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I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 
 
1. Założenia projektu, informacje organizacyjne oraz obecny stan informatyzacji 
 
1.1. Założenia projektu – odniesienie do Wniosku o dofinansowanie  
 
Projekt pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie 
e-usług w Gminie Legnica” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Działanie 2.1. E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. 
W trakcie analizy potrzeb przeprowadzonej na etapie przygotowania dokumentacji 
o dofinansowanie, zidentyfikowano następujące ograniczenia dla klientów urzędu w obszarze front-office: 

 brak możliwości złożenia wniosku / deklaracji w postaci elektronicznej za pomocą 
e-formularza dla najbardziej masowych procedur administracyjnych z zakresu podatków lokalnych 
i opłat,  

 brak możliwości wglądu on-line w dokumenty źródłowe, na podstawie których naliczony został 
podatek lub wystąpiła konieczność uiszczenia płatności (złożone własne wnioski / deklaracje, 
wydane decyzje urzędowe),  

 brak możliwości wglądu on-line we własne zobowiązania oraz występujące ewentualne zaległości,  
 brak możliwości realizacji płatności elektronicznej z automatycznym powiązaniem z daną 

płatnością (np.: zapłać tą konkretną ratę),  
 brak możliwości uzyskiwania automatycznych, spersonalizowanych przypomnień i powiadomień 

od urzędu o zbliżających się terminach płatności, występujących zaległościach, itp.  
Ograniczenia zdiagnozowano także w obszarze konsultacji społecznych, w szczególności brak możliwości 
zgłaszania uwag i wniosków do wszelkich działań realizowanych przez Urząd (strategii, programów, 
projekty, planowanych i realizowanych inwestycji celu publicznego, kampanii społecznych, itp.). 
W sferze back-office zdiagnozowano natomiast głównie problemy wynikające z braku ścisłej integracji 
pomiędzy systemami informatycznymi, a w konsekwencji konieczność stosowania uciążliwych procedur 
replikacji danych. W kluczowych bazach danych brak jest istotnych informacji lub informacje te nie są 
spójne (cykliczne zasilanie danymi prowadzi do istnienia rozbieżności). Zbyt wolny jest także proces 
aktualizacji w systemie informacji dotyczących potwierdzeń dostarczenia decyzji podatkowych dla osób 
fizycznych (co wynika z jego manualnego charakteru). 
Najbardziej jednak widocznym problemem jest nadal niewielki odsetek interesantów korzystających 
z usług elektronicznych świadczonych przez Urząd. 
 
W oparciu o szczegółowo określony stan aktualny zdiagnozowano dwa obszary niezbędnych działań 
inwestycyjnych i organizacyjnych w sferach kluczowych z punktu widzenia celów projektu:  

 obszar front-office – obejmujący działania organizacyjne oraz inwestycje zmierzające do 
zwiększenia ilości i podniesienia dojrzałości świadczonych przez Urząd Miasta Legnica e-usług 
publicznych (A2B, A2C),  
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 obszar back-office – obejmujący działania organizacyjne oraz inwestycje zmierzające do 
podniesienia efektywności realizowanych procesów wewnątrz Urzędu Miasta Legnica 
niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).  

Przedmiotowe inwestycje obejmują:  
 w obszarze front-office:  

o zakup i wdrożenie internetowej platformy usług finansowo-podatkowych wraz 
z opracowaniem 10 szt. nowych e-formularzy,  

o zakup i wdrożenie portalu komunikacji społecznej,  
 w obszarze back-office:  

o integracja systemu obiegu dokumentów elektronicznych z funkcjonującym w Urzędzie 
Zintegrowanym Systemem Wspomagającym Zarządzanie Miastem klasy ERP 
(w tym z systemem finansowo-podatkowym), z możliwością wymiany systemu obiegu 
dokumentów na nowy system,  

o budowę interfejsów integrujących użytkowany system finansowo-podatkowy z innymi 
kluczowymi systemami urzędu,  

o budowę portalu bazy wiedzy (w części publicznej portal ten będzie pełnił funkcję bazy 
wiedzy dla interesanta oraz docelowo będzie integrować inne e-usługi oferowane przez 
urząd i jednostki gminy poprzez odnośniki i przekierowania),  

o modernizację i aktualizację wybranych baz danych podatkowych w zakresie danych EGB,  
o zakup niezbędnego sprzętu komputerowego: 24 terminali (kolektorów) umożliwiających 

automatyczne potwierdzenia odbioru decyzji i innych dokumentów wpływających na 
zobowiązania klienta wobec gminy oraz skanera do digitalizacji dokumentów 
wpływających do urzędu w formie tradycyjnej (zakupiony w roku 2016). 

 
Po zrealizowaniu projektu w Urzędzie Miasta Legnica poszczególne obszary realizacji procedur wyglądać 
będą w sposób następujący: 
 
Świadczenie elektronicznych usług publicznych  
Świadczenie e-usług odbywa się w trzech różnych, komplementarnych obszarach: w obszarze informacji 
podstawowych – w portalu bazy wiedzy (e-usługi 1-go i 2-go stopnia dojrzałości), w obszarze partycypacji 
społecznej - portal komunikacji społecznej (e-usługi 3-go stopnia dojrzałości) oraz w obszarze 
indywidualnych usług z zakresu rozliczeń z Gminą Legnica – na platformie usług finansowo-podatkowych 
(e-usługi 4-go i 5-go stopnia dojrzałości). 
Portal bazy wiedzy jest integratorem wszystkich w/w rodzajów e-usług, miejscem pierwszego kontaktu 
klientów urzędu z e-usługami świadczonymi przez Gminę Legnica, z którego zostaną oni poprowadzeni do 
innych serwisów i platform świadczenia e-usług. Dostarcza on w szczególności informacji w zakresie 
rozbudowanych kart i opisów usług świadczonych przez Urząd, a docelowo także usług oferowanych przez 
jednostki gminy.  
 
Osoby fizyczne oraz podmioty będące płatnikami podatków lokalnych oraz opłat posiadają możliwość złożenia oraz aktualizacji wniosków za pomocą dedykowanego portalu – internetowej platformy usług finansowo-podatkowych - dostępnego w sieci internetowej 24 godziny na dobę. Dostęp do e-usług wymaga autoryzacji użytkownika, która może być dokonana za pomocą profilu zaufanego ePUAP (złożenie deklaracji, odebranie dokumentów wysłanych z urzędu za pośrednictwem platformy) lub mechanizmów 
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autoryzacji dostępnych na platformie usług finansowo-podatkowych (przeglądanie informacji powiązanych z kontem, przeglądanie własnych zobowiązań).  
W dogodnym dla siebie czasie oraz przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia – zarówno stacjonarnego 
komputera jak i urządzenia mobilnego, korzystając z interaktywnego formularza oraz systemu pomocy 
kontekstowej użytkownik wprowadza do formatki wymagane dane. Interfejs użytkownika i zawarte 
w portalu treści są zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0, co najmniej na 
poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności. W przypadku, gdy użytkownik loguje się do platformy e-usług, niektóre dane 
związane z jego kontem są podpowiadane automatycznie i nie wymagają powtórnego wprowadzania. 
Po wprowadzeniu niezbędnych informacji zaimplementowane formuły matematyczne dokonują 
wyliczenia podatku / opłaty, prezentując wynik we właściwych polach formularza.  
Po zakończeniu wprowadzania danych użytkownik akceptuje wykonane operacje i wydaje polecenie 
złożenia wniosku. Proces złożenia wniosku odbywa się poprzez platformę ePUAP ze względu na 
konieczność wydania UPO. Do podpisania elektronicznego wniosku wykorzystywany jest profil zaufany 
ePUAP lub podpis kwalifikowany wnioskodawcy. Użytkownik może także skorzystać z wdrożonych e-usług 
bezpośrednio z poziomu platformy ePUAP. 
Informacje zawarte w e-formularzu, po wpłynięciu e-deklaracji do systemu obiegu dokumentów 
elektronicznych, po zatwierdzeniu przez urzędnika posiadającego odpowiednie uprawnienia, są 
dekretowane do systemu dziedzinowego, gdzie jest rejestrowany i/lub generowany jest właściwy przypis 
księgowy, a powstałe zobowiązanie dostępne jest do wglądu na platformie usług finansowo-
podatkowych. Płatnik po zalogowaniu się do swojego konta widzi nie tylko własne zobowiązania, ale także 
ewentualne raty oraz istniejące zaległości. Dodatkowo ma dostęp do dokumentów źródłowych 
powiązanych z daną należnością (np.: złożony wniosek, wydana decyzja). Bezpośrednio z poziomu portalu 
może także dokonać płatności elektronicznej za wybrane przez siebie zobowiązanie za pomocą systemu 
e-płatności operatora obsługującego Urząd Miasta Legnicy.  
Planuje się także możliwość powiadamiania płatnika o istotnych zdarzeniach związanych z jego kontem 
(np. upłynięcie terminu płatności i powstanie zaległości podatkowej) poprzez e-mail, SMS, o ile wyrazi on 
na to zgodę. 
 
Bezpośrednia obsługa interesanta  
Interesanci potrzebujący dodatkowych konsultacji i wyjaśnień mogą przyjść do budynku urzędu do Biura 
Obsługi Klienta (BOK) lub skorzystać z dedykowanego kanału komunikacji telefonicznej działającego na 
zasadach call center. W BOK znajdują się „gniazda” zapewniające odpowiednią poufność prowadzonych 
konsultacji. Poszczególne stanowiska w BOK są sprofilowane tematycznie naśladując pionowy podział 
kompetencji w strukturze organizacyjnej urzędu. Pracownicy BOK posiadają do dyspozycji intranetowy 
portal bazy wiedzy, który w sposób strukturalny i wielowymiarowy (wyszukiwanie tematyczne – 
przedmiotowe i podmiotowe, kontekstowe) wspiera szybki dostęp do różnorodnych danych istotnych 
z punktu widzenia zapewnienia wysokiej jakości obsługi interesanta, m.in.: danych teleadresowych 
o pracownikach urzędu i jego klientach (Centralna Kartoteka Kontrahentów), regulaminu urzędu i innych 
dokumentów i informacji definiujących jego działanie operacyjne (godziny pracy, podział kompetencji, 
inne), aktów prawa miejscowego i zarządzeń Prezydenta Miasta Legnica, sposobu realizacji 
poszczególnych procedur administracyjnych wraz z kartami usług, dostęp do systemów dziedzinowych 
backoffice oraz baz danych i inne. Obsługa klienta realizowana jest zgodnie z formułą jednomiejscowej 
realizacji potrzeb interesanta.  
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W BOK klient urzędu informowany jest także o możliwości komunikacji z urzędem oraz realizacji usług 
w trybie całkowicie elektronicznym. W szczególności proponuje się założenie profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub konta na platformie usług finansowo-podatkowych. 
W przypadku, gdy interesant wyrazi taką wolę, przy dedykowanym stanowisku następuje realizacja 
przedmiotowej procedury.  
Interesant posiadający konto na ePUAP może skorzystać także z dedykowanego stanowiska dostępu do 
e-usług – wydzielonego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, platformy ePUAP oraz 
internetowej platformy usług finansowo-podatkowych. W razie konieczności użytkownikowi udzielane 
jest wsparcie przez pracownika urzędu. 
 
Obieg informacji w systemach dziedzinowych  
Integracja kluczowych systemów dziedzinowych urzędu powoduje, że obieg informacji oraz realizacja 
procedur są szybsze i zautomatyzowane. System obiegu dokumentów elektronicznych (ESOD), 
umożliwiający w przyszłości implementację mechanizmów work-flow, pozwala na realizację pełnego 
obiegu pism i spraw wewnątrz urzędu w postaci elektronicznej, gromadzenie i przeszukiwanie załączników 
do pism i spraw (centralne repozytorium dokumentów elektronicznych), zgodnego z wymaganiami 
instrukcji kancelaryjnej (pełna obsługa JRWA), zaopatrzonego w integrację z ESP (elektroniczną skrzynką 
podawczą) na platformie ePUAP. System obiegu dokumentów jest także zintegrowany z systemem 
finansowo-podatkowym umożliwiając automatyczną dekretację danych z e-deklaracji przy kontach 
kontrahentów.  
Z drugiej strony dedykowane moduły komunikacyjne pozwalają na integrację systemu finansowo-
podatkowego z systemami geodezyjnymi umożliwiając automatyczny przepływ aktualnych danych 
o nieruchomościach (działki, budynki) oraz dokonanej sprzedaży materiałów z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.  
W celu umożliwienia prezentacji na platformie usług finansowo-podatkowych jak najbardziej aktualnej 
informacji o stanie należności, osoby dostarczające decyzje o wymiarze naliczonego podatku oraz 
upomnienia (dostarczane decyzje i upomnienia oznaczone są kodem kreskowym), wyposażone są 
w kolektory danych. Urządzenia te umożliwiają zeskanowanie kodu kreskowego identyfikującego 
dostarczoną decyzję o wymiarze naliczonego podatku oraz pobranie podpisu adresata korespondencji 
poprzez panel dotykowy urządzenia. Po dostarczeniu dziennej partii dokumentów kolektory wysyłają 
zebrane informacje online do bazy zbiorczej, skąd są następnie automatycznie dekretowane wymiary 
należności w systemie finansowo-podatkowym.  
 
W poniższej tabeli zaprezentowano zmapowanie zaplanowanych w projekcie kategorii kosztów do zadań 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wskazano także rodzaj i wielkość wskaźników 
zaplanowanych do osiągnięcia w projekcie w odniesieniu do zakresu rzeczowego każdego 
z zadań. Szczegółowy opis wskaźników produktu i rezultatu wymagany do osiągnięcia w ramach 
poszczególnych zadań podano przy opisie tych zdań. 
 

Numer i nazwa 
zadania w ramach 

zamówienia 
publicznego 

Sygnatura i nazwa kategorii kosztu 
we Wniosku o dofinansowanie 

Wskaźniki projektu wymagane 
do osiągnięcia w ramach zadania 

Zadanie I 
Usprawnienie 

1.11 Usługi konsultacji, przygotowania wdrożeń 
i konfiguracja systemów, testy akceptacyjne oraz 
wdrożenie procedur w związku z uruchomieniem 

Wskaźniki produktu: 
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem 
w zakresie kompetencji cyfrowych – łącznie 300 
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obsługi klienta, 
w tym budowa 
i udostępnienie 
e-usług w Gminie 
Legnica   

e-usług 
1.5 Integracja systemu obiegu dokumentów 
elektronicznych z systemem backoffice oraz 
ePUAP w zakresie e-deklaracji 
1.3 Modernizacja bazy danych dokumentów 
elektronicznych wraz z migracją do systemu 
obiegu dokumentów 
1.15 Szkolenia z systemu obiegu dokumentów 
elektronicznych zintegrowanego z systemem 
dziedzinowym i ePUAP 
1.4 Modernizacja i uzupełnienie zawartości bazy 
danych podatków z powtórnym zasileniem do 
systemu dziedzinowego 
1.9 Wdrożenie modułu integracji systemu 
ewidencji podatków i opłat z systemem EGB 
1.10 Integracja systemu finansowo-
podatkowego 
z system do prowadzenia MODGiK 
1.6 Wdrożenie internetowej platformy usług 
finansowo-podatkowych oraz e-deklaracji 
1.16 Szkolenia z internetowej platformy usług 
finansowo-podatkowych 
1.12 Kolektory potwierdzeń doręczenia 
korespondencji 

osób 
Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne  
- 1 szt. 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 
o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja – 
10 szt. 
 
Wskaźniki rezultatu: 
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na 
ponownym wykorzystaniu informacji sektora 
publicznego i e-usług publicznych – 3750 szt. 

Zadanie II 
Usprawnienie 
obsługi klienta, 
w tym budowa 
i udostępnienie 
e-usług w Gminie 
Legnica  - portal 
komunikacji 
społecznej i portal 
bazy wiedzy wraz ze 
szkoleniami 

1.7 Wdrożenie portalu komunikacji społecznej 
1.17 Szkolenia z portalu komunikacji społecznej 
1.8 Opracowanie i wdrożenie intranetowego portalu bazy wiedzy (z częścią front-office dla internauty, przyjmującą funkcję integratora produktów projektu) 1.18 Szkolenia z intranetowego portalu bazy 
wiedzy 
1.14 Szkolenia z zakresu zaawansowanego 
administrowania i bezpieczeństwa IT 

Wskaźniki produktu: 
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem 
w zakresie kompetencji cyfrowych – łącznie 45 
osób 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 
informacje sektora publicznego – 1 szt 
Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne  
- 2 szt. 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 
o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 
1 szt. 
 
Wskaźniki rezultatu: 
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 500 szt. Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 1000 szt. 

Tab. 1. Tabela mapująca zadania będące przedmiotem zamówienia z kategoriami kosztowymi Wniosku o dofinansowanie 
oraz wskaźnikami projektu. 
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 Rys. 1. Schemat docelowej architektury logicznej systemów. Strzałki wskazują kierunek przepływu informacji. Moduły integracji: 
1 – systemu finansowo-podatkowego z systemem do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

2 – systemu ewidencji podatków i opłat z systemem EGB.  
1.2. Informacje organizacyjne oraz stan obecny informatyzacji Zamawiającego 
 
Urząd Miasta Legnica rozlokowany jest w dziewięciu budynkach na terenie miasta:  

 przy pl. Słowiańskim 8 (budynek główny – siedziba Prezydenta Miasta i większości komórek organizacyjnych),  
 przy pl. Słowiańskim 7 (Wydział Inwestycji Miejskich; Wydział Oświaty, Kultury i Sportu),  
 przy al. Rzeczypospolitej 3 (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej),  
 przy ul. Zielonej 13 (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności),  
 przy ul. Chojnowskej 2 (Akademia Rycerska – Wydział Spraw Obywatelskich; Urząd Stanu Cywilnego),  
 przy ul. T. Kościuszki 38 (Wydział Geodezji i Kartografii),  
 przy ul. Witelona 2 (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego),  
 przy ul. Mickiewicza 2 (Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym),  
 przy ul. św. Piotra 14 (archiwum).  W Urzędzie Miasta Legnica wykorzystuje się kilka zasadniczych dziedzinowych systemów informatycznych tworzących tzw. back-office:   KSAT2000i  Zintegrowany System Wspomagający Zrządzanie Miastem KSAT2000i, jako system dziedzinowy pracuje korzystając ze wspólnych baz danych, które dostępne są w różnych modułach funkcjonalnych (według nadanych uprawnień i wymaganych funkcjonalności). Jest to najbardziej rozbudowany i największy w kontekście baz danych system informatyczny w urzędzie. Moduły funkcjonalne systemu stanowią następujące aplikacje:  
 Administrator Systemów Aplikacji (ASA)  
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 Centralna Kartoteka Kontrahentów (CKK)  
 Centralny Rejestr Umów (CRU)  
 Egzekucja (EGZ)  
 Ewidencja Kadrowa (EK)  
 Ewidencja Koncesji Alkoholowych (ALK)  
 Ewidencja Ludności (EWD)  
 Gospodarka Mieniem Komunalnym (GMK)  
 Gospodarka Magazynowa (GMM)  
 Gospodarka Odpadami (GOP)  
 Księga Główna (KG)  
 Majątek (MAJ)  
 Mandaty (MD)  
 Należności i Zobowiązania (NZ)  
 Organizacja Pracy Urzędu (ORG)  
 Planowanie i Monitorowanie Budżetu (BUD)  
 Płace (PL)  
 Raportowanie Adhoc (ADH)  
 Repozytorium Systemu (RS)  
 Podatki (POD)  
 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)   UWAGA: Używane w dalszej części dokumentu sformułowania „system finansowo-podatkowy” oraz „system ewidencji podatków i opłat” odnoszą się do traktowanych łącznie wybranych modułów systemu dziedzinowego KSAT2000i, w zależności od kontekstu: POD, GMK, GOP, MD, NZ, ALK, KG, EGZ. Głównymi obszarami współdzielenia i wymiany informacji w obrębie KSAT2000i są:  
 wspólna baza kontrahentów – osób fizycznych i prawnych związanych z gminą Legnica z tytułu zamieszkania, zobowiązań finansowych i innych,  
 aktualizacja bazy kontrahentów w zakresie dotyczącym mieszkańców Legnicy na podstawie danych z Ewidencji Ludności (mieszkańcy Legnicy) oraz dla osób fizycznych spoza Legnicy i osób prawnych – według przyjętej w urzędzie procedury (Aktualizacja Centralnej Kartoteki Kontrahentów),  
 naliczane podatki i opłaty (moduły POD, MD, GOP, ALK, GMK) rozliczane i windykowane w NZ, egzekucja administracyjna – EGZ.   Wymiana informacji z systemami zewnętrznymi następuje w obszarach:  
 KSAT2000i-EK, KSAT2000i-PL – eksport danych do systemu PŁATNIK – eksport pliku,  
 KSAT2000i-PL – eksport danych do systemu US – plik wymiany zgodny z wymaganiami US,  
 KSAT2000i-ROG – import danych przestrzennych – format SWDE (z systemu EWID2007),  
 zasilanie EWID2007 danymi ewidencji ludności w zakresie: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, aktualny adres zameldowania; mechanizm działa na poziomie bazy danych, uruchamiany ręcznie z częstotliwością raz na pół roku,  
 pobieranie subskrypcji aktualizacyjnej dane w Rejestrze Mieszkańców z RSC Źródło; częstotliwość co 30 minut,  
 zasilenie systemu BESTI@ danymi z modułu BUD: Planowanie i Monitorowanie Budżetu w zakresie planów budżetowych jednostek, zarządzeń i uchwał oraz sprawozdań budżetowych; format wydawanych danych: xml, zakres: planowania budżetu, zmian w budżecie i sprawozdawczość,  
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 import danych do KSAT2000i-BUD z systemu SIGMA (budżet jednostek oświatowych) - pliki xml – zakres wymiany – dane dot. planowania budżetu, zmian w budżecie i sprawozdawczość,  
 KSAT2000i-EWD – import danych do GUS – plik txt – częstość raz w roku,  
 KSAT2000i-NZ - obsługa przelewów bankowych – eksport plików przelewów, import wyciągów bankowych (w tym obsługa IBAN).   Otwarte struktury bazy danych Oracle systemu KSAT2000i pozwalają eksportować dane do innych aplikacji, np.: 

 system sprawdzania obwodu głosowania oraz umieszczenia wyborcy w spisie wyborców,  
 dane demograficzne w Systemie Informacji Przestrzennej,  
 analizy przestrzenne w oprogramowaniu GeoMedia.   INTRADOK 3  Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) jest zintegrowany z ePUAP za pośrednictwem usług Web Service – obsługuje przyjmowanie dokumentów elektronicznych z elektronicznej skrzynki podawczej ESP i przekazywanie pism na ePUAP.  EWID2007 Zintegrowany system do prowadzenia i zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. System ten zastąpił użytkowane wcześniej rozwiązania: ERGO oraz Kataster OnLine.   EDIOM  System do prowadzenia i zarządzania ewidencją dróg i obiektów mostowych. Zawiera także dedykowany moduł do tworzenia i wizualizacji projektów organizacji ruchu.    Stan obecny realizowanych e-usług:  Urząd Miasta Legnica realizuje e-usługi w następujących zasadniczych obszarach:  

 poprzez oficjalny Portal Miejski – dostępny na stronie http://portal.legnica.eu oraz kilkanaście zintegrowanym z nim serwisów internetowych;  
 poprzez BIP urzędowy – na stronie http://um.bip.legnica.eu/; 
 poprzez ogólnopolską (centralną) platformę e-usług ePUAP – zarejestrowanych jest tam 13 e-usług (obliczono według http://epuap.gov.pl) (ponadto możliwe jest składanie do urzędu drogą elektroniczną wniosków udostępnionych w ramach usług centralnych);  
 poprzez aplikację o nazwie „Portal Geodety” dedykowaną dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego umożliwiającą rejestrację on-line robót geodezyjnych, pobieranie materiałów poprzez Internet i przekazywanie operatów do zasobu (https://geodeta.legnica.eu/); 
 poprzez System Informacji Przestrzennej pod adresem http://sip.legnica.eu; 
 dedykowany serwis o charakterze geoportalu prezentujący wybrane dane przestrzenne z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gminnej ewidencji zabytków, budżetu obywatelskiego, na podkładzie danych geodezyjnych i kartograficznych na stronie https://mapy.legnica.eu/  Dostępne na w/w platformach e-usługi posiadają co najwyżej średnią dojrzałość i mają najczęściej charakter informacyjny i interakcyjny (poziomy dojrzałości od 1 do 3). Urząd Miasta Legnica nie świadczy obecnie żadnych usług transakcyjnych i integracyjnych. Dostępność informacyjna skierowana wobec 
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klienta Urzędu, jest realizowana w zakładce „e-urząd” na BIP Gminy Legnica. W serwisie tym dostępnych jest około 170 Informacyjnych Kart Usług.  Na platformie ePUAP obecnie dostępne są następujące e-usługi:   1. Pismo ogólne do urzędu.  2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.  3. Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  4. Dopisanie do spisu wyborców.  5. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.  6. Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.  7. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  8. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.  9. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta.  10. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności.  11. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  12. Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  13. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.  
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2. Wymagania prawne dla dostarczanych rozwiązań 
 W zakresie zarówno Zadania I, jak i Zadania II Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych obowiązujących przepisów prawa. Wskazane przepisy prawa Wykonawca zastosuje także w ramach dostarczanych produktów (rozwiązań informatycznych) oraz realizowanych usług.  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23). 
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 z dnia 2017.03.17). 
 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 113). 
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania – (Dz. U. Nr 217 z dnia 31.10.2005r. poz. 1836),art.21 ust. 6 pkt. 1-5 ustawy.  
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych z rejestru publicznego – art. 15 ust. 3 ustawy (Dz. U. Nr 205 z dnia 19.10.2005r. poz. 1692). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz.U. 2016 poz. 1627). 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 971). 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030  z dnia 2016.07.15) 
 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2015, poz. 1341).  
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489),  
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: 

Dz.U.2016.1764 z dnia 2016.10.26)  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 z dnia 2007.01.22) 
 Rozporządzenie rady ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium 

Informacji Publiczne (Dz.U.2014.361 z dnia 2014.03.20) 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) 
  USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z dnia 2001.11.09) 
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE 
 Przepisy dziedzinowe (obszar podatków, finansów) oraz lokalne ( uchwały w sprawach objętych projektem, w tym dotyczacych podatków i opłat lokalnych). 
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W związku z oczekującymi na wejście w życie nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, należy przewidzieć w okresie realizacji projektu uwzględnienie aktualnych w tym czasie uregulowań prawnych, w tym:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia także innych przepisów prawa krajowego, lokalnego  oraz Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia lub specyfika Zamawiającego. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, nastąpi zmiana przepisów obowiązujących, wejdą w życie nowe lub inne regulacje prawne, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia, dostosowując przedmiot zamówienia do tych regulacji według stanu obowiązującego na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Wszystkie produkty projektu muszą być zgodne z obowiązującym prawem na dzień odbioru końcowego.    
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II. ZADANIE I - Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa 
i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ZADANIE I 
 W ramach Zadania I Wykonawca dostarczyć ma następujące produkty (rozwiązania informatyczne) oraz zrealizować niżej wymienione usługi.  

Wymagana dostawa lub usługa Krótki opis produktu lub usługi w kontekście użytkowanych przez Zamawiającego systemów 
Termin realizacji (odbioru) 

1. Etap 1. Usługi konsultacji, przygotowania wdrożeń i konfiguracja systemów, testy akceptacyjne oraz wdrożenie procedur w związku z uruchomieniem e-usług 

Obejmuje usługi związane z wykonaniem konsultacji, przygotowaniem wdrożeń i konfigurację dostarczonych systemów, wraz z testami akceptacyjnymi oraz wdrożeniem procedur w związku z uruchomieniem nowych e-usług. 

27 listopada 2017 r. 

2. Etap 2. Integracja systemu obiegu dokumentów elektronicznych z systemem backoffice oraz ePUAP w zakresie e-deklaracji 

Obejmuje usługi związane z modernizacją i rozbudową obecnego systemu obiegu dokumentów użytkowanego przez Zamawiającego w zakresie integracji z systemem finansowo-podatkowym użytkowanym przez Zamawiającego oraz z ePUAP. Dopuszcza się dostarczenie i wdrożenie nowego systemu obiegu dokumentów, zastępującego obecny, o oczekiwanej funkcjonalności oraz pod warunkiem zachowania obecnie istniejącej interoperacyjności z innymi systemami dziedzinowymi Urzędu Miasta Legnica, w szczególności ze Zintegrowanym Systemem Wspomagającym Zarządzanie Miastem klasy ERP. 

27 listopada 2017 r. 

3. Etap 3. Modernizacja bazy danych dokumentów elektronicznych wraz z migracją do systemu obiegu dokumentów 

Obejmuje usługi związane z modernizacją wybranej części dokumentów zgromadzonych w systemie obiegu dokumentów użytkowanym przez Zamawiającego w celu ich dostosowania do nowego modelu działania tego systemu (po jego integracji z systemem finansowo-podatkowym Zamawiającego oraz ePUAP) lub do nowego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę. Szacunkowa ilość dokumentów do modernizacji: 35000 szt. 

27 listopada 2017 r. 

4. Etap 4. Szkolenia ze zmodernizowanego systemu obiegu dokumentów elektronicznych zintegrowanego z systemem finansowo-podatkowym i ePUAP 

Obejmuje szkolenia administratorów i użytkowników ze zmodernizowanego (lub dostarczonego przez Wykonawcę nowego) systemu obiegu dokumentów elektronicznych zintegrowanego z systemem finansowo-podatkowym Zamawiającego oraz ePUAP. Ilość osób przewidzianych do szkolenia: 300 osób. 

