Biuro dla Klienta oraz moduł płatności elektronicznych 

Dokumentacja 

Systemu 

Wszelka dokumentacja opisująca System (w tym również zmiany oraz 

modyfikacje takiej dokumentacji), dotycząca aspektów technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych związanych z korzystaniem z Systemu, jego 

działaniem i modyfikacją, w tym dokumentacja Systemu w wersji 

elektronicznej w formacie edytowalnym oraz w wersji zoptymalizowanej do 

wydruku. 

ePUAP 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ogólnopolska 

platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z 

jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób 

- dostępna pod adresem www.epuap.gov.pl. 

Profil Zaufany (PZ) 

Metoda potwierdzania tożsamości   Polski w elektronicznych systemach 

administracji. Pozwala między innymi na wnoszenie do urzędów podań, 

wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną, bez osobistej 

wizyty w urzędzie. 

Infrastruktura 

techniczna 

Infrastruktura sprzętowa obejmująca serwery, przestrzeń dyskową, 

oprogramowanie wirtualizacyjne, system kopii zapasowych oraz sieć 

zapewniającą do nich dostęp, na której funkcjonować będzie System. 

Interfejs API Interfejs Programowania Aplikacji. 

Projekt 
Elektroniczne usługi publiczne- e-administracja dla Gminy Kluczbork, 

Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego 

Poprawka 
Naprawa funkcji Systemu lub rejestracja i realizacja zgłoszonych przez 

Użytkowników błędów Systemu. 

Zamawiający Starostwo Powiatowe w Oleśnie 

Jednostki podległe Jednostki organizacyjne Powiatu oleskiego wymienione w punkcie 3 

Środowisko 

Produkcyjne 
Środowisko informatyczne, w którym działa System. 

Środowisko Testowo-

Szkoleniowe 

Infrastruktura sprzętowo – programowa Wykonawcy. Środowisko 

informatyczne analogiczne do Środowiska Produkcyjnego w zakresie 

systemów operacyjnych, systemów bazodanowych oraz oprogramowania 

aplikacyjnego mogące się różnić od Środowiska Produkcyjnego mocą 

http://www.epuap.gov.pl/
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Termin / skrót Wyjaśnienie / opis 

obliczeniową (liczba procesorów i RAM) oraz sposobem wirtualizacji. 

Użytkownik 
Osoba korzystająca z Systemu lub jego poszczególnych części po stronie 

Urzędu (urzędnik). 

Administrator Użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania Systemem. 

Klient 
Osoba korzystająca z Systemu lub jego poszczególnych części po stronie 

publicznej. 

W3C 
World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, organizacja zajmująca się 

ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. 

WCAG 2.0 
Web Content Accessibility Guidelines – wytyczne dla dostępności treści 

internetowych 2.0 

Wdrożenie 
Dostarczenie licencji, uruchomienie i konfiguracja w pełni funkcjonalnego 

Systemu. 

Formularz 
Typowy dla danego zadania lub usługi formularz (zestaw pól i powiązań 

między nimi), składany przez Wnioskodawcę drogą elektroniczną 

Wniosek 
Formularz wraz z załącznikami przekazany do Urzędu drogą elektroniczną 

w celu zrealizowana usługi udostępnionej przez Urząd 

Wnioskodawca 

Klient, który dopełnił wszystkich wymagań formalnych potrzebnych do 

zrealizowania usługi udostępnionej przez Urząd (podpisał i jeśli to 

wymagane – opłacił) za pomocą Formularza i złożył poprawnie Wniosek 

do Urzędu. 

Pismo 
Dokument wraz z załącznikami procedowany w obiegu dokumentów w 

Urzędzie. 

Sprawa 

Zbiór Pism w obiegu dokumentów Urzędu dotyczący zakresem jednej 

usługi konkretnego Wnioskodawcy. Posiada swój indywidualny numer 

oraz przypisanie do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

Centrum Danych 
Budynek lub pomieszczenie przeznaczone do przechowywania działającej 

Infrastruktury Technicznej. 

SOD, EOD System elektronicznego obiegu dokumentów 
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3. Lista Jednostek Organizacyjnych 

Projekt dotyczy Powiatu Oleskiego – Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz jego jednostek 

organizacyjnych: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie 

 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie 

 Dom Pomocy Społecznej w Radawiu 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach 

 Dom Dziecka w Sowczycach 

 Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu 

 Zespół Szkół w Oleśnie 

 Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie 

 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu 

 I Liceum Ogólnokształcące w Praszce 

 Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim 

 

  

http://bip.powiatoleski.pl/488/214/dane-teleadresowe.html
http://bip.powiatoleski.pl/297/216/powiatowy-zarzad-drog-w-olesnie.html
http://bip.powiatoleski.pl/260/217/publiczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-olesnie.html
http://bip.powiatoleski.pl/262/218/dom-pomocy-spolecznej-w-radawiu.html
http://bip.powiatoleski.pl/263/242/srodowiskowy-dom-samopomocy-w-sowczycach.html
http://bip.powiatoleski.pl/264/244/dom-dziecka-w-sowczycach.html
http://bip.powiatoleski.pl/265/245/zespol-placowek-edukacyjnych-w-dobrodzieniu-sosw-mlodziezowy-osrodek-socjoterapii.html
http://bip.powiatoleski.pl/268/246/zespol-szkol-w-olesnie.html
http://bip.powiatoleski.pl/277/247/zespol-szkol-zawodowych-w-olesnie.html
http://bip.powiatoleski.pl/282/263/zespol-szkol-ekonomicznych-i-ogolnoksztalcacych-w-olesnie.html
http://bip.powiatoleski.pl/283/264/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-praszce.html
http://bip.powiatoleski.pl/286/265/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-w-dobrodzieniu.html
http://bip.powiatoleski.pl/288/269/i-liceum-ogolnoksztalcace-w-praszce.html
http://bip.powiatoleski.pl/289/270/zespol-szkol-w-gorzowie-slaskim.html
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4. Cel i przedmiot zamówienia. 

Wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi 

w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności oraz obsługi Klienta:  

a) elektronizacji procesu obsługi Klienta, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji 

o sposobie załatwienia i przebiegu Sprawy – zadanie to będzie realizowane poprzez Wdrożenie Systemu, 

b) doskonalenie kompetencji kadry Zamawiającego w zakresie m.in. obsługi elektronicznej Klienta 

5. Rezultaty projektu w zakresie zamówienia. 

W rezultacie Wdrożenia Systemu zwiększony zostanie poziom dostępu i efektywności zarządzania usługami 

dziedzinowymi u Zamawiającego w wyżej wymienionym zakresie. Dodatkowo znacząco poprawi się 

efektywność załatwiania prowadzonych przez Zamawiającego spraw. Zwiększony zostanie również poziom 

dostępu Klientów do usług elektronicznych. Zmniejszeniu ulegnie czas potrzebny na obsługę Klienta oraz 

czas załatwiania spraw. 

6. Zadania realizowane w projekcie. 

Poniżej zestawione zostały zadania do realizacji w zakresie zamówienia. 

6.1. Zakup licencji gotowego oprogramowania do obsługi Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w 

Kluczborku 

Zostanie wdrożone zaawansowane narzędzie do wspomagania rejestracji, przetwarzania oraz obiegu 

dokumentów. Dzięki temu znacząco poprawi się organizacja pracy, a także obsługa Klienta na wszystkich 

płaszczyznach dotyczących zadań realizowanych przez Zamawiającego. 

Narzędzie musi się charakteryzować następującą funkcjonalnością: 

 Rejestracja przesyłek przychodzących do jednostki w zakresie określonym w przepisach 

 Rejestracja przesyłek wychodzących z jednostki w zakresie określonym w przepisach 

 Rejestracja korespondencji wewnętrznej w jednostce 

 Budowa bazy danych Klientów 

 Obieg dokumentów od momentu zarejestrowania po archiwizację poprzez dekretację, rozdysponowanie 

poczty na pracowników, przesyłanie pomiędzy stanowiskami 

 Prowadzenie przedmiotowych spraw wraz z całą dokumentacją 

 Określanie struktury teczkowej dla danej komórki w jednostce 

 Prowadzenie automatycznych spisów spraw w teczce oraz metryk spraw 

 Prowadzenie automatycznych dzienników poczty przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej 

 Prowadzenie dowolnych rejestrów pism 

 Wyszukiwanie pism, spraw, teczek oraz klientów 

 Odbieranie oraz wysyłanie pism elektronicznych za pośrednictwem webserwisów platformy ePUAP 

 Odbieranie pism elektronicznych przesłanych do jednostki poprzez email 

 Archiwizowanie pism, spraw oraz całych teczek, włącznie z obsługą czynności archiwalnych 

 Kalendarz zadań 

 Podpisywanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio z poziomu systemu 

 Weryfikacja podpisów elektronicznych bezpośrednio z poziomu systemu 

 Obsługa zastępstw oraz uprawnień 

 Generowanie raportów i statystyk z działania użytkowników Systemu 

 Przesyłanie dokumentacji do jednostek podległych za pomocą Systemu, przy użyciu podpisów 

kwalifikowanych 

 

6.2. Zakup licencji gotowego oprogramowania do obsługi biura podawczego w każdej z jednostek 

wymienionych w pkt 3. 

