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Załącznik nr 2 do SIWZ. Wymagania dla próbki przedmiotu zamówienia oraz zasady i zakres jej badania 

Rozdział 1. Wymagania ogólne 

1. Celem złożenia próbki jest potwierdzenie, poprzez jej badanie i wyjaśnianie, zwane dalej prezentacją, czy 

oferowany przez WykonawcęSystemodpowiada kluczowym wymaganiom określonym przez 

Zamawiającegow opisie przedmiotu zamówienia na dzień składania Oferty, na podstawie których 

dokonana zostanie ocena oferty. 

2. Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dwa dyski przenośne, w tym jeden zapasowy, 

stanowiące próbkę oferowanych dostaw i usług. 

3. Dyski przenośne muszą być dostarczone w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem oraz 

przed nieuprawnionym otwarciem. 

4. Otwarcie opakowań z dyskami nastąpi w momencie przystępowania do prezentacji próbki w obecności 

Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

5. Ocena dokonywana przez Zamawiającego na podstawie prezentacji Wykonawcy, będzie odbywała się 

w jego obecności, zgodnie z procedura określona w rozdziale 2. 

6. Wykonawca przekaże na dyskach przenośnych wirtualna maszynę z zainstalowanym systemem 

operacyjnym oraz Systemem, stanowiącym próbkę dostaw i usług wraz z przykładowymi danymi 

dostarczonymi przez Wykonawcę oraz koniecznym do przeprowadzenia prezentacji oprogramowaniem. 

7. Przykładowe dane nie mogą naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku jej 

naruszenia Wykonawca ponosi całkowita . 

8. Zainstalowany na dyskach przenośnych System oraz konieczne oprogramowanie i przykładowe dane 

musza pozwolić na zbadanie cech i funkcjonalności, zgodnie procedura opisana w rozdziale 2. 

9. Dostarczenie sprawnych dysków przenośnych jest obowiązkiem Wykonawcy, a ich parametry musza 

pozwalać na sprawne funkcjonowanie wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, 

oferowanym Systemem oraz koniecznym oprogramowaniem i przykładowymi danymi. 

10. Zamawiający zaleca, aby dyski przenośne były złożone w kopercie zoznakowaniem „Próbka przedmiotu 

zamówienia”. Koperta powinna być opatrzona także nazwa i adresem Wykonawcy. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości podłączania innych nośników danych ani jakichkolwiek innych urządzeń (w tym 

komunikacji bezprzewodowej),pochodzących od Wykonawcy, do komputera, za wyjątkiem urządzenia 

służącego do potwierdzenia podpisu kwalifikowanego. Wszystkie narzędzia potrzebne do uruchomienia 

próbki muszą być załączone na nośnikach razem z Ofertą. 

Rozdział 2. Opis procedury badania 

Prezentacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem wirtualnej maszyny 

z zainstalowanym systemem operacyjnym, Systemem oraz koniecznym oprogramowaniem wraz 

z przykładowymi danymi znajdującymi się na dysku przenośnym, załączonym przez Wykonawcę do oferty 

i podłączonym do komputera, który na czas prezentacji zapewni Zamawiający. Komputer udostępniony 

przez zamawiającego będzie posiadał następujące parametry: Procesor Intel Core i3-7100, pamięć 

operacyjna RAM 4 GB, karta graficzna zintegrowana, system operacyjny Windows 10 64 bit. Komputer 

będzie miał włączoną wirtualizacje w BIOS. 

Po stronie Wykonawcy należy dołączenie oraz skonfigurowanie oprogramowania wirtualizacyjnego do 

uruchomienia prezentacji Systemu na komputerze Zamawiającego.   
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Komputer, na którym będzie przeprowadzana prezentacja nie będzie posiadał dostępu do sieci Internet za 

wyjątkiem serwisu pz.gov.pl oraz platformy PayByNet. Dopuszczalne jest testowanie wyglądów mobilnych 

w środowisku emulującym prace urządzeń mobilnych na komputerze służącym do prezentacji. Wykonawca 

zapewni w ramach dostarczonej próbki środowisko emulujące pracę urządzeń mobilnych. Termin (dzień 

i godzina) wykonania testów podany zostanie Wykonawcom, co najmniej na dwa dni przed planowanym 

terminem prezentacji. Wykonawcy zostaną powiadomieni o terminie prezentacji, z uwzględnieniem zasad 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawca opisanych w SIWZ. Każda prezentacja będzie 

prowadzona według tego samego scenariusza. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu 

wszelkich  umożliwiających zbadanie, czy oferowany System posiada wymagane cechy 

i funkcjonalności. Prezentacja będzie prowadzona do momentu wyczerpania pytań Zamawiającego. 