27 listopada 2017 r. 

5. Etap 5. Modernizacja i uzupełnienie zawartości bazy danych podatków z powtórnym zasileniem do systemu finansowo-podatkowego 

Obejmuje usługi związane z modernizacją i uzupełnieniem bazy danych podatków w systemie finansowo-podatkowym Zamawiającego poprzez jej uzupełnienie danymi o nieruchomościach pozyskanymi z systemu 

6 listopada 2017 r. 
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ewidencji gruntów i budynków. Szacunkowa ilość rekordów do modernizacji: 100000 szt. 
6. Etap 6. Wdrożenie modułu integracji systemu ewidencji podatków i opłat z systemem EGB 

Obejmuje usługi związane z opracowaniem i wdrożeniem rozwiązania integrującego, pośredniczącego w wymianie danych pomiędzy użytkowanymi przez Zamawiającego: systemem ewidencji podatków i opłat oraz systemem ewidencji gruntów i budynków. 

6 listopada 2017 r. 

7. Etap 7. Integracja systemu finansowo-podatkowego z system do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Obejmuje usługi związane z opracowaniem i wdrożeniem rozwiązania pośredniczącego w wymianie danych pomiędzy użytkowanymi przez Zamawiającego: systemem finansowo-księgowym i system do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

6 listopada 2017 r. 

8. Etap 8. Wdrożenie internetowej platformy usług finansowo-podatkowych oraz e-deklaracji 
Obejmuje usługi związane z dostawą i wdrożeniem rozwiązania typu front-office o charakterze portalu internetowego umożliwiającego świadczenie przez urząd e-usług najwyższego poziomu dojrzałości (4-go i 5-go) skierowanych do osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w zakresie: wglądu we własne zobowiązania, wglądu w rozkład płatności na raty, informacji o ewentualnych zaległościach, wglądu w dokumenty źródłowe (np.: złożone deklaracje, wydane decyzje), możliwości skorzystania z e-formularzy (dla 10 e-usług) i ich wysłania do urzędu via ePUAP, możliwości realizacji płatności via zewnętrzny dostawca usług płatności elektronicznej dla wszystkich zobowiązań zarejestrowanych w systemie dziedzinowym Zamawiającego.  Obejmuje opracowanie, skonfigurowanie i uruchomienie obsługi na platformie ePUAP 10 szt. e-deklaracji wraz z integracją z internetową platformą usług finansowo-podatkowych. 

27 listopada 2017 r. 

9. Etap 9. Szkolenia z internetowej platformy usług finansowo-podatkowych 
Obejmuje szkolenia administratorów oraz użytkowników wiodących internetowej platformy usług finansowo-podatkowych. Ilość osób przewidzianych do szkolenia: 30 osób. 

27 listopada 2017 r. 

10. Etap 10. Kolektory potwierdzeń doręczenia korespondencji Obejmuje dostawę 24 terminali (kolektorów) umożliwiających automatyczne potwierdzenia odbioru decyzji i innych dokumentów wpły-wających na zobowiązania klienta wobec gminy. 

27 listopada 2017 r. 

Tab. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania I.  W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac”, w którym uszczegółowi etapowanie prac objętych zamówieniem w zakresie Zadania I. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac zawierać ma co najmniej następujące informacje: okresy realizacji etapów wymienionych w tab. 2, terminy realizacji wewnętrznych testów przedodbiorowych Wykonawcy, terminy zgłaszania gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego, kwoty płatności za poszczególne etapy oraz płatność końcową, inne istotne z punktu widzenia monitorowania przebiegu projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac nie może być sprzeczny treścią SIWZ oraz niniejszego SOPZ.   
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2. Ogólne założenia dotyczące modernizacji i rozbudowy systemów back-office Urzędu 

Miasta Legnica 
 
Głównym celem projektu pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica” jest zwiększenie wykorzystania e-usług przez mieszkańców/przedsiębiorstwa poprzez udostępnienie nowych e-usług przez Gminę Legnica. Zamawiający zaplanował osiągnięcie w/w celu głównego poprzez zakup i wdrożenie dedykowanych rozwiązań front-office, w szczególności platformy usług finansowo-podatkowych zintegrowanej z systemem dziedzinowym back-office . Uruchomienie i utrzymanie na wysokim poziomie jakości nowych e-usług zaplanowanych w projekcie nie byłoby jednak możliwe bez doprowadzenia do integracji i interoperacyjności nowych rozwiązań z wykorzystywanymi w Urzędzie Miasta Legnica kluczowymi systemami back-office, a także integracji systemów back-office między sobą (system obiegu dokumentów elektronicznych, system finansowo-podatkowy, system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków - EGB, system do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).  Podstawowymi celami operacyjnymi projektu wynikającymi z powyższych założeń są: 1. Wdrożenie platformy usług finansowo-podatkowych zintegrowanej z ePUAP umożliwić ma świadczenie nowych e-usług na najwyższym poziomie dojrzałości. 2. System obiegu dokumentów elektronicznych ma być zintegrowany z systemem finansowo-podatkowym oraz ePUAP umożliwiając dekretację danych z e-deklaracji przy kontach kontrahentów wraz ze zwrotną rejestracją dokumentów wytworzonych w systemie dziedzinowym (np.: decyzje, upomnienia) w systemie obiegu dokumentów i ich dalszą wysyłkę / publikację na platformie usług finansowo-podatkowych oraz poprzez ePUAP. System obiegu dokumentów elektronicznych w jego docelowej postaci, bez względu na zaproponowany przez Wykonawcę sposób wdrożenia nowych funkcjonalności, umożliwiać ma implementację procesów biznesowych, musi pozwalać na realizację pełnego obiegu pism i spraw wewnątrz Urzędu Miasta Legnica w postaci elektronicznej, gromadzenie i przeszukiwanie załączników do pism i spraw (centralne repozytorium dokumentów elektronicznych), zgodnego z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej (pełna obsługa JRWA), zaopatrzonego w integrację z ESP na platformie ePUAP oraz z BIP Urzędu w zakresie publikowania stanu sprawy.  3. Integracja kluczowych systemów dziedzinowych urzędu ma spowodować , że obieg informacji oraz realizacja procedur będą szybsze i w większości zautomatyzowane.  4. Integracja systemów back-office ma umożliwić wypełnienie wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności. 5. Wdrożone interfejsy komunikacyjne mają pozwalać na integrację systemu finansowo-podatkowego z systemami geodezyjnymi oraz przekazywanie aktualnych danych o nieruchomościach (działki, budynki) oraz dokonanej sprzedaży materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  6. Kolektory danych wykorzystywane przez doręczycieli decyzji o wymiarze naliczonego podatku mają umożliwić prezentację na platformie usług finansowo-podatkowych jak najbardziej aktualnej informacji o stanie należności.  Jak to wynika z powyższych zapisów, celem projektu nie jest wymiana obecnie użytkowanych systemów Zamawiającego – nie dopuszcza się wymiany systemu finansowo-podatkowego, systemu EGB oraz systemu do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wyjątkiem jest system obiegu dokumentów elektronicznych, dla którego Zamawiający dopuszcza wariantowo możliwość: 
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 modyfikacji istniejącego oprogramowania w celu uzyskania wymaganej i wskazanej w niniejszym SOPZ nowej funkcjonalności lub 
 wymiany istniejącego oprogramowania na inny system (innego producenta) lub nowszą wersję tego samego systemu (tego samego producenta), pod warunkiem uzyskania wymaganej i wskazanej w niniejszym SOPZ nowej funkcjonalności oraz zachowania funkcjonalności obecnego systemu w zakresie określonym w niniejszym SOPZ.   

3. Usługi konsultacji, przygotowania wdrożeń i konfiguracja systemów, testy akceptacyjne 
oraz wdrożenie procedur w związku z uruchomieniem e-usług 

 
W pierwszym etapie realizacji umowy, w ciągu 30 dni od podpisania umowy, Wykonawca opracuje 
i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia „Projekt techniczno-funkcjonalny” opisujący szczegółowo 
rodzaj i funkcjonalność wdrażanego oprogramowania, zakres planowanych do przeprowadzenia 
konsultacji, sposób przygotowania i realizacji wdrożenia poszczególnych etapów wchodzących w skład 
Zadania I. 
Projekt techniczno-funkcjonalny zawierać ma co najmniej: 

 prototyp graficzno-funkcjonalny internetowej platformy usług finansowo-podatkowych - 
ożywioną („klikalną") skórkę (layout) całego serwisu opracowaną na podstawie: przeprowadzonej 
przez Wykonawcę analizy potrzeb - procesów i procedur realizowanych przez poszczególne 
komórki organizacyjne Urzędu Miasta Legnica odpowiedzialne za przewidziane do wdrożenia 
w ramach projektu nowe e-usługi w kontekście: przeznaczenia serwisu, wskazówek 
Zamawiającego, w oparciu o przekazane Wykonawcy materiały, a także niezbędne materiały 
wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizowanej umowy, przy czym layout musi być zgodny 
z przyjętym przez Zamawiającego systemem identyfikacji wizualnej – według wytycznych 
przekazanych przez Zamawiającego; 

 dokumentację projektowo-analityczną – zawierającą co najmniej: 
o projekt struktur baz danych wszystkich rozwiązań informatycznych dostarczanych 

w ramach zamówienia, w tym co najmniej: 
 wykaz proponowanych tabel i schematów zastosowanego oprogramowania oraz 

tabel i schematów repozytoriów danych, 
 powiązania pomiędzy tabelami, 
 inne istotne informacje w tym zakresie, 

o wskazanie i opis proponowanego do zastosowania oprogramowania użytkowego 
gotowego (własnego Wykonawcy), w tym co najmniej: 

 nazwę i wersję produktu i producenta, 
 rok produkcji (wydania), 
 ogólny opis zakresu funkcjonalności, 
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 rodzaj oferowanej licencji (komercyjna / freeware / opensource; inne), 
 inne istotne informacje w tym zakresie, 

o wskazanie i opis proponowanego do zastosowania oprogramowania użytkowego 
podmiotów trzecich, w tym co najmniej: 

 szczegółowy zakres funkcjonalny jego działania, 
 zastosowana technologia oraz środowisko programistyczne, 
 rodzaj licencji (komercyjna / freeware / opensource; inne), 
 potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego licencji opisanego w niniejszym 

SOPZ. 
 inne istotne informacje w tym zakresie, 

o opis procedur wdrożenia oprogramowania, jego konfiguracji oraz zakładania 
i definiowania kont administratorów i użytkowników, 

o opis technologii i procedur związanych z zasilaniem i aktualizacją danych źródłowych, 
o opis mechanizmów integracji – wymiany danych między systemami, wraz z propozycją 

specyfikacji usług Web Service, 
o opis proponowanych procedur i mechanizmów zbierania danych poprzez kolektory oraz 

ich przekazywania do systemu finansowo-podatkowego, wraz z propozycją specyfikacji 
usług Web Service, 

o opis procedur testowania wewnętrznego (realizowanych przez Wykonawcę) 
dostarczonego oprogramowania oraz jego konfiguracji, 

o opis proponowanego zakresu oraz harmonogram szkoleń administratorów oraz 
użytkowników wiodących i zwykłych użytkowników, 

o uszczegółowienie mechanizmów zgłaszania i usuwania usterek i awarii wdrożonych 
rozwiązań (opis systemu Help Desk), 

o opis założeń polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego jako wzorcowy System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w zakresie działania wdrażanych 
rozwiązań informatycznych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności 
w oparciu min. o normę PN-ISO/IEC 27001:2014-12, PN ISO/IEC 20000-1:2014-01 oraz 
obejmujące wymagania zawarte w Wytycznych do kontroli systemów 
teleinformatycznych Ministerstwa Cyfryzacji z 2015 roku, 

o informacje niezbędne do aktualizacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Legnicy polityk 
i instrukcji: Polityka Ochrony Danych Osobowych, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, 
Instrukcja zarządzania systemem (Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że nowe 
systemy zostaną objęte audytem pod. kątem zgodności z wdrożonymi przez Urząd 
normami PN ISO/IEC 9001:2009 oraz PN ISO/IEC 27001:2014-12 podczas kolejnego 
procesu recertyfikacji). 
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Platforma usług finansowo-podatkowych – Etap 8 
Zrealizowana przez Wykonawcę analiza potrzeb obejmować ma procesy i procedury niezbędne do 
wdrożenia i uruchomienia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu nowych e-usług: 

 podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych – IN-1, IR-1, IL-1, 
 podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych – DN-1, DR-1, DL-1, 
 podatek od środków transportowych – formularz DT-1, 
 opłata za odbiór odpadów komunalnych, 
 opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, jako 2 formularze, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zestawienie procesów i procedur w postaci grafów, definiując dla 
każdego z nich co najmniej: nazwę procesów/procedur, obszar biznesowy, cel procesów/procedur, 
aktorów procesów / procedur i ich role (właścicieli i ekspertów: administratorów, użytkowników 
wiodących, użytkowników publicznych), rezultat procesów/procedur,  zakres danych wejściowych oraz 
wyjściowych, wykorzystywane systemy, powiązania z innymi procesami / procedurami oraz uzasadnienie 
przyjęcia lub odrzucenia procesu / procedury do implementacji w internetowej platformie usług 
finansowo-podatkowych. Wykonawca stosować ma w zakresie prezentacji wyników analizy potrzeb język 
modelowania graficznego Business Process Model and Notation - BPMN lub równoważny (adekwatnie do 
potrzeb). Wszystkie istotne merytorycznie wykresy i grafy zamieszczone w dokumentacji projektowo-
analitycznej (m.in.: modele przeanalizowanych procedur administracyjnych i procesów, schematy 
architektury systemu, diagramy przypadków użycia, itd.) opracowane mają zostać i przekazane 
Zamawiającemu w postaci diagramów BPMN (w oryginalnych plikach edytowalnych oraz dodatkowo jako 
grafiki JPG). Zamawiający ma prawo zażądać opracowania wybranych przez siebie diagramów także 
w sposób graficzny pozwalający na ich łatwiejszą interpretację dla osób nie znających notacji BPMN. 
Ostateczną decyzję co do procesów / procedur przyjętych do implementacji w platformie usług 
finansowo-podatkowych podejmuje Zamawiający. 
Przyjęte do implementacji w platformie usług finansowo-podatkowych procesy / procedury Wykonawca 
zamodeluje w prototypie graficzno-funkcjonalnym. 
Prototyp graficzno-funkcjonalny będzie stanowić przejaw oryginalnej twórczości i pomysłu Wykonawcy, 
przy czym nie może on być sprzeczny lub rozbieżny z oczekiwanym sposobem działania platformy usług 
finansowo-podatkowych oraz systemem identyfikacji wizualnej - według wytycznych przekazanych przez 
Zamawiającego . 
 
System obiegu dokumentów elektronicznych – Etap 2 
Zrealizowana przez Wykonawcę analiza potrzeb obejmować ma procesy i procedury niezbędne do 
wdrożenia i uruchomienia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu nowych funkcjonalności 
systemu obiegu dokumentów elektronicznych. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zestawienie procesów i procedur w postaci grafów, definiując dla 
każdego z nich co najmniej: aktorów procesów / procedur (administratorów, użytkowników wiodących, 
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użytkowników publicznych), zakres danych wejściowych oraz wyjściowych, powiązania z innymi procesami 
/ procedurami oraz uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia procesu / procedury do implementacji 
w systemie obiegu dokumentów elektronicznych. Wykonawca stosować ma w zakresie prezentacji 
wyników analizy potrzeb język modelowania graficznego Business Process Model and Notation - BPMN 
lub równoważny (adekwatnie do potrzeb). Wszystkie istotne merytorycznie wykresy i grafy zamieszczone 
w dokumentacji projektowo-analitycznej (m.in.: modele przeanalizowanych procedur administracyjnych 
i procesów, schematy architektury systemu, diagramy przypadków użycia, itd.) opracowane mają zostać 
i przekazane Zamawiającemu w postaci diagramów BPMN (w oryginalnych plikach edytowalnych oraz 
dodatkowo jako grafiki JPG). Zamawiający ma prawo zażądać opracowania wybranych przez siebie 
diagramów także w sposób graficzny pozwalający na ich łatwiejszą interpretację dla osób nie znających 
notacji BPMN. Ostateczną decyzję co do procesów / procedur przyjętych do implementacji w platformie 
usług finansowo-podatkowych i w systemie obiegu dokumentów elektronicznych podejmuje 
Zamawiający. 
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wymiany użytkowanego obecnie przez Zamawiającego 
systemu obiegu dokumentów elektronicznych na inny, Wykonawca przeprowadzi opisaną powyżej analizę 
potrzeb dla wszystkich procesów i procedur objętych obecnie użytkowanym systemem obiegu 
dokumentów elektronicznych oraz wynikających z aktualnej funkcjonalności tego systemu podanej 
w tabeli w rozdz. II.4.1. Opracuje także szczegółowy opis przypadków użycia dla całości nowego systemu. 
 
Integracja systemu ewidencji podatków i opłat z systemem EGB oraz integracja systemu finansowo-
podatkowego z systemem do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – Etap 6 i 7 
Zrealizowana przez Wykonawcę analiza potrzeb obejmować ma procesy i procedury niezbędne do 
wdrożenia i uruchomienia opisanych w dalszej części SOPZ modułów integracyjnych pomiędzy w/w 
systemami back-office. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zestawienie procesów i procedur w postaci grafów, definiując dla 
każdego z nich co najmniej: aktorów procesów / procedur (systemy integrowane, administratorów, 
użytkowników wiodących, użytkowników publicznych), zakres danych wejściowych oraz wyjściowych, 
powiązania z innymi procesami / procedurami oraz uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia procesu / 
procedury do implementacji w modułach integrujących. Wykonawca stosować ma w zakresie prezentacji 
wyników analizy potrzeb język modelowania graficznego Business Process Model and Notation - BPMN 
lub równoważny (adekwatnie do potrzeb). Wszystkie istotne merytorycznie wykresy i grafy zamieszczone 
w dokumentacji projektowo-analitycznej (m.in.: modele przeanalizowanych procedur administracyjnych 
i procesów, schematy architektury systemu, diagramy przypadków użycia, itd.) opracowane mają zostać 
i przekazane Zamawiającemu w postaci diagramów BPMN (w oryginalnych plikach edytowalnych oraz 
dodatkowo jako grafiki JPG). Zamawiający ma prawo zażądać opracowania wybranych przez siebie 
diagramów także w sposób graficzny pozwalający na ich łatwiejszą interpretację dla osób nie znających 
notacji BPMN. Ostateczną decyzję co do procesów / procedur przyjętych do implementacji w modułach 
integrujących podejmuje Zamawiający. 
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Zamawiający w ciągu 7 dni dokona oceny przedstawionego Projektu techniczno-funkcjonalnego. 
W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje projekt, Wykonawca przystąpi do realizacji prac 
wdrożeniowych. W przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje Projektu techniczno-funkcjonalnego, 
przekaże swoje uwagi. Wówczas na podstawie przekazanych uwag, Wykonawca dokona modyfikacji 
projektu w ciągu 7 dni od chwili przekazania uwag. W przypadku ponownego braku akceptacji po 
wprowadzeniu korekt Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy 
 
Projekt techniczno-funkcjonalny opracowany przez Wykonawcę podlegać będzie weryfikacji przez 
Zamawiającego (przy pomocy Doradcy technologicznego) i będzie wymagać pełnej akceptacji 
Zamawiającego. Szczegółowość Projektu techniczno-funkcjonalnego umożliwiać ma Zamawiającemu na 
każdym etapie realizacji zamówienia weryfikację ilościową i jakościową realizowanych przez Wykonawcę 
prac w zakresie dostarczanych produktów oraz wykonywanych usług. 
Projekt techniczno-funkcjonalny ma zostać opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu 
do akceptacji w języku polskim w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na 
nośnikach CD/DVD w formacie MS Word i PDF (dwa egzemplarze). 
 
Uwaga: 
W przypadku, gdy na etapie realizacji wdrożenia wystąpi konieczność wprowadzenia zaakceptowanych 
przez Zamawiającego zmian sposobu implementacji rozwiązań informatycznych wchodzących w zakres 
Zadania I w stosunku do pierwotnej wersji Projektu techniczno-funkcjonalnego, Wykonawca będzie 
zobowiązany do aktualizacji omawianego dokumentu, nie później niż do dnia odbioru końcowego. Każda 
wersja/zmiana Projektu techniczno-funkcjonalnego powinna być opisana kolejnym numerem, datą 
wykonania/zatwierdzenia oraz informacją o zakresie i przyczynie wniesienia zmian. 
W przypadku aktualizacji Projektu techniczno-funkcjonalnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
analogiczną ilość opracowanych egzemplarzy przedmiotowego dokumentu. 
 
Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektu techniczno-funkcjonalnego Wykonawca przystąpi do 
właściwego wdrożenia dostarczanych rozwiązań. Na wskazanej przez Zamawiającego infrastrukturze 
teleinformatycznej, spełniającej minimalne wymagania techniczne, obustronnie uzgodnionej i dostępnej 
w organizacji Zamawiającego  Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje niezbędne oprogramowanie 
użytkowe (gotowe i dedykowane) oraz oprogramowanie wspomagające, a następnie wprowadzi do 
systemów wymagane treści informacyjne. 
W szczególności na potrzeby realizacji zadania Zamawiający udostępni wyodrębnione dwa serwery 
wirtualne o parametrach wydajnościowych nie gorszych niż: 4 rdzenie vCPU, 4 GB RAM, wolne zasoby 
HDD ok. 500 GB, 2x interfejs sieciowy o przepustowości 1Gb. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i 
stosować do zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityce Ochrony Danych 
Osobowych Urzędu Miasta Legnicy. 
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Wykonawca, w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego. przygotuje i zasili bazy danych 
dostarczanych rozwiązań informatycznych wymaganymi danymi oraz dokona wymaganych integracji 
z systemami wewnętrznymi Zamawiającego oraz serwisami zewnętrznymi. 
Wszelkie prace związane z instalacją i konfiguracją: oprogramowania, bazy danych, serwera WWW, 
dostępu do Internetu, szyfrowania danych SSL, portów i zabezpieczeń na serwerze / macierzy / 
urządzeniach aktywnych sieci teleinformatycznej Wykonawca realizować będzie przez imiennie 
wskazanych i upoważnionych przez siebie pracowników przy asyście i pod nadzorem pracowników 
Zamawiającego. Przed rozpoczęciem prac na infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego 
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu plan prac zawierający wskazanie przewidywanych 
czynności po stronie Wykonawcy, a także niezbędne prace przygotowawcze do zrealizowania przez 
Zamawiającego. 
Po zakończeniu prac konfiguracyjnych, na min. 7 dni przed planowanym terminem odbioru etapów 2, 6, 7 
i 8, Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia testów przed-odbiorowych 
(wewnętrznych, realizowanych przez Wykonawcę przed przystąpieniem do szkoleń – etapy 4 i 9). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na min. 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem testów przed-
odbiorowych scenariusze testowe dla każdego dostarczonego rozwiązania (z uwzględnieniem wymagań 
prawnych) do akceptacji przez Zamawiającego i wniesienia ewentualnych uwag. Akceptacja 
przedstawionych scenariuszy jest podstawą do akceptacji wskazanego terminu wykonania testów przed-
odbiorowych. Kopie protokołów z testów wewnętrznych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w celu 
umożliwienia ich powtórzenia. 
Po zakończeniu przez Wykonawcę testów przed-odbiorowych wewnętrznych i akceptacji ich wyników 
przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi pisemnie niezależnie gotowość do odbioru każdego z etapów 
Zadania I na min. 7 dni przed planowanym terminem odbioru wskazanym w tab. 2. Niezależnie od testów 
wewnętrznych realizowanych przez Wykonawcę, Zamawiający przy wsparciu Doradcy technologicznego 
zrealizuje akceptacyjne testy kontrolne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez 
certyfikowanego audytora testów dopuszczających do odbioru infrastruktury technicznej i aplikacyjnej 
w zakresie wdrożonych przez Wykonawcę rozwiązań poprzez wykonanie w szczególności testów 
penetracyjnych tej infrastruktury, badanie dokumentacji dostarczonych rozwiązań, ustalenie aktualnego 
stanu bezpieczeństwa przetwarzanych danych po zakończonej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
przetwarzania danych osobowych, Krajowych Ram Interoperacyjności oraz zgodność z obowiązującymi 
aktami prawnymi w przedmiotowym zakresie. 
Uruchomienie produkcyjne rozwiązań informatycznych i ich udostępnienie w Internecie Wykonawca 
zrealizuje na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Szczegóły w zakresie wdrożenia, konfiguracji i uruchomienia rozwiązań informatycznych wchodzących 
w zakres Zadania I zostaną ustalone przez Wykonawcę z Zamawiającym na etapie opracowania Projektu 
techniczno-funkcjonalnego. 
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4. Integracja systemu obiegu dokumentów elektronicznych i systemu backoffice z ePUAP 
w zakresie e-deklaracji 

 
System obiegu dokumentów elektronicznych, który zostanie uruchomiony w wyniku realizacji 
zamówienia, umożliwiać ma implementację procesów biznesowych, musi pozwalać na realizację pełnego 
obiegu pism i spraw wewnątrz urzędu w postaci elektronicznej, gromadzenie i przeszukiwanie załączników 
do pism i spraw (centralne repozytorium dokumentów elektronicznych), zgodnego z wymaganiami 
instrukcji kancelaryjnej (pełna obsługa JRWA), zaopatrzonego w integrację z ESP na platformie ePUAP.  
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje usługi związane z modernizacją i rozbudową obecnego 
systemu obiegu dokumentów w zakresie integracji z systemem finansowo-podatkowym oraz z ePUAP. 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie i wdrożenie nowego systemu obiegu dokumentów, zastępującego 
obecny, o oczekiwanej funkcjonalności oraz pod warunkiem zachowania obecnie istniejącej 
interoperacyjności z innymi systemami dziedzinowymi urzędu, w szczególności ze Zintegrowanym 
Systemem Wspomagającym Zarządzanie Miastem klasy ERP.  
 
WYMAGANIA OGÓLNE INTEGRACJI SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z 
ePUAP W ZAKRESIE e-DEKLARACJI 

1.  

Wykonawca zrealizować ma integrację systemu obiegu dokumentów z następującymi 
systemami: 

 Zintegrowanym Systemem Wspomagającym Zarządzanie Miastem klasy ERP – 
systemem dziedzinowym Zamawiającego; 

 wdrażaną przez Wykonawcę platformą usług finansowo-podatkowych; 
 platformą ePUAP; 
 Biuletynem Informacji Publicznej (system musi posiadać funkcjonalność 

publikacji na BIP Urzędu Miasta Legnicy informacji o statusie spraw 
prowadzonych przez urząd co najmniej z możliwością wyszukiwania spraw po ich 
numerze oraz rodzaju i statusie: dowolne, a/a, anulowane, błędne, w trakcie, 
zamknięte, zawieszone). 

2.  

Integracja systemu obiegu dokumentów elektronicznych z w/w innymi systemami 
polegać ma na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań informatycznych oraz procedur 
umożliwiających automatyczny, dwukierunkowy przypływ informacji pomiędzy 
wskazanymi systemami poprzez zastosowanie dedykowanych usług Web Service 
w formacie XML. 
Wykonawca może zastosować inne mechanizmy integracji (np. interfejsy komunikacyjne) 
o ile będą one skutkować uzyskaniem opisanej w niniejszej SOPZ minimalnej 
funkcjonalności. Zastosowanie innych mechanizmów integracji nie zwalnia jednak 
Wykonawcy z opracowania i wdrożenia w systemie obiegu dokumentów usług Web 
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Service w formacie XML. 
UWAGA: Wykonawca uzyska samodzielnie od producenta systemu backoffice dostęp do 
usług Web Service opartych o format XML w celu zaprojektowania, wdrożenia  
i uruchomienia integracji z systemem backoffice Zamawiającego w wymaganym przez 
SOPZ zakresie. 

3.  System obiegu dokumentów musi umożliwiać podpisywanie i weryfikację dokumentów 
podpisanych Profilem Zaufanym. lub podpisem kwalifikowanym.  

4.  
Mechanizm integracji systemu elektronicznego obiegu dokumentów z platformą ePUAP 
zapewniać musi możliwość definiowania/dodawania nowych skrytek z poziomu modułu 
administratora. System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnej ilości skrytek. 

5.  
Musi istnieć możliwość edytowania parametrów zdefiniowanych skrytek z poziomu 
modułu administratora. System musi pozwalać na edycję co najmniej następujących 
parametrów skrytki: Nazwa podmiotu powiązanego ze skrytką, Nazwa skrytki, Adres 
skrytki, komórka organizacyjna (wydział) do której skrytka jest przyporządkowana, 
Termin doręczenia (czas po którym zgodnie z KPA doręczenie jest uznane za skuteczne). 

6.  System zapewniać musi możliwość przyporządkowania skrytki do odpowiedniej komórki 
organizacyjnej urzędu. 

7.  Uprawnieni użytkownicy obiegu dokumentów muszą mieć możliwość pełnej komunikacji 
z ePUAP, bez konieczności odrębnego logowania się na platformie ePUAP.  

8.  

Mechanizm integracji z ePUAP zapewniać musi możliwość pobierania dokumentów wraz 
z UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe Poświadczenie 
Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem na skrytki zdefiniowane w obrębie 
skrzynki (konta) automatycznie, periodycznie, co określony czas. Konfiguracyjnie musi 
istnieć możliwość zdefiniowania odstępu czasu między kolejnymi automatycznymi 
wywołaniami funkcji pobierania plików (dokumentów elektronicznych) z platformy 
ePUAP.  