Zostanie wdrożone zaawansowane narzędzie do wspomagania rejestracji dokumentów. Dzięki temu 

znacząco poprawi się organizacja pracy, przesył informacji, a także obsługa Klienta na wszystkich 

płaszczyznach dotyczących zadań realizowanych przez Zamawiającego. 
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Narzędzie musi się charakteryzować następującą funkcjonalnością: 

 Rejestracja przesyłek przychodzących do jednostki w zakresie określonym w przepisach 

 Rejestracja przesyłek wychodzących z jednostki w zakresie określonym w przepisach 

 Rejestracja korespondencji wewnętrznej w jednostce 

 Budowa bazy danych Klientów 

 Prowadzenie automatycznych dzienników poczty przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej 

 Prowadzenie dowolnych rejestrów pism 

 Wyszukiwanie pism oraz klientów 

 Odbieranie oraz wysyłanie pism elektronicznych za pośrednictwem webserwisów platformy ePUAP 

 Odbieranie pism elektronicznych przesłanych do jednostki poprzez email 

 Kalendarz zadań 

 Podpisywanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio z poziomu systemu 

 Weryfikacja podpisów elektronicznych bezpośrednio z poziomu systemu 

 Obsługa zastępstw oraz uprawnień 

 Generowanie raportów i statystyk z działania użytkowników Systemu 

 Przesyłanie dokumentacji do jednostki nadrzędnej za pomocą Systemu, przy użyciu podpisów 

kwalifikowanych 

6.3. Zakup licencji gotowego modułu Elektronicznego Biura dla Klientów  

Zostanie wdrożone wyspecjalizowane narzędzie do kontaktu Klienta z Zamawiającym. Klient będzie mógł za 

jego pomocą załatwić sprawy urzędowe w całości elektronicznie za pomocą odpowiednich funkcjonalności. 

Narzędzie musi się charakteryzować następującą funkcjonalnością: 

 Wypełnianie gotowych, zdefiniowanych formularzy elektronicznych usług 

 Weryfikacja poprawności wypełnienia formularza 

 Wysyłka elektroniczna formularza bezpośrednio do Zamawiającego 

 Podpisywanie formularza elektronicznym podpisem kwalifikowanym bądź Profilem Zaufanym 

 Podgląd aktualnych statusów spraw prowadzonych w sprawie danego Klienta w Urzędzie 

 Podgląd wydanej przez Urząd decyzji 

6.4. Zakup licencji gotowego modułu płatności elektronicznych 

Zostaną wdrożone zaawansowane rozwiązania informatyczne, których celem jest zapewnienie obsługi 

w formie elektronicznej na poziomie 4 i 5 e-dojrzałości, zarówno z punktu widzenia Klienta (Osoba Fizyczna / 

Firma) jak również Użytkownika. Wdrażane moduły, które musza charakteryzować się następującą 

funkcjonalnością: 

 obsługa podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego 

 dokonywanie płatności elektronicznej (przelew / karta płatnicza) 

 dokonywanie opłat skarbowych 

 całodobowa dostępność 

 usługi mobilne (na tablet / smartfon) 

 otwartość komunikacji z systemami zewnętrznymi 

 system oceny jakości obsługi (wraz z analiza i statystyką gromadzonych danych) 

 elektroniczna wymiana informacji pomiędzy EOD Urzędu i jego jednostek podległych 

Ponadto System musi zapewniać obsługę e-usług w obszarach działalności Zamawiającego w formie 

formularzy elektronicznych. Dokładna lista wzorów zostanie dostarczona w ramach analizy 

przedwdrożeniowej. 

Wymagania dla tworzonych formularzy opisano w pkt. WTF.1 – WTF.18. 

6.5. Wdrożenie zakupionych modułów  

Zakupione moduły musza zostać Wdrożone u Zamawiającego oraz w jego jednostkach, zgodnie z pkt 3. 
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6.6. Szkolenia w zakresie obsługi wdrażanych narzędzi. 

Przeszkolone zostaną wszystkie osoby merytorycznie korzystające z któregokolwiek z wdrażanych narzędzi. 

Szkolenia organizowane będą w następującej postaci: 

6.6.1. Szkolenie ogólne, wprowadzające 

Szkolenie odbędzie się na Sali udostępnionej przez Zamawiającego. W ramach szkolenia zostaną zebrane 

wszystkie osoby merytorycznie korzystające z wdrażanych narzędzi. Szkolenie odbędzie się w dwóch 

grupach tak, aby w każdej grupie uczestniczyła maksymalnie połowa osób merytorycznie związanych 

z danym obszarem działania. 

6.6.2. Szkolenie stanowiskowe 

Szkolenie odbędzie się przy każdym stanowisku pracy z pracownikiem, pod okiem trenera. Szkolenie 

obejmuje wszystkie czynności wykonywane na danym stanowisku, co do których będą wykorzystywane 

wdrażane narzędzia. 

7. Harmonogram Ramowy zamówienia. 

8. Architektura Systemu. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, System ma być podzielony na moduły funkcjonalne, grupujące funkcje 

konkretnego Systemu.  

Wymagania wobec usługobiorców, dotyczące możliwości korzystania z udostępnianych w ramach Projektu 

usług, ograniczają się do posiadania dostępu do Internetu, korzystania z jednej z rekomendowanych 

w niniejszym dokumencie przeglądarek internetowych oraz posiadania konta użytkownika i narzędzia do 

autoryzacji: Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny).  

Zadanie Opis etapu 
Czas realizacji etapu 

(dni kalendarzowe) 

Podpisanie umowy z wykonawcą Systemu (rozpoczęcie produkcji Systemu) 

Zadanie 1 

Zakup licencji gotowych narzędzi: Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów, Elektronicznego Biura dla Klienta oraz modułu 

płatności elektronicznych – 16 sztuk 

Najpóźniej 7 dni od dnia 

podpisania Umowy 

Zadanie 2a Dokonanie analizy przedwdrożeniowej 

Najpóźniej 7 dni od dnia 

przekazania przez 

Zamawiającego 

kompletnych wytycznych 

dotyczących formularzy 

Zadanie 2b 
Dokonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych 

zgodnej z RODO 

Najpóźniej 7 dni od dnia 

przekazania przez 

Zamawiającego licencji 

Zadanie 3a Wdrożenie zakupionych Systemów 

Nie później niż 14 dni od 

dnia odbioru analizy 

przedwdrożeniowej 

Zadanie 3b Wdrożenie Systemu – formularze elektroniczne 

Nie później niż 90 dni od 

dnia odbioru analizy 

przedwdrożeniowej 

Zadanie 4 Szkolenie z obsługi wdrożonych Systemów – 144 h Do 30-10-2018 
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9. Infrastruktura techniczna Systemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania infrastruktury technicznej wg poniższych 

wymagań: 

9.1. System ma być scentralizowany i ma bazować na usłudze chmury obliczeniowej typu IaaS 

(Infrastructure as a Service). Istotą tego rodzaju usług jest dostarczanie zasobów infrastrukturalnych 

w sposób zwirtualizowany, pozwalający na dynamiczne i w modelu "na żądanie" przydzielanie 

konkretnych zasobów obliczeniowych wymaganych do prawidłowego działania dostarczonego Systemu. 

W przypadku połączenia z systemami dziedzinowymi Wykonawca zapewni komunikację danego 

Systemu z systemami dziedzinowymi za pomocą bezpiecznego połączenia VPN z serwerami 

Zamawiającego. 

9.2. Wszystkie dane blokowe Systemu muszą być zapisywane i replikowane do kilku węzłów sieci, w celu 

eliminacji ryzyka utraty danych. Przechowywane dane i kopie zapasowe muszą być rozproszone na 

wiele nośników w celu eliminacji ryzyka utraty kontroli nad danymi. 