W trakcie prezentacji Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany wartości parametrów bądź 

danych wprowadzanych do oprogramowania na wartości podane przez Zamawiającego, w celu 

sprawdzenia, czy wymagane cechy i funkcjonalności nie są symulowane. Wykonawca może uczestniczyć 

jedynie w prezentacji swojego oprogramowania. W przypadku awarii/błędu Systemu lub dysku przenośnego, 

Wykonawca ma prawo do przerwy w prezentacji w celu naprawienia awarii/błędu lub podłączenia dysku 

zapasowego, który został załączony wraz z oferta. W takim przypadku, sumaryczna przerwa w prezentacji 

nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. Nieusunięcie awarii/błędu Systemu lub dysków przenośnych w trakcie 

przerwy powoduje zakończenie prezentacji. W takim wypadku Zamawiający uzna, że System nie posiada 

cech/funkcjonalności Systemu, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co spowoduje brak uzyskania 

punktów dodatkowych dla Oferty.  

W przypadku awarii komputera, do którego jest podłączony dysk przenośny, Wykonawca ma prawo do 

przerwy w prezentacji w celu naprawy komputera lub podłączenia dysku do innego komputera przez 

Zamawiającego. Zapewnienie sprawnego komputera należy do obowiązków Zamawiającego. W przypadku 

awarii w funkcjonowaniu połączenia z ePUAP nie leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający po weryfikacji 

ma możliwość ustalenia nowego terminu prezentacji. W przypadku awarii w funkcjonowaniu metody 

uwierzytelnienia za pośrednictwem podpisu kwalifikowalnego nie leżącej po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający po weryfikacji ma możliwość wyłączenia tego zakresu z oceny próbki. W przypadku 

stwierdzenia w trakcie prezentacji, że wymagania określone przez Zamawiającego nie są spełnione, 

następuje brak przydzielenia punktów dodatkowych dla Oferty. Z przeprowadzonej prezentacji Zamawiający 

sporządzi protokół. Zamawiający zwróci Wykonawcom ich dyski przenośne po zakończeniu procedury 

związanej z wyborem najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem oferty która zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Rozdział 2.1 Zestaw kontrolny dla aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów(wymagania 

obligatoryjne – próbka) 

Nazwa wymagania TAK/NIE UWAGI 

Przyjęcie dokumentu elektronicznego wraz 

z załącznikami przesłanego przez pracownika 

Zamawiającego za pomocą ePUAP na skrytkę 

Zamawiającego. 

Uwaga – Zamawiający zezwala na konfigurację 

prezentowanego Systemu w zakresie połączenia 

z wybraną przez Zamawiającego skrytką na platformie 

ePUAP. Certyfikat wymagany do połączenia zostanie 

wykonawcy udostępniony w dniu prezentacji. 

 

 

Ustawienie formatu numerów dla dzienników poczty 

przychodzącej i wychodzącej, zgodnie z Instrukcją 
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Kancelaryjną, a także numeru startowego. 

Dodanie zastępstwa w systemie za inną osobę w taki 

sposób, aby można było wykonać akcje na jej biurku, 

zgodnie z SIWZ 

 

 

Rejestracja dwóch różnych dokumentów w dzienniku 

poczty przychodzącej z automatycznym nadaniem 

numeru przychodzącego 

 

 

Przesłanie zarejestrowanych dokumentów do 

dekretacji 
 

 

Jednoczesna dekretacja wielu dokumentów według 

zadanych kryteriów takich jak nazwa pisma czy 

miejscowość Klienta. Dekretacja ma się odbyć na 

stanowisko testowe, dla którego zostało określone 

zastępstwo 

 

 

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania API 

w zakresie udostępnienia danych z dokumentu 

określonych w SIWZ poprzez weryfikację danych za 

pomocą narzędzia POSTMAN 

https://www.getpostman.com/docs/ 

 

 

Założenie teczki aktowej dla dowolnie wybranego 

JRWA (proszę założyć symbol dla teczki ORG) 
 

 

Przejście na profil zastępowanej osoby i utworzenie 

sprawy na podstawie jednego z zarejestrowanych 

dokumentów i nadanie jej automatycznie 

odpowiedniego numeru. 

 

 

Podejrzenie metryki sprawy – powyższe czynności 

muszą być wyszczególnione, oraz jasno określać 

autora danej czynności 

 

 

Dodanie pisma wychodzącego w sprawie (np. decyzji)   

Oznaczenie pisma jako odebrane osobiście przez 

Klienta. Oznaczenie musi skutkować dodaniem pisma 

do dziennika wychodzącego i nadanie mu kolejnego 

numeru według schematu określonego w konfiguracji. 

Dodatkowo dokument musi posiadać w opisie jasną 

i czytelną informację o datach takich jak data odbioru 

czy wysyłki. 