9.  
Zamawiający wymaga opracowania wraz z treścią merytoryczną, przygotowania, 
zainstalowania i uruchomienia wymaganych formularzy na platformie ePUAP 
z umieszczeniem odpowiedniej informacji w systemie usług elektronicznych. 

10.  
Zamawiający wymaga przygotowania projektów dokumentacji zgłoszeniowej (CRWDE - 
Centralnego Repozytorium Dokumentów Elektronicznych) oraz opracowania wraz 
z treścią merytoryczną, przygotowania, zainstalowania i uruchomienia, skonfigurowania 
działania planowanych do wdrożenia nowych e-usług na platformie ePUAP. 

11.  
Zamawiający wymaga przygotowania opisów dokumentów elektronicznych (e-deklaracji) 
jako załączniki do uchwały rady miejskiej w sprawie  określenia wzorów dokumentów 
elektronicznych (zgodnych z CRWDE). 
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12.  
Dokumenty pobierane z platformy ePUAP muszą trafić na listę dokumentów 
oczekujących na rejestrację w module operatora z uwidocznieniem  w systemie  obiegu 
dokumentów elektronicznych. 

13.  
Dla wskazanych formularzy ePUAP pola opisujące dokument muszą być uzupełniane 
automatycznie – na podstawie metadanych zawartych w dokumencie pobieranym z 
platformy ePUAP. Są to co najmniej pola opisujące nadawcę dokumentu. System również 
automatycznie musi oznaczać sposób dostarczenia takiego dokumentu jako dokumentu 
pochodzącego z ePUAP. 

14.  
System posiadać musi mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie 
podmiotów informacji czy dany podmiot nie znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane 
opisujące nadawcę są automatycznie wypełnione na etapie rejestracji dokumentu. 

15.  Podgląd dokumentu musi być możliwy już podczas jego rejestracji. Podgląd jest widoczny 
w tym samym oknie co formularz służący do zarejestrowania dokumentu. 

16.  System musi automatycznie oznaczać dokumenty, które pochodzą z ePUAP. 

17.  
Musi istnieć możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu a 
następnie wysłania odpowiedzi do ePUAP bezpośrednio z systemu. Np. z poziomu 
dokumentu lub sprawy. Format wysyłanych odpowiedzi (pliki, formularze) musi być  
akceptowany przez platformę ePUAP. 

18.  
Użytkownik, pracujący nad dokumentem, który pochodzi z ePUAP, musi widzieć podgląd 
dokumentu (wizualizacja wysłanego formularza). System zapewniać musi możliwość 
pobrania dokumentu (pliku xml zawierającego dane) na komputer lokalny danego 
pracownika. 

19.  
Mechanizm musi zapewniać, że załączniki znajdujące się w dokumencie pochodzącym z 
ePUAP będą widoczne w systemie również jako załączniki do zarejestrowanego 
dokumentu. Np. plik doc, txt, odt, itd. Użytkownik ma możliwość pobrania samego 
załącznika. 

20.  
Integracja systemu obiegu dokumentów elektronicznych z ePUAP umożliwiać musi 
obsługę formularzy zdefiniowanych za pomocą edytora formularzy ePUAP. Musi być 
możliwe odebranie tak wypełnionego formularza, rozpoznanie przez system jego 
kategorii oraz automatyczne przeniesienie metadanych identyfikujących 
dokument/formularz do pól opisujących dokument w systemie finansowo-księgowym .  

21.  System musi umożliwiać automatyczne odesłanie odpowiedzi na pismo wpływające z 
ePUAP do wszystkich stron zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie. 

22.  System musi umożliwiać odesłanie do ePUAP dokumentów podpisanych elektronicznie 
(podpis kwalifikowany i/lub niekwalifikowany) które są odpowiedzią na dokument 
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wpływający z ePUAP. 

23.  System musi pozwalać na odesłanie dokumentów do ePUAP z żądaniem potwierdzenia 
doręczenia dokumentu klientowi (UPD). 

24.  Zmodyfikowany system obiegu dokumentów elektronicznych musi być zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa na dzień odbioru końcowego. 

WYMAGANIA MINIMALNE W ZAKRESIE INTEGRACJI SYSTEMU ESOD Z SYSTEMEM 
BACK-OFFICE 

1.  Wymagane jest, aby system elektronicznego obiegu dokumentów ESOD został 
zintegrowany z funkcjonującym u Zamawiającego systemem back-office. 

2.  

Zrealizowana przez Wykonawcę integracja systemu obiegu dokumentów z systemem 
dziedzinowym obejmować ma w pełnym zakresie procesy i procedury administracyjne 
wynikające z wdrażanych nowych e-usług, tj.: 

 podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych – IN-1, IR-1, IL-1, 
  podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych – DN-1, DR-1, DL-1, 
 podatek od środków transportowych – formularz DT-1, 
  opłata za odbiór odpadów komunalnych, 
 opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, jako 2 formularze. 

3.  
Zakres merytoryczny oraz struktura informacji udostępnianych przez system obiegu 
dokumentów w zakresie w/w deklaracji, które wpłynęły z ePUAP muszą być zgodne 
z systemem dziedzinowym użytkowanym przez Zamawiającego. 

4.  

W zakresie przepływu informacji zwrotnej z systemu dziedzinowego, system obiegu 
dokumentów umożliwiać ma przyjęcie i zarejestrowanie wszystkich informacji 
i dokumentów (np.: decyzje, upomnienia, inne) dotyczących należności objętych w/w 
e-usługami w systemie obiegu dokumentów elektronicznych na podstawie 
danych/dokumentów wygenerowanych przez system dziedzinowy. 
System musi zapewniać funkcjonalność grupowego (zbiorczego) podpisu dokumentów.  
Decyzja podatkowa (oraz inne dokumenty o zaistniałych zobowiązaniach) w postaci pliku 
PDF, wygenerowana przez system dziedzinowy, poprzez system obiegu dokumentów 
(gdzie powinna zostać zarejestrowana) ma trafić na platformę ePUAP, poprzez którą 
będzie mogła być pobrana przez klienta urzędu (płatnika), który na taką drogę 
komunikacji wyraził zgodę . 
Informacje o wysokości zobowiązań oraz ich strukturze (np. wyliczonych ratach, 
istniejących zaległościach, naliczonych odsetkach) mają trafić na platformę usług 
finansowo-podatkowych. Dodatkowo system obiegu dokumentów umożliwić ma dostęp 
poprzez platformę usług finansowo-podatkowych do dokumentów źródłowych 
powiązanych z daną należnością (np.: złożony wniosek, wydana decyzja). 
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5.  

System elektronicznego obiegu dokumentów (ESOD) musi realizować udostępnienie 
następujących usług sieciowych (żądań): 
1) Żądanie realizowane przez system obiegu dokumentów (ESOD) w odpowiedzi na 

zapytanie systemu zewnętrznego: 
1. anuluj dokument 
2. daj listę dokumentów 
3. daj listę jednostek organizacyjnych 
4. daj listę JRWA 
5. daj listę spraw 
6. daj token 
7. dodaj załącznik do dokumentu 
8. odłącz dokument od sprawy 
9. pobierz załączniki do sprawy 

10. połącz dokument ze sprawą 
11. utwórz dokument 
12. utwórz sprawę 
13. zmień dane dokumentu 
14. zmień dane sprawy 

 
2) żądanie skierowane do systemu dziedzinowego z poziomu systemu obiegu 

dokumentów (ESOD): 
1. daj należności 

6.  

Udostępnione usługi w ramach integracji muszą spełniać następujące wymagania: 
a. Usługi muszą być udostępnione w ramach platformy integracyjnej, 
b. Usługi muszą wykorzystywać protokół SOAP, 
c. Usługi muszą być zabezpieczone za pomocą certyfikatu SSL poprzez protokół HTTPs, 
d. Usługi muszą być zabezpieczone za pomocą mechanizmów autentykacji Basic http 

lub poprzez mechanizmy oparte o infrastrukturę klucza publicznego PKI (X.509), 
e. Usługi muszą być opisane za pomocą języka WSDL, 
f. Model danych usług musi być określony za pomocą języka XML Schema (XSD), a 

realizowane żądania muszą być weryfikowane pod względem zgodności z modelem w 
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momencie ich wykonania, 
g. Usługi muszą mieć możliwość wykonania w trybie asynchronicznym z 

wykorzystaniem mechanizmów WS-Addressing z możliwością określenia adresu 
zwrotnego usługi (ReplyTo) oraz adresu zwrotnego błędu (FaultTo), 

h. Usługi muszą mieć możliwość włączenia logowania oraz prezentacji treści żądań, 
Usługi muszą mieć możliwość włączenia zbierania oraz prezentacji statystyk wykonania 
żądań (ilości oraz czasu). 

7.  

Platforma integracyjna musi umożliwić wykorzystanie przynajmniej następujących 
protokołów komunikacyjnych 

1. SOAP/http(s) 
2. REST/http(s) 
3. JDBC/ODBC 
4. JMS, 
5. E-mail (pop3/imap/smtp) 

8.  Platforma integracyjna musi umożliwiać rozbudowę infrastruktury z wykorzystaniem 
mechanizmów klastrowania oraz load-balancingu. 

9.  
Platforma integracyjna musi umożliwić tworzenie i wdrażanie usług sieciowych 
realizujących integrację pomiędzy systemami dziedzinowymi w oparciu o dostępne dla 
nich API. 

10.  

Platforma integracyjna musi udostępnić panel administracyjny w formie aplikacji 
webowej dostępnej przez przeglądarkę internetową.  
Panel administracyjny musi umożliwić przynajmniej: 
1. Konfigurowanie istniejących usług w zakresie: 
 Definiowania adresów usług udostępnianych przez systemy dziedzinowe, 
 Określania typu oraz parametrów konfiguracyjnych zastosowanych mechanizmów 

autentykacji, 
 Udostępniania przygotowanych w ramach platformy usług innym podmiotom poprzez 

mechanizm uprawnień oparty na rolach, 
2. Budowanie nowych usług sieciowych w zakresie: 
 Tworzenia nowych złożonych usług sieciowych w oparciu o dostępne usługi systemów 

dziedzinowych, 
 Wykorzystanie różnych protokołów komunikacyjnych (SOAP, REST, JDBC itd.) 
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3. Włączanie/wyłączanie poszczególnych usług, 
4. Włączanie/wyłączanie budowania statystyk wdrożonych usług, 
5. Włączanie/wyłączanie logowania żądań (wraz z treścią) realizowanych przez 

platformę 

11.  

Platforma integracyjna musi udostępnić panel użytkownika biznesowego w formie aplikacji webowej dostępnej przez przeglądarkę internetową. Panel użytkownika biznesowego musi umożliwiać: 1. Przygotowanie dashboarów dla użytkownika biznesowego na postawie: 
a) Danych źródłowych wykonywanych żądań, 
b) Danych będących wynikiem przetwarzania danych źródłowych z wykorzystaniem 

reguł przetwarzania, definiowanych bezpośrednio w panelu administracyjnym 
i umożliwiających przynajmniej: 
 Określenie źródeł danych, 
 Określenie zakresu czasowego wykorzystywanych danych (np. zdarzenia z 

ostatniego dnia), 
 Określenie zakresu ilościowego wykorzystywanych danych (np. ostatnich 10 

żądań), 
Łączenia różnych źródeł danych (np. żądania dotyczące rejestracji dokumentu 
pochodzące od pracowników wskazanych jednostek organizacyjnych) 

12.  
Panel użytkownika biznesowego musi umożliwiać przygotowanie dashboardów dla 
danych zebranych w zadanym przedziale czasowym np. z ostatniego dnia, tygodnia, 
miesiąca itd. 

13.  

Panel użytkownika biznesowego musi umożliwiać przygotowanie prezentacji z 
wykorzystaniem danych min. do: 
1. Portletów tekstowych, 
2. Zestawień tabelarycznych, 
3. Grafów kołowych, liniowych, słupkowych itp 

14.  Panel użytkownika biznesowego musi umożliwiać dowolne rozmieszczenie 
przygotowanych portletów w ramach przygotowywanych dashboardów, 

15.  
Panel użytkownika biznesowego musi umożliwiać Dzielenie dashboardów w oparciu 
o mechanizm zakładek umożliwiając tematyczne grupowanie prezentowanych 
informacji. 

16.  Panel użytkownika biznesowego musi umożliwiać prezentowanie przygotowanych 
dashboardów wskazanym użytkownikom zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi 
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poprzez panel administracyjny. 

17.  
Wykonawca musi zapewnić migrację danych z obecnie użytkowanego przez 
Zamawiającego systemu obiegu dokumentów elektronicznych z pełną historią dla 
zachowania ciągłości realizowanych spraw zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram 
Interoperacyjności dla spraw, które są w toku zgodnie z opisem w rozdz. II.5. 

WYMAGANIA MINIMALNE DLA POWIADOMIEŃ Z SYSTEMU ESOD POPRZEZ E-MAIL, SMS 

1.  
System umożliwiać wysyłanie powiadomień o różnych zdarzeniach zachodzących w 
systemie dziedzinowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak e-mail, 
SMS. Dostęp do usługi wysyłki SMS na potrzeby opisywanej funkcjonalności dostarczy 
Zamawiający. 

2.  

Wymagane funkcjonalności systemu muszą być oparte min. o poniższe komponenty: 
 rejestr zgód, 
 funkcjonalność obsługi pism elektronicznych, 
 komunikacja z systemem dziedzinowym, 
 serwer pocztowy urzędu, 
 serwis SMS-owy (dostęp do usługi wysyłki SMS na potrzeby opisywanej 

funkcjonalności dostarczy Zamawiający). 

3.  

Funkcjonalności systemu muszą umożliwiać wyszukiwanie i pobieranie informacji 
spersonalizowanych z systemu dziedzinowego, w celu ich publikacji w ramach 
internetowej platformy usług finansowo-podatkowych, min. w zakresie: 

 informowania o zadłużeniu lub nadchodzących terminach płatności na dzień 
generowania powiadomienia, 

 informowania o wystawionych upomnieniach z ewidencji upomnień, 
 informowania o wystawionych tytułach wykonawczych z ewidencji tytułów 

wykonawczych. 

4.  

W ramach funkcjonalności w systemie musi być możliwy wybór odpowiednich 
kontrahentów/podatników (wg przygotowanych filtrów) oraz wygenerowania dla nich 
spersonalizowanych informacji (w zależności od sytuacji będzie ona dotyczyła konkretnej 
sprawy, a jej treść będzie definiowana przez użytkownika, oparta jednak o zdefiniowane 
przez administratora ogólne reguły, np.: dla danego kontrahenta o konkretnym numerze 
telefonu wysyłane są tylko konkretne rodzaje informacji: kwota i data). Konfiguracja 
treści przesyłanych komunikatów musi odbywać się w oparciu o istniejące mechanizmy 
konfiguracji pism elektronicznych. 

5.  Administrator musi sam decydować kiedy i do kogo wysłać informacje. 

6.  
W systemie musza być dostępne rodzaje wysyłki: 
• wysyłka SMS – ma umożliwić przekazanie krótkiej informacji tekstowej, 

• wysyłka E-mail ma umożliwić wysłanie wiadomości e-mail na podstawie 
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funkcjonalności obsługi pism elektroniczne. 

7.  
W systemie musi być możliwe zdefiniowanie następujących składników wiadomości e-

mail: 
• tematu wiadomości,  
• tekstu wiadomości, 

• zdefiniowanych załączników. 

8.  
W systemie po wygenerowaniu pism/informacji – musi następować przejście do 
ewidencji pism elektronicznych w kontekście wygenerowanych informacji. Dopiero po 
zatwierdzeniu wygenerowanych pism/informacji automaty muszą rozsyłać przygotowaną 
informację.  

9.  W systemie musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu realizacji wysyłki wiadomości 
SMS, e-mail. 

 
4.1. Minimalne warunki i funkcjonalności do dopuszczalnej zmiany systemu obiegu 

dokumentów 
 
Zamawiający dopuszcza ewentualność wymiany użytkowanego obecnie systemu obiegu 
dokumentów elektronicznych pod warunkiem zachowania równoważności oferowanych 
produktów z poniżej opisanymi funkcjonalnościami. Zamawiający jako zasadę generalną 
oczekuje, iż przeprowadzony proces wymiany systemu obiegu dokumentów elektronicznych 
zachowa pełną możliwość dostępu do danych archiwalnych co najmniej w zakresie 
zapewniającym uzyskanie informacji o fakcie istnienia lub braku dokumentu poprzez 
przeszukiwanie i przeglądanie tzw. metadanych (podstawowe informacje o dokumencie), 
a w konsekwencji zapewniając ciągłość działania Urzędu Miasta Legnica, a także poprawną 
kontynuację zadań, spraw i procesów integracji z systemami backoffice. 
 
Lp. Wymagania minimalne systemu 
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNEJ 

W-1  

System musi być w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a w 
szczególności: 

a) Rozporządzenia 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, 

b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
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sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
c) USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

W-2  Praca podstawowa przez przeglądarkę internetową. 
W-3  Uwierzytelnianie użytkowników zintegrowane z uwierzytelnianiem na bazie usług 

katalogowych. 
W-4  System musi umożliwiać przeglądanie list spraw i dokumentów oraz innych 

elementów systemu w postaci listy kafelek lub listy tabelarycznej. 

W-5  
System musi posiadać wbudowaną, wewnętrzną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. 
Takie rozwiązanie umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy wieloma instancjami 
systemu. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „OBSŁUGI DOKUMENTÓW” 
W-6  System musi realizować wykonanie odwzorowania cyfrowego dokumentu 

wpływającego do Jednostki. 

W-7  

Dokument musi być opisywany następującymi metadanymi: 
 Numer/ identyfikator – nadawany automatycznie, 
 Oznaczenie komórki – pole słownikowe, do której kwalifikowany jest dokument, 
 Rodzaj / kategoria dokumentu – pole słownikowe np.: faktura, decyzja. 
 Dane teleadresowe zawierające minimum następujące pola (wspomagane TERYT): 

 Osoba prawna lub fizyczna, 
 Skrót, 
 Nazwa albo nazwisko i imię 
 NIP, 
 REGON albo PESEL, 
 Skrytka pocztowa, 
 Miasto, 
 Kod pocztowy, 
 Ulica, 
 Numer budynku, 
 Numer lokalu, 
 Kraj, 
 Województwo, 
 Powiat, 
 Gmina, 
 Osoba kontaktowa w przypadku osoby prawnej 

 Adresat (system musi umożliwiać wpisanie ręczne bądź dokonanie wyboru z bazy kontaktowej), 
 Data ważności, 
 Data wpływu,  
 Data na piśmie, 
 Oznaczenie dokumentu jako: „pilny”, 
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 Numer nadawczy, 
 Zewnętrzny znak dokumentu  (numer zawarty na piśmie – znak pisma, nr faktury itp.), 
 Sposób dostarczenia – wybór pola ze słownika np.: list zwykły, e-mail itd., 
 Opis dokumentu, 
 Słowa kluczowe, 
 Lokalizacja fizyczna, 
 Dowolnie zdefiniowane pola – dostosowywane do wybranej kategorii rejestrowanego dokumentu Numer dokumentu musi być generowany zgodnie z kolejnością wpływu 

W-8  System musi umożliwiać obsługę pism składanych w postaci elektronicznej: pocztą 
elektroniczną, na nośnikach cyfrowych. 

W-9  
System musi wspomagać rejestrację wielu dokumentów z jednej przesyłki 
wpływającej (koperta zawierająca wiele dokumentów od tego samego nadawcy) 
poprzez możliwość wykorzystania całego zestawu danych z rejestracji poprzedniego 
pisma poprzez użycie schowka. 

W-10 System musi pobierać dane adresowe z bazy adresowej, a w razie braku danych o 
osobie fizycznej bądź prawnej musi nastąpić wprowadzenie jej do ewidencji. 

W-11 System musi posiadać funkcjonalność przekazywania odwzorowania cyfrowego do 
więcej niż jednego użytkownika, bez konieczności jego powielania. 

W-12 Musi być możliwa jest modyfikacja – uzupełnianie bądź zmiana metadanych 
w systemie. 

W-13 
Informacja o odebraniu pisma przez użytkownika wraz z możliwością wydruku 
przedmiotowego potwierdzenia (na stronie A4 lub A5), musi zawierać oznaczenie 
pisma, datę oraz godzinę odbioru pisma przez użytkownika. 

W-14 Musi być możliwość dołączenia dokumentów, połączeń/powiązań z dokumentami, 
elementów w formie elektronicznej. 

W-15 Musi być możliwość nadania numeru archiwalnego na dokumencie, bez konieczności 
tworzenia sprawy oraz zarchiwizowanie dokumentu. 

W-16 
System musi umożliwiać automatyczne przygotowanie podglądów dokumentów 
w postaci plików PDF, co najmniej dla takich typów dokumentów jak: doc, docx, html, 
htm, xls, xlsx, rtf, png, jpg, bmp, txt. 

W-17 Zeskanowany obraz lub automatycznie przygotowany podgląd dokumentu musi być 
prezentowany jest zawsze w centralnej części widoku dokumentu. 

W-18 
System musi umożliwiać oznaczenie każdego pisma unikalnym kodem kreskowym 
wygenerowanym przez system podczas rejestracji oraz naniesienie tego kodu 
kreskowego na podgląd wcześniej zeskanowanego dokumentu. 

W-19 System musi posiadać możliwość dołączania do dokumentów: 
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 Obrazu dokumentu (odwzorowania cyfrowego) 
 Elementów w formie elektronicznej (w tym plików multimedialnych) 
 Notatek 
 Terminów z terminarza 
 Powiązań z innymi dokumentami 

W-20 

System musi być wyposażony w mechanizm akceptacji, który umożliwia co najmniej: 
 Akceptację przez jednego użytkownika – element jest zaakceptowany tylko przez jednego użytkownika (np.: jeden z jeden) 
 Przesłanie dokumentu do wielu i akceptację przez jednego z nich – element jest zaakceptowany, gdy tę operację wykona jeden z grupy użytkowników (np.: jeden z trzech) 
 Przesłanie i akceptację przez wielu użytkowników – element jest zaakceptowany, gdy tę operację wykona większość użytkowników (np.: dwóch z trzech) 
 Przesłanie i akceptację przez wszystkich – element jest zaakceptowany, gdy tę operację wykonają wszyscy użytkownicy (np.: trzech z trzech) 

W-21 
System musi posiadać funkcję predefiniowania ścieżek akceptacji. Poprzez ścieżkę 
akceptacji należy rozumieć automatyczne wytypowanie kolejnych akceptujących wg 
schematu i automatyczne przekazywanie dokumentów pomiędzy akceptującymi 
użytkownikami. 

W-22 Użytkownik dokonujący zmiany w dokumencie musi mieć możliwość zdecydowania 
czy zmiana powinna powodować utworzenie nowej wersji dokumentu. 

W-23 
Dokumenty w systemie muszą być wersjonowane w taki sposób, że modyfikacja 
metadanych, obrazu dokumentu, załączonych plików i formularzy może powodować 
powstanie nowej wersji dokumentu. 

W-24 System musi umożliwiać rozesłanie dokumentu na wskazany adres e-mail (także 
podpisanego cyfrowo). 

W-25 System musi umożliwiać automatyczne połączenie dokumentu ze sprawą 
o identycznym znaku. 

W-26 
System musi umożliwiać tworzenie tzw. dokumentów roboczych. Jego utworzenie 
wymaga podania jedynie opisu. Dodatkowe informacje muszą być wymagane 
i walidowane dopiero podczas zamiany dokumentu roboczego na właściwe pismo 
finalne. 

W-27 System musi posiadać możliwość rezerwacji numeru dokumentu. 
W-28 System nie musi wprowadzać ograniczeń technologicznych dla formatów 

przetwarzanych dokumentów. 
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „OBSŁUGI SPRAW” 

W-29 Sprawa – możliwość utworzenia dowolnej liczby spraw z jednego dokumentu. 
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W-30 Każdy uprawniony użytkownik musi posiadać możliwość tworzenia spraw 
z dokumentów. 

W-31 Musi być Możliwość utworzenia dodatkowej sprawy w ramach sprawy już istniejącej. 

W-32 
System musi posiadać możliwość dołączania do spraw: 
 Dokumentów (odwzorowań cyfrowych) 
 Elementów w formie elektronicznej (w tym plików multimedialnych) 
 Notatek 
 Terminów z terminarza 

W-33 

Sprawa musi posiadać następujące możliwości: 
 Połączenie z istniejącą sprawą 
 Powiazanie sprawy z podmiotem, którego ta sprawa dotyczy 
 Tworzenie spraw podrzędnych bądź nadrzędnych 
 Dodanie bądź uzupełnienie metadanych 
 Nadanie znaku sprawy zgodnie z JRWA 
 Datę rozpoczęcia 
 Datę planowanego zakończenia 
 Datę zakończenia 
 Uwagi 

W-34 Musi posiadać możliwość wglądu do sprawy z poziomu dokumentu oraz wglądu do 
dokumentu z poziomu spraw. 

W-35 System musi umożliwiać, prowadzącemu sprawę, udzielenie dostępu do akt sprawy 
innym użytkownikom. 

W-36 Nie wymaga się konieczności przydzielania użytkownikom wszystkich akt sprawy, akta 
sprawy mogą być przydzielane innym użytkownikom wybiórczo. 

W-37 System musi umożliwiać dostęp do tych samych informacji dowolnej/wyznaczonej 
grupie użytkowników bez pojawienia się konfliktów w jednym czasie. 

W-38 Musi być zapewnione blokowanie dostępu do sprawy/dokumentu użytkownikowi, 
któremu wcześniej przydzielono sprawę/dokument. 

W-39 
Użytkownik prowadzący sprawę musi posiadać uprawnienia nadawania znaku sprawy 
na każdym etapie prowadzonej sprawy, przy założeniu, w trakcie bądź przy 
zakończeniu sprawy. 

W-40 Użytkownik musi mieć możliwość nadania/zmiany znaku sprawy zakończonej oraz 
możliwość zmiany numeru archiwalnego. 

W-41 System musi posiadać możliwość blokowania znaku sprawy, który został już użyty. 
W-42 Użytkownik prowadzący sprawę musi posiadać możliwość na każdym etapie 

prowadzonej sprawy modyfikacji metadanych. 
W-43 Musi być możliwość przekazywania sprawy do prowadzenia jednemu użytkownikowi 

bądź wielu, z wyznaczeniem Prowadzącego sprawę bez utraty dostępu do sprawy. 
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W-44 
System musi umożliwiać określenie cykliczności przypomnień realizacji sprawy 
poprzez definiowanie czasu przez użytkownika, gdzie system powiadamia 
o kończącym się terminie. 

W-45 System musi posiadać funkcję umożliwiającą prowadzenie korespondencji seryjnej, 
względem podmiotów połączonych z dokumentem. 

W-46 
System musi umożliwiać automatycznie grupowanie elementów należących do 
sprawy rozdzielając takie elementy jak: dokumenty, pliki, notatki, formularze. 
Dodatkowo w widoku pogrupowanych elementów sprawy musi istnieć możliwość 
zawężenia liczby widocznych elementów za pomocą filtrowania m. in. wg nazwy, 
kategorii, dat.  

W-47 

System musi umożliwiać przeglądanie historii zmian dotyczącej elementów 
z określeniem czasu i opisu zmian, informacja o osobach, które tych zmian dokonały, 
elementu, którego dotyczy zmiana oraz czynności, której dotyczy zmiana. Konieczne 
musi być umożliwienie filtrowania historii zmian według następujących parametrów: 
• użytkownika, który wykonał operacje, 
• elementu, którego zmiana dotyczy (minimalnie 4 parametry dokument, sprawa, 
notatka, plik), 
• czynności (minimalnie trzy parametry modyfikacja, dodanie, usuniecie). 
System musi wyróżniać zmianę, która nastąpiła poprzez opisanie elementu, w którym 
ta zmiana nastąpiła np.: dodano użytkownika, zmieniono nazwę sprawy, itd. System 
musi posiadać możliwość sortowania historii zmian względem daty wykonania 
operacji. System musi posiadać również możliwość eksportu historii zmian do 
sformatowanego pliku tekstowego, w którym dane oddzielone są separatorami. 
Historia zmian musi obejmować co najmniej zdarzenia w: 
 JRWA, 
 sprawie, 
 dokumencie, 
 strukturze organizacyjnej, 
 koncie użytkownika, 
 bazie teleadresowej, 
 zastępstwie, 
 pliku dołączonym do systemu, 
 notatce tekstowej dołączonej do systemu, 
 rezerwacjach zasobów. 

W-48 
System musi posiadać przypisywanie formularzy do dokumentów wybranych 
kategorii, spraw wybranych kategorii, wybranych rejestrów dokumentów, wybranych 
rejestrów spraw. 

W-49 Użytkownik musi posiadać dostęp do rejestrów zgodnie z nadanymi uprawnieniami. 
W-50 Użytkownik systemu musi posiadać możliwość tworzenia spisów archiwalnych 
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prowadzonych przez siebie spraw. 

W-51 

Spis archiwalny musi być generowany na podstawie znaku sprawy z oznaczeniem 
numeru JRWA z możliwością podziału na: 
 Sprawy zakończone 
 Sprawy w trakcie 
 Sprawy archiwalne 
 Sprawy zawieszone 
 Sprawy usunięte 

W-52 Musi być archiwizowanie spraw zakończonych. 