9.3. Centrum Danych  

Centrum Danych powinno posiadać certyfikaty w/g następujących standardów:  

 Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 lub 

nowszą 

 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub nowszą 

 Certyfikat CSA STAR CERTIFICATION lub równoważny 

 Certyfikat PCI DSS lub równoważny 

Centrum Danych powinno być wyposażone w następujące zabezpieczenia: 

 system telewizji przemysłowej (wewnątrz i na zewnątrz), 

 system strefowej kontroli dostępu, 

 wizyty gości w eskorcie służb obiektu, 

 system sygnalizacji włamania i napadu z automatycznym powiadamianiem zewnętrznej grupy 

interwencyjnej, 

 lista osób uprawnionych do dostępu wejścia na teren obiektu, 

 pracownicy ochrony monitorujący obiekt, 

 monitoring, 

 wszystkie systemy alarmowe monitorowane 24/7/365, 

 pomieszczenia zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego.  

Ponadto Centrum Danych musi: 

 spełniać restrykcyjne wymogi GIODO w zakresie ochrony danych osobowych, wymagających 

zabezpieczenia określonych warunków przez urządzenia, infrastrukturę i dostarczaną usługę, 

 przechowywać i przetwarzać dane na terytorium Polski, 

 być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Tier III, 

 dysponować zwielokrotnionymi łączami do większości węzłów międzyoperatorskich w kraju (np. AMS-

IX, DE-CIX, LINX, PLIX, Thinx Poland), 

 dysponować wielowarstwową architekturą IT, odporną na awarie dzięki pełnej redundancji. 

Wszelkie koszty związane z utworzeniem, utrzymaniem i wykorzystaniem Infrastruktury Technicznej ponosi 

Wykonawca przez okres minimum 60 miesięcy. 

W siedzibie Zamawiającego oraz w jego jednostkach podległych terminale będą połączone z serwerami 

Systemu przy wykorzystaniu sieci rozległej (Internet). 

10. Wymagania ogólne. 

WO.1 Komunikacja z użytkownikami w graficznym interfejsie użytkownika Systemu ma odbywać się 

w języku polskim. 
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WO.2 Wymagana zgodność Systemu z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu dot. Krajowych Ram 

Interoperacyjności. 

11. Wymagania w zakresie platformy ePUAP. 

WPE.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia integracji Systemu z platformą ePUAP – zalogowanie 

się na platformę ePUAP przy pomocy Profilu Zaufanego umożliwi dostęp do Systemu bez 

konieczności dodatkowego logowania. 

WPE.2 W ramach integracji Systemu z platformą ePUAP Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

standardowych mechanizmów komunikacji poprzez usługi sieciowe (ang. Web Services), 

z wykorzystaniem ogólnego interfejsu zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na portalu ePUAP 

w lokalizacji http://www.epuap.gov.pl w zakładce Strefa Urzędnika, w sekcji Pomoc > Dla 

integratorów, pkt.8 SSO (single sign-on) czyli przekazywanie tożsamości. 

12. Wymagania wydajnościowe. 

WW.1 Brak ograniczenia ilościowego Użytkowników. 

WW.2 System musi umożliwiać założenie (obsługę) co najmniej 50 tys. kont Klientów łącznie. 

WW.3 System musi umożliwiać jednoczesną pracę wszystkim Użytkownikom oraz co najmniej 10% 

aktywnych Klientom, tj. aktywowanych przez Klienta kont, przy założeniu pracy jednego 

Użytkownika/Klienta na jednym koncie w jednym czasie. 

WW.4 Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia testów sprawdzających dotrzymanie parametrów 

wydajnościowych wersji produkcyjnej Systemu.  

WW.5 System ma mieć możliwość zwiększenia liczby Użytkowników/Klientów i liczby wykonywanych 

jednocześnie transakcji biznesowych bez potrzeby modyfikacji oprogramowania (tylko przez 

dodawanie zasobów Infrastruktury Technicznej). 

13. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa. 

WB.1 System musi zostać wyposażony w środki ochrony takie jak: 

 prowadzenie dla każdego użytkownika indywidualnie dziennika zdarzeń, związanych 

z bezpieczeństwem oraz środki do określania zakresu rejestrowanych zdarzeń, 

 rejestrację zdarzeń i rozszerzoną identyfikację użytkowników,  

 tworzenie zapisów w bazie zdarzeń spowodowanych akcjami użytkownika, mających wpływ 

na bezpieczeństwo, 

 szyfrowanie haseł, które muszą być ukryte w systemie (niedostępne dla zwykłych użytkowników). 

WB.2 System musi zostać wyposażony w zabezpieczenia techniczne: 

 warstwa zabezpieczeń Systemu w warstwie klient, 

 warstwa zabezpieczeń bazy danych w warstwie serwer, 

 warstwa zabezpieczeń sieciowych (element usługi hostingu) w warstwie serwer, 

 warstwa zabezpieczeń systemu operacyjnego w warstwie serwer (element usługi hostingu). 

Wybór metody zabezpieczeń należy do Wykonawcy.   

WB.3 Praca przez Internet musi wykorzystywać bezpieczny protokół transmisji danych/szyfrowanie 

połączeń. 

WB.4 System musi zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz Krajowymi Ramami 

Operacyjności (Dz.U. 2017 r. poz. 2247), w brzmieniu obowiązującym w momencie wdrożenia 

Systemu. 
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WB.5 System musi wymuszać by hasła były zgodne z rozporządzeniem MSWIA z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

(DZ.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) na poziomie podwyższonym – hasło powinno składać się z co 

najmniej 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. 

WB.6 System musi wymuszać zmianę hasła Użytkownika, zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa 

Powiatu oleskiego i jego jednostek. 

WB.7 System musi zablokować czasowo dostęp do konta po 3 nieudanych próbach zalogowania. System 

powinien wyświetlić odpowiedni komunikat odnośnie zablokowania konta. System wyświetli ekran 

umożliwiający zresetowanie hasła powodujący wysłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do 

konta. Blokada mija automatycznie po zadanym czasie. 

WB.8 Dostęp do e-usług powinien być możliwy poprzez: ePUAP i interfejsy programistyczne API. 

Zestaw metod dostępnych przez API powinien pozwolić na zrealizowanie wszystkich operacji 

i zadań biznesowych wykonywanych w systemach Elektroniczne Biuro Klienta oraz System 

Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 

WB.9 Dostęp do Systemu będzie możliwy przez autoryzację Profilem Zaufanym oraz bezpośrednio 

poprzez logowanie z systemu zewnętrznego za pomocą API dostarczonego przez Wykonawcę. 

WB.10 System musi umożliwiać logowanie i uwierzytelnianie poprzez Profil Zaufany. 

WB.11 System musi umożliwiać rejestrację konta Klienta Systemu. 

WB.12 System musi wymusić założenie loginu i hasła Klienta, przy czym login (nazwa wymyślona przez 

Klienta lub adres e-mail) musi być unikatowy w ramach całego Systemu. 

WB.13 Logowanie możliwe będzie poprzez podanie loginu oraz wprowadzenie hasła. 

WB.14 System uniemożliwi dostęp do konta bez uwierzytelnienia. 

WB.15 System musi zapewnić bezpieczne, tj. zgodne z wymogami przepisów prawa przechowywanie 

informacji jawnych, zwykłych i szczególnej kategorii danych osobowych. 

14. Wymagania w zakresie ergonomii Systemu. 

WE.1. System powinien posiadać mechanizmy ograniczające ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych 

danych, poprzez zapewnienie kontroli uprawnień Użytkowników oraz walidację formularzy. 

WE.2. Interfejs graficzny Klienta ma być zgodny z WCAG 2.0.  

15. Wymagania w zakresie usług utrzymania oraz usług modyfikacji Systemu (gwarancja). 

WU.1 Świadczenie usługi gwarancji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania Systemu 

poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych 

błędów i wad Systemu, niewłaściwego działania Systemu. 

WU.2 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami 

niniejszego dokumentu (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego). 

WU.3 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad i zgodnych z aktualnie 

obowiązującym prawem kolejnych wersji Systemu.  

WU.4 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji Dokumentacji Systemu. 

WU.5 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnych konsultacji dla Administratorów 

w zakresie niezbędnych zmian w konfiguracji Systemu. 

WU.6 W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego:  

a) Usuwania Wad, Błędów lub Awarii z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących 

konsekwencją wystąpienia: błędu w Systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego, 

błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;  
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b) usuwania Błędów lub Awarii spowodowanych aktualizacjami Systemu.  

WU.7 Zgłaszający, w przypadku wystąpienia Błędu, Awarii, przesyła zgłoszenie do Wykonawcy przy 

pomocy środków komunikacji opisanych w pkt. WU.11 i WU.12. W zgłoszeniu powinny znaleźć się 

wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej diagnozy problemu, a opis sytuacji prowadzącej do 

wystąpienia Błędu lub Awarii powinien umożliwiać jej odtworzenie przez zespół serwisowy 

Wykonawcy.  