 

 

Dodanie monitu do sprawy celem śledzenia czasu 

uprawomocnienia decyzji. Wyświetlenie monitu 

w kalendarzu systemowym z linkiem do sprawy. Monit 

musi zawierać termin, datę oraz autora i tytuł. 

 

 

https://www.getpostman.com/docs/
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Zamknięcie wszystkich pism w sprawie za pomocą 

jednej akcji 
 

 

Zamknięcie sprawy. Akcja ta musi skutkować 

stosownym wpisem na spisie spraw, a także 

przeniesieniem sprawy na właściwą listę archiwalną. 

 

 

Rozdział 2.2 Zestaw kontrolny dla aplikacji płatności elektronicznych oraz eUsług (wymagania 

obligatoryjne – próbka) 

Nazwa wymagania TAK/NIE UWAGI 

 Zalogowanie petenta do Systemu z wykorzystaniem 

profilu zaufanego.   

 

Wyświetlenie w Systemie treści elektronicznego 

formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości” 

wykonanego w oparciu o formularz 

http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/2518/b-

1-wniosek-o-pozwolenie-na-budowe-lub-

rozbiorke.RTF 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ 

 

 

Wypełnienie w Systemie w/w formularza i podpisanie 

go podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym 
 

 

Wyświetlenie formularza wymagającego wniesienia 

opłaty skarbowej oraz opłacenie wymaganej opłaty za 

pomocą banku testowego 

 

 

Walidacja w Systemie poprawności wypełnienia 

wymaganych pól typu PESEL, NIP, DATA 
 

 

Sprawdzenie poprawności funkcjonowania API 

w zakresie udostępnienia danych z podpisanego 

formularza określonych w SIWZ poprzez weryfikację 

danych za pomocą narzędzia POSTMAN 

https://www.getpostman.com/docs/ 

 

 

Symulacja zmiany statusu przesłanego formularza 

poprzez API za pomocą narzędzia POSTMAN. 

Weryfikacja statusu na liście przy wysłanym 

formularzu. 

 

 

Weryfikacja zgodności Systemu z wybranymi aktami 

prawa wymienionymi w SIWZ. 

System zgodny 

z przepisami prawa. 

Wsparcie w zakresie 

zmiany przepisów 

prawnych 

 

Weryfikacja poprawności wyświetlania zawartości 

Systemu na urządzeniach mobilnych z 

wykorzystaniem środowiska emulującego prace 

urządzeń mobilnych na komputerze służącym do 

próbkowania. 

 

 

 

http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/2518/b-1-wniosek-o-pozwolenie-na-budowe-lub-rozbiorke.RTF
http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/2518/b-1-wniosek-o-pozwolenie-na-budowe-lub-rozbiorke.RTF
http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/2518/b-1-wniosek-o-pozwolenie-na-budowe-lub-rozbiorke.RTF
https://www.getpostman.com/docs/


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

 

Wynik oceny wymagań obligatoryjnych: POZYTYWNY/NEGATYWNY* 

 

 

Rozdział 2.3 Zestaw wymagań dodatkowo punktowanych dla obiegu dokumentów (prezentacja) 

 

Nazwa wymagania Liczba punktów UWAGI 

Interfejs systemu oparty o wytyczne material design, 

zgodnie z wytycznymi https://material.io/guidelines/ 

 

/20 

 

System w pełni responsywny (dostępny na 

urządzenia mobilne takie jak tablety/smartfony.  

Minimalna szerokość ekranu, przy której każdy 

element wymienionych modułów Systemu musi być 

prawidłowo wyświetlany to 320px) Wykonawca 

będzie zobligowany do pokazania wybranych przez 

Zamawiającego funkcjonalności na widoku 

responsywnym. 

/15 

 

Połączenie z bazami danych Poczty Polskiej 

i TERYT w zakresie uzupełniania danychKlientów 

podczas wprowadzania nowego rekordu. 

Wykonawca zobligowany będzie do pobrania z bazy 

danych Poczty Polskiej nazwy miejscowości, ulicy, 

gminy, powiatu, województwa na podstawie 

wskazanego przez Zamawiającego kodu 

pocztowego. Wykonawca zobligowany będzie do 

pobrania z bazy danych TERYT nazwy 

miejscowości, gminy, powiatu, województwa dla 

wprowadzonego ciągu znaków w polu miejscowość, 

a także pełnej nazwy ulicy dla wprowadzonego 

ciągu znaków w polu ulica. Pobierane dane muszą 

być aktualne na dzień publikacji postępowania. 

 

/15 

 

 

Liczba uzyskanych punktów za wymagania dodatkowe: ………… / XX punktów 

 

 

 

Liczba uzyskanych łącznie punktów za prezentację: ……………. punktów 

 

 

 

*-niepotrzebne skreślić 

https://material.io/guidelines/