W-53 

Użytkownik posiadający podwładnych musi mieć wgląd w sprawy oraz dokumenty 
przypisane do nich. Funkcja wyświetlana musi być w widoku tabelarycznym (matrycy) 
poszczególnych użytkowników wraz z informacją ilościową o posiadanych sprawach: 
sumarycznie, przeterminowanych, załatwionych w terminie, załatwionych po 
terminie, oczekujących na załatwienie, anulowanych, zamkniętych; dokumentach 
odebranych, nieodebranych. Opisana informacja musi być dostępna bez konieczności 
wchodzenia w profil poszczególnego użytkownika, ale poprzez widok tabelaryczny. 

W-54 Musi być sortowanie spraw wg wprowadzonych danych np.: po liczbie dziennika, 
dacie wprowadzenia, opisie sprawy itp. 

W-55 System musi zapewniać nadanie dodatkowego atrybutu sprawie, np. kategorii – 
pozwalającego na szybkie filtrowanie/wyszukiwanie spraw. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „FORMULARZY” 

W-56 

System musi posiadać funkcje definiowania formularzy dynamicznych, które mogą 
być powiązane z wybranymi przez administratora kategoriami dokumentów, spraw, 
rejestrami. Formularze muszą pojawiać się w momencie rejestracji lub edycji 
dokumentu, sprawy wybranej kategorii. Każdy formularz musi się składać z dowolnej 
liczby atrybutów. System musi umożliwiać w szczególności zdefiniowanie 
następujących typów atrybutów: 
 pole tekstowe, 
 pole liczbowe, 
 pole opisu (bez ograniczenia rozmiaru), 
 pole wyboru (radio button), 
 przycisk opcji (checkbox), 
 pole kombi, 
 pole listy, 
 pole daty, 
 pole pracownicy (użytkownicy systemu), 
 pole adresaci (zarejestrowani w bazie kontakty), 
 sekcja powtarzalna.  

W-57 Formularze dynamiczne muszą stanowić integralną część metadanych dokumentu 
i dlatego metadane zapisane w formularzach muszą być wersjonowane wraz 
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z pozostałymi metadanymi dokumentu. 
W-58 System musi być wyposażony w mechanizm budowania definicji formularzy.  
W-59 Przygotowanie typowych formularzy musi być możliwe bez dodatkowej wiedzy 

z dziedziny programowania.  

W-60 
Edytor formularzy musi umożliwiać zdefiniowanie i wykorzystanie walidacji 
poszczególnych pól formularza, w szczególności zgodność ze wzorcem określonym 
wyrażeniem regularnym.  

W-61 Budowanie formularzy musi odbywać się z wykorzystaniem mechanizmu „przeciągnij 
i upuść” dla umieszczania na nich poszczególnych elementów.  

W-62 Użytkownik musi zdecydować o rozmieszczeniu elementów składowych formularza 
zarówno w pionie jak i w poziomie.  

W-63 Musi istnieć możliwość ponownego wykorzystania tego samego formularza 
w szczególności utworzenia nowego formularza na podstawie już istniejącego.  

W-64 Musi istnieć możliwość utworzenia, zapisania i późniejszego wykorzystania danej 
wersji formularza. 

W-65 System musi posiadać formularze do spraw jak również do dokumentów i rejestrów. 
W-66 System musi posiadać funkcjonalność wiązania formularzy z szablonami 

dokumentów. 

W-67 
Musi być możliwość edycji listy wartości pól formularzy typu „lista rozwijana” 
polegająca na możliwości dodawania kolejnych wartości lub blokowania użycia 
wartości wcześniej wprowadzonych. 

W-68 System musi posiadać możliwość eksportu danych z formularzy do co najmniej 
jednego z formatów: xls, csv. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „OPERATORA” 
W-69 Moduł aplikacji operatorskiej musi pozwalać na zeskanowanie dokumentu 

a następnie wprowadzenie go do systemu. 

W-70 
Skanowane dokumenty muszą pojawiać się na liście, która umożliwi grupowe 
wprowadzenie dokumentów do systemu, poprzez zaznaczenie na liście skanów 
dokumentów, pola typu np.: checkbox. Aplikacja musi umożliwiać grupowe 
zaznaczenie wszystkich dokumentów np. klikając w nagłówek tabeli w kolumnie 
odpowiedzialnej za zaznaczanie dokumentów. 

W-71 
Aplikacja operatorska musi umożliwiać dokonanie transformacji zeskanowanego obrazu, co najmniej o następujące opcje: 
 Obrót skanu (obrazu dokumentu) o / co 90 stopni w dowolną stronę 
 Wybranie opcji pokazywania miniatur stron w przypadku skanu wielostronicowego 
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 Możliwość wyboru określonych stron 
 Możliwość zamiany kolejności stron 
 Możliwość usuwania stron 

W-72 

Aplikacja operatorska musi umożliwiać zdefiniowanie następujących trybów skanowania: 
 Wszystkich skanowanych dokumentów / stron jako jeden plik – jeden dokument, 
 Wszystkich skanowanych dokumentów / stron jako oddzielne pliki – oddzielne dokumenty, 
 Możliwość dodawania nowych stron do dokumentu 
 Możliwość powiązań zeskanowanych już dokumentów 
 Możliwość skanowania dokumentu jako jeden dokument, nawet w przypadku gdy podajnik skanera nie pozwala na wprowadzanie wszystkich kartek dokument za jednym razem (skanowanie ciągłe do jednego pliku). 

W-73 Moduł operatora musi umożliwiać działanie mechanizmu OCR po stronie serwera 
i musi umożliwiać rozpoznawanie tekstu automatycznie, bez udziału użytkownika. 

W-74 
Moduł operatora musi posiadać możliwość współpracy ze zintegrowanym 
mechanizmem skanowania dokumentów i rozpoznawania tekstu – OCR. OCR jest 
zintegrowany z oferowanym systemem w taki sposób by nie było konieczności 
uruchamiania dodatkowego oprogramowania. 

W-75 Musi być możliwy automatyczny import zeskanowanych dokumentów. 

W-76 
Okno rejestracji dokumentu wywołane z poziomu modułu skanowania masowego 
musi prezentować zarówno widok zeskanowanego dokumentu jak i formularza 
metadanych. 

W-77 Musi być możliwość zeskanowania, zarejestrowania i poprawnego wyświetlania 
dokumentu zeskanowanego dwustronnie. 

W-78 Musi być inteligentne usuwanie pustych stron w zeskanowanych dokumentach. 
W-79 Silnik OCR musi poprawnie rozpoznawać dokumenty w języku polskim. 
W-80 Plik z edytowalną treścią rozpoznanego tekstu musi zostać automatycznie dołączony 

do dokumentu. 
W-81 Skanowanie musi być realizowane bezpośrednio z poziomu wbudowanego narzędzia 

zintegrowanego z systemem.  
W-82 OCR musi być dostępny z poziomu dokumentu. Wykonanie żądania rozpoznania treści mechanizmem OCR musi być realizowane na żądanie użytkownika.  
W-83 Użytkownik pracujący w module operatora musi posiadać możliwość opisania 

dokumentu metadanymi. 
W-84 System musi umożliwić zabezpieczanie rejestrowanych dokumentów wykorzystując 

mechanizm sum kontrolnych. 
W-85 System musi posiadać możliwość rejestracji dokumentu w postaci samych 
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metadanych, bez konieczności dołączania obrazu cyfrowego. 

W-86 

Dokumenty rejestrowane w Systemie muszą dzielić się na: 
 dokumenty przychodzące, 
 dokumenty wychodzące, 
 dokumenty wewnętrzne, 
 dokumenty wewnętrzne – robocze (Oznaczenie dokumentu jako roboczego oznacza, że nie zostanie on automatycznie przekazany odbiorcy, a po zmianie statusu dokumentu z roboczego na wewnętrzny odbiorca otrzyma wyłącznie zaakceptowaną wersję dokumentu) 

W-87 Musi być możliwość przekazania dokumentów przychodzących oraz dokumentów 
wewnętrznych do dowolnej liczby użytkowników, bez konieczności powielania. 

W-88 
Musi być możliwość generowania wykazów z dokumentów wychodzących: 
 Przesyłek poleconych 
 Przesyłek poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
 Przesyłek nadanych 

W-89 Musi być możliwość eksportowania do co najmniej następujących formatów: XLS, 
DOC z możliwością wydruku względem wyboru wg Metadanych. 

W-90 Musi być możliwość wyszukiwania po metadanych. 
W-91 Uzyskanie pełnej informacji o dokumencie np.: odbiorcy, powiązane sprawy, 

przypisanie do dziennika/spisu, znak sprawy. 
W-92 Musi być możliwość sortowania wprowadzonych dokumentów do systemu wg 

składowych metadanych. 
W-93 Musi być możliwość przesyłania dokumentów pomiędzy osobami pełniącymi rolę 

kancelarzystów, bez utraty nadanego numeru dokumentu w systemie. 

W-94 
System musi umożliwiać śledzenie lokalizacji fizycznej oryginalnego dokumentu, gdy 
jest on przekazywany wewnątrz jednostki. Mechanizm musi uwzględniać funkcję 
potwierdzenia odebrania oryginału przez osobę, której dokument przekazano.  

W-95 System musi dawać możliwość żądania wydania oryginału. 
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „REJESTRY” 

W-96 

System musi definiować wzorce rejestrów wraz z numeracją, takie jak:  
a. Centralny rejestr dokumentów przychodzących 
b. Centralny rejestr dokumentów wychodzących 
c. Centralny rejestr dokumentów wewnętrznych 
d. Budowane automatycznie spisy spraw dla każdej grupy spraw (JRWA) w każdej 

komórce organizacyjnej 
e. Możliwość definiowania własnych rejestrów dokumentów i spraw 

W-97 System musi posiadać funkcjonalność nadawania uprawnień do rejestrów 
z podziałem: 
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 Uprawnienie dodawania/edycji 
 Uprawnienie podglądu 

W-98 Musi posiadać uprawnienie edycji i podglądu rejestru, skutkuje też udzieleniem tych 
samych uprawnień do dokumentów znajdujących się w tych rejestrach. 

W-99 System musi posiadać mechanizm definiowania formularzy do rejestrów. 

W-100 
System musi zawierać funkcjonalność eksportu danych do plików, w co najmniej 
jednym z formatów: xls, doc, pdf oraz wydruku. System musi zawierać możliwość 
ograniczenia zakresu eksportowanych danych na podstawie daty 
wszczęcia/zakończenia sprawy. 

W-101 
Musi być wyszukiwanie zaawansowane za pomocą gromadzonych danych 
w rejestrach. Po wyświetleniu wyniku wyszukiwania system posiada funkcję eksportu 
danych do plików, w co najmniej jednym z formatów: xls, doc, pdf w celu 
opracowania oraz wydruku. 

W-102 Musi być wyświetlanie spisów w oddzielnych folderach, z podziałem na poszczególne 
lata. 

W-103 System musi pozwalać na określenie przedziału dat rejestracji dokumentów, które 
mają być prezentowane w rejestrze. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „ASYSTENTA” 
W-104 System musi posiadać moduł „Asystenta”, prezentujący użytkownikom listę 

elementów, które zostały im przydzielone do realizacji. 

W-105 
Elementy muszą być wyróżnione w sposób umożliwiający natychmiastową 
identyfikację i natychmiastowe wykonanie operacji, celem której element został do 
użytkownika przydzielony oraz natychmiastowe zapoznanie się z treścią dokumentu. 

W-106 Elementy muszą posiadać możliwość filtrowania wg kryteriów co najmniej nazwy, 
terminu realizacji, oraz sortowania wg priorytetu realizacji. 

W-107 
Użytkownik musi posiadać możliwość samodzielnego definiowania szczegółowej listy 
wcześniej przydzielonych mu elementów do realizacji, poprzez dokonanie wyboru 
elementów i zdefiniowanie ich kolejności. 

W-108 Budowanie szczegółowej listy elementów do realizacji musi być intuicyjne i oparte 
o mechanizm przeciągnij i upuść. 

W-109 System musi umożliwiać automatyczne usunięcie elementu z listy do realizacji, po tym 
jak użytkownik wykonał daną operację. 

W-110 Uprawnieni użytkownicy nie muszą być ograniczeni poprzez system do wykonania 
wyłącznie tej operacji, celem której element został przydzielony. 

W-111 System musi umożliwiać przydzielanie dokumentów do tzw. puli użytkowników. Musi 
być możliwe pobieranie dokumentów oraz ich zwrot do puli. Ten mechanizm musi 
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umożliwiać pobieranie dokumentów przez pracowników aktualnie dostępnych lub 
najmniej obłożonych. 

W-112 System musi prezentować użytkownikowi liczbę elementów, które zostały mu 
przydzielone do realizacji. 

W-113 Użytkownik musi mieć możliwość samodzielnego dołączenia elementu do listy do 
realizacji. 

W-114 
System musi zapewniać automatyczne sortowanie elementów w „Asystencie Dnia” 
względem dat przydzielenia, terminu wyznaczonego na realizację, priorytetu 
wyznaczonego przez zlecającego działanie. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „KOMUNIKACJA” 

W-115 
System musi posiadać przesyłanie notatek wewnętrznych pomiędzy użytkownikami, 
które nie muszą być powiązane ze sprawami bądź dokumentami. Moduł ten musi 
pełnić funkcję informacyjną. 

W-116 Notatka musi być dołączona do sprawy lub do dokumentu, lub też pozostawiona bez 
powiązania. 

W-117 

Edytor notatek dostępny w systemie musi pozwalać przynajmniej na takie 
podstawowe operacje formatowania tekstu jak: 
 Wybór czcionki 
 Wybór rozmiaru czcionki 
 Określenie nagłówków 
 Pogrubienia, pochylenia, podkreślenia lub przekreślenia czcionki 
 Wstawiania tabel 
 Ustawienia tekstu: do lewej, do prawej, do środka, wyjustowanie 
 Punktowanie 
 Akapity 
 Indeks górny, indeks dolny 
 Wklejanie z edytorów zewnętrznych z możliwością usunięcia formatowania 
 Kolorowanie czcionek i tła 

W-118 Notatki wysyłane muszą być rozdzielane od notatek odbieranych. 
W-119 Moduł komunikacja musi pozwalać na wydawanie poleceń służbowych. 
W-120 Polecenia służbowe muszą zostać oznaczone jako wykonane. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „USTAWIENIA” 

W-121 
Każdy użytkownik musi mieć możliwość wybrania ustawień systemu najbardziej mu 
odpowiadającemu. System musi umożliwiać konfigurację kolumn widocznych oraz 
ukrytych, ustawienie dowolnej kolejności wyświetlanych kolumn, możliwość 
wyświetlania pełnych bądź skróconych opisów dokumentów i/lub spraw. 

W-122 System musi umożliwiać włączenie i wyłączenie powiadamiania o aktualizacjach 
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w sprawach i dokumentach indywidualnie dla każdego użytkownika.  
W-123 System musi umożliwiać włączenie/wyłączenie powiadamiania o nowych notatkach. 
W-124 System musi umożliwiać użytkownikowi sortowanie dokumentów oraz spraw pod 

względem kolumn widocznych. 
W-125 W zakresie personalizacji użytkownik musi  ustalić nowe /zmienić hasło dostępu do 

konta. 

W-126 
Każdy użytkownik musi mieć możliwość wyboru i dostosowania swojej 
strony/modułu startowego, który zostanie mu zaprezentowany przez system 
bezpośrednio po zalogowaniu. 

W-127 Każdy użytkownik musi mieć możliwość ustawienia skrótów klawiaturowych do 
wszystkich modułów i funkcji systemu. 

W-128 System musi umożliwiać ustalenie domyślnego celu przydzielenia dokumentu. 
W-129 System musi umożliwiać ustalenie domyślnego celu przydzielenia sprawy. 
W-130 System musi umożliwiać określenie domyślnej komórki organizacyjnej, na którą 

rejestrowany jest dokument. 

W-131 
System musi umożliwiać użytkownikowi określenie domyślnego trybu edycji 
dokumentu: z utworzeniem nowej wersji po edycji lub z zapisaniem zmian do 
bieżącej wersji dokumentu. 

W-132 System musi umożliwiać użytkownikowi określenie czy prezentowane mają być 
wyłącznie dokumenty aktywne, czy również zakończone. 

W-133 System musi umożliwiać użytkownikowi określenie czasu prezentacji informacji 
systemowych, w tym informacji o wystąpieniu ostrzeżenia. 

W-134 System musi umożliwiać użytkownikowi określenie liczby elementów 
prezentowanych na listach. 

W-135 
System musi umożliwiać użytkownikowi włączenie powiadamiania o kończącym się 
terminie dokumentów, spraw w podziale na dokumenty wychodzące, przychodzące 
i wewnętrzne 

W-136 System musi umożliwiać użytkownikowi włączenie powiadomień o kończących się 
terminach spraw i dokumentów pracowników podwładnych. 

W-137 System musi umożliwiać użytkownikowi włączenie powiadomień o zmianie stanu 
wniosku urlopowego. 

W-138 System musi umożliwiać użytkownikowi włączenie powiadomień o nowoutworzonym 
zastępstwie. 

W-139 System musi umożliwiać użytkownikowi włączenie powiadomień o nowoutworzonych 
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delegacjach. 
W-140 System musi umożliwiać użytkownikowi włączenie powiadomień 

o nowoutworzonych/usuniętych rezerwacjach.  
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „POMOC” 

W-141 Moduł musi zapewnić możliwość wyświetlenia okna kontekstowego powiązanego 
z aktualnie wybraną funkcją. 

W-142 
Moduł musi posiadać instrukcję w języku polskim, zawierającą wyszukiwarkę 
(możliwość wyszukiwania po słowach kluczowych, index). Dostarczone instrukcje 
muszą wyjaśniać działanie systemu oraz pokazywać na przykładach, jak 
użytkownik/administrator może wykonać w systemie typowe zadania. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „REGUŁY” 

W-143 

System musi posiadać mechanizm reguł umożliwiający sortowanie dokumentów, 
spraw względem folderów, do których dostęp ma użytkownik. Funkcja musi 
umożliwiać stworzenie reguły względem następujących parametrów opisujących: 
 Dokument: 

o Opis dokumentu – względem części lub całego opisu, 
o Kategoria, 
o Sposób dostarczenia (np.: email, ręcznie), 
o Przekazania w celu 
o Oznaczenia flagą (ważny, pilny), 
o Przekazany przez (wybór, określonego użytkownika systemu, który przekazał dokument), 
o Nadawca/Odbiorca. 

 Sprawa: 
o Przekazana przez (wybór określonego użytkownika systemu, który przekazał sprawę), 
o Nazwa sprawy – względem części lub całej nazwy, 
o Znak sprawy – względem części lub całego znaku, 
o Priorytet (pilna, ważna, zwykła), 
o Stan (zawieszona, w toku, zamknięta). Mechanizm musi działać analogicznie do tworzenia reguł w popularnych programach 

pocztowych np. Outlook czy Thunderbird. 
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „KSIĄŻKA ADRESOWA” 

W-144 

System musi posiadać wbudowany mechanizm tworzenia słowników miejscowości i 
ulic oraz umożliwiać powiązanie tych danych z podziałem terytorialnym kraju na 
gminy, powiaty i województwa. Podczas wykorzystywania informacji zawartych np.: w 
bazie adresów musi automatycznie wypełniać pola formatki powiązane z danymi 
słownikowymi. Możliwe jest np.: wypełnienie danych adresowych (np.: pełna nazwa, 
ulica, numer budynku, lokalu, kod pocztowy, miasto, NIP itd.) po odnalezieniu go w 



 

 
Projekt pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Strona 46 z 138  

bazie adresowej systemu. 
W-145 System musi posiadać wbudowany słownik TERYT składający się z miejscowości oraz 

ulic uzupełniony o słownik kodów pocztowych. 
W-146 System musi posiadać możliwość rozbudowy oraz modyfikacji książki adresowej.  

W-147 
System umożliwia zarządzanie książką kontaktów zarówno 
 W ramach kontaktów wewnętrznych (użytkownicy systemu)  
 W ramach kontaktów zewnętrznych. 

W-148 
System musi pozwalać na wybór podmiotu podczas rejestracji dokumentu z książki 
adresowej. Po wprowadzeniu 3 znaków z nazwy podmiotu system musi 
zaproponować listę dostępnych do wyboru podmiotów, a w przypadku wyboru 
podmiotu z zaproponowanych wypełnia wszystkie zdefiniowane w książce adresowej 
pola opisujące podmiot (dotyczy danych wprowadzonych do książki adresowej). 

W-149 
Baza adresowa musi posiadać podział na kontakty dostępne publicznie dla wszystkich 
użytkowników systemu i kontakty prywatne dostępne dla użytkownika, który dany 
kontakt wprowadził. 

W-150 
System musi rozróżniać osoby fizyczne, prawne, a także pozwalać administratorom na 
tworzenie kontaktów zarządzanych centralnie, a użytkownikom kontaktów wspólnych 
oraz własnych. Użytkownicy muszą mieć możliwość tworzenia własnych grup 
interesantów. 

W-151 
System musi zapewniać wersjonowanie pozycji bazy adresowej w taki sposób, że 
zmiana danych podmiotu odnosi skutek dla noworejestrowanych dokumentów, a 
poprzednie wersje dokumentów pozostają niezmienione. 

W-152 
System musi umożliwiać łączenie kontrahentów w bazie adresowej w taki sposób, aby 
wyszukiwanie dokumentów zdefiniowane dla bieżącej wersji danych kontrahenta 
odnalazło dokumenty dla wszystkich poprzednich wersji danych kontrahenta. 

W-153 
Musi być możliwość wydruku etykiet adresowych na koperty w opcji oddzielnej 
etykiety dla każdego dokumentu lub oddzielnej etykiety dla każdego odbiorcy 
(możliwość wysyłki wielu dokumentów do jednego adresata w pojedynczej kopercie). 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA 
(PKN)” 

W-154 System musi umożliwiać wygenerowanie pocztowej książki nadawczej, zgodnej ze 
wzorem ustalanym przez Pocztę Polską. 

W-155 Moduł PKN musi pozwalać na zdefiniowanie szablonów ustawień dla wybranych 
typów przesyłek, a następnie tworzenie PKN na podstawie wybranego szablonu. 

W-156 W ramach szablonu PKN musi być  możliwość określenia następujących parametrów: 
a) Typ przesyłki: Krajowa/Zagraniczna 
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b) Komórka organizacyjna, dla której szablon będzie dostępny 
c) Źródło danych dla pola masa przesyłki: określane w dokumencie/stała 

wartość/puste 
d) Źródło danych dla pola opłata: określone w dokumencie/wyliczone 

automatycznie z przelicznika/puste 
e) Źródło danych dla pola Numer nadawczy: określone w dokumencie/kolejne 

numery począwszy od wyznaczonej wartości/puste 
f) Wybór identyfikatora dokumentu prezentowanego na wydruku kopert i etykiet 

adresowych: Numer z rejestru dokumentów/Znak dokumentu/Znak dokumentu 
lub numer z rejestru dokumentów, gdy dokument nie został oznakowany. 

g) Określenie źródła danych dla pola Wartość przesyłki: określone 
w dokumencie/puste 

h) Określenie źródła danych dla pola Kwota pobrania: określone 
w dokumencie/puste 

i) Określenie sposobów dostarczenia dostępnych dla PKN tworzonej na podstawie 
szablonu 

W-157 
System musi posiadać przelicznik opłat przesyłek krajowych, zagranicznych 
umożliwiający automatyczne wyliczenie wartości opłaty za przesyłkę w zależności od 
jej parametrów.  

W-158 
System musi umożliwiać wprowadzanie modyfikacji cennika i przelicznika opłat, 
w zależności od kraju, strefy, wagi przesyłki, priorytetu, wartości itp. aktualizacja 
przelicznika jest możliwa bez zmian w oprogramowaniu. 

W-159 System musi umożliwiać zdefiniowanie listy sposobów dostarczenia przesyłek 
wykorzystywane np. przy wyborze innych dostawców usług pocztowych. 

W-160 System musi umożliwiać drukowanie etykiet adresowych dla przesyłek dołączonych 
do PKN.  

W-161 System musi umożliwiać drukowanie kopert dla przesyłek dołączonych do PKN 
z uwzględnieniem różnych wymiarów kopert. 

W-162 System musi umożliwiać zaewidencjonowanie zwrotu przesyłki i jednocześnie 
umożliwiać ponowne nadanie zwróconej przesyłki pod nowy adres. 

W-163 
System musi umożliwiać automatyczne grupowanie przesyłek wysyłanych pod jeden 
adres, w celu minimalizacji kosztów obsługi pocztowej, jak również musi umożliwiać 
wyłączenie wybranych przesyłek z grupowania, gdy konieczne jest np. odrębne 
potwierdzenie odbioru. 

W-164 System musi umożliwiać automatyczne dołączanie dokumentów do PKN, gdy 
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użytkownik określi parametry wysyłki dokumentu. 
W-165 System musi umożliwiać bezpośrednie przejście z przesyłki PKN do właściwego 

dokumentu. 
W-166 System musi umożliwiać wysłanie tego samego dokumentu w formie wielu przesyłek 

adresowanych do różnych odbiorców. 
W-167 System musi umożliwiać dodanie dokumentów do PKN poprzez odczytanie kodu 

kreskowego. 
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „DELEGACJE” 

W-168 System musi umożliwiać zaewidencjonowanie i wydrukowanie polecenia wyjazdu 
służbowego. 

W-169 
System musi umożliwiać zdefiniowanie zastępcy oraz wskazanie, do jakich elementów 
systemu zastępca będzie posiadał uprawnienia: dokumenty i sprawy, akceptacja, 
dekretacja, zastępstwa, terminarze, rezerwacje, pocztowa książka nadawcza, 
delegacje, urlopy. 

W-170 System musi umożliwiać złożenie zapotrzebowania na zaliczkę na pokrycie kosztów 
wyjazdu służbowego. 

W-171 System musi umożliwiać złożenie rozliczenia kosztów podróży służbowej. 
W-172 System musi umożliwiać uzyskanie akceptacji przełożonego w zakresie 

zapotrzebowania na zaliczkę na pokrycie kosztów podróży służbowej. 
W-173 System musi umożliwiać uzyskanie akceptacji polecenia wyjazdu służbowego od 

przełożonego. 
W-174 System musi umożliwiać uzyskanie akceptacji rozliczenia kosztów podróży służbowej 

przez przełożonego i przez pracownika działu finansowego. 
W-175 System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnej liczby przejazdów w ramach podróży 

służbowej. 
W-176 System musi umożliwiać zdefiniowanie środków lokomocji, na podstawie których 

dokonywane będzie rozliczenie kosztów podróży.  

W-177 
System musi dokonywać automatycznego obliczenia kosztów krajowej podróży 
służbowej z uwzględnieniem wysokości diet, zapewnionych pracownikowi posiłków, 
środków lokomocji (tzw. kilometrówka, ryczałt na dojazdy), noclegów (ryczałtów za 
noclegi), innych wydatków, wydatków rozliczonych kartą płatniczą itp. 

W-178 System musi wspierać obsługę delegacji zagranicznych. 
W-179 System musi automatycznie proponować i umożliwiać zdefiniowanie zastępstwa na 

czas trwania podróży służbowej, w chwili składania wniosku na podróż służbową. 
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W-180 
System musi umożliwiać zmianę parametrów finansowych diet, ryczałtów, 
kilometrówek itp. poprzez administracyjną zmianę parametrów bez konieczności 
zmian w oprogramowaniu. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „ZASTĘPSTWA” 
W-181 System, w przypadku ustanowienia zastępstwa, nie może wymagać haseł 

użytkowników zastępowanych. 
W-182 Ustanowienie zastępstwa musi być możliwe do wprowadzenia z poziomu 

użytkownika. 
W-183 W nagłym wypadku ustanowienie zastępstwa musi być możliwe przez przełożonego 

osoby zastępowanej lub administratora 
W-184 System musi posiadać opcje modyfikacji ustanowionych zastępstw np.: zmiana osoby 

zastępującej. 
W-185 Wszystkie operacje wykonywane przez zastępcę muszą być zapisywane w historii.  
W-186 W historii operacji prezentowany musi być zarówno użytkownik zastępujący, jak 

i zastępowany.  

W-187 
Elementy, na których zastępca wykonał jakiekolwiek operacje muszą być 
przedstawione w postaci zbiorczej listy lub raportu. Muszą być prezentowane co 
najmniej zdarzenia dotyczące: logowania zastępującego, dokumentów, spraw, 
zastępstw, pocztowej książki nadawczej, rezerwacji, terminarzy, delegacji, urlopów, 
bazy adresowej. 

W-188 W przypadku ustanowienia zastępstwa, użytkownik zastępujący musi mieć nadane 
pełne uprawnienia do spraw, dokumentów, itp. jak użytkownik, którego zastępuje. 

W-189 
Mechanizm zastępstw musi umożliwiać określenie do jakich elementów należących 
do osoby zastępowanej, zastępca otrzyma dostęp na czas pełnionego zastępstwa. 
Mechanizm zastępstw musi umożliwiać zdefiniowanie dostępu do co najmniej 
następujących elementów: dokumenty i sprawy, akceptacja, dekretacja, zastępstwa, 
terminarze, rezerwacje, pocztowa książka nadawcza, delegacje, urlopy. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „URLOPY” 
W-190 System w module musi umożliwiać wprowadzenie niezbędnych informacji do 

poprawnego wyliczania urlopów użytkowników posiadających. 