WU.8 Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 2 godzin w czasie okna dostępności usługi 

gwarancyjnej przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie zostanie 

wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego.  

WU.9 Zgłoszenia będą klasyfikowane na Awarie, Błędy i Wady:  

a) Awaria – Oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie Systemu z powodu 

uszkodzenia lub utraty spójności danych, struktur danych, błędnego funkcjonowania Infrastruktury 

Technicznej lub innej przyczyny powodującej, że System nie działa zgodnie z wymaganiem 

zamówienia. Jednocześnie nie jest znany inny sposób umożliwiający realizację zadania.  

b) Błąd – Niezgodne z dokumentacją użytkową lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ 

działanie Systemu.  

c) Wada – Zakłócenie działania Systemu, polegające na nienależytym działaniu jego części, nie 

ograniczające działania całego Systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie Systemu 

i nie będące Awarią lub Błędem.  

WU.10 Gwarancja nie dotyczy awarii sprzętowych oraz platform zewnętrznych, za które Wykonawca nie 

odpowiada, np. ePUAP. 

WU.11 Wykonawca zapewni możliwość kontaktu pod adresem e-mail lub numerem telefonu, zapewnioną 

w godzinach od 7:30 – 16:00 w dni robocze. Przez tę formę kontaktu będą mogły być dokonywane 

zgłoszenia Usterek/Awarii/Wad oraz konsultacje dla Administratorów, o których mowa w pkt. WU.5. 

WU.12 Wykonawca zapewni dodatkową usługę wsparcia Użytkowników udostępniając telefon kontaktowy, 

adres email oraz dodatkowo dla Administratorów Platformę do obsługi zgłoszeń – dostępną on-line 

w trybie 365/7/24, gdzie będą publikowane statusy zgłoszeń. Przez tę platformę będą mogły być 

również dokonywane zgłoszenia Usterek/Awarii/Wad. 

WU.13 Wsparcie Użytkowników (o którym mowa w pkt. WU.12) obejmuje świadczenie usługi wsparcia 

technicznego oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy Systemu zgodnego 

z wymaganiami zamówienia. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do udzielania 

odpowiedzi na pytania Użytkowników i Administratorów związane z bieżącą eksploatacją Systemu. 

Wykonawca zapewni w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze obecność specjalistów mających 

niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemu, celem udzielenia tego wsparcia.  

WU.14 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Awarii, Błędów i Wad w następujących terminach:  

a) Awaria - w terminie 1 dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.  

b) Błędy w terminie 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,  

c) Pozostałe Wady w terminie 15 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. 

WU.15 Okresy gwarancji i świadczenia usług wsparcia wynoszą odpowiednio: 

a) 60 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego) dla zakresu wymienionego 

w pkt. od WU.2 do WU.14, za wyjątkiem WU.12 i WU.13 

b) Od 24 do 60 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego) dla zakresu 

wymienionego w WU.12 i WU.13. 
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16. Wymagania w zakresie architektury Systemu. 

WA.1 System musi być wykonany i świadczony w modelu SaaS. 

WA.2 Wszystkie moduły funkcjonalne Systemu muszą być napisane przy użyciu języków programowania 

dedykowanych do tworzenia aplikacji webowych, z wykorzystaniem technologii: HTML (w wersji 

minimum 5), CSS (w wersji minimum 3), JavaScript (JQuery w wersji minimum 3). 

WA.3 Baza danych każdego narzędzia w ramach systemu musi być udostępniana na licencji GPL. 

WA.4 Każde z narzędzi w ramach Systemu musi  zostać udostępniony w formie osobnej aplikacji webowej. 

WA.5 System zawierać będzie trzy główne narzędzia: Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczne 

Biuro dla Klienta oraz moduł płatności elektronicznych.  

17. Wymagania w zakresie platformy. 

WP.1 System musi umożliwiać pracę pod kontrolą różnych systemów operacyjnych. 

WP.2 Wymagania wobec Klientów, dotyczące możliwości korzystania z udostępnianych w ramach 

Projektu usług, muszą ograniczać się jedynie do posiadania dostępu do Internetu, korzystania 

z jednej z rekomendowanych w niniejszym dokumencie przeglądarek internetowych oraz posiadania 

konta Klienta w Systemie i narzędzia uwierzytelniania: Profilu Zaufanego na lub podpisu 

elektronicznego. 

WP.3 Korzystanie z Systemu przez Użytkowników/Klientów musi być możliwe przy pomocy komputera 

z dostępem do sieci internetowej z zainstalowaną jedną z rekomendowanych przeglądarek 

internetowych:  

Przeglądarka Wersja 

Google Chrome Od wersji 63 

Mozilla Firefox Od wersji 57 

Opera Od wersji 50 

Safari Od wersji 10 

WP.4 Korzystanie z Systemu przez klientów musi być możliwe także przy pomocy urządzeń mobilnych 

z dostępem do sieci internetowej z zainstalowaną jedną z rekomendowanych przeglądarek 

internetowych dla każdej wersji wydanej od stycznia 2018 r.:  

a) Google Chrome, 

b) Safari, 

c) Opera, 

d) IE Mobile. 

WP.5 Interfejs Elektroniczne Biuro dla Klienta oraz moduł płatności elektronicznych muszą być 

responsywne, ich rozmiar, wygląd i układ musi dostosowywać się automatycznie do możliwości 

urządzenia, na którym jest wyświetlany.  Minimalna szerokość ekranu, przy której każdy element 

wymienionych modułów Systemu musi być prawidłowo wyświetlany to 320px z wyjątkiem formularzy 

elektronicznych. Minimalna szerokość ekranu, przy której formularze muszą być prawidłowo 

wyświetlane to 800px. 

18. Wymagania w zakresie wymiany danych z innymi systemami. 

WIS.1 Moduł płatności będzie wymieniał informacje z modułami dziedzinowymi w dowolnej formie 

w zakresie: 

a) dodawanie użytkownika w systemie, pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację, 

b) zwracanie i aktualizacja wszystkich danych użytkownika (łącznie z informacjami o opłatach) po 

poprawnej autoryzacji, 

c) aktualizacja statusów dot. płatności, 
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WIS.2 Moduł płatności będzie całkowicie zintegrowany z Elektronicznym Biurem dla Klienta i będzie 

umożliwiać pracę na wspólnej sesji logowania. 

WIS.3 Elektroniczny Obieg Dokumentów będzie wymieniał informacje z Elektronicznym Biurem dla Klienta 

w zakresie: 

a) Przekazywania formularza e-usługi oraz danych jego dotyczących 

b) Przekazania danych Klienta składającego dany formularz, oraz danych o podpisie pozwalających na 

jednoznaczną identyfikację oraz weryfikację Klienta 

c) Przekazania statusu prowadzonej sprawy oraz przyjętego pisma w Elektronicznym Obiegu 

Dokumentów do Elektronicznego Biura dla Klienta 

d) Podglądu decyzji wydanej w Elektronicznym Obiegu Dokumentów z poziomu konta Klienta w 

Elektronicznym Biurze dla Klienta 

WIS.4 Wymiana danych pomiędzy narzędziami w Systemie a także pomiędzy narzędziami a modułami 

dziedzinowymi musi odbywać się w sposób zautomatyzowany oraz przebiegać  poprzez bezpieczne, 

szyfrowane połączenie. 

WIS.5 Elektroniczne Biuro dla Klienta musi posiadać wbudowane API (typu REST, SOAP). Zakres 

wymienianych danych musi obejmować minimum: 

a) Dane Klientów (z zewnętrznego systemu) 

 imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, 

 NIP i/lub PESEL, 

 dane teleadresowe zameldowania lub siedziby, 

 dane teleadresowe do korespondencji z możliwością definiowana wielu adresów, 

 dane pełnomocników wraz z okresem trwania pełnomocnictwa, 

 adres skrytki ePUAP, 

 adres e-mail. 

b) Dane autoryzacyjne konta (z zewnętrznego systemu): 

 login, 

 hasło, 

 ważność konta i hasła. 

c) Lista dostępnych formularzy (pobierane przez zewnętrzny system), 

d) Kolejność ułożenia formularzy, ich kategorie i opisy (z zewnętrznego systemu), 

e) Historia złożonych formularzy (pobierane przez zewnętrzny system), 

f) Przesłane wnioski, deklaracje (formularze) (pobierane przez zewnętrzny system), 

 pełne dane formularza (pełny zakres pól), 

 sposób autoryzacji formularza (podpis kwalifikowany lub profil zaufany) wraz z pełnymi danymi do 

weryfikacji, 

 datę wytworzenia i podpisania, 

 dodane załączniki, 

 dane klienta, który wytworzył formularz. 

g)  UPD pobierane z zewnętrznego systemu, potwierdzające złożenie formularza 



 
Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego 

15 
 

 

h) Statusy Pism i Spraw dotyczących Systemu (z zewnętrznego systemu): 

 Status Pisma przesłanego z Systemu 

 Status Sprawy, do której jest dodane Pismo 

i) Odpowiedź na Pismo (z zewnętrznego systemu): 

Dokument dostępny w postaci pliku wraz z opisem 

j) Dane z dowolnego formularza (pola, które zostały wypełnione ostatnim razem), wybranego z listy już 

wysłanych i złożonych formularzy (z zewnętrznego systemu). 

WIS.6 Elektroniczny Obieg Dokumentów musi posiadać wbudowane API (typu REST, SOAP). Zakres 

wymienianych danych musi obejmować minimum: 

a) Dodanie do obiegu dokumentu wytworzonego w systemie zewnętrznym, w zakresie minimum: 

 Dane osoby, która wytworzyła dokument, 

 Treść dokumentu lub załącznik, 

 Typ dokumentu (przychodzące, wychodzące, wewnętrzne, projekt), 

 Rodzaj dokumentu (np. Faktura VAT) pobrany z EOD 

 Dane teleadresowe Klienta, którego pismo dotyczy, 

 Data na piśmie 

 Sposób dostarczenia dokumentu 

b) Dodanie do obiegu sprawy wytworzonej w systemie zewnętrznym, w zakresie minimum: 

 Dane dokumentów, które sprawa zawiera 

 Numer z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt 

 Kolejny numer sprawy, pobrany wcześniej z EOD 

 Dane prowadzącego sprawę 

c) Pobranie listy dostępnych teczek 

d) Pobranie listy dokumentów o konkretnym typie dziedzinowym 

e) Pobranie dokumentu na żądanie 

WIS.7 Zamawiający dopuszcza wykonanie połączenia bezpośrednio z bazami danych systemów 

zewnętrznych, z zastrzeżeniem, że wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

WIS.8 System musi być zintegrowany z PZ (profil zaufany) w zakresie weryfikacji tożsamości 

Wnioskodawcy oraz logowania do Systemu. 

WIS.9 System musi być zintegrowany z platformą ePUAP w zakresie: 

a) EOD musi pobierać dokument przesłane do Zamawiającego na dowolną skrytkę ePUAP 

b) EOD musi wysyłać dokumenty na ePUAP   

WIS.10 System musi być zintegrowany z co najmniej dwoma systemami płatności elektronicznych 

a) System PayByNet, 

b) System PayU. 

WIS.11 System EOD musi być zintegrowany z systemem Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej 

w zakresie: 
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a) Rejestracja przesyłek wypływających w buforze, wraz z nadaniem im numeru z wybranej puli 

b) Wydruk nalepek adresowych dla przesyłek z bufora 

c) Akceptacja bufora – zatwierdzenie przesyłek do przekazania kurierowi 

d) Odczyt EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru) 

 

  

Rysunek 1. Wymiana danych z integrowanymi systemami 

 

19. Wymagania na Środowisko Testowo-Szkoleniowe. 

WT.1 Wykonawca przygotuje oraz udostępni Środowisko Testowo-Szkoleniowe oraz dane testowe 

o parametrach pozwalających na przeprowadzenie szkoleń z obsługi wdrażanych narzędzi 

WT.2 Udostępnienie Środowiska Testowo-Szkoleniowego Zamawiającemu nastąpi najpóźniej w dniu 

poprzedzającym dzień rozpoczęcia szkoleń. 

WT.3 Środowisko Testowo-Szkoleniowe będzie zlokalizowane na infrastrukturze Wykonawcy 

WT.4 Przypadki użycia wykorzystane w trakcie szkoleń muszą obejmować wszystkie wymagania 

dotyczące systemu zawarte w dokumentacji przetargowej. 

20. Wymagania na zgodność z prawem i normami. 

WPN.1 System musi być dostosowany do polskiego ustawodawstwa i charakteru działalności oraz regulacji 

wewnętrznych Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej analizy podanych 

poniżej aktów prawnych i uzupełnienie listy wymagań na System o wymagania wynikające z prawa.  

Dostarczony System musi być zgodny z przepisami określonymi w następujących ustawach: 

 kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.),  
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 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. 1219 z 

późn. zm.), 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764), 

oraz rozporządzeniach: 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz.U. z 2004, Nr 100, poz. 1024), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017, poz. 

2247), 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 27 poz. 140), 

WPN.2 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zgodności Systemu ze standardami 

WCAG 2.0 potwierdzonego raportem zgodności. 

Zakres audytu obejmować będzie wymogi opisane w Rozporządzeniu o Krajowych Ramach 

Interoperacyjności. 

Zamawiający jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji Systemu pod kątem spełnienia wymogów 

WCAG 2.0 z wykorzystaniem audytu zewnętrznego wskazanego przez Zamawiającego. 

21. Wymagania dla tworzonych formularzy. 

WTF.1 Formularze powinny być tworzone z wykorzystaniem języka XForms oraz XPath. 

WTF.2 Wykonawca dostosuje lub przygotuje formularze elektroniczne (zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa) na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego w ramach analizy 

przedwdrożeniowej. Wzory zostaną dostarczone wraz z opisem w formacie plików PDF oraz 

ewentualnie plików DOC. 

WTF.3 Wykonawca przygotuje formularze zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

WTF.4 Wszystkie formularze elektroniczne Wykonawca przygotuje z należytą starannością tak, aby pola 

do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami formularzy przekazanych przez 

Zamawiającego. 

WTF.5 Pola wskazane przez Zamawiającego jako pola obowiązkowe w formularzach przekazanych 

w  ramach analizy przedwdrożeniowej muszą zostać polami obowiązkowymi również 

w formularzach elektronicznych. 

WTF.6 Układ graficzny wszystkich formularzy powinien być w miarę możliwości jednolity. 

WTF.7 Wizualizacja formularzy elektronicznych może w minimalnym stopniu różnić się od wzoru 

w formacie MS Word, ale musi zawierać wszystkie dane, opisy i informacje w układzie 

niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny 

ze wzorem 

WTF.8 Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników 

WTF.9 W budowanych formularzach należy wykorzystać mechanizm automatycznego pobierania danych 

z profilu – celem uzupełnienia danych o wnioskodawcy 

WTF.10 Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i serwera 

zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu 
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WTF.11 Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te 

muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę 

WTF.12 Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz (w postaci pliku XML) musi zostać przekazany 

JST na okres 7 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na formularzu 

WTF.13 Po okresie testów, o których mowa w wymaganiu poprzednim, JST przekaże Wykonawcy 

ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które Wykonawca usunie bez 

zbędnej zwłoki 

WTF.14 Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w przejściu procesu publikacji na ePUAP. 

WTF.15 Na czas realizacji zamówienia Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do części 

administracyjnej platformy ePUAP konta JST z uprawnieniami do konsoli administracyjnej Draco, 

ŚBA i usług. 

WTF.16 Zamawiający przekaże Wykonawcy opisy usług w formacie MS Word. 

WTF.17 Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał opisy usług, które są umieszczone na 

platformie ePUAP. 

WTF.18 Zadaniem Wykonawcy jest odpowiednie powiązanie opisów usług zamieszczonych na ePUAP 

z odpowiednimi usługami opracowanymi przez JST. 

22. Wymagania funkcjonalne ogólne dla Elektronicznego Biura dla Klienta oraz modułu płatności 

elektronicznych. 

WOF.1 System musi obsługiwać proces wypełniania, składania i obsługi formularzy służących do obsługi 

zadań realizowanych przez JST w zakresie składania pism drogą elektroniczną, wykonywanie 

płatności elektronicznych oraz sprawdzania statusu. Liczba formularzy: około 60 (ostateczna liczba 

formularzy może się różnić dla poszczególnych JST). Szablony wniosków zostaną dostarczone 

przez Zamawiającego na etapie wdrożenia. 

WOF.2 Zestaw informacji importowanych automatycznie do Wniosku z repozytorium informacji 

o wnioskodawcy zostanie określony przez Zamawiającego. Zestaw ten będzie wprost wynikać 

z zakresu danych (podstawowe informacje dotyczące Wnioskodawcy) przechowywanych w ramach 

konta Wnioskodawcy. 

WOF.3 System przed wysłaniem formularza do JST musi wykonywać walidację wskazanych pól. Po 

walidacji system wskaże Klientowi pola, które są obowiązkowe do wypełnienia w celu przedłożenia 

kompletnego formularza. Zestaw pól wraz z typem walidacji zostanie wskazany przez 

Zamawiającego. 