W-191 

Moduł musi umożliwiać wprowadzanie informacji, takich jak: 
 ilość dni urlopu wypoczynkowego za rok bieżący 
 ilość dni urlopu wypoczynkowego za lata ubiegłe 
 ilość dni urlopu dodatkowego 
 ilość dni urlopu dodatkowego "szkodliwe" 
 ilość dni urlopu na żądanie 
 ilość dni urlopu z tyt. opieki nad dzieckiem 
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 ilość urlopu ojcowskiego 
 ilość dni urlopów szkoleniowych 
 wymiar etatu 
 informacje o zatrudnieniu 

W-192 Użytkownik administrujący w module musi posiadać funkcje obliczania urlopów. 

W-193 
Moduł przy łamaniu roku na podstawie wprowadzonych danych o użytkownikach 
musi naliczać na nowy rok wymiar urlopu, z możliwością korygowania przez 
użytkownika administrującego. 

W-194 System musi udostępniać możliwość wygenerowania raportu urlopowego do 
wydruku.  

W-195 
W mechanizmie raportu urlopowego musi występować w systemie podział na: 
 nowe 
 zweryfikowane 
 zaakceptowane 
 anulowane 

W-196 

Formularz nowego urlopu musi umożliwiać wprowadzenie następujących typów 
informacji: 
 rok 
 data urlopu od dnia oraz do dnia  
 długość urlopu 
 rodzaj urlopu (system zawiera modyfikowalną listę wprowadzonych typów urlopów)  
 Zastępca (z listy użytkowników posiadających możliwość logowania do systemu) 
 uprawnień do zastępstwa co najmniej do elementów: dokumenty i sprawy, akceptacja, dekretacja, zastępstwa, terminarze, rezerwacje, pocztowa książka nadawcza, delegacje, urlopy 
 uwagi 

W-197 Każdy użytkownik systemu musi posiadać możliwość wskazania początku oraz końca 
okresu, w którym będzie zastępowany. 

W-198 
System musi umożliwiać wskazanie użytkowników, którzy mogą zarządzać urlopami 
innych użytkowników w zakresie akceptacji i anulowania wniosków urlopowych oraz 
raportów. Zarządzanie urlopami innych użytkowników musi być na poziomie 
poszczególnych użytkowników, komórek organizacyjnych lub konkretnych stanowisk. 

W-199 
System musi umożliwiać prezentację historii zatrudnienia pracownika, w jakim okresie 
czasu i w jakim wymiarze etatu był zatrudniony i ile dni urlopu w tym czasie mu 
przysługiwało. 

W-200 System musi umożliwiać generowanie wniosku o urlop. 
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „REZERWACJI ZASOBÓW” 

W-201 Administrator systemu musi posiadać możliwość zdefiniowania listy zasobów 
współdzielonych pomiędzy użytkownikami, jak i ustalenia uprawnień dla tych 
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przedmiotów oraz uprawnień do zarządzania nimi. Uprawnienia muszą umożliwiać co 
najmniej określenie: kto posiada uprawnienia do rezerwacji danego zasobu, kto może 
nadawać uprawnienia do rezerwacji danego zasobu, oraz kto może dokonywać 
rezerwacji w imieniu innych użytkowników. 

W-202 System musi umożliwiać dodawanie, modyfikację, usuwanie zasobów przeznaczonych 
do rezerwacji. 

W-203 System musi umożliwiać grupowanie zasobów przeznaczonych do rezerwacji (np.: 
grupa samochody, w której dostępne są konkretne zasoby). 

W-204 

System musi umożliwiać nadawanie uprawnień do pojedynczych zasobów (np.: 
wybranego samochodu) do: 
• możliwość rezerwacji zasobu, 
• do wglądu w rezerwacje, 
• możliwość usuwania rezerwacji zasobu, 
• możliwość rezerwacji zasobu oraz przeglądania rezerwacji z użyciem kalendarza, 
Widoki kalendarza rezerwacji z podziałem co najmniej na: dzień, tydzień, miesiąc. 
Oznaczanie różnym kolorem rezerwacji wykonanych przez różnych użytkowników, 
możliwość dokonania rezerwacji z dokładnością co najmniej 15 minut. 

W-205 Musi być możliwość wykonania rezerwacji w imieniu innej osoby wraz 
z odnotowaniem faktu kto i dla kogo dokonał rezerwacji. 

W-206 
System musi informować użytkownika o rezerwacjach nakładających się. Informacja 
musi być wyświetlana już w momencie próby dodania nakładającego się wpisu 
w rezerwacjach. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „ARCHIWUM SPRAW” 

W-207 

System musi spełniać zadania archiwum zakładowego tzn. umożliwia gromadzenie, 
ewidencję, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie informacji archiwalnych.  
Moduł archiwum musi zapewniać integralność treści dokumentów i metadanych, 
polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzeniem zmian, z wyjątkiem zmian 
wprowadzonych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur. Moduł nie 
musi zezwalać na wprowadzenie zmian do zawartości akt sprawy przekazanych do 
archiwum zakładowego. 

W-208 
System musi posiadać mechanizm umożliwiający przeniesienie wybranych 
dokumentów oraz spraw zamkniętych do archiwum. Sprawy i dokumenty 
przeniesione muszą być nadal dostępne do wglądu. 

W-209 
System musi umożliwiać nadanie uprawnień w zakresie możliwości tworzenia spisów 
zdawczo-odbiorczych oraz przekazywania tych spisów do archiwum zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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W-210 
System musi umożliwiać tworzenie spisów zdawczo - odbiorczych (archiwalnych) 
z wykorzystaniem parametrów: 
 komórka organizacyjna, 
 symbol JRWA. 

W-211 

System musi generować spisy z podziałem na: 
 sprawy zamknięte, 
 sprawy będące w trakcie, 
 sprawy zawieszone, 
 sprawy usunięte, 
 sprawy archiwalne,  
 wszystkie sprawy użytkownika bądź komórki organizacyjnej. 

W-212 
System musi umożliwiać wybór generowanego spisu zdawczo - odbiorczego 
(archiwalnego) według: 
 daty rozpoczęcia, 
 daty zakończenia, 
 liczby porządkowej. 

W-213 System musi umożliwiać wydruk wygenerowanych spisów zdawczo - odbiorczych 
(archiwalnych). 

W-214 
System musi umożliwiać wykonywanie spisów zdawczo odbiorczych przez wybranego 
użytkownika dla wybranych komórek organizacyjnych np.: całego departamentu oraz 
wszystkich komórek podrzędnych w tym departamencie. 

W-215 System musi zapewniać funkcję wydruku opisu teczki, zgodnie z obowiązującym 
wzorem. 

W-216 
System musi umożliwiać udostępnianie akt w formie elektronicznej wybranemu 
użytkownikowi. Mechanizm udostępniania akt musi być analogiczny do udostępniania 
akt w formie papierowej, odpowiednio zmieniony do obsługi akt elektronicznych. 

W-217 
System musi umożliwiać odnotowanie faktu udostępnienia akt przechowywanych 
w formie papierowej, niesklasyfikowanych w formie elektronicznej oraz musi 
umożliwiać dodanie wpisu, który będzie wskazywał na to, że akta w formie 
papierowej zostały udostępnione konkretnej osobie, a także kiedy to nastąpiło. 

W-218 
System musi zapewniać przeszukiwanie zasobu archiwalnego względem metadanych 
opisujących materiały przekazane do archiwum (dokumenty, sprawy i inne elementy 
wytworzone podczas pracy w systemie). 

W-219 System musi umożliwiać automatyczne przygotowanie wniosku do Archiwum 
Państwowego o wydanie zgody na brakowanie akt. 

W-220 System musi umożliwiać przekwalifikowanie kategorii archiwalnej zgodnie z decyzją 
Archiwum Państwowego. 

W-221 System musi umożliwiać zaewidencjonowanie przedłużenia przechowywania akt 
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zgodnie z decyzją Archiwum Państwowego. 
W-222 System musi umożliwiać przygotowanie protokołu brakowania materiałów 

niearchiwalnych przeznaczonych do zniszczenia. 

W-223 
System musi umożliwiać określenie lokalizacji oryginałów dokumentów, 
z uwzględnieniem przesunięć powodowanych przekazywaniem dokumentacji wraz ze 
spisami zdawczo-odbiorczymi 

W-224 System musi umożliwiać grupowanie akt w jednostki archiwalne i grupową zmianę 
lokalizacji oryginałów dokumentów ujętych w tej samej jednostce archiwalnej. 

W-225 System musi zapewniać automatyczne tworzenie sprawy brakowania/archiwizacji 
dokumentacji. 

W-226 
System musi automatycznie weryfikować możliwość przejście do kolejnych kroków 
archiwizacji na podstawie dołączanych do systemu dokumentów (zgody archiwum, 
ekspertyzy, protokoły brakowania itp.). 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU FAKSOWEGO 
W-227 System musi posiadać funkcjonalność integracji z serwerem faksów. 

W-228 
System musi posiadać możliwość automatycznego rejestrowania faksów. Dopuszcza 
się stosowanie aplikacji zewnętrznej do obsługi faksów, o ile nie będzie to wymagało 
wykonywania dodatkowych czynności przez użytkowników. Tzn. aplikacja musi 
automatycznie wprowadzać faks do rejestru dokumentów systemu – ewentualny opis 
dokumentu w systemie jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej. 

W-229 
Faksy wpływające muszą być automatycznie (okresowo) wprowadzane do systemu. 
Faks trafiać musi na listę nowych dokumentów, gdzie każdy z operatorów 
posiadających uprawnienia do dokumentów danej komórki, ma możliwość 
zarejestrowania dokumentu. 

W-230 System musi umożliwiać rejestrowanie faksów wychodzących. 
MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI PODPISU ELEKTRONICZNEGO 

W-231 

Musi istnieć możliwość korzystania z podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego, 
bez konieczności posiadania fachowej wiedzy. Funkcja podpisu elektronicznego 
umożliwia podpisywanie jednego elementu systemu przez wielu użytkowników. 
Funkcjonalność podpisu musi umożliwiać stosowanie podpisu w formacie XADES (ETSI 
TS 101 903 1.3.2 lub nowszy) oraz PKCS7 w zależności od konfiguracji systemu. 
Wymaga się, żeby ESOD zapewniał użycie podpisu opakowanego i opakowującego. 

W-232 
Funkcja podpisu elektronicznego musi umożliwiać poprawne wykorzystanie 
certyfikatów kwalifikowanych pochodzących od wszystkich certyfikowanych 
wystawców 
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W-233 System musi umożliwiać złożenie podpisu na dokumencie lub pliku załączonym do 
sprawy dowolnej liczbie osób.  

W-234 System musi umożliwiać każdemu użytkownikowi zweryfikowanie poprawności 
każdego ze złożonych podpisów. 

W-235 System musi umożliwiać podpisywanie dokumentów i weryfikację dokumentów 
podpisanych Profilem Zaufanym. 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU „TERMINARZY” 

W-236 
System musi posiadać wbudowany mechanizm terminarzy pozwalający na 
definiowanie terminarzy indywidualnych oraz grupowych, umożliwiający ustalanie 
i kontrolę nad terminami. Definiowanie terminarzy jest proste – tzn. opiera się 
o odpowiednie wypełnienie pól formularzy wyświetlanych w aplikacji (przeglądarce 
internetowej). 

W-237 
System musi umożliwiać zarządzanie terminarzami z poziomu panelu 
administracyjnego. Administrator posiadać musi możliwość utworzenia terminarza 
i przypisania go jednemu lub wielu użytkownikom. Dzięki temu w zależności od 
uprawnień przydzielonych do danego terminarza użytkownicy mogą wprowadzać 
i zarządzać terminami w danym terminarzu. 

W-238 
Każdy użytkownik posiadać musi możliwość udostępnienia całego swojego 
terminarza, z uprawnieniami tylko do wglądu lub do zapisu, innemu użytkownikowi 
do wglądu bądź do zapisu. 

W-239 Wymagane jest, by przełożony posiadał wgląd do terminarzy swoich podwładnych. 

W-240 
Dostępne muszą być następujące widoki terminarzy: dzienny, tygodniowy, 
miesięczny. W każdym z tych widoków wyświetlane są informacje na temat 
ustalonych terminów. 

W-241 

Musi być możliwe jest uruchomienie funkcji przypominania o zdarzeniach zapisanych 
w terminarzach. Powiadamianie musi być możliwe za pomocą wyskakującego 
okienka, w którym są wymienione zdarzenia pochodzące ze wszystkich terminarzy, do 
których dostęp ma użytkownik. Musi istnieć możliwość odłożenia przypomnienia o 
zdarzeniach na określony czas dla wszystkich terminów jednocześnie oraz dla każdego 
z osobna lub odrzucenia powiązanego z usunięciem przypomnienia o wybranym 
terminie lub grupie terminów. 

W-242 
System musi umożliwiać dodawanie wybranych spraw, dokumentów i notatek do 
terminarza. System prezentuje dołączone do terminu sprawy, dokumenty i notatki w 
terminarzu i umożliwia podgląd listy połączonych spraw, dokumentów i notatek 
bezpośrednio z terminarza. 

W-243 Sprawy, dokumenty i notatki trzeba dodawać do istniejącego terminu lub utworzyć na 
ich podstawie nowy termin. 
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MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU ADMINISTRACJI SYSTEMEM 

W-244 

a/ system musi posiadać wydzielony moduł administracyjny. Wszystkie czynności 
wykonywane są przez graficzny interfejs użytkownika, dostępny przez przeglądarkę 
WWW. 
b/ system musi umożliwiać administratorowi modyfikację zawartości słowników, 
edycję szablonów, edycji formularzy elektronicznych, zarządzania użytkownikami, 
zarządzania strukturą organizacyjną etc. 
c/ system musi umożliwiać wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej oraz w 
użytkownikach, bez konieczności modyfikacji ścieżek procedowania oraz ręcznego 
przenoszenia spraw do innego użytkownika w przypadku zmiany osoby na stanowisku 
lub na czas zastępstwa. 

W-245 

Wymagane jest, by system posiadał narzędzia umożliwiające jego konfigurację 
poprzez graficzny interfejs: 
 Struktura organizacyjna w formie drzewiastej,  
 Hierarchia kierownicza 
 Baza adresowa 
 Użytkownicy 
 Definicje dokumentów • Kategorie ogólne oraz komórkowe • Cel rozesłania • Formularze • Rejestry 
  Definicje spraw • Kategorie • Stan sprawy  • cel przydzielenia • JRWA • Formularze • Rejestry 
 Definicje formularzy 
 Szablony dokumentów – np. wzory odpowiedzi i wzory wydruków. 
 Definiowanie terminarzy oraz przydzielanie uprawnień dostępu do nich 
 Definicje urlopów 
 Definicje zastępstw 
 Definicje rezerwacji 
 Definicja bazy adresowej 
 Zmianę zawartości i wyglądu okna logowania do systemu oraz podstron systemu i 

dostosowania go do swoich potrzeb (np. nazwa, logo, herb podmiotu). System 
musi udostępniać w tym celu odpowiednie narzędzie. 

INNE, MINIMALNE WYMAGANIA ISTOTNE DLA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU 
W-246 Użytkownik w systemie musi otrzymywać powiadomienia o zmianach zachodzących 
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na jego koncie. Informacje muszą dotyczyć co najmniej: 
 Otrzymania nowego dokumentu, 
 Otrzymania nowej sprawy, 
 Otrzymania notatki wewnętrznej, 
 Dołączenia dokumentu do sprawy, 
 Dołączania do spraw lub dokumentów plików, raportów, plików, notatki tekstowej. 
 Gdy użytkownik ma podwładnych otrzymuje również powiadomienia o dokumentach i sprawach podwładnych 

W-247 System musi posiadać wyszukiwanie według metadanych - proste oraz 
zaawansowane. 

W-248 

System musi umożliwiać wyszukiwanie dokumentów i spraw za pomocą wielu 
kryteriów z możliwością ich łączenia. Zakres wyszukiwania obejmuje całą bazę 
systemu. System posiadać musi mechanizm wyszukiwania po wszystkich atrybutach 
obiektów (standardowe) oraz pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów (na 
podstawie zawartej w nich treści) co najmniej dla formatów: docx, doc, rtf, pdf, txt, 
xml, xls, ppt, odt, html, xhtml, htm. System musi umożliwiać wyszukiwanie także po 
nazwie pliku, jego rozmiarze, dacie utworzenia oraz formacie pliku. 

W-249 

System musi posiadać funkcjonalność korzystania z korespondencji seryjnej 
z możliwością: 
Wybór adresatów – możliwość wyboru podmiotów połączonych ze sprawą (stron 
zainteresowanych). Dostępne są przynajmniej pola: Nazwa (Imię i Nazwisko), Ulica 
i numer domu, Kod i miejscowość, 
 koperty i dokumenty (koperty – umożliwia wydruk seryjny kopert, dokumenty – umożliwia wydruk seryjny dokumentów na podstawie zdefiniowanych w systemie szablonów, w obu przypadkach poprzez naniesienie na nie danych teleadresowych), 
 strony (A4, A3 i co najmniej 5 najbardziej popularnych wydruków), 
 wybór w zakresie wydrukowania znaku sprawy na kopercie, 
 wybór szablonu z repozytorium zdefiniowanych, na podstawie którego powstanie dokument. 

W-250 
Wymagane jest, aby wszystkie zmiany dokonywane zawarte były w historii, zarówno 
dotyczące dokumentów, spraw, notatek wewnętrznych, poziomu operatora, 
użytkownika, administratora, wszystkich modułów itp. 

W-251 

System umożliwiać musi pomiary aktywności oraz sporządzanie (na podstawie tych 
pomiarów) zestawień dla danego typu spraw, sposobu zakończenia spraw, raportów 
dotyczących danego pracownika, grup pracowników, kategorii sprawy - w danym 
okresie czasu w szczególności - dla parametrów: 
 zliczanie liczby  
 załatwionych spraw; 
 przyjętych decyzji administracyjnych; 
 przetworzonej korespondencji. 
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Zestaw parametrów do sporządzania zestawień konfigurowalny przy pomocy 
graficznego menu. 

W-252 
Każdy użytkownik systemu musi posiadać możliwość wprowadzenia do systemu 
nowego dokumentu na podstawie wiadomości e-mail bezpośrednio z programu MS 
Outlook i/lub Mozilla Thunderbird.  

W-253 
System musi posiadać funkcjonalność dostosowania: etykiet dla korespondencji 
przychodzącej (nalepki zawierającej kod kreskowy), pokwitowania przekazania 
dokumentu, etykiety pisma wychodzącego (nalepki adresowej na kopertę), koperty 
dla dokumentu wychodzącego. 

W-254 System musi umożliwiać nadanie znaku sprawy na dokumencie bez zakładania z niego 
sprawy. 

W-255 System musi umożliwiać zapisywanie zdefiniowanych filtrów oraz ich późniejsze 
używanie bez konieczności ponownego definiowania. 

W-256 
System musi posiadać funkcjonalność publikacji na BIP Urzędu Miasta Legnicy 
informacji o statusie spraw prowadzonych przez urząd co najmniej z możliwością 
wyszukiwania spraw po ich numerze oraz rodzaju i statusie: dowolne, a/a, 
anulowane, błędne,  trakcie, zamknięte, zawieszone. 

W-257 
System musi posiadać możliwość dodawania raportów, będących rodzajem 
dołączonej do dokumentu lub sprawy notatki z możliwością akceptacji lub odrzucania 
przez każdego z jej odbiorców oraz każdego z użytkowników posiadających dostęp do 
dokumentu lub sprawy. 

MINIMALNE WYMAGANIA INTEGRACJI Z SYSTEMEM EPUAP 

W-258 
Mechanizm integracji z platformą ePUAP zapewniać musi możliwość 
definiowania/dodawania nowych skrytek z poziomu modułu administratora. System 
musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnej ilości skrytek. 

W-259 

Musi istnieć możliwość edytowania parametrów zdefiniowanych skrytek z poziomu 
modułu administratora. System musi pozwalać na edycję co najmniej następujących 
parametrów skrytki: Nazwa podmiotu powiązanego ze skrytką, Nazwa skrytki, Adres 
skrytki, komórka organizacyjna (wydział) do której skrytka jest przyporządkowana, 
Termin doręczenia (termin ważności doręczenia, czas po którym doręczenie jest 
uznawana za nieudane). 

W-260 System zapewniać musi możliwość przyporządkowania skrytki do odpowiedniej 
komórki organizacyjnej. 

W-261 Użytkownicy muszą mieć możliwość pełnej komunikacji z ePUAP, bez konieczności 
logowania się na platformie ePUAP.  

W-262 Mechanizm integracji z ePUAP zapewniać musi możliwość pobierania dokumentów 
wraz z UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe 
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Poświadczenie Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem na skrytki zdefiniowane 
w obrębie skrzynki (konta) automatycznie, periodycznie, co określony czas. 
Konfiguracyjnie musi istnieć możliwość zdefiniowania odstępu czasu między 
kolejnymi automatycznymi wywołaniami funkcji pobierania plików z platformy 
ePUAP.  

W-263 Dokumenty pobierane z platformy ePUAP muszą trafić na listę dokumentów 
oczekujących na rejestrację w module operatora. 

W-264 
Dla wskazanych formularzy ePUAP pola opisujące dokument muszą być uzupełniane 
automatycznie – na podstawie metadanych zawartych w dokumencie pobieranym z 
platformy ePUAP. Są to co najmniej pola opisujące nadawcę dokumentu. System 
również automatycznie musi oznaczać sposób dostarczenia takiego dokumentu jako 
dokumentu pochodzącego z ePUAP. 

W-265 
System posiadać musi mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie 
podmiotów informacji czy dany podmiot nie znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane 
opisujące nadawcę są automatycznie wypełnione na etapie rejestracji dokumentu i 
uzupełnianie o dodatkowe informacje. 

W-266 Podgląd dokumentu musi być możliwy już podczas jego rejestracji. Podgląd jest 
widoczny w tym samym oknie co formularz służący do zarejestrowania dokumentu. 

W-267 System musi automatycznie oznaczać dokumenty, które pochodzą z ePUAP. 

W-268 
Musi istnieć możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu 
a następnie wysłania odpowiedzi do ePUAP bezpośrednio z systemu. Np. z poziomu 
dokumentu lub sprawy. Odpowiedź (plik, formularz) jest akceptowana przez 
platformę ePUAP. 

W-269 
Użytkownik, pracujący nad dokumentem, który pochodzi z ePUAP, musi widzieć 
podgląd dokumentu (wizualizacja wysłanego formularza). System zapewniać musi 
możliwość pobrania dokumentu (pliku xml zawierającego dane) na komputer lokalny 
danego pracownika. 

W-270 
Mechanizm musi zapewniać, że załączniki znajdujące się w dokumencie pochodzącym 
z ePUAP będą widoczne w systemie również jako załączniki do zarejestrowanego 
dokumentu. Np. plik doc, txt, odt. Użytkownik ma możliwość pobrania samego 
załącznika. 

W-271 
Integracja systemu z ePUAP umożliwiać musi obsługę formularzy zdefiniowanych za 
pomocą edytora formularzy ePUAP. Musi być możliwe odebranie tak wypełnionego 
formularza, rozpoznanie przez system jego kategorii oraz automatyczne przeniesienie 
metadanych identyfikujących dokument/formularz do pól opisujących dokument w 
systemie.  

W-272 System musi umożliwiać automatyczne odesłanie odpowiedzi na pismo wpływające 
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z ePUAP do wszystkich stron zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie. 

W-273 
System musi umożliwiać odesłanie do ePUAP dokumentów podpisanych 
elektronicznie (podpis kwalifikowany i/lub niekwalifikowany) które są odpowiedzią na 
dokument wpływający z ePUAP. 

W-274 System musi pozwalać na odesłanie dokumentów do ePUAP z żądaniem 
potwierdzenia doręczenia dokumentu klientowi (UPD). 

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU WORKFLOW 
W-275 Umożliwiać musi projektowanie procesów z wykorzystaniem notacji BPMN2. 
W-276 Wymagane jest, aby posiadał wersjonowanie procesów workflow. 

W-277 
Musi umożliwiać przeprowadzenie symulacji wykonania procesów workflow z takimi 
parametrami jak koszt wykonania, czas trwania, zużycie zasobów, kalendarz i pozwala 
na identyfikację obszarów do optymalizacji. 

W-278 Musi umożliwiać importowanie procesów workflow zdefiniowanych w BPMN2, 
JBPM3, XPDL. 

W-279 Musi posiadać możliwość dostosowania identyfikacji graficznej wyglądu procesów 
i umieszczenia logo Zamawiającego. 

W-280 Musi pozwalać na definiowanie reguł biznesowych dla procesów workflow. 

W-281 
Musi posiadać edytor formularzy dostępny przez przeglądarkę internetową, który 
pozwala na tworzenie formularzy, weryfikację pól formularza. Edytor wykorzystuje 
technologię przeciągnij i upuść do budowania formularza. 

W-282 Musi posiadać możliwość tworzenia i testowania własnych konektorów do systemów 
zewnętrznych. 

W-283 Musi posiadać możliwość testowania procesów na wczesnym etapie bez konieczności 
podłączania zewnętrznych konektorów. 

W-284 
Musi posiadać silnik procesów workflow, który jest w pełni transakcyjny, który 
pozwala na grupowe wywołania poleceń i definiowanie mechanizmów do zarządzania 
błędami wykonania. 

W-285 Musi pozwalać na jednoczesne synchroniczne i asynchroniczne wykonywanie zadań 
w celu uniknięcia blokad spowodowanych zadaniami będącymi w toku. 

W-286 Musi posiadać API (Application Programming Interface) umożliwiające integrację 
z innymi systemami, co najmniej w standardach: Java, EJB3, REST 

W-287 Musi pozwalać na tworzenie w pełni funkcjonalnych działających aplikacji bazujących 
na procesach workflow. 

W-288 Musi pozwalać na zarządzanie użytkownikami i grupami wewnętrznie oraz umożliwiać 
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połączenie z istniejącymi usługami katalogowymi, takimi jak: LDAP, Active Directory.  

W-289 
Musi umożliwiać przygotowanie modelu danych w postaci schematu XSD w 
zintegrowanym narzędziu dostępnym w ramach przeglądarki internetowej 
i obsługującym mechanizmy drag&drop. 

W-290 

Musi posiadać moduł formularza, który: 
 posiada mechanizmy podpowiadania kodu związanego z określeniem źródeł danych, warunków widoczności, wymagalności, wyliczeń, edytowalności, 
 umożliwia określenie komunikatów błędu oraz treści podpowiedzi dla poszczególnych pól, 
 umożliwia definiowanie zależności pomiędzy polami np. prezentacja jednego pola (lub grupy pól) zależna od wartości wybranej w innym polu lub wyliczenie wartości jednego pola na postawie danych wprowadzonych w innych polach, 
 umożliwia eksport definicji formularza do formatu XForms, 
 umożliwia ręczną edycję definicji formularza bezpośrednio w języku XForms, 

W-291 
Musi umożliwiać budowanie testów jednostkowych projektowanych procesów i ich 
automatyczne wykonywanie (bez konieczności wprowadzania danych 
w formularzach) celem np. weryfikacji poprawności działania procesu po drobnych 
modyfikacjach. 

 
 
5. Modernizacja bazy danych dokumentów elektronicznych wraz z migracją do systemu 

obiegu dokumentów 
 
Przedmiotowy etap obejmuje usługi związane z modernizacją wybranej części dokumentów 
elektronicznych zgromadzonych w systemie obiegu dokumentów w celu ich dostosowania do nowego 
modelu działania tego systemu (po jego integracji z systemem finansowo-podatkowym oraz ePUAP). 
W tab. 3 podano statystykę rekordów zgromadzonych w systemie obiegu dokumentów elektronicznych 
użytkowanym przez Zamawiającego w okresie od uruchomienia systemu do dnia 19.04.2017 r. (wskazany 
zakres bazy). Do pojedynczego rekordu może być podpięta różna ilość dokumentów elektronicznych 
(w postaci plików - załączników): żaden, jeden lub wiele. Wszystkie załączniki elektroniczne (pliki fizyczne) 
składowane są w repozytorium plików i połączone są z rekordami systemu. 
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Kategorie dokumentów (wszystkie lata): Ilość rekordów w bazie danych Zakres opracowania 
Akty notarialne sprzedaży nieruchomości gminy 9191 TAK 
Akty dziedziczenia 255 TAK 
Faktury i rachunki 37966 NIE 
Interwencje (odpady) 37 TAK 
Interwencje wizje (w terenie) 8 TAK 
Odpowiedzi z sądu w spr. Spadkowych 82 TAK 
Pisma z PINB 1711 TAK 
Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku 130 TAK 
Sprawozdania budżetowe RB 447 TAK 
Wejście na teren 739 TAK 
Wniosek o przekszt. użytkowania wiecz. w prawo własn. 1267 TAK 
Wniosek o udostępnienie danych osob. 38779 NIE 
Wniosek o udost. danych z EDG 2929 TAK 
Wykup lokalu mieszkalnego 5525 TAK 
Zgłoszenia budowy/remontu 4855 4855 TAK 
Zgłoszenie rozbiórki 185 185 TAK 
Zmiana adresu do korespondencji 1773 1773 TAK 

Łączna ilość rekordów: 105.879 29.134 
 Tab. 3. Statystyka rekordów w systemie obiegu dokumentów elektronicznych według stanu na  dzień 19.04.2017 r.  
Zamawiający udostępni Wykonawcy bazę dokumentów elektronicznych wskazanych w tab. 3 z której 
Wykonawca wykona ich przeniesienie do bazy danych wdrażanego systemu ESOD  
Zaplanowana szacunkowa ilość dokumentów do modernizacji wynosi 35.000 szt., z czego ok. 30 tys. 
dokumentów obejmuje rekordy wskazane w tab. 3 ostatnia kolumna opisane jako TAK, a pozostałe 5 tys. 
rekordów zostanie wybranych z pozostałej części bazy danych systemu na etapie wdrożenia. 
 