WOF.4 System musi oznaczać etapy procedowania Sprawy poprzez oznaczanie Spraw statusami 

(informacja tekstowa z wyróżnieniem graficznym poszczególnych statusów) wyświetlanymi w obu 

modułach. Minimalny zestaw statusów Spraw wymieniony został poniżej: 

a) wysłany, 

b) przyjęty do realizacji, 

c) dodany do Sprawy, 

d) zrealizowany, 

e) decyzja oczekuje na doręczenie, 

f) wydana decyzja, 

g) opłacony, 

h) nieopłacony, 

i) płatność w realizacji. 

WOF.5 System musi umożliwić tworzenie sprawozdań/raportów. 

WOF.6 System musi umożliwiać następujące możliwości komunikacji pomiędzy Systemem a Klientem: 

email, komunikaty systemowe, zmiana statusów informacyjnych. 
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WOF.7 System musi zawierać system oceny jakości obsługi (wraz z analizą i statystyką gromadzonych 

danych)  

a) zakres usług, 

b) dostępność usług, 

c) jakość usługi, 

d) czas realizacji, 

e) dostępność informacji, 

f) poziom satysfakcji. 

WOF.8 Wykonawca musi zapewnić i obsługiwać narzędzia pomocy dla Użytkowników: 

a) Instrukcja obsługi Systemu, 

Instrukcja obsługi dostępna z poziomu systemu oraz do pobrania wykorzystująca elementy graficzne 

systemu wraz z objaśnieniami. 

b) Czat on-line z pomocą, 

Bezpośredni kontakt z osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu obsługi Systemu, 

dostępny z poziomu Systemu w godzinach pracy Partnera. 

Czat musi być dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 

c) Platforma do obsługi zgłoszeń (system ticketowy)  

WOF.9 Funkcjonalności w zakresie obsługi zgłoszenia (system ticketowy): 

a) System ticketowy musi umożliwiać dodanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza na 

dedykowanej stronie internetowej lub wysłanie wiadomości email.  

b) Po przyjęciu zgłoszenia system ticketowy automatycznie musi wysyłać wiadomość email do 

zgłaszającego z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz unikalnym identyfikatorem zgłoszenia. 

Wysyłana jest także wiadomość email do operatorów systemu ticketowego z informacją, że do 

systemu ticketowego trafiło nowe zgłoszenie. 

c) Identyfikator zgłoszenia musi pozwalać na prowadzenie korespondencji w ramach zgłoszenia. 

Wszystkie wiadomości wysyłane do systemu ticketowego zawierające w tytule identyfikator 

zgłoszenia muszą być automatycznie dołączane do tego zgłoszenia. 

d) Nowe zgłoszenie musi trafiać do kolejki zgłoszeń bez właściciela i tam czekać na przyjęcie go przez 

operatora. 

e) Po przyjęciu zlecenia operator musi mieć możliwość ustawienia mu odpowiedniego typu zgłoszenia 

(np.: Błąd, Awaria, Wada) oraz czasu realizacji. 

f) Po zakończeniu zlecenia system ticketowy musi zamykać wątek zlecenia, a do zgłaszającego musi 

wysyłać informacje o tym fakcie poprzez email. 

g) System ticketowy umożliwia logowanie Zgłaszającego do Panelu Użytkownika 

WOF.10 Funkcjonalności w zakresie Panelu Użytkownika (system ticketowy): 

a) System ticketowy musi umożliwić Zgłaszającemu podgląd zgłoszeń, których jest autorem wraz z 

klasyfikacją błędu i historią korespondencji. 

b) Użytkownik musi mieć możliwość: 

 dodania zgłoszenia, 

 dodania komentarza do zgłoszenia, 

 dodania odpowiedzi do zgłoszenia. 

 

  



 
Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego 

20 
 

23. Zestaw wymagań dla Elektronicznego Biura dla Klienta oraz modułu płatności elektronicznych . 

 

Rysunek 2. Schemat procesów biznesowych 

24. Obsługa formularzy 

WFX.1 Moduł umożliwi Klientowi wypełnienie i złożenie, podgląd wszystkich złożonych formularzy, bieżące 

śledzenie stanu Spraw (komunikację z Użytkownikiem), możliwość modyfikacji formularza (np. jego 

uzupełnienie na wniosek Użytkownika) czy też kopiowania i ponownego składania. 

WFX.2 Moduł musi umożliwić Klientowi wybór formularza ze zdefiniowanej listy formularzy. 

WFX.3 Moduł jest przypisany organizacyjnie dla każdego JST osobno (z uwagi na ochronę danych 

osobowych). 

WFX.4 Moduł musi umożliwić zapisanie formularza w repozytorium. 

WFX.5 Moduł przed wysłaniem formularza do JST będzie wykonywał walidację wskazanych pól ze 

wskazaniem ewentualnych błędów. System wskaże Klientowi pola, które są obowiązkowe do 

wypełnienia w celu przedłożenia kompletnego formularza. 

WFX.6 Moduł umożliwi Klientowi złożenie zmodyfikowanego formularza poprzez możliwość pobrania 

przez Klienta z bazy danych informacji z ostatniej, kompletnej wersji formularza, który został 

złożony poprzez moduł w JST. 

WFX.7 Moduł umożliwi przesłanie formularza na ePUAP. 

WFX.8 Administrator Systemu w każdym JST będzie mógł umieszczać informację o osobie, z którą należy 

się kontaktować w celu poprawnego wypełnienia formularza oraz opis usługi. Opis będzie można 

wykonać dla każdego JST oraz każdego formularza osobno z poziomu zewnętrznego systemu. 

Moduł musi przyjmować i poprawnie przetwarzać taką informację. Administrator będzie mógł 

umieścić informacje o imieniu i nazwisku osoby, z którą należy się skontaktować wraz z numerem 

telefonu, opis karty usługi.  
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25. Panel Klienta/Użytkownika dla modułu Elektronicznego Biura dla Klienta oraz modułu płatności 

elektronicznych 

Moduł musi posiadać Panel administracyjny oraz panel Klienta dostępny poprzez szyfrowane połączenie 

SSL (certyfikowane).  

Moduł musi umożliwiać następujące czynności: 

WPN.1 Panel Klienta: 

WPN.1.1. Rejestracja konta za pomocą danych wprowadzonych przez Klienta lub za pomocą systemu PZ 

(profil zaufany). Zestaw danych rejestracyjnych: 

a) Imię i Nazwisko lub Nazwa 

b) PESEL lub NIP 

c) E-mail 

d) Hasło 

e) Potwierdzenie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności 

WPN.1.2. Zalogowanie Klienta za pomocą formularza logowania lub za pomocą PZ (profilu zaufanego) 

WPN.1.3. Wymiana danych musi być zabezpieczona za pomocą transmisji z wykorzystaniem tokenu oraz 

znacznika czasu. 

WPN.1.4. Edycja profilu Klienta: 

a) Zmiana danych personalnych 

b) Zmiana hasła 

c) Możliwość określenia adresów korespondencyjnych 

d) Możliwość określenia pełnomocnika z terminem obowiązywania 

e) Możliwość podania danych dodatkowych (dodatkowy adres e-mail do korespondencji, numer 

telefonu, skrytka ePUAP) 

f) Powiązanie profilu z profilem na PZ (w przypadku konta zakładanego ręcznie umożliwi to 

logowanie za pomocą PZ) 

WPN.1.5. Możliwość zresetowania hasła 

WPN.1.6. Dokonywanie płatności elektronicznych (przelew/karta płatnicza) 

Moduł musi umożliwiać dokonywanie płatności za pomocą zewnętrznych systemów płatności 

elektronicznych. Dokonywanie płatności musi być możliwe za pomocą, co najmniej dwóch 

różnych operatorów płatności. Przynajmniej jeden z nich musi udostępniać wpłacaną kwotę 

bezpośrednio na koncie wskazanym przez JST nie znajdującym się w systemie płatności 

elektronicznych. 

WPN.1.7. Moduł musi umożliwiać proste wyszukanie Formularza dotyczącego danej usługi, a także 

informacji o należnościach i płatnościach. 

WPN.2 Panel Użytkownika 

WPN.2.1. Logowanie do systemu (możliwe zalogowanie z systemu zewnętrznego poprzez API) 

WPN.2.2. Statystyki i raporty 

a) Cykl należności w dniach, 

b) Udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem, 

WPN.2.3. Definiowanie kategorii formularzy oraz opisów 
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WPN.2.4. Wyszukanie Klienta wraz z informacjami odnośnie statusu jego zobowiązań z oprogramowania 

dziedzinowego 

Moduł musi umożliwiać całodobową dostępność oraz otwartość komunikacji z systemami zewnętrznymi. 