Zadaniem Wykonawcy jest przeanalizować pozyskaną bazę rekordów, dostosować ją do struktury 
zmodernizowanego (lub dostarczonego nowego) systemu obiegu dokumentów elektronicznych, 
a następnie zasilenie tych rekordów do bazy danych tego systemu. Wymaga się, aby zasilone rekordy były 
poprawnie obsługiwane przez system obiegu dokumentów zarówno w zakresie wyszukiwania po 
wszystkich dostępnych atrybutach opisowych, przeglądania treści rekordów oraz wywoływania 
załączników zgromadzonych w repozytorium za pomocą linków. 
 
Dodatkowo wymaga się, aby Wykonawca przygotował paczkę archiwalną z całej bazy danych (wraz 
z załącznikami elektronicznymi) zmodernizowanego / dostarczonego przez siebie systemu obiegu 
dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych. Wykonawca opracować ma i uzgodnić 
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z Zamawiającym schemat struktury załączników, które będą podlegać archiwizacji, uporządkować 
załączniki zgodnie z tym schematem oraz opracować instrukcję odtworzenia bazy dokumentów 
elektronicznych w sposób umożliwiający wyszukanie dowolnego dokumentu i jego odczytanie wraz 
z załącznikami. Opracowana przez Wykonawcę paczka musi przejść pozytywnie weryfikację przez 
Archiwum Państwowe. 
 
 
6. Szkolenia ze zmodernizowanego systemu obiegu dokumentów elektronicznych 

zintegrowanego z systemem finansowo-podatkowym i ePUAP 
 
Obejmuje szkolenia administratorów i użytkowników ze zmodernizowanego (lub dostarczonego 
przez Wykonawcę nowego) systemu obiegu dokumentów elektronicznych zintegrowanego, 
z uwzględnieniem mechanizmów integracji, z systemem finansowo-podatkowym Zamawiającego 
oraz ePUAP. Ilość osób przewidzianych do szkolenia: 300 osób. 
 
WARUNKI MINIMALNE DLA SZKOLEŃ ZE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU OBIEGU 
DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 

1.  Szkolenia obejmują grupę 300 osób, administratorów, użytkowników wiodących 
(administratorów na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Legnica) oraz zwykłych użytkowników systemu. 

2.  

Szkolenia prowadzone muszą być w grupach do 15 osób w czasie do 5 godzin 
dydaktycznych dziennie w postaci zajęć seminaryjno-warsztatowych potwierdzonych 
listami obecności (po szkoleniu przekazane Zamawiającemu) i na podstawie 
zatwierdzonych scenariuszy szkolenia. Każda osoba szkolona przejść musi co najmniej 
2-częściowe szkolenie podzielone na: część podstawową prezentacyjną (dzień pierwszy) 
oraz część zaawansowaną przystanowiskową (dzień drugi). 
Dla administratorów oraz użytkowników wiodących (sekretariaty, biuro Prezydenta, 
Dyrektorzy wydziałów) wymagany jest 1-dniowy cykl szkoleń prezentacyjnych i min. 2 
dniowe warsztaty. 

3.  
Szkolenia muszą być prowadzone przy użyciu samodzielnych stanowisk komputerowych 
skonfigurowanych i udostępnionych przez Wykonawcę. Zamawiający zapewni sale do 
prowadzenia zajęć z dostępem do Internetu i Intranetu w środowisku testowym 
przygotowanym przez Wykonawcę (wraz z przekazaniem ewentualnych licencji na to 
środowisko Zamawiającemu). 

4.  
Szkolenia muszą być prowadzone na środowisku testowym i przy użyciu przygotowanych 
przez Wykonawcę baz testowych odzwierciedlających środowisko danych i konfigurację 
produkcyjną systemu obiegu dokumentów elektronicznych (symulacja warunków 
rzeczywistych). 
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5.  
Wykonawca zapewni dla każdej szkolonej osoby materiały szkoleniowe, tj.: konspekt 
z przykładami najistotniejszych i najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności, notatnik 
(lub miejsce na notatki w ramach konspektu). Materiały testowe muszą być 
przedstawione do akceptacji min. 7 dni przed szkoleniem. 

6.  
Szkolenia muszą zawierać zaakceptowany przez Zamawiającego test po zakończeniu 
cyklu szkoleniowego. W przypadku braku zaliczenia testu przez min. 60% uczestników, 
Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia dla użytkowników, którzy nie zdali testu, 
bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego. 

7.  Wykonawca przedstawi do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń do 
akceptacji Zamawiającego plan cyklu szkoleń.  

 
 
7. Modernizacja i uzupełnienie zawartości bazy danych podatków z powtórnym 

zasileniem do systemu finansowo-podatkowego 
 
Analiza danych zawartych w ewidencji podatków systemu finansowo-podatkowego wykazała następujące ilości wydanych decyzji wymiarowych: 

 osoby fizyczne, płatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – około 40 tys. decyzji w 2016 r.,  
 osoby prawne, płatnicy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – około 1,6 tys. deklaracji złożonych w 2016 r. Biorąc pod uwagę specyfikę podatków (rozróżnienie pomiędzy ilością deklaracji, a ilością płatników) oraz wielkość bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Legnica, wielkość analizowanej grupy płatników można oszacować na ok. 75 tys. osób i podmiotów, a całkowitą ilość nieruchomości objętych podatkiem na ok. 100 tys. sztuk.  Zamawiający wyda Wykonawcy bazę ewidencji podatków (np. w formacie XML) oraz bazę danych 

ewidencji gruntów i budynków część opisowa w formacie SWDE i/lub GML. 
Zadaniem Wykonawcy będzie: 

 wykonanie analiz porównawczych obu baz danych oraz wygenerowanie raportów z tych analiz 
w zakresie: 

o nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych wykazanych w ewidencji 
podatków, a nie występujących w EGB; 

o nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych wykazanych w EGB, a nie 
występujących w ewidencji podatków; 

o nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych występujących zarówno 
 w ewidencji podatków, jak i w EGB, ale posiadających odmienne zapisy dotyczące 
podmiotów (ilość i nazwy podmiotów, wielkość udziałów, charakter praw) i/lub 
przedmiotów (w zależności od typu nieruchomości: numery nieruchomości, powierzchnia 
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nieruchomości, powierzchnia użytków, numer księgi wieczystej, inne zapisy wpływające 
na wymiar podatku); 

o nieruchomości, dla których nie można jednoznacznie zidentyfikować odpowiedników 
w przedmiotowych ewidencjach lub istnieje wiele odpowiedników; 

Identyfikacja działki/ lokalu w ewidencji podatków i porównanie z EGB następuje poprzez numer działki 
i obrębu, a w przypadku braku obrębu przyporządkowuje te dane na podstawie adresu nieruchomości.  
W przypadku braku numeru obrębu i numeru działki dla danej nieruchomości, wynikiem analizy będzie 
lista możliwych  danych do uzupełnienia, na podstawie adresu (określonego punktu adresowego) oraz 
danych podmiotowych właściciela; właściwe dane do uzupełnienia bazy ewidencji podatków, wskaże 
Zamawiający. 

 wykonanie modernizacji i uzupełnienia danych z ewidencji podatków o dane o nieruchomościach 
pozyskane z EGB, wraz z wygenerowaniem szczegółowego raportu (zestawienia) dokonanych 
zmian. 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego algorytmy, na podstawie których będzie aktualizowana baza danych o nieruchomościach w systemie finansowo-podatkowym. Raporty z analiz porównawczych wykonane mają być i zapisane w sposób umożliwiający ich przeglądanie i sortowanie oraz wykonywanie zestawień cząstkowych (podliczanie ilości, obliczanie sum, itp.). Modernizację i uzupełnienie danych Wykonawca wykona w przekazanych przez Zamawiającego plikach eksportu z ewidencji podatków XML. W następnej kolejności Wykonawca dokona testowego zasilenia aktualizującego do bazy testowej systemu finansowo-podatkowego za pomocą opracowanych przez siebie procedur bazodanowych, przy współpracy z Zamawiającym. Po zasileniu danych do bazy testowej systemu finansowo-podatkowego Zamawiający dokona weryfikacji poprawności zasilonych danych (zgodności z danymi źródłowymi EGB, spójności i integralności bazy danych), a także poprawności działania systemu finansowo-podatkowego po wykonanym zasileniu. Po pozytywnym zweryfikowaniu zrealizowanego przez Wykonawcę zasilenia, wykona on przy współpracy z Zamawiającym zasilenie przedmiotowych danych do bazy produkcyjnej systemu finansowo-podatkowego. Po zasileniu danych do bazy produkcyjnej systemu finansowo-podatkowego Zamawiający dokona weryfikacji poprawności zasilonych danych (zgodności z danymi źródłowymi EGB, spójności i integralności bazy danych), a także poprawności działania systemu finansowo-podatkowego po wykonanym zasileniu. Pozytywny wynik testów będzie podstawą do odbioru niniejszego etapu Zadania I. Zasilone pola bazy ewidencji podatków i opłat będą oznaczone przez Wykonawcę jako dane pochodzące z automatycznego zasilenia, w celu umożliwienia ich wyszukiwania i analiz.  UWAGA: Wykonawca uzyska samodzielnie od producenta systemu backoffice dostęp do usług Web Service opartych o format XML w celu zaprojektowania, wdrożenia  i uruchomienia integracji z systemem backoffice Zamawiającego w wymaganym przez SOPZ zakresie.  
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8. Wdrożenie modułu integracji systemu ewidencji podatków i opłat z systemem EGB 
 
Obejmuje usługi związane z opracowaniem i wdrożeniem rozwiązania integrującego, 
pośredniczącego w wymianie danych pomiędzy systemem ewidencji podatków i opłat oraz 
systemem ewidencji gruntów i budynków. 
 
WYMAGANIA MINIMALNE DLA MODUŁU INTEGRACJI SYSTEMU EWIDENCJI PODATKÓW 
I OPŁAT Z SYSTEMEM EGB 

1.  

Podstawowe wymaganie to aby moduł miał możliwość funkcjonalną wczytywania, porównywania i przeglądania danych ewidencyjnych o nieruchomościach z danymi z ewidencji podatków i opłat. Dane EGB importowane są w postaci pełnych i/lub przyrostowych plików SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) i/lub GML. Dane z ewidencji podatków i opłat importowane są w postaci plików XML. Wynikiem działania modułu ma być zestaw raportów wykazujących istniejące rozbieżności obu ewidencji oraz automatyczna modernizacja bazy danych podatków i opłat o dane zawarte w EGB w zdefiniowanym przez administratora zakresie. 

2.  
Moduł musi umożliwiać wczytywanie danych jako: 

 ręczne importowanie pliku SWDE i/lub GML, XML lub inny format dopuszczony prawem a uzgodniony z Zamawiającym, 
 automatyczne importowanie plików SWDE/GML, XML ze wskazanego miejsca, o zdefiniowanym przez administratora czasie, 
 walidację spójności wczytywanych danych. 

3.  

Moduł musi umożliwiać porównywanie danych EGB z danymi ewidencji podatków i opłat wraz z wygenerowaniem raportów i ich przeglądaniem w zakresie: 
 nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych wykazanych w ewidencji podatków i opłat, a nie występujących w EGB; 
 nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych wykazanych w EGB, a nie występujących w ewidencji podatków i opłat; 
 nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych występujących zarówno  w ewidencji podatków i opłat, jak i w EGB, ale posiadających odmienne zapisy dotyczące podmiotów (ilość i nazwy podmiotów, wielkość udziałów, charakter praw) i/lub przedmiotów (w zależności od typu nieruchomości: numery nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, powierzchnia użytków, numer księgi wieczystej, inne zapisy wpływające na wymiar podatku); 
 nieruchomości, dla których nie można jednoznacznie zidentyfikować odpowiedników w przedmiotowych ewidencjach lub istnieje wiele odpowiedników. 

4.  

Moduł musi umożliwiać integrację systemu ewidencji podatków i opłat z systemem EGB w następujący sposób: 
 integracja z modułem Gospodarka Mieniem Komunalnym (GMK) systemu back-office Zamawiającego - możliwość ręcznego lub automatycznego (w zdefiniowanych przez administratora okresach czasu) udostępniania danych dla modułu GMK za pośrednictwem opracowanej przez Wykonawcę usługi Web Service w formacie XML; 
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 integracja z modułem   Podatki (POD) systemu back-office Zamawiającego - możliwość ręcznego lub automatycznego (w zdefiniowanych przez administratora okresach czasu) udostępniania danych dla modułu POD za pośrednictwem opracowanej przez Wykonawcę usługi Web Service w formacie XML. Dane z bazy EGB aktualizujące dane w ewidencji podatków i opłat obejmują informacje wskazane przez administratora w opisywanym module integracji, na przykład w trakcie przeglądania raportów z porównania obu ewidencji. Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie jednorazowego zasilania aktualizującego oraz zdefiniowanie procedury cyklicznej (dotyczącej zawsze tych samych danych, np. tylko rodzajów i powierzchni użytków). UWAGA: Wykonawca uzyska samodzielnie od producenta systemu backoffice dostęp do usług Web Service opartych o format XML w celu zaprojektowania, wdrożenia  i uruchomienia integracji z systemem backoffice Zamawiającego w wymaganym przez SOPZ zakresie. 
 
 
9. Integracja systemu finansowo-podatkowego z system do prowadzenia ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
 
Obejmuje usługi związane z opracowaniem i wdrożeniem rozwiązania integrującego, 
pośredniczącego w wymianie danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym i system do 
prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
 
WYMAGANIA MINIMALNE DLA MODUŁU INTEGRACJI SYSTEMU DZIEDZINOWEGO Z 
SYSTEMEM DO PROWADZENIA OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ 
I KARTOGRAFICZNEJ 

1.  Podstawowe wymaganie to, aby moduł miał możliwość funkcjonalną pośredniczenia w dwukierunkowej wymianie informacji pomiędzy systemem finansowo-podatkowym i systemem do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

2.  

Moduł musi umożliwiać pobieranie danych z systemu do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez dedykowaną usługę Web Service w formacie XML w zakresie: 
 numer dokumentu opłaty, wartość, data, kontrahent – dla wszystkich dokumentów w zdefiniowanym przez administratora okresie czasu oraz (do wyboru przez administratora) dla dokumentów wystawionych od ostatniego pobrania. 

3.  Moduł musi umożliwiać udostępnienie w/w danych o dokumentach opłaty dla systemu dziedzinowego poprzez dedykowaną usługę Web Service w formacie XML w celu wykonania przypisów we właściwych rejestrach tego systemu. 
4.  Moduł musi umożliwiać pobieranie z systemu dziedzinowego poprzez dedykowaną usługę Web Service w formacie XML informacji o zarejestrowaniu przypisu, potwierdzeniach zapłaty dla przypisów w przedmiotowym zakresie po wykonaniu w/w 
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operacji. 
5.  

Moduł musi umożliwiać zwrotne udostępnienie informacji o potwierdzeniach zapłaty dla przypisów w przedmiotowym zakresie dla systemu do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez dedykowaną usługę Web Service w formacie XML. 
6.  Moduł musi umożliwiać wykonywanie raportów ilościowych i jakościowych o zrealizowanych procedurach dla zadanych przez administratora okresów w czasie wraz z ich eksportem do plików, co najmniej: XLS, CSV. 
7.  

UWAGA: Wykonawca uzyska samodzielnie od producenta systemu backoffice dostęp do usług Web Service opartych o format XML w celu zaprojektowania, wdrożenia  i uruchomienia integracji z systemem backoffice Zamawiającego w wymaganym przez SOPZ zakresie. 
  
10. Wdrożenie internetowej platformy usług finansowo-podatkowych oraz e-deklaracji 
 
Obejmuje usługi związane z dostawą i wdrożeniem rozwiązania typu front-office o charakterze portalu internetowego umożliwiającego świadczenie przez urząd e-usług najwyższego poziomu dojrzałości (4-go i 5-go) skierowanych do osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w zakresie: wglądu we własne zobowiązania, rozkładu płatności na raty, informacji o ewentualnych zaległościach, wglądu w dokumenty źródłowe (np.: złożone deklaracje, wydane decyzje), możliwości skorzystania z e-formularzy (do 10 e-usług) i ich wysłania do urzędu via ePUAP, możliwości realizacji płatności via zewnętrzny dostawca usług płatności elektronicznej. Obejmuje opracowanie, skonfigurowanie i uruchomienie obsługi na platformie ePUAP 10 szt.  e-deklaracji wskazanych w rozdz. II.4 wraz z ich integracją z internetową platformą usług finansowo-podatkowych. Wymagane e-formularze i e-usługi opracowane przez Wykonawcę wymagają akceptacji Zamawiającego. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE NIEFUNKCJONALNE DLA PLATFORMY USŁUG 
FINANSOWO_PODATKOWYCH 

1.  
System/moduł musi być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym:  

• warstwa danych, 
• warstwa aplikacji, 
• warstwa prezentacji. 

2.  
System/moduł musi pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows10 zarówno w wersjach 32 i 64 
bitowych. 

3.  System/moduł musi pracować w wersji sieciowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP 
oraz być w pełni kompatybilny z sieciami TCP/IP. 

4.  Architektura systemu/modułu musi umożliwiać pracę jedno i wielostanowiskową, 
zapewniać jednokrotne wprowadzanie danych tak, aby były one dostępne dla wszystkich 
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użytkowników. 

5.  
System/moduł w zakresie wydruków musi wykorzystywać funkcjonalność systemu 
Windows i umożliwiać wydruk na dowolnej drukarce zainstalowanej i obsługiwanej 
w systemie Windows, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie (drukarki 
lokalne, drukarki sieciowe). 

6.  System/moduł misi posiadać interfejs użytkownika (w tym administratora) w całości 
polskojęzyczny. 

7.  Dokumentacja systemu/modułu musi zawierać opis funkcji programu, wyjaśniać zasady 
pracy z programem, oraz zawierać opisy przykładowych scenariuszy pracy. 

8.  Dokumentacja systemu/modułu musi być dostępna z poziomu oprogramowania 
w postaci elektronicznej (pliki HTML lub PDF lub DOC lub RTF). 

9.  
System/moduł musi zapewniać bezpieczeństwo danych zarówno na poziomie danych 
wrażliwych jak i komunikacji sieciowej przy zastosowaniu bezpiecznych protokołów 
sieciowych zgodnie z wymaganiami UODO i KRI. 

10.  

W celu umożliwienia skorzystania z planowanych do realizacji w ramach projektu e-usług 
możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania 
i wykorzystywanej technologii, Wykonawca w procesie projektowania platformy 
zastosować ma strategię responsive web design. Strategia ta opiera się na 
przygotowaniu serwisu na różne urządzenia w zależności od rozmiaru ekranu 
prezentującego treści oraz dostosowującego się dynamicznie do jego orientacji. 

11.  

System zapewniać ma wysoką dostępność treści wykraczającą poza standardy WCAG 2.0 
dla osób niepełnosprawnych określonych przez KRI. Na internetowej platformie usług 
finansowo-podatkowych udostępnione zostaną dodatkowe treści w języku migowym 
opisujące wdrożone e-usługi - Informacyjne Kart Usług oraz instrukcje wypełniania e-
formularzy. Nagrania lektora prezentującego w/w treści w języku migowym dostarczy 
Zamawiający. 

WYMAGANIA OGÓLNE FUNKCJONALNE 

1.  
System/moduł musi umożliwiać bezpieczne zalogowanie się na opracowaną platformę 
poprzez przeglądarkę z wykorzystaniem SSO (Single Sign-On) platformy ePUAP (protokół 
SAML). 

2.  

System/moduł  musi pozwalać na uzyskanie danych o wszystkich aktualnych zobowiązaniach zalogowanego klienta w stosunku do Zamawiającego (nie tylko w zakresie podatków i opłat związanych z wdrażanymi nowymi e-usługami), co najmniej w zakresie: 
 wymagane płatności lub raty,  
 tytuł rozrachunku, 
 opis rozrachunku,  
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 identyfikator raty,  
 aktualną kwotę podatku do zapłaty, datę wymagalności,  
 kwotę należności ubocznych, jak wartość odsetek,  
 należności w egzekucji, 
 koszty upomnień.  

3.  

System umożliwiać ma: 
 wypełnienie e-deklaracji na platformie usług finansowo-podatkowych w zakresie zaplanowanych do wdrożenia nowych e-usług z przesłaniem jej na platformę ePUAP w celu podpisania profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, tj.: 

o Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1 
o Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1 
o Informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1 
o Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1 
o Deklaracja na podatek rolny - DR-1 
o Deklaracja na podatek leśny - DL-1 
o Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1 
o Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
o Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
o Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, 

 zwrotne przekazanie klientowi decyzji wymiarowej i innych dokumentów (w formacie pdf), 
 udostępnienie klientowi po wejściu na swoje konto: informacji o wymiarze naliczonego podatku / opłaty, informacji o zaległościach, wyliczenia zapłaty na dzień (wraz z należnymi odsetkami); 
 umożliwienie zapłaty za wskazaną przez klienta należność (np.: ratę) poprzez system operatora  e-płatności obsługującego urząd z poziomu platformy usług finansowo-podatkowych; 
 udostepnienie klientowi repozytorium dokumentów źródłowych klienta na podstawie których został naliczony podatek (złożone własne wnioski / deklaracje, wydane decyzje urzędowe); 
 przekazywanie klientowi automatycznych, spersonalizowanych przypomnień i powiadomień od urzędu o zbliżających się terminach płatności, występujących zaległościach, itp. poprzez SMS i e-mail. 

4.  
System/moduł  musi odpowiednio oznaczać zobowiązania klienta dla których wydano 
upomnienie, wezwanie do zapłaty, została wydana decyzja ratalna lub prolongata 
terminu płatności. 

5.  System/moduł  musi umożliwiać prezentację danych wymiarowych podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla których nie ma jeszcze zwrotnego potwierdzenia odbioru. 
6.  System/moduł  musi umożliwiać prezentację danych wymiarowych związanych z deklaracja odbioru śmieci. 
7.  System/moduł  musi umożliwiać prezentację danych wymiarowych związku z udzieloną 
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koncesją na sprzedaż alkoholu. 

8.  
System/moduł musi pobierać dane o zobowiązaniach za pomocą usług sieciowych, 
identyfikatorem klienta wg którego pobierane są dane z systemów dziedzinowych 
powinien być numer PESEL, NIP, REGON,KRS. 

9.  System/moduł  musi oznaczać podmioty w stosunku, do których podmiot logujący się 
jest pełnomocnikiem. 

10.  System/moduł  musi umożliwiać wybranie dowolnych pozycji do opłacenia, które są 
możliwe do realizacji za pomocą jednej transakcji. 

11.  
System/moduł  musi umożliwiać  wnoszenie opłat z wykorzystaniem płatności 
elektronicznych, przy czym Zamawiający wskaże podmiot obsługujący płatności 
elektroniczne. 

12.  

System/moduł  musi funkcjonować na komputerach (klasy PC, laptop) oraz urządzeniach 
mobilnych. 
Interfejs platformy musi być przyjazny dla użytkowników tzn. charakteryzować się 
łatwością i intuicyjnością obsługi. Ma być prawidłowo obsługiwany przez najnowsze 
wersje (istniejące w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) oraz dwie 
oficjalne wersje poprzednich, co najmniej następujących przeglądarek; MS Internet 
Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge. Zamawiający 
wymaga, aby portal był prawidłowo obsługiwany na urządzeniach mobilnych, 
w szczególności na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android (wersje od 5 
w górę), Windows Phone (wersje od 8 w górę), iOS (wersje od 5 w górę), o przekątnej 
ekranu 4,5 cali i większej, zakładając rozdzielczość ekranu co najmniej HD ready lub 
większej (prawidłowe wyświetlenie serwisu – widoczne wszystkie obiekty serwisu, 
poprawnie działające menu, czytelne treści artykułów). 

13.  System/moduł  musi rejestrować historię transakcji i podstawowe ich raportowanie. 

14.  
System/moduł  musi generować pliki z elektronicznymi przelewami w formacie bankowości elektronicznej klienta dla potrzeb przeksięgowań transakcji pomiędzy rachunkiem technicznym, a rachunkami docelowymi związanymi z wybranymi przez klienta zobowiązaniami. 

15.  System/moduł  musi zapewniać transakcyjność wszystkich procedur tworzenia 
i aktualizacji danych. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO 

1.  
W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego należy uwzględnić zapisy 
obowiązujących przepisów prawa wymienione w rozdz. I.2 SOPZ, regulujące obowiązki 
przetwarzającego dane, sposoby przetwarzania i ochrony danych oraz sposoby 
testowania i odbierania systemów teleinformatycznych. 
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2.  
Zapewnione ma być indywidualne logowanie się użytkowników. Autoryzacja 
użytkowników co najmniej dwiema metodami: własny system autoryzacji (użytkownicy 
zdefiniowani w systemie przez administratora), autoryzacja profilem zaufanym ePUAP. 

3.  Wskazane jest, aby użytkownicy byli definiowani na poziomie bazy danych, a nie 
aplikacji. 

4.  Kontrola „siły” hasła, jego unikalności wstecz oraz wymuszanie zmian w określonych 
okresach czasu. 

5.  Możliwość definiowania i wykorzystania w portalu zabezpieczenia typu captcha. 
6.  Możliwość definiowania i wykorzystania w portalu zabezpieczenia poprzez weryfikację 

adresów IP urządzeń próbujących wywołać portal / stronę serwisu.  
7.  Zarządzanie uprawnieniami użytkowników (dostęp do funkcji i danych). 

8.  
Zapisywanie w logach wybranych typów zdarzeń (np. do tabel bazodanowych lub 
plików). Dotyczy zarówno użytkowników jak i administratorów (także operacje związane 
z konfiguracją systemu). Minimalny zakres danych: czas, użytkownik indywidualny (nie 
funkcyjny), rodzaj operacji (min. dodanie, edycja, usunięcie, przeglądanie), portal, adres 
IP, przetwarzana strona/dokument/rejestr. 

9.  Dane z logów muszą być dostępne w postaci czytelnych raportów. 
10.  Logowanie użytkowników zewnętrznych z zastosowaniem mechanizmów 

bezpieczeństwa (co najmniej: SSL, VPN, RADIUS). 
11.  Wykonawca ma wyłączyć nadmiarowe i niewykorzystywane funkcje komunikacyjne (np. 

porty TCP/UDP). 
12.  

Wszelkie mechanizmy/funkcje mają być opisane w dokumentacji dostarczonego 
rozwiązania. Zamawiający musi być pisemnie poinformowany o wszelkich ukrytych 
mechanizmach/funkcjach i interfejsach. 

13.  Stosowane mechanizmy komunikacji i wymiany danych mają być w pełni bezpieczne 
i spełniać minimalne wymogi KRI. 

14.  Operacje na danych mają być przeprowadzane transakcyjnie. 
15.  

Dostęp do danych ma być chroniony na każdym poziomie – zarówno od strony portalu, 
mechanizmów zarządzających, jak i w bazie danych. Nie dopuszcza się stosowania 
użytkowników/mechanizmów przetwarzających dane bez autoryzacji i autentykacji. 

16.  

Portal musi zapewniać dokładną walidację danych pobieranych z formularza, danych URL 
oraz być odporne między innymi na następujące zagrożenia: 

 ataki semantyczne na adres URL, - ataki związane z ładowaniem plików, 
 ataki typu cross-site scripting (XSS), 
 ataki typu CSRF, 
 podrabianie zatwierdzenia formularza, 
 sfałszowanie żądania http, 
 ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 
 wstrzykiwanie kodu SQL (SQL Injection), 
 ujawnienie danych przechowywanych w bazie, 
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 kradzież cookies, 
 przechwytywanie sesji, 
 wstrzykiwanie sesji – zafiksowanie sesji – trawersowanie katalogów, 
 wstrzykiwanie poleceń systemowych, ujawniania kodu źródłowego np. plików, 

inc, template, itp., 
 ataki typu Man-in-the-middle. 

17.  
Wykonawca ma opracować i dostarczyć procedurę wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu i portalu (pełny zakres danych i systemu; tylko dane pełne; tylko dane przyrostowo) oraz skrypty wykonujące w/w kopie bezpieczeństwa na wskazany zasób dyskowy (parametr). Za samo archiwizowanie plików przygotowanych przez w/w skrypty odpowiada Zamawiający. 

18.  Wykonawca musi dostarczyć pełną instrukcję do wszystkich wykorzystywanych 
interfejsów komunikacyjnych, w tym pełny opis komunikatów. 

19.  
Wymiana danych z innymi systemami ma być zapewniona przez usługi sieciowe 
(WebServices) opisane za pomocą języka opisu usług sieciowych WDSL. Dane 
i komunikaty powinny być wymieniane w formacie XML. 

20.  Dostęp do panelu administracyjnego powinien być ograniczony do określonych adresów 
IP. 

21.  Zamawiający musi mieć dostęp do wszystkich zasobów systemu – zarówno 
konfiguracyjnych jak i przetwarzanych danych. 

22.  
Dostarczone rozwiązanie musi publikować dane z zastosowaniem mechanizmów 
szyfrowania HTTPS. Wykonawca zaimplementuje we wdrożonej infrastrukturze 
posiadany przez Zamawiającego klucz SSL (klasy Wildcard na domenę legnica.eu) 
i zabezpieczy protokołem portal (wraz ze stroną logowania). 