WPN.3 Moduł płatności przeznaczony dla jednostek Zamawiającego wymienionych w pkt 3. musi 

dodatkowo zawierać następujące funkcje: 

WPN.3.1. Możliwość dodania od strony administracyjnej Systemu dowolnej opłaty zawierającej: 

WS.3.1.1 Nazwę opłaty (nazwa ta musi znaleźć się w tytule przelewu) 

WS.3.1.2 Kwotę opłaty 

WS.3.1.3 Numer konta dla opłaty 

WS.3.1.4 Informacje dodatkowe (opis) 

WPN.3.2. Możliwość usunięcia wcześniej dodanej opłaty 

WPN.3.3. Możliwość wyświetlenia opłaty od strony interfejsu Klienta 

WPN.3.4. Możliwość zainicjowania oraz przeprowadzenia płatności za wybrane zobowiązanie 

26. Wymagania dla Elektronicznego Obiegu Dokumentów 

W ramach zamówienia musi być dostarczona aplikacja Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Narzędzie to 

musi zawierać zestaw funkcjonalności obejmującej minimum następujące funkcjonalności: 

Wymagania dotyczące rejestracji dokumentów 

WSO.1. System musi obsługiwać rejestrację dokumentów przychodzących w formie papierowej (składane 

osobiście, przysyłane pocztą) i elektronicznej (składane osobiście na nośnikach, przesyłane przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą oraz pocztą elektroniczną) wraz z załącznikami zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 

r. Nr 14, poz. 67). 

WSO.2. W ramach procesu rejestracji przesyłek przychodzących w formie papierowej system musi 

umożliwić zeskanowanie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład przesyłki. 

WSO.3. System  musi  umożliwiać  generowanie  potwierdzenia  przyjęcia  przesyłki przychodzącej przez 

punkt kancelaryjny i opatrzonej kodem kreskowym. 

WSO.4. System musi umożliwiać rejestrację przesyłek w wielu punktach kancelaryjnych jednocześnie z 

zachowaniem wspólnej numeracji dziennika. 

WSO.5. System musi umożliwiać opatrywanie przesyłek przychodzących metadanymi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowymi (konfigurowalny zakres), przy czym metadane 

powinny być zesłownikowane co najmniej w zakresie rodzaju dokumentu, sposobu dostarczenia 

oraz danych teleadresowych. 

WSO.6. System musi umożliwić opcjonalne dodawanie przez użytkownika informacji opisujących 

poszczególne dokumenty, przesyłki lub sprawy w postaci notatek, zgodnie z Instrukcją 

Kancelaryjną. 

WSO.7. System musi umożliwić prawidłową obsługę przychodzącej poczty elektronicznej, zgodnie z 

wymogami przepisów w zakresie instrukcji kancelaryjnej (rejestracja w rejestrze przesyłek 

wpływających lub bezpośrednie dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy); w sposób 

niezależny od użytkowanego programu pocztowego. 

WSO.8. System musi automatycznie  pobierać  przesyłki, które  przyszły przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą systemu ePUAP, i musi umożliwić ich rejestrację w systemie w trybie 

półautomatycznym lub ręcznym. 
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Uwaga: Zamawiający zapewnia certyfikat konieczny do połączenia Systemu z ePUAP. 

WSO.9. System musi umożliwić generowanie i drukowanie nalepek z kodami kreskowymi na dokumenty 

papierowe oraz nośniki i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania 

cyfrowego bądź metryki danego dokumentu. 

Wymagania dotyczące obiegu dokumentów i spraw 

WSO.10. System musi umożliwić rejestrację obiegu (lokalizacja, czas przemieszczenia, użytkownik) 

dokumentów papierowych (dla których istnieje odwzorowanie cyfrowe oraz dla których nie zostało 

ono wykonane), nośników oraz całych spraw. 

WSO.11. System musi umożliwić wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i 

prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. System automatycznie musi 

nadawać znak sprawy i zapewniać jego zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej. 

WSO.12. System musi umożliwiać zdefiniowanie numeracji spraw zgodnie z regulaminem organizacyjnym 

przyjętym przez Urząd i umożliwiać jego zmianę w dowolnym momencie, z zachowaniem 

numeracji wprowadzonej do czasu zmiany. 

WSO.13. System musi umożliwić numerację i klasyfikację pism oraz spraw w oparciu o JRWA (Jednolity 

Rzeczowy Wykaz Akt), zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

WSO.14. System musi zezwalać na przesyłanie, dekretację, przyjmowanie oraz zmianę statusu wielu 

elementom jednocześnie. 

WSO.15. Akceptacja pism elektronicznych przeznaczonych do wysyłki musi się odbywać 

z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami prawa. System musi       

zapewniać integralność, rozliczalność i niezaprzeczalność treści, które zostały zaakceptowane. 

WSO.16. System musi umożliwić zapis projektów pism przekazywanych pomiędzy użytkownikami lub 

komórkami w trakcie załatwiania sprawy, a także zamieszczanie adnotacji odnoszących się do 

projektów pism. 

Wymagania dotyczące prowadzonych ewidencji, zestawień i rejestrów 

WSO.17. System musi umożliwić prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, w tym rejestru przesyłek 

wpływających, wychodzących oraz pism wewnętrznych. 

WSO.18. System musi umożliwić definiowanie i prowadzenie dowolnych innych rejestrów kancelaryjnych 

dopuszczonych instrukcją kancelaryjną. 

WSO.19. System musi umożliwić zapis rejestru przesyłek wpływających w postaci pliku, zgodnie 

z rozdziałem pól określonym w instrukcji kancelaryjnej. 

WSO.20. System musi  zapewnić prowadzenie i wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

WSO.21. System musi zapewnić automatyczne prowadzenie oraz wydruk spisu spraw danej teczki. 

WSO.22. System musi umożliwić sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i zestawień, 

w szczególności wymaganych przepisami prawa. System umożliwi monitorowanie liczby spraw i 

terminowości ich załatwiania (globalnie, przez poszczególne komórki i osoby) w zadanych 

przedziałach czasu, także w podziale na kategorie spraw. Możliwość generowania raportów 

będzie zależna od uprawnień i będzie dotyczyła pracy osób i komórek podległych oraz pracy 

osoby sporządzającej raport. 

Wymagania dotyczące wyszukiwania 

WSO.23. System musi umożliwić przeszukiwanie i sortowanie pism i spraw według złożonych kryteriów, 

w szczególności wg znaku sprawy, identyfikatora przesyłki, osoby lub komórki 

odpowiedzialnej, kategorii JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt), dat wpłynięcia lub 
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załatwienia, terminu załatwienia, statusu pisma lub sprawy, danych klienta urzędu, nadawcy, 

adresata. 

WSO.24. System musi umożliwić użytkownikowi dostęp do: zestawienia spraw, za które jest 

odpowiedzialny, zestawienia aktualnych zadań wynikających z przepływu pracy (sprawy i 

korespondencja, w odniesieniu do których użytkownik ma aktualnie coś do zrobienia), 

zestawienia korespondencji otrzymanej i wysłanej z wyróżnieniem korespondencji wewnętrznej 

i z podmiotami zewnętrznymi 

WSO.25. System musi umożliwiać wydruk wyników wyszukiwania w formie rejestru 

Wymagania dotyczące pism wychodzących 

WSO.26. System musi umożliwiać wysyłkę pism na platformę ePUAP bezpośrednio z poziomu aplikacji, 

bez konieczności logowania do ePUAP. 

WSO.27. System musi obsługiwać stosowne potwierdzenie odbioru w przypadku wysyłania pisma za 

pomocą ePUAP. 

WSO.28. System musi odbierać z platformy ePUAP informację zwrotną o doręczeniu przesyłki – 

Urzędowe Poświadczenie Doręczenia. 

Pozostałe wymagania 

WSO.29. System musi zapewniać funkcjonalność elektronicznej archiwizacji dokumentów procedowanych 

w obiegu w sposób umożliwiający wyszukanie, odtworzenie oraz jednoznaczny opis dokumentu 

w archiwum. 

WSO.30. System musi zapewniać narzędzia wspierające archiwistów takie jak spisy zdawczo – odbiorcze, 

raporty brakowania itp., 

WSO.31. System musi posiadać dedykowane funkcje do udostępniania i wycofywania dokumentacji 

elektronicznej z archiwum zakładowego. 

WSO.32. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem dokumentów na serwerze archiwum zakładowego 

(zapewnienie niezbędnej przestrzeni dyskowej) ponosi Zamawiający i nie wchodzą one 

w przedmiot zamówienia. 

WSO.33. System  musi  posiadać  funkcjonalność  kalendarza i zadań (z terminami i priorytetami) oraz 

notatek dla użytkowników. 