23.  Dostarczone rozwiązanie nie może wymagać w strefie publicznej korzystania 
z dodatkowych mechanizmów/wtyczek (Java, Adobe Flash, Silverlight, ActiveX itp.). 

WYMAGANIA W ZAKRESIE OTWARTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ, NORM I STANDARDÓW 
1.  Nie dopuszcza się wykorzystywania przez Wykonawcę niejawnych typów/struktur 

danych czy też kodów SQL. 
2.  W przypadku konieczności stosowania struktur złożonych / binarnych, Wykonawca musi 

udostępnić Zamawiającemu pełny ich opis i mechanizmy odczytu/zapisu. 

3.  
Wykonawca ma dostarczyć wyniki walidacji portalu z wykorzystaniem  ogólnodostępnych 
serwisów testujących poprawność (np. https://validator.w3.org/ w zakresie zgodności 
z W3C, w tym WCAG 2.0, walidator CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/). 
Zamawiający ma prawo przeprowadzić niezależne testy w tym zakresie. 

4.  

Zastosowane rozwiązania techniczne mają być zgodne z rekomendacjami organizacji 
regulujących standardy WWW, przetwarzania danych przestrzennych czy też 
definiującymi oficjalne normy teleinformatyczne, a w szczególności: 

 Open Geospatial Consortium (OGC; http://www.opengeospatial.org) 
 Komitet Techniczny ISO/TC 211 (http://www.isotc211.org) 
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 World Wide Web Consortium (W3C; https://www.w3.org) 
5.  Dostarczone rozwiązanie musi produkować kod HTML5 wg specyfikacji W3C. 
6.  Portal ma wspierać kaskadowe arkusze stylów CSS 3.0 wg specyfikacji W3C. 
7.  Portal ma spełniać postulaty accessibility wg 

http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility  

8.  
Portal ma spełniać wytyczne najnowszej wersji WCAG 2.0 (Web  Content  Accessibility Guidelines) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

9.  Portal ma być zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek wg wytycznych Search Engine 
Optimization (https://support.google.com/analytics/answer/1308617?hl=pl). 

10.  
W zakresie otwartości i interoperacyjności wykonawca musi postępować zgodnie 
z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
i rozporządzeń towarzyszących, w tym tzw. Krajowych Ram Interoperacyjności, a także 
Dyrektywy INSPIRE. 

11.  
Usługi udostępniania danych (nie: informacji) mają być realizowane zgodnie z zasadą 
otwartości danych przynajmniej na 3 poziomie w skali „5 Stars Open Data” (patrz: 
http://5stardata.info/en). 

12.  Narzędzia do definiowania sposobu wyświetlania i treści wymaganych przepisami prawa 
informacji o stosowaniu w portalu plików cookie („ciasteczka”). 

 
 
11. Szkolenia z internetowej platformy usług finansowo-podatkowych 
 
Obejmuje szkolenia administratorów oraz użytkowników wiodących internetowej platformy usług 
finansowo-podatkowych. Ilość osób przewidzianych do szkolenia: 30 osób. 
 

WARUNKI MINIMALNE DLA SZKOLEŃ Z INTERNETOWEJ PLATFORMY USŁUG FINANSOWO-
PODATKOWYCH 

1.  Szkolenia obejmują grupę 30 osób, administratorów i użytkowników wiodących internetowej platformy usług finansowo-podatkowych. 

2.  
Szkolenia prowadzone muszą być w grupach do 15 osób w czasie do 5 godzin dydaktycznych dziennie w postaci zajęć seminaryjno-warsztatowych potwierdzonych listami obecności (po szkoleniu przekazane Zamawiającemu) i na podstawie zatwierdzonych scenariuszy szkolenia. Każda osoba szkolona przejść musi co najmniej 2-częściowe szkolenie podzielone na: część podstawową (dzień pierwszy) oraz część zaawansowaną (dzień drugi). 
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3.  
Szkolenia muszą być prowadzone przy użyciu samodzielnych stanowisk komputerowych skonfigurowanych i udostępnionych przez Wykonawcę. Zamawiający zapewni sale do prowadzenia zajęć z dostępem do Internetu i Intranetu w środowisku testowym przygotowanym przez Wykonawcę (wraz z przekazaniem ewentualnych licencji na to środowisko Zamawiającemu). 

4.  
Szkolenia muszą być prowadzone przy użyciu przygotowanych przez Wykonawcę baz testowych odzwierciedlających środowisko danych i konfigurację produkcyjną internetowej platformy usług finansowo-podatkowych (symulacja warunków rzeczywistych). 

5.  
Wykonawca zapewni dla każdej szkolonej osoby materiały szkoleniowe, tj.: konspekt z przykładami najistotniejszych i najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności, notatnik (lub miejsce na notatki w ramach konspektu). Materiały testowe muszą być przedstawione do akceptacji min. 7 dni przed szkoleniem. 

6.  Szkolenia muszą zawierać zaakceptowany przez Zamawiającego test wiedzy po zakończeniu cyklu szkoleniowego. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienne poświadczenie odbycia szkolenia. 
7.  Wykonawca przedstawi do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń do 

akceptacji Zamawiającego plan cyklu szkoleń.  
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12. Kolektory potwierdzeń doręczenia korespondencji 
 
Obejmuje dostawę 24 kolektorów umożliwiających zbieranie w terenie i zdalne przesyłanie potwierdzeń 
odbioru decyzji i innych dokumentów wpływających na zobowiązania klienta wobec gminy. 
Kolektory danych użytkowane przez osoby dostarczające dokumenty (np.: decyzje o wymiarze naliczonego 
podatku, upomnienia) mają umożliwić prezentację na platformie usług finansowo-podatkowych jak 
najbardziej aktualnej informacji o stanie należności poprzez bieżące aktualizowanie daty doręczenia 
dokumentu. Osoby obsługujące te urządzenia muszą mieć możliwość zeskanowania kodu kreskowego 
identyfikującego dostarczoną decyzję o wymiarze naliczonego podatku (bądź inny dokument związany ze 
zobowiązaniami wobec gminy Legnica – np. upomnienie) oraz uzyskania podpisu podatnika na panelu 
kolektora. Po dostarczeniu dziennej partii dokumentów przez osoby doręczające, kolektory wysyłają 
zebrane informacje online do bazy zbiorczej, skąd są udostępniane za pomocą dedykowanej usługi Web 
Service dla systemu finansowo-podatkowego w celu umożliwienia wykonania automatycznej dekretacji 
wymiarów należności.  
 

MINIMALNE WYMAGANIA DLA KOLEKTORÓW POTWIERDZEŃ DORĘCZENIA KORESPONDENCJI 
1.  Rodzaj urządzenia: Przenośny kolektor (terminal) danych 
2.  Typ urządzenia:  bezprzewodowy 
3.  Zasilanie:  akumulator o pojemności co najmniej 3000 mAh 
4.  Czas pracy na bateriach:  co najmniej 6 godzin 
5.  Pamięć programu:  typu FLASH, co najmniej 512 MB 
6.  Pamięć danych/pamięć 

RAM:  
co najmniej 256 MB 

7.  Wyświetlacz:  co najmniej 2,5 cala, dotykowy; zintegrowany ze 
skanerem kodów 

8.  Odczytywane kody 
kreskowe:  

Wszystkie standardowe kody 1D i 2D 
9.  Klawiatura: fizyczna typu QWERTY klawiszowa lub wirtualna 
10.  Aparat fotograficzny: co najmniej jeden z tyłu; co najmniej 5 Mpix 
11.  Interfejsy:  co najmniej USB 2.0 
12.  Odporność na upadek:  urządzenie pracuje poprawnie po upadku z wysokości 

co najmniej 1,2m 
13.  Temperatura pracy:  co najmniej od -10 do +50C 
14.  Wilgotność:  co najmniej w zakresie 5 – 85 % (bez kondensacji pary 

wodnej) 
15.  Spełniane normy:  co najmniej IP 54 
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16.  Telefonia GSM: TAK, jedna karta SIM GSM/GPRS/EDGE/HSPDA, 
wbudowana antena 

17.  System GPS: TAK, wbudowana antena 
18.  Komunikacja radiowa:  Bluetooth, WiFi 
19.  System operacyjny: dostosowany do urządzenia, umożliwiający instalację 

dedykowanego oprogramowania do zbierania 
informacji o dostarczonej korespondencji oraz jej 
wysyłanie do bazy zbiorczej 

20.  Inne oprogramowanie: Dedykowane oprogramowanie umożliwiające: 
 zbierania potwierdzeń o doręczonej 

korespondencji: zeskanowany kod kreskowy 
korespondencji wraz z podpisem składanym 
na ekranie kolektora przez adresata; 

 gromadzenie danych o dostarczonej 
korespondencji w ilości co najmniej 100 
rekordów w pamięci urządzenia; 

 wysyłanie danych automatyczne oraz na 
żądanie użytkownika do bazy zbiorczej przez 
dedykowaną bramkę GSM lub WiFi 
w zależności od dostępności zasięgu sieci. 

21.  Wyposażenie: Co najmniej: ładowarka, dok komunikacyjno-ładujący 
lub kabel transmisji danych USB, instrukcja obsługi 
w języku polskim lub angielskim. 

22.  Certyfikaty: Co najmniej CE 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać konfigurację działania kolektorów, a w przypadku gdy jest to 
niezbędne także opracować, zainstalować i uruchomić w urządzeniach oprogramowanie do zbierania 
informacji o dostarczonej korespondencji (kody kreskowe) wraz z podpisami oraz ich przesyłania do bazy 
zbiorczej. Wykonawca opracuje i wdroży w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego bazę 
zbiorczą do gromadzenia informacji z kolektorów oraz ich udostępniania na potrzeby zasilania systemu 
finansowo-podatkowego poprzez dedykowaną usługę Web Service. 
UWAGA: Wykonawca uzyska samodzielnie od producenta systemu backoffice dostęp do usług Web 
Service opartych o format XML w celu zaprojektowania, wdrożenia  
i uruchomienia integracji z systemem backoffice Zamawiającego w wymaganym przez SOPZ zakresie. 
Dane z kolektorów będą przysyłane (na żądanie użytkownika) do bazy zbiorczej online przy wykorzystaniu 
komunikacji WiFi (po bezpiecznym zalogowaniu się do sieci wewnętrznej urzędu) lub GSM (w przypadku 
gdy osoba doręczająca zamierza wysłać dane będąc poza urzędem). Karty SIM do kolektorów oraz 
ewentualne koszty transferu danych pokrywa Zamawiający. 
W trakcie trwania wdrożenia (pierwszy kwartał 2018 r.) Wykonawca będzie czynnie współpracował 
z Zamawiającym podczas pierwszego cyklu rejestracji doręczeń decyzji (wymiarowych – pierwotnych 
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i zmieniających oraz upomnień) oraz rejestracji danych z kolektorów do bazy zbiorczej, a następnie ich 
zasilenia do systemu finansowo-podatkowego. 
 
13. Wskaźniki produktu i rezultatu projektu 
 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu osiągnięcie następujących wskaźników projektowych: 

Nazwa wskaźnika produktu / rezultatu projektu 
Jedn. miary Oszacowana wielkość wskaźnika wraz z opisem 

Wskaźniki produktu 
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  

os.  łącznie 300 os.  Odnosi się do objęcia szkoleniami sumarycznie 300 osób pracowników Urzędu Miasta Legnica (użytkowników i administratorów). Szkolenia dotyczyć będą dwóch obszarów:  - internetowej platformy usług finansowo-podatkowych,  - systemu obiegu dokumentów elektronicznych.  
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  

szt.  1 szt. 1 Odnosi się do uruchomienia w Urzędzie Miasta Legnica jednego systemu teleinformatycznego:  - internetowej platformy usług finansowo-podatkowych.  

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 

szt.  10 szt.  W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie za pomocą internetowej platformy usług finansowo-podatkowych on-line dziesięć usług publicznych o stopniu dojrzałości 4 – transakcja (10 szt. odrębnych procedur, z których każda wykorzystuje odrębny interaktywny e-formularz) . Wdrożone usługi obejmować będą możliwość dokonania przez mieszkańców (usługi A2C) i przedsiębiorców (usługi A2B) złożenia deklaracji i informacji dotyczących zobowiązania wobec gminy tj.:  
 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1, 
 Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, 
 Informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1, 
 Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1, 
 Deklaracja na podatek rolny - DR-1, 
 Deklaracja na podatek leśny - DL-1, 
 Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1, 
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Dodatkowo wdrożone rozwiązania umożliwić mają świadczenie usług o stopniu dojrzałości 5 - personalizacja poprzez powiadamianie płatników w/w podatków i opłat o istotnych zdarzeniach związanych z danym płatnikiem (np. upłynięcie terminu płatności i powstanie zaległości podatkowej) poprzez e-mail, SMS, inne (o ile płatnik wyrazi zgodę na świadczenie mu tego typu usług).  

Wskaźnik rezultatu 
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym 

szt.  3.750 szt. 2 Odnosi się do liczby pobrań / odtworzeń aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych. W przypadku przedmiotowego projektu wskaźnik ten utożsamiany jest z ilością 
                                                                 1 Wartość częściowa w stosunku do całkowitej wartości wskaźnika zaplanowanej do osiągnięcia w wyniku realizacji całego projektu. 
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wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych  

uruchomień internetowej platformy usług finansowo-podatkowych w ilości 3.750 szt. w okresie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. 

W ramach dokumentacji powdrożeniowej Wykonawca opracuje ostateczny opis sposobu osiągnięcia przez 
Zamawiającego wskaźników produktu i rezultatu w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę produkty 
(oprogramowanie, utworzone bazy danych, uruchomione e-usługi, wdrożone funkcjonalności 
i procedury, przeprowadzone szkolenia, inne). 
W przypadku wskaźników produktu wymaga się, aby w przedmiotowym opisie Wykonawca w sposób 
jednoznaczny określił (zmapował), dostarczone przez siebie produkty i zrealizowane usługi 
(oprogramowanie, utworzone bazy danych, uruchomione e-usługi, wdrożone funkcjonalności i procedury, 
przeprowadzone szkolenia, inne) z poszczególnymi wskaźnikami produktu projektu. 
W przypadku wskaźników rezultatu wymaga się, aby w dokumentacji powdrożeniowej Wykonawca 
w sposób jednoznaczny opisał (i zmapował), które zaprojektowane i wdrożone procedury i narzędzia 
informatyczne będą służyć do wiarygodnego monitorowania w/w wskaźników rezultatu, a także w jaki 
sposób należy realizować ten monitoring. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania systemu 
(skonfigurowania) do realizacji takiego monitoringu. 
 
 
14. Dokumentacja powdrożeniowa 
 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej dokumentacji 
dostarczonych oraz opracowanych przez siebie i wdrożonych rozwiązań. Wymaga się, aby cała 
dokumentacja była napisana w języku polskim. 
 
W zakresie produktów dostarczonych i wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego 
zamówienia – całe oprogramowanie użytkowe, procedury systemowe, struktury bazy danych, specyfikacja 
usług, inne - wymagane jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zawierającej: 

 dla oprogramowania użytkowego – internetowej platformy usług finansowo-podatkowych, 
systemu obiegu dokumentów elektronicznych, modułu integracji systemu ewidencji podatków 
i opłat z systemem EGB, modułu integracji systemu finansowo-podatkowego z systemem do 
prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - co najmniej: 

o opis ogólnych informacji o systemie (poruszanie się po systemie); 
o opis słowników systemowych; 

                                                                                                                                                                                                                  2 Wartość częściowa w stosunku do całkowitej wartości wskaźnika zaplanowanej do osiągnięcia w wyniku realizacji całego projektu. 
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o opis parametryzacji systemu możliwej do wykonania przez użytkowników merytorycznych 
– administratorów; 

o opis wszystkich funkcji dostępnych w systemie; 
o opis wraz z procedurami instalacji i konfiguracji całego systemu – od instalacji systemu 

operacyjnego do uruchomienia aplikacji klienckiej na stanowisku użytkownika; 
o opis struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól 

informacyjnych i powiązania między nimi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, ustawą o 
rachunkowości (o ile dotyczy).  

 dla wdrożonych procedur związanych z bieżącą eksploatacją oraz konserwacją oprogramowania 
użytkowego co najmniej: 

o procedury zakładania bazy danych i jej konfiguracji, 
o procedury tworzenia administratorów i użytkowników wiodących oraz nadawania im 

odpowiednich uprawnień, 
o procedury archiwizacji danych oraz tworzenia kopii zabezpieczających back-up, 
o procedury odtwarzania po wystąpieniu awarii (np.: zakładania struktury bazy danych, 

instalacji i konfiguracji wdrożonego oprogramowania, ładowania danych, inne), 
o specyfikacja techniczna usług – szczegółowy opis sposobu implementacji 

i działania usług (Web Service, XML, inne), 
o dokumentację wykonanych przez Wykonawcę zmian konfiguracyjnych 

w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego (na dedykowanym serwerze, na 
urządzeniu firewall, itd.), 

o raport z testów wewnętrznych (zrealizowanych przez Wykonawcę) dostarczonego 
oprogramowania oraz jego funkcjonalności i konfiguracji, 

o szczegółowe informacje niezbędne do aktualizacji polityki bezpieczeństwa 
teleinformatycznego Zamawiającego, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2014-12, 
dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zbiorów w GIODO, 

o inne procedury i czynności niezbędne z punktu widzenia Wykonawcy potrzebne do 
poprawnej eksploatacji dostarczonych rozwiązań. 

Zamawiający traktuje numeryczne materiały robocze (np. przekazane szablony formularzy, dane 
o procesach i procedurach urzędowych), opracowane przez Wykonawcę pliki startowego ładowania bazy 
danych, pliki z danymi numerycznymi w postaci końcowej, inne materiały opracowane przez Wykonawcę 
na potrzeby realizacji niniejszego zadania, jako składowe dokumentacji powdrożeniowej, dlatego 
wszystkie zapisy dotyczące licencji, praw itp. należy odnosić także do tych dokumentów. 
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Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja powdrożeniowa ma zostać przekazana 
w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD 
w formacie MS Word i PDF - z pełnymi prawami do niej - w dwóch egzemplarzach. 
Kompletna dokumentacja dostarczona ma zostać przez Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego odpowiednio dla każdego etapu Zadania I. 
Szczegóły w zakresie dokumentacji powdrożeniowej zostaną ustalone przez Wykonawcę 
z Zamawiającym na etapie opracowania Projektu techniczno-funkcjonalnego. 
 
 
15. Wymagania w zakresie licencji i praw autorskich 
 
W zakresie rozwiązań informatycznych Wykonawca dostarczyć ma następujące produkty: 

 dla oprogramowania użytkowego „internetowej platformy usług finansowo-podatkowych” 
Wykonawca dostarczyć ma jedną niezależną instancję na serwer i na nieograniczoną liczbę 
administratorów i użytkowników z możliwością uruchomienia bazy produkcyjnej i bazy testowej, 

 dla oprogramowania użytkowego „systemu obiegu dokumentów elektronicznych” Wykonawca 
dostarczyć ma jedną niezależną instancję na serwer i na nieograniczoną liczbę administratorów 
i użytkowników z możliwością uruchomienia bazy produkcyjnej i bazy testowej, 

 dla oprogramowania użytkowego „modułu integracji systemu ewidencji podatków i opłat 
z systemem EGB” Wykonawca dostarczyć ma jedną niezależną instancję na serwer i na 
nieograniczoną liczbę administratorów i użytkowników, 

 dla oprogramowania użytkowego „modułu integracji systemu finansowo-podatkowego 
z systemem do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” Wykonawca 
dostarczyć ma jedną niezależną instancję na serwer i na nieograniczoną liczbę administratorów 
i użytkowników, 

 dla niezbędnego „oprogramowania wspomagającego” (w tym na przykład: system operacyjny, 
motor bazy danych, serwer WWW, inne oprogramowanie) Wykonawca dostarczyć ma po jednej 
instancji na serwer i na nieograniczoną liczbę administratorów i użytkowników. 

Wskazane wyżej oprogramowanie użytkowe będzie zainstalowane na infrastrukturze technicznej 
Zamawiającego. 
Jeżeli ze względów technologicznych, wydajnościowych, bezpieczeństwa lub innych - w celu zapewnienia 
wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - niezbędne będzie zainstalowanie dodatkowych 
instancji w/w oprogramowania, wówczas Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje to 
oprogramowanie (wraz z dostarczeniem właściwych licencji) w sposób niezbędny do prawidłowego 
działania systemów bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. 
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Prawa autorskie 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do wszystkich dzieł, składających się 
na przedmiot umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 666 z późn. zm.) wraz z przeniesieniem prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz liczby 
egzemplarzy, w tym: 

 do całości dokumentacji powstałej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy.; 
 przekazania całości kodów źródłowych w przypadku braku możliwości realizacji warunków umowy 

przez Wykonawcę  tylko i wyłącznie w sytuacji niewskazania przez Wykonawcę następcy 
prawnego przejmującego obowiązki Wykonawcy w zakresie obsługi, serwisu i rozwoju 
dostarczonych rozwiązań z prawem modyfikacji i użytkowania całości przekazanego kodu 
źródłowego. 

Prawa autorskie majątkowe na dostarczone oprogramowanie użytkowe oraz bazy danych obejmować 
mają następujące pola eksploatacji: 
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu 
i formatu, zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na 
inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik, zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy; 
b) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, 
formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy 
pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów 
informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, 
niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w sieci Internet, w szczególności na 
stronach Urzędu Miasta Legnica oraz w celu autopromocji na stronach i portalach dedykowanych; 
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji, 
umieszczanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Legnica, jak i w celu autopromocji na stronach 
i portalach dedykowanych; 
d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie; 
f) sporządzanie wersji obcojęzycznych z całości lub części utworów; 
g) obserwowanie, badanie i testowanie, stosowanie oraz przechowywanie – w całości lub 
w części; 
h) wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian 
w utworach, w tym: opracowanie, aranżacja, przystosowanie, rozbudowywanie, zmiana układu, łączenie 
z innymi utworami lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania 
rezultatów tych zmian tylko w przypadku braku możliwości realizacji zobowiązań przez Wykonawcę lub 
braku wskazania następcy prawnego przejmującego obowiązki Wykonawcy . 
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Wykonawca w chwili zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego złoży oświadczenie, że do 
dostarczonych utworów - internetowej platformy usług finansowo-podatkowych, systemu obiegu 
dokumentów elektronicznych, modułu integracji systemu ewidencji podatków i opłat z systemem EGB, 
modułu integracji systemu finansowo-podatkowego z systemem do prowadzenia ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, baz danych oraz dokumentacji – przysługują mu niczym nieograniczone 
prawa na w/w polach eksploatacji w takim zakresie, jaki konieczny jest do wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy, nie naruszając praw osób trzecich. Naruszenie tego obowiązku przez Wykonawcę 
stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
 
 
 
Licencje na oprogramowanie 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet licencji na dostarczone oprogramowanie użytkowe oraz 
oprogramowanie wspomagające, w  szczególności: 

 internetową platformę usług finansowo-podatkowych, 
 system obiegu dokumentów elektronicznych, 
 moduł integracji systemu ewidencji podatków i opłat z systemem EGB, 
 moduł integracji systemu finansowo-podatkowego z systemem do prowadzenia ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z bazą danych. 
Licencje na wyżej wymienione oprogramowanie nie mogą wprowadzać limitów na ilość administratorów 
i użytkowników (dotyczy zarówno administratorów, użytkowników wiodących, a także użytkowników 
publicznych). Zamawiający nie dopuszcza także stosowania tzw. licencji pływających oraz innych 
ograniczeń ilościowych jednoczesnego dostępu, ograniczających w jakikolwiek sposób możliwość 
jednoczesnego korzystania z oprogramowania użytkowego oraz oprogramowania wspomagającego przez 
administratorów i użytkowników w aspekcie ilościowym (np.: charakter licencji ogranicza jednoczesne 
korzystanie z oprogramowania do określonej liczby osób jednocześnie). Omawiane licencje na 
oprogramowanie zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, niewyłączne 
oraz nieograniczone. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji wymagających okresowego 
płatnego odnowienia/subskrypcji. 
Dostarczone licencje mają uwzględniać fakt, że końcowymi użytkownikami systemu będą pracownicy 
Urzędu Miasta Legnicy, jednostek organizacyjnych Gminy Legnica, jak i użytkownicy publiczni. 
 
Licencje powyższe uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z w/w oprogramowania na 
następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych): 
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 trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (kopie bezpieczeństwa), 

 tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli modyfikacje 
w programie komputerowym, w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 

 
Udzielone licencje nie będą ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju oprogramowania 
w zakresie dopuszczalnym przez dostarczoną przez Wykonawcę dokumentację lub możliwości techniczne 
zastosowanego oprogramowania, a obejmującym takie zagadnienia jak np.: 

 świadczenie usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny, 
 rozszerzenie lub rozbudowa struktur zastosowanych baz danych, nie naruszająca reguł spójności 

opracowanych przez Wykonawcę schematów bazy danych, 
 konfiguracja wdrożonego oprogramowania, 
 tworzenie/edycja/zarządzanie zasobami danych, 
 włączenie do systemu nowego komponentu (np.: modułu, rozszerzenia, zapytania, formatki, 

szablonu wydruku, e-formularza, itd.) - wykonanego samodzielnie przez Zamawiającego lub 
innego wykonawcę - wraz z jego integracją za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę 
standardowych interfejsów programistycznych (API) lub usług Web Service, 

 uruchomienie nowych usług związanych z dystrybucją lub wymianą danych 
z systemami zewnętrznymi. 

Licencje nie mogą ograniczać prawa do przenoszenia oprogramowania na inne serwery sprzętowe. 
Powyższe wymagania odnośnie licencji dotyczą także oprogramowania open source (licencje GNU/GPL, 
BSD lub inne analogiczne) zastosowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy. 
 
UWAGA: W przypadku oprogramowania wspomagającego (np.: system operacyjny, motor bazy danych, 
serwer WWW, inne oprogramowanie) dostarczonego przez Wykonawcę w ramach umowy, Zamawiający 
dopuszcza dostarczenie oryginalnej licencji stosowanej przez producenta i wystawionej na Zamawiającego 
(dotyczy także oprogramowania dystrybuowanego przez Wykonawcę na zasadach sublicencji). 
 
 
16. Gwarancja jakości i serwis gwarancyjny 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 60-miesięcznej bezpłatnej gwarancji jakości i serwisu 
gwarancyjnego na wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty – internetową platformę usług 
finansowo-podatkowych, system obiegu dokumentów elektronicznych, moduł integracji systemu 
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ewidencji podatków i opłat z systemem EGB, moduł integracji systemu finansowo-podatkowego 
z systemem do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, oprogramowanie 
wspomagające oraz dokumentację powdrożeniową, licząc od dnia następnego po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
Na potrzeby zapisów dotyczących gwarancji jakości i serwisu gwarancyjnego ustala się następujące 
definicje użytych pojęć: 
SYSTEM INFORMATYCZNY – dostarczone i wdrożone przez Wykonawcę przedmiotowej umowy 

rozwiązania informatyczne: internetową platformę usług finansowo-podatkowych, system obiegu 
dokumentów elektronicznych, moduł integracji systemu ewidencji podatków i opłat z systemem EGB, 
moduł integracji systemu finansowo-podatkowego z systemem do prowadzenia ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, oprogramowanie wspomagające. 

PODSTAWOWE USŁUGI – usługi, parametry i funkcje realizowane przez system informatyczny opisane 
szczegółowo w niniejszym dokumencie – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz 
w dokumentacji powdrożeniowej. 

USTERKA – zdarzenie, w którym stwierdzono błąd lub uszkodzenie jednego (lub więcej) elementu systemu 
informatycznego, nie wpływające na funkcjonalność i wydajność całego systemu, ale niezgodne ze 
stanem określonym w dokumentacji powdrożeniowej. 

AWARIA – zdarzenie, w którym stwierdzono błąd lub uszkodzenie jednego (lub więcej) elementu systemu 
informatycznego, ograniczające wydajność i funkcjonalność systemu 
i uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z systemu zgodnie z dokumentacją powdrożeniową. 

AWARIA NIEKRYTYCZNA – awaria, która negatywnie wpływa na wydajność 
i funkcjonalność systemu informatycznego, lecz nie uniemożliwia przez Zamawiającego realizacji 
i świadczenia podstawowych usług. 

AWARIA KRYTYCZNA – awaria, która całkowicie uniemożliwia Zamawiającemu świadczenie podstawowych 
usług – wdrożonych e-usług i zadań organizacji . 

SERWIS – komórka organizacyjna lub zespół pracowników Wykonawcy realizujący bezpośrednio zadania 
związane z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego wobec Zamawiającego. 

PROCEDURA – uszczegółowione przez Zamawiającego oraz Wykonawcę na podstawie zapisów 
w niniejszym dokumencie – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - sposoby porozumiewania się 
w zakresie zgłaszania awarii i usterek systemu informatycznego. 

ZGŁOSZENIE AWARII LUB USTERKI – ciąg działań ze strony Zamawiającego mający 
na celu powiadomienie serwisu o zaistniałej awarii lub usterce, wykonany zgodnie 
z procedurą. 

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU – dni i godziny, w jakich serwis przyjmuje zgłoszenia awarii 
i usterek nadsyłane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz realizuje czynności 
serwisowe. 
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REAKCJA SERWISU – nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę 
pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę możliwości 
przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią, telefoniczną lub poczty elektronicznej. 