WSO.34. System musi umożliwić obsługę wielu kalendarzy z możliwością ich łącznego udostępniania 

w terminarzu użytkownika, włączania i wyłączania subskrypcji i podglądu wybranych kalendarzy. 

WSO.35. Dostęp do kalendarzy musi być regulowany przez system uprawnień do ich tworzenia, edycji, 

publikowania, podglądu i subskrypcji. 

WSO.36. System musi umożliwiać definiowanie zdarzeń kalendarza i zadań dla innych osób oraz ich grup 

przez osoby uprawnione  (np. przełożonego dla podwładnych). 

WSO.37. Kalendarz  musi  umożliwiać  podgląd  zadań  w  siatce  o rozdzielczości co najmniej 15 minut, 

zaś ich definiowanie z dokładnością do 5 minut. 

WSO.38. System musi umożliwić użytkownikowi podgląd przypisanych do niego spraw i korespondencji, 

z możliwością sortowania, filtrowania i przeszukiwania. 

WSO.39. System musi umożliwić nadawanie priorytetów pismom i sprawom 

WSO.40. System musi umożliwiać doręczanie dokumentów poprzez ePUAP. 

WSO.41. System musi być zintegrowany z ePUAP w zakresie weryfikacji podpisu elektronicznego 

z wykorzystaniem profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego 

kwalifikowanym certyfikatem. 
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WSO.42. System musi umożliwić wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów i zastępstw bez konieczności 

modyfikacji ścieżek procedowania i umożliwia przekazanie osobie zastępującej części lub 

całości uprawnień osoby zastępowanej. Uprawnienia muszą być przekazane na określony 

czas lub bezterminowo. 

WSO.43. Funkcjonalność obsługi zastępstw, zmian kadrowych i urlopów umożliwia ustalenie, która 

osoba faktycznie realizowała daną czynność w systemie (każdy z użytkowników zachowuje 

swoją tożsamość i działa w oparciu o swoje konto użytkownika). 

WSO.44. System musi umożliwić ewidencjonowanie struktury instytucji oraz jej pracowników, które 

umożliwią przypisanie pracowników (osób) do stanowisk (funkcji). Dodatkowo w Systemie musi 

znajdować się zaimplementowana struktura urzędu odzwierciedlając przepływ informacji, 

zwierzchnictwo oraz rozdziałem uprawnień wynikających z regulaminu organizacyjnego. 

WSO.45. System musi umożliwić definiowanie uprawnień, w tym delegowanie części lub całości 

posiadanych uprawnień. 

WSO.46. Przy logowaniu system musi prezentować użytkownikowi informację o dacie i czasie ostatniego 

udanego logowania oraz ostatniego nieudanego logowania. 

WSO.47. Hasła muszą być przechowywane w systemie w formie zaszyfrowanej i nie może istnieć 

możliwość ich odtworzenia, lecz jedynie  zresetowania. Po zresetowaniu hasła użytkownika 

przez administratora system zmusza użytkownika do zdefiniowania nowego hasła przy 

pierwszym logowaniu. 

WSO.48. System musi umożliwić administratorowi wymuszenie okresowej zmiany haseł (i zdefiniowanie 

odpowiedniego interwału czasowego) oraz wspiera wykrywanie kont nieużywanych poprzez 

odpowiednie alerty. 

WSO.49. Zakres wartości w słownikach prowadzonych przez system powinien być konfigurowalny 

przez administratora lub pochodzić z rejestrów centralnych (np. TERYT). Zmiana wartości w 

słownikach nie może powodować zmian w dokumentach sporządzonych z wykorzystaniem 

poprzednich wersji słowników. 

WSO.50. System musi umożliwić prowadzenie książki teleadresowej interesantów i wspiera 

wykorzystywanie jej w procesie rejestracji i wysyłce przesyłek, tworzeniu pism, rejestracji spraw. 

WSO.51. System musi umożliwić definiowanie nieograniczonej liczby adresów dla interesanta, a także 

odrębne oznaczenie adresu zameldowania, zamieszkania, korespondencyjnego. Zmiana danych 

w książce teleadresowej nie może pociągać za sobą zmian we wcześniejszych dokumentach 

(także wpisach w systemie) związanych z interesantem. 

WSO.52. Wymaga się, aby była możliwość przechodzenia z własnych list dokumentów i spraw na listy 

wskazanych osób., do których podglądu dany użytkownik jest uprawniony. 

WSO.53. System musi umożliwić obsługę plików (dokumentów) w dowolnym formacie zgodnym 

z obowiązującymi przepisami prawa (pliki te są otwierane i modyfikowane przez użytkowników w 

odrębnych aplikacjach). 

WSO.54. System musi umożliwiać podgląd plików graficznych, a także PDF oraz DOC bezpośrednio 

z poziomu aplikacji. 

27. Wymagania na przeprowadzane szkolenia. 

WIN.1. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trzech etapach: 

a) Etap I – szkolenie ogólne 

Szkolenie ogólne, mające na celu wprowadzenie użytkowników w tematykę elektronicznego obiegu 

dokumentów oraz elektronizacji procesu obsługi Klienta. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch grupach szkoleniowych (jeden dzień szkoleniowy na 

grupę). Grupy zostaną tak dobrane, aby zawsze połowa pracowników merytorycznych z danego 
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obszaru była dostępna w pracy (nie szkolą się zatem wszyscy pracownicy z danego działu, ale 

połowa).  

W ramach tego szkolenia muszą zostać również poruszone podstawowe zagadnienia związane 

z bezpieczeństwem oraz metodami autoryzacji dokumentów elektronicznych. 

b) Etap II – szkolenie stanowiskowe 

Szkolenia będą prowadzone na każdym stanowisku pracy tak, aby odzwierciedlić pracę danego 

użytkownika. Omówione zostaną wszystkie aspekty związane z pracą danego użytkownika. 

c) Etap III – szkolenia stanowiskowe pracowników jednostek podległych 

Szkolenia te mają na celu zapoznanie pracowników jednostek podległych z wrażanymi systemami. 

Omówione zostaną wszystkie aspekty związane z pracą danego użytkownika. 

WIN.2. Na etapie analizy przedwrożeniowej Zamawiający wskaże osobę, która z jego ramienia będzie 

zajmowała się kwestiami organizacyjnymi szkoleń. 

WIN.3. Na etapie analizy przedwdrożeniowej Zamawiający wskaże osobę, która będzie Liderem Wdrożenia 

i będzie obecna podczas szkoleń pracowników. Zadaniem Lidera Wdrożenia będzie doraźna pomoc 

użytkownikom, a także kontakt z Wykonawcą w niezbędnych sytuacjach. 

WIN.4. Warunki organizacji szkoleń: 

a) szkolenia będą odbywały się w języku polskim, 

b) materiały szkoleniowe i podręczniki powinny być napisane w języku polskim. Materiały dla 

uczestników (potrzebne do przeprowadzenia szkolenia) powinny być dostarczone w formie 

elektronicznej dla każdego uczestnika szkoleń. W związku z tym, że zamówienie będzie 

finansowane ze środków unijnych materiały muszą być opatrzone odpowiednim logotypem, 

c) program/zakres/harmonogram szkoleń i materiały szkoleniowe oraz testy i ankiety oceny szkolenia 

zostaną opracowane i przekazane przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, na minimum 

14 dni przed rozpoczęciem szkoleń,  

d) wykonawca zapewni na potrzeby szkoleń niezbędny sprzęt, w tym m.in.: komputery, projektory 

multimedialne, itp.  

e) Etap I i Etap III szkoleń będzie odbywać się w środowisku Testowo-Szkoleniowym 

f) Etap II szkoleń będzie odbywać się w środowisku Produkcyjnym 

WIN.5. Wykonawca dostarczy uczestnikom szkoleń ankiety oceny szkolenia do wypełnienia. 

WIN.6. Przed dokonaniem odbioru szkolenia/warsztatów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę/y 

obecności uczestników szkoleń, ankiety oceny szkoleń, oraz kopie zaświadczeń ukończenia 

szkolenia.  

WIN.7. Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem odbioru - bez zastrzeżeń. Warunkiem 

uzyskania odbioru jest ukończenie szkoleń przez wszystkich uczestników. 

WIN.8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu voucher obejmujący 132 h szkoleniowych na szkolenia 

opisane w punktach WIN.1 b i c. Zamawiający może wykorzystać voucher według własnych potrzeb 

w dogodnym dla siebie terminie ustalonym z Wykonawcą w czasie obowiązywania Umowy nie 

dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia, wskazując interesujący go zakres godzinowy (nie 

mniejszy niż 2h) oraz wymaganą liczbę trenerów. 