USUNIĘCIE AWARII / PRZYWRÓCENIE FUNKCJONALNOŚCI – doprowadzenie systemu informatycznego, lub 
jego elementu, w którym wystąpiła awaria do takiego stanu, aby możliwa była pełna realizacja 
w ramach systemu podstawowych usług utraconych w wyniku danego typu awarii. W razie braku 
możliwości naprawy uszkodzonego elementu systemu, dopuszcza się udostępnienie przez serwis 
urządzenia zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego elementu systemu. 

USUNIĘCIE USTERKI – przywrócenie działania elementu systemu informatycznego, 
w którym wystąpiła usterka do stanu, w jakim znajdowało się ono przed wystąpieniem usterki. W razie 
braku możliwości naprawy uszkodzonego elementu systemu dopuszcza się udostępnienie przez serwis, 
urządzenia zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego elementu systemu. 

NAPRAWA – przywrócenie funkcjonalności lub usunięcie usterki. 
CZAS REAKCJI SERWISU – maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem awarii 

lub usterki a reakcją serwisu. 
CZAS PRZYWRÓCENIA FUNKCJONALNOŚCI – czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem 

awarii a przywróceniem funkcjonalności. Czas przywrócenia funkcjonalności liczony jest w okresie 
dostępności serwisu. 

CZAS USUNIĘCIA AWARII/USTERKI – czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem 
awarii/usterki a jej usunięciem. Czas usunięcia awarii/usterki liczony jest 
w okresie dostępności serwisu. 

URZĄDZENIE ZASTĘPCZE – oprogramowanie i/lub sprzęt, które serwis udostępnia 
w ramach procedury Zamawiającemu, jeżeli nie jest możliwe w ustalonym czasie przywrócenie 
funkcjonalności lub usunięcie usterki w drodze naprawy uszkodzonych elementów systemu 
informatycznego. Urządzenie zastępcze musi mieć parametry takie same lub lepsze jak element 
systemu, który uległ awarii. 

ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE - rozwiązanie pozwalające na użytkowanie systemu informatycznego bez 
pełnego przywrócenia funkcjonalności lub usunięcia usterki. 

DNI ROBOCZE – przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

GODZINY ROBOCZE – przez godziny robocze rozumie się godziny pracy Urzędu Miasta Legnica. 
 
Ogólne warunki gwarancji jakości 
1. Serwis gwarancyjny obejmuje wszelkie usługi zapewniające prawidłowe działanie systemu 
informatycznego, tj. usuwanie awarii i usterek, instalowanie poprawek (patch), instalowanie nowych 
wersji oprogramowania, jeżeli jest to niezbędne w celu usunięcia awarii lub usterki, zapewnienia 
bezpieczeństwa danych, usunięcia błędów w działaniu wdrożonych rozwiązań. 
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2. Usługi serwisowe, których Wykonawca nie może wykonać w swojej siedzibie (np. ze względu na 
obowiązujące przepisy, procedury bezpieczeństwa Zamawiającego, ochronę danych osobowych, itp.) 
będą realizowane bezpośrednio w miejscu zainstalowania systemu informatycznego lub zgodnie 
z procedurami SZBI  (KRI)  poprzez nadzorowany serwis zdalny  
3. W przypadku niemożności usunięcia awarii lub usterki w zadeklarowanym terminie Wykonawca może 
dostarczyć rozwiązanie zastępcze pozwalające na użytkowanie systemu informatycznego. Transport 
uszkodzonego i zastępczego elementu systemu odbywać się będzie w okresie gwarancji jakości na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ma skonfigurować i uruchomić urządzenie zastępcze w sposób 
umożliwiający jego poprawne działanie w systemie. Element zastępczy ma być co najmniej równoważny 
funkcjonalnie i wydajnościowo elementowi uszkodzonemu. Po zakończeniu napraw elementu 
uszkodzonego, ma on zostać ponownie skonfigurowany i uruchomiony w systemie (koszty pokrywa 
Wykonawca). 
4. Po usunięciu każdej awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia całego systemu 
informatycznego do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich 
zainstalowanych komponentów. 
5. Każda wizyta/przegląd/naprawa gwarancyjna wykonywana w miejscu instalacji systemu 
informatycznego będzie zakończona spisaniem właściwego protokołu. 
6. Zamawiający zapewni serwisowi Wykonawcy dostęp do systemu informatycznego od momentu 
zgłoszenia przez czas potrzebny na usunięcia awarii/usterki, o ile nie będzie to zakłócało działań własnych 
Zamawiającego. 
7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zapewni dostęp do usługi HelpDesk (telefon, dedykowany 
adres e-mail i system zgłaszania usterek/awarii online na wskazanej przez Wykonawcę stronie WWW). 
8. Gwarancją jakości są także objęte dane przetwarzane przez dostarczone rozwiązania informatyczne 
w zakresie poprawności i integralności danych. 
 
Szczegółowe warunki gwarancji jakości 
Świadczenie serwisu gwarancyjnego przez Wykonawcę obejmuje: 

 poprawne działanie dostarczonego oprogramowania, 
 poprawność konfiguracji i integralności oprogramowania oraz bazy danych, 
 zgodność działania dostarczonych rozwiązań z minimalnymi wymaganiami określonymi 

w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji powdrożeniowej, 
 poprawność wdrożonych procedur związanych z eksploatacją systemu, jego konserwacją oraz 

zasilaniem i aktualizacją danych, opisanych w dokumentacji powdrożeniowej przygotowanej przez 
Wykonawcę i przekazanej Zmawiającemu, 

 udostępnienie internetowego HelpDesku (całodobowe zgłaszanie błędów, reakcja 
w dni robocze Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta Legnica). 
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Usługi serwisu gwarancyjnego mają być realizowane z zachowaniem następujących zasad 
i wymagań: 

 czas poprawy opracowanych przez Wykonawcę elementów graficznych oraz treści opisowych 
internetowej platformy usług finansowo-podatkowych (USTERKA) nie może być dłuższy niż 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia braków lub wad tych elementów graficznych oraz treści, 

 czas naprawy i pełnego przywrócenia działania oprogramowania użytkowego nie może być 
dłuższy niż 3 dni robocze dla błędów niekrytycznych (AWARIA NIEKRYTYCZNA), 4 godziny dla 
błędów krytycznych (AWARIA KRYTYCZNA), od momentu przyjęcia zgłoszenia  

 okres naprawy gwarancyjnej uważa się za dotrzymany, jeżeli na czas naprawy zostanie 
dostarczone i uruchomione równoważne oprogramowanie zastępcze, 

 czas naprawy błędnych (AWARIA) lub opracowania nowych/poprawnych procedur systemowych 
(USTERKA) nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, 

 okres naprawy gwarancyjnej uważa się za dotrzymany, jeżeli na czas naprawy zostanie 
zastosowana procedura zastępcza, równoważna co do wyników jej działania, nie zwalnia to jednak 
Wykonawcy z konieczności wykonania właściwej naprawy w ustalonym z Zamawiającym terminie. 

 
W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy lub braku usunięcia zgłoszonej usterki/awarii lub braków 
/ wad w dostarczonych elementach graficznych oraz treściach, Zamawiający rezerwuje sobie prawo 
zlecenia naprawy osobie/firmie trzeciej. W takim wypadku Wykonawca będzie obciążony fakturą za te 
usługi. 
 
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zapewni dostęp do usługi HelpDesk poprzez strony WWW. 
Dostęp do usługi ma być autoryzowany poprzez imiennych administratorów i użytkowników, których 
wskaże Zamawiający. Zamawiający ma mieć możliwość automatycznego uzyskiwania na żądanie raportów 
(w tym: wykaz zgłoszeń w zadanym przedziale czasu/z podziałem na grupy użytkowników/instytucję wraz 
ze statusem zgłoszenia, rodzajem zgłoszenia, datą i czasem zgłoszenia, opisem błędu/napraw, czasem 
wykonania naprawy, listą zgłoszeń niezakończonych, listą zgłoszeń z przekroczonym czasem realizacji). 
Uwaga: 
Wszelkie prace wymagające działań wewnątrz systemów (np. na serwerach, na komputerach 
pracowników Urzędu Miasta Legnica) należy wykonywać w siedzibie Zamawiającego pod nadzorem 
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 
uruchomić i udostępnić Wykonawcy dedykowane, bezpieczne połączenie zdalne, przy zachowaniu zasad 
określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego (zobowiązanie Wykonawcy, upoważnienia dla 
pracowników Wykonawcy, itp.). 
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III. ZADANIE II - Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa 
i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica – portal komunikacji 
społecznej i portal bazy wiedzy wraz ze szkoleniami  

 
1. Przedmiot zamówienia – ZADANIE II 
 W ramach Zadania II Wykonawca dostarczyć ma następujące produkty (rozwiązania informatyczne) oraz zrealizować niżej wymienione usługi.   

Wymagana dostawa lub usługa Krótki opis produktu lub usługi Termin realizacji (odbioru) 
1. Etap 1. Wdrożenie portalu komunikacji społecznej Obejmuje usługi związane z dostawą i wdrożeniem rozwiązania typu front-office o charakterze portalu internetowego umożliwiającego świadczenie przez urząd e-usług na co najmniej 3-cim poziomie dojrzałości skierowanych do mieszkańców miasta Legnica, turystów i innych osób przebywających na terenie miasta. 

13 listopada 2017 r. 

2. Etap 2. Szkolenia z portalu komunikacji społecznej Obejmuje szkolenia administratorów oraz użytkowników wiodących portalu komunikacji społecznej. Ilość osób przewidzianych do szkolenia: 15 osób. 

23 października 2017 r. 

3. Etap 3. Opracowanie i wdrożenie portalu bazy wiedzy Obejmuje usługi związane z dostawą i wdrożeniem rozwiązania o charakterze repozytorium gromadzącego wszelkie istotne informacje z punktu widzenia wsparcia pracowników urzędu w obsłudze klientów. 

13 listopada 2017 r. 

4. Etap 4. Szkolenia z portalu bazy wiedzy Obejmuje szkolenia administratorów oraz użytkowników wiodących portalu bazy wiedzy. Ilość osób przewidzianych do szkolenia: 30 osób. 
23 października 2017 r. 

5. Etap 5. Szkolenia z zakresu zaawansowanego administrowania i bezpieczeństwa IT 

Obejmuje szkolenia administratorów systemów IT w zakresie: - programowania w języku HTML5 z uwzględnieniem JavaScript i CSS3; - tworzenia e-dostępnych stron WWW; - SEO - pozycjonowanie stron WWW; - projektowania i wdrażania serwisów WWW w technologii Responsive Web Design. Ilość osób przewidzianych do szkolenia: 2 osoby. 

2 października 2017 r. 

Tab. 4. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania II.   W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji „Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac”, w którym uszczegółowi etapowanie prac objętych zamówieniem w zakresie Zadania II. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac zawierać ma co najmniej następujące informacje: okresy realizacji etapów wymienionych w tab. 4, terminy realizacji testów wewnętrznych Wykonawcy, terminy zgłaszania gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego, kwoty płatności za poszczególne etapy oraz płatność końcową, inne istotne z punktu widzenia monitorowania przebiegu projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac nie może być sprzeczny treścią SIWZ oraz niniejszego SOPZ.  
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2. Ogólne założenia dotyczące portalu komunikacji społecznej i portalu bazy wiedzy 
 
Wykonawca ma opracować, dostarczyć, wdrożyć i uruchomić wszystkie komponenty dedykowane dla 
portalu komunikacji społecznej oraz portalu bazy wiedzy, niezbędne w celu wdrożenia minimalnych 
wymagań wskazanych w niniejszym dokumencie, w tym: 

 portal komunikacji społecznej – serwis WWW opracowany na podstawie określonych 
w niniejszym dokumencie wymagań minimalnych oraz wskazówek Zamawiającego, 
w oparciu o przekazane Wykonawcy materiały (m.in.: system identyfikacji wizualnej – według 
wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, przykładowe stosowane dotychczas wzory  
ankiet i innych środków komunikacji społecznej), a także niezbędne materiały wytworzone przez 
Wykonawcę w ramach realizowanej umowy; 

 portal bazy wiedzy – serwis WWW opracowany na podstawie określonych 
w niniejszym dokumencie wymagań minimalnych oraz wskazówek Zamawiającego, 
w oparciu o przekazane Wykonawcy materiały (m.in.: system identyfikacji wizualnej – według 
wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, wzory kart usług, inne przykładowe stosowane 
dotychczas środki informacyjne), a także niezbędne materiały wytworzone przez Wykonawcę w 
ramach realizowanej umowy; 

 system klasy CMS (i/lub CRM i/lub framework)3 – wspólny dla obu portali, oprogramowanie do 
budowy i zarządzania serwisami WWW, modelowania przepływem informacji, budowania 
scenariuszy, zarządzania kontaktami z klientami, wyposażone w dedykowane moduły 
funkcjonalne dla portalu komunikacji społecznej oraz portalu bazy wiedzy; 

 oprogramowanie wspomagające, jeżeli okaże się niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
w tym: system operacyjny, motor bazy danych, serwer WWW, inne oprogramowanie. 

Jeżeli na etapie realizacji umowy okaże się, że w celu osiągnięcia minimalnych wymagań portalu 
komunikacji społecznej lub portalu bazy wiedzy niezbędne jest dostarczenie i wdrożenie innych niż w/w 
komponentów, Wykonawca opracuje je, dostarczy, wdroży i uruchomi na własny koszt i ryzyko, wraz 
z dostarczeniem niezbędnych licencji na oprogramowanie od podmiotów trzecich. 
 
Zarówno portal komunikacji społecznej, jak i portal bazy wiedzy mają posiadać dwie strefy: publiczną 
i chronioną. Dostęp do strefy publicznej mają mieć wszystkie osoby zainteresowane (internauci), a do 
strefy chronionej tylko zarejestrowani użytkownicy po poprawnym zalogowaniu (pracownicy Urzędu 
Miasta Legnicy, jednostek organizacyjnych Gminy Legnica, inni uprawnieni użytkownicy posiadający 
założone konto w portalu). Całe portale (strona startowa, podstrony zarówno 
w strefie publicznej, jak i chronionej) zabezpieczone mają być protokołem HTTPS z wykorzystaniem 
                                                                 3 CMS – content management system; CRM – customer relationship system; framework – platforma programistyczna, szkielet do budowy aplikacji. Ze względów skrótowych system do budowy i zarządzania portalem komunikacji społecznej oraz portalem bazy wiedzy w dalszej części SOZP określany będzie mianem systemu CMS. 
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zewnętrznego klucza szyfrującego SSL (posiadanym przez Zamawiającego kluczem SSL klasy Wildcard na 
domenę legnica.eu). 
Zaimplementowane w portalach narzędzia informatyczne oraz procedury zapewniają obsługę nazw (login) 
i haseł dla zarejestrowanych użytkowników (w tym co najmniej definiowanie poziomu skomplikowania 
haseł, mechanizm analizy skomplikowania haseł (progress bar), wymuszanie zmiany hasła po upływie 
zadanego terminu, blokada możliwości powtórnego wykorzystania hasła w zadanym okresie). 
 
Portale będą korzystały z sieciowej i serwerowej architektury fizycznej Urzędu Miasta Legnica. W celu 
realizacji zadania Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wdrożenia odpowiednie zasoby serwerowe 
oraz zasoby dyskowe i zasoby sieciowe. W szczególności na potrzeby realizacji zadania Zamawiający 
udostępni wyodrębniony serwer wirtualny o parametrach wydajnościowych nie gorszych niż: 4 rdzenie 
vCPU, 4 GB RAM, wolne zasoby HDD ok. 500 GB, 2x interfejs sieciowy o przepustowości 1Gb. Wykonawca 
zobowiązany jest zapoznać się i stosować do zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz 
Polityce Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta Legnicy. 
 
 
3. Projekty graficzne oraz funkcjonalne portali 
 
W pierwszym etapie realizacji umowy, w ciągu 30 dni od podpisania umowy, Wykonawca opracuje 
i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia „Projekt graficzny oraz funkcjonalny” portalu komunikacji 
społecznej, a w ciągu 45 dni od podpisania umowy - „Projekt graficzny oraz funkcjonalny” portalu bazy 
wiedzy. 
Każdy z w/w projektów zawierać ma co najmniej: 

 prototyp graficzno-funkcjonalny - ożywioną („klikalną") skórkę (layout) całego portalu 
opracowaną na podstawie: przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy potrzeb, procesów 
i procedur realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Legnica 
w kontekście przeznaczenia portalu, wskazówek Zamawiającego, w oparciu o przekazane 
Wykonawcy materiały, a także niezbędne materiały wytworzone przez Wykonawcę w ramach 
realizowanej umowy, przy czym layout musi być zgodny z przyjętym przez Zamawiającego 
systemem identyfikacji wizualnej - Marką Miasta; 

 dokumentację projektowo-analityczną – zawierającą co najmniej: 
o projekt struktury bazy danych, w tym co najmniej: 

 wykaz proponowanych tabel i schematów zastosowanego oprogramowania oraz 
tabel i repozytoriów danych, 

 powiązania pomiędzy tabelami, 
 inne istotne informacje w tym zakresie, 
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o wskazanie i opis proponowanego do zastosowania oprogramowania użytkowego 
gotowego (własnego Wykonawcy), w tym co najmniej: 

 nazwę i wersję produktu i producenta, 
 rok produkcji (wydania), 
 ogólny opis zakresu funkcjonalności, 
 rodzaj oferowanej licencji (komercyjna / freeware / opensource; inne), 
 inne istotne informacje w tym zakresie, 

o wskazanie i opis proponowanego do zastosowania oprogramowania użytkowego 
podmiotów trzecich, w tym co najmniej: 

 szczegółowy zakres funkcjonalny jego działania, 
 zastosowana technologia oraz środowisko programistyczne, 
 rodzaj oferowanej licencji (komercyjna / freeware / opensource; inne), 
 potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego licencji opisanego w niniejszym 

SOPZ. 
 inne istotne informacje w tym zakresie, 

o opis procedur wdrożenia portalu, jego konfiguracji oraz zakładania 
i definiowania kont administratorów i użytkowników wiodących, 

o opis technologii i procedur związanych z zasilaniem i aktualizacją danych źródłowych, 
o opis procedur testowania wewnętrznego (realizowanych przez Wykonawcę) 

dostarczonego oprogramowania oraz konfiguracji portalu, 
o opis proponowanego zakresu oraz harmonogram szkoleń administratorów oraz 

użytkowników wiodących, 
o uszczegółowienie mechanizmów zgłaszania i usuwania usterek i awarii wdrożonych 

rozwiązań (opis systemu Help Desk), 
o opis założeń polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego jako wzorcowy System 

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w zakresie działania portalu zgodnie 
z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności w oparciu min. o normę PN-ISO/IEC 
27001:2014-12, PN ISO/IEC 20000-1:2014-01 oraz obejmujące wymagania zawarte 
w Wytycznych do kontroli systemów teleinformatycznych Ministerstwa Cyfryzacji z 2015 
roku, 

o informacje niezbędne do aktualizacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Legnicy polityk 
i instrukcji: Polityka Ochrony Danych Osobowych, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, 
Instrukcja zarządzania systemem (Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że nowe 
systemy zostaną objęte audytem pod. kątem zgodności z wdrożonymi przez Urząd 
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normami PN ISO/IEC 9001:2009 oraz PN ISO/IEC 27001:2014-12 podczas kolejnego 
procesu recertyfikacji). 

Zrealizowana przez Wykonawcę analiza potrzeb obejmować ma procesy i procedury realizowane przez 
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Legnica w celu wyodrębnienia tych czynności, które 
związane są bezpośrednio z przedmiotem niniejszego zamówienia (adekwatnie dla każdego z portali). 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zestawienie procesów i procedur w postaci grafów, definiując dla 
każdego z nich co najmniej: nazwę procesów/procedur, obszar biznesowy, cel procesów/procedur, 
aktorów procesów / procedur i ich role (właścicieli i ekspertów: administratorów, użytkowników 
wiodących, użytkowników publicznych), rezultat procesów/procedur,  zakres danych wejściowych oraz 
wyjściowych, wykorzystywane systemy, powiązania z innymi procesami / procedurami oraz uzasadnienie 
przyjęcia lub odrzucenia procesu / procedury do implementacji w portalach. Wykonawca stosować ma 
w zakresie prezentacji wyników analizy potrzeb język modelowania graficznego Business Process Model 
and Notation - BPMN lub równoważny (adekwatnie do potrzeb). Wszystkie istotne merytorycznie wykresy 
i grafy zamieszczone w dokumentacji projektowo-analitycznej (m.in.: modele przeanalizowanych procedur 
administracyjnych i procesów, schematy architektury systemu, diagramy przypadków użycia, itd.) 
opracowane mają zostać i przekazane Zamawiającemu w postaci diagramów BPMN (w oryginalnych 
plikach edytowalnych oraz dodatkowo jako grafiki JPG). Zamawiający ma prawo zażądać opracowania 
wybranych przez siebie diagramów także w sposób graficzny pozwalający na ich łatwiejszą interpretację 
dla osób nie znających notacji BPMN. Ostateczną decyzję co do procesów / procedur przyjętych do 
implementacji w portalach podejmuje Zamawiający. 
Przyjęte do implementacji w portalach procesy / procedury Wykonawca zamodeluje w systemie CMS 
w dedykowanym module typu work-flow oraz w prototypie graficzno-funkcjonalnym portalu. 
Prototypy graficzno-funkcjonalne każdego z portali będą stanowić przejaw oryginalnej twórczości 
i pomysłu Wykonawcy, przy czym nie mogą one być sprzeczne lub rozbieżne z oczekiwanym sposobem 
działania tych portali oraz Marką Miasta, a także muszą korespondować ze sobą wzajemnie w zakresie 
formy (tożsamy lub bardzo zbliżony layout). Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić wymagania 
Zamawiającego w tym zakresie. 
Zamawiający, odrębnie w ciągu 7 dni dokona oceny przedstawionego Projektu graficznego oraz 
funkcjonalnego zarówno portalu komunikacji społecznej, jak i portalu bazy wiedzy. 
W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje projekt, Wykonawca przystąpi do przygotowania ostatecznej 
kreacji graficznej portalu oraz wdrożenia wymaganych funkcjonalności. W przypadku, gdy Zamawiający 
nie zaakceptuje Projektu graficznego oraz funkcjonalnego, Zamawiający przekaże swoje uwagi. Wówczas 
na podstawie przekazanych uwag, Wykonawca dokona modyfikacji projektu w ciągu 7 dni od chwili 
przekazania uwag. . W przypadku ponownego braku akceptacji po wprowadzeniu korekt Zamawiający 
może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy  
 
Projekt graficzny oraz funkcjonalny opracowany przez Wykonawcę podlegać będzie weryfikacji przez 
Zamawiającego (przy pomocy Doradcy technologicznego) i będzie wymagać pełnej akceptacji 
Zamawiającego. Szczegółowość Projektu graficznego oraz funkcjonalnego umożliwiać ma Zamawiającemu 
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na każdym etapie realizacji zamówienia weryfikację ilościową i jakościową realizowanych przez 
Wykonawcę prac w zakresie dostarczanych produktów oraz wykonywanych usług. 
Projekt graficzny oraz funkcjonalny ma zostać opracowany przez Wykonawcę i przedłożony 
Zamawiającemu do akceptacji w języku polskim w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w formie 
elektronicznej na nośnikach CD/DVD w formacie MS Word i PDF (dwa egzemplarze). 
 
Uwaga: 
W przypadku, gdy na etapie realizacji wdrożenia wystąpi konieczność wprowadzenia zaakceptowanych 
przez Zamawiającego zmian sposobu implementacji portalu komunikacji społecznej oraz portalu bazy 
wiedzy w stosunku do pierwotnej wersji Projektu graficznego oraz funkcjonalnego, Wykonawca będzie 
zobowiązany do aktualizacji omawianego dokumentu, nie później niż do dnia odbioru końcowego 
właściwego dla danego portalu. Każda wersja/zmiana Projektu graficznego oraz funkcjonalnego powinna 
być opisana kolejnym numerem, datą wykonania/zatwierdzenia oraz informacją o zakresie i przyczynie 
wniesienia zmian. 
W przypadku aktualizacji Projektu graficznego oraz funkcjonalnego Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu analogiczną ilość opracowanych egzemplarzy przedmiotowego dokumentu. 
 
 
4. Wymagania wobec systemu CMS oraz niefunkcjonalne wymagania wobec portali 
 
W związku z wymaganiem zastosowania jednego wspólnego systemu klasy CMS zarówno do budowy 
i zarządzania portalem komunikacji społecznej, jak i portalem bazy wiedzy, wymagania wobec tego 
systemu oraz niefunkcjonalne wymagania wobec portali zostały opisane wspólnie. 
 

Wymagania wobec systemu CMS 

1.  

System posiadać ma zaimplementowaną funkcjonalność obejmującą: 
 narzędzia i procedury do budowy i zarządzania portalami / serwisami WWW 

(CMS); 
 narzędzia i procedury do zarządzania kontaktami z klientami (CRM); 
 narzędzia i procedury do modelowania przepływu informacji (work-flow); 
 narzędzia i procedury do budowania scenariuszy działania systemu / portalu / 

serwisu w zależności od użytkownika, umożliwiające korzystanie z wielu źródeł 
informacji oraz „uczenie się” systemu (baza wiedzy). 

2.  
Zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa i ochrony zasobów poprzez: 

 zastosowanie nazw i haseł dla zidentyfikowania administratorów 
i użytkowników wiodących, system CMS musi mieć możliwość definicji poziomu 
skomplikowania haseł i być wyposażony w mechanizmy analizy skomplikowania 
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haseł (password strength progress bar), 
 ograniczenie dostępu do danych i funkcji przez nieuprawnionych użytkowników 

za pomocą macierzowego mechanizmu uprawnień, 
 ochronę funkcji umożliwiających zmianę danych przez użytkowników poza 

systemem CMS, 
 identyfikację użytkownika wykonującego transakcje krytyczne (np.: instalacja 

aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, wprowadzanie i modyfikacja 
treści), 

 integralność baz danych (tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych). 

3.  
Wymagany jest polskojęzyczny interfejs komunikacji z administratorem 
i użytkownikiem wiodącym, polskojęzyczne wartości danych przechowywanych 
w systemie (sortowanie, reprezentacja dat, liczb) oraz polskojęzyczne komunikaty 
o błędach. 

4.  
System CMS musi posiadać interfejs gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, 
bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, przejrzystość prezentowania 
danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po dowolnych kryteriach. 

5.  

Zaawansowana wyszukiwarka danych pozwalać ma na wyszukiwanie danych pod kątem 
różnorodnych kryteriów – mechanizm filtrów. Poszczególne filtry mogą być zakładane na 
dowolne pola w bazie danych systemu - mogą być one łączone razem celem zawężania 
wyników wyszukiwania. Filtry mają umożliwiać kreowanie co najmniej następujących 
warunków - zapytań: 

 czy dane istnieją, nie istnieją (np.: wymagają uzupełnienia) - zapytania logiczne, 
 czy wartość jest równa zadanej (lub różna od zadanej), 
 czy wartość jest nie pusta, 
 czy wartość jest: mniejsza, większa, zawarta w określonym przedziale (zarówno 

dla wartości numerycznych jak i danych typu data, data i czas), 
 czy wartość tekstowa jest "równa", "zbliżona", "podobna", "nie podobna" (wraz 

z rozróżnieniem znaków narodowych np: "gęś" lub "ges", gęs", geś" oraz 
wielkości i fragmentu tekstu). 

6.  

Ma obsługiwać standardy interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami, a formaty 
wymienianych danych muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: 

 interfejsy komunikacyjne mają wykorzystywać komunikaty w formacie XML, 
opisane odpowiednimi schematami XMLSchema, 

 usługi sieciowe (Web Service) muszą być opisane zgodnie ze standardem języka 
opisu usług sieciowych WSDL (Web Services Description Language) oraz 
zapewniać funkcjonalność szyfrowania transmisji danych przy wykorzystaniu 
certyfikatów X.509, 

 dane  opisujące  dokumenty  wymieniane z systemami zewnętrznymi 
(podlegającymi integracji) muszą  spełniać wymogi  dla  dokumentów 
elektronicznych, 

 wymiana informacji w sposób niezależny od użytych technologii musi zostać 
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zrealizowana z wykorzystaniem standardów Web Services. 
7.  System CMS umożliwiać ma zdalny dostęp do jego funkcjonalności i mechanizmów 

administracyjnych z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS. 

8.  
Zamawiający wymaga, aby system CMS był prawidłowo obsługiwany przez najnowsze 
wersje (istniejące w dniu odbioru końcowego) oraz dwie oficjalne wersje poprzednich, co 
najmniej następujących przeglądarek: MS Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google 
Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge. 

9.  

Umożliwiać ma zmianę ogólnej szaty graficznej (layout) oraz poszczególnych elementów 
portali, edycję wszystkich treści, zmianę szaty graficznej dla strony głównej oraz podstron 
każdego z portali odrębnie, nagłówka i stopki oraz układu menu nawigacyjnego 
i rozmieszczenia poszczególnych elementów. 
Strona główna i podstrony zdefiniowanego w CMS portalu generować się mają 
automatycznie na podstawie zdefiniowanych obiektów i treści zapisanych w bazie CMS. 

10.  
System CMS ma być zbudowany w oparciu o 3-warstwowy model aplikacji (warstwa 
prezentacji, logiki, danych) oraz ma opierać się o system zarządzania bazą danych 
(dostarczany przez Wykonawcę razem z systemem CMS). 

11.  Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych stron 
internetowych lub innych plików (np.: TXT, CSV, HTML, XML, itp.). 

12.  
System CMS umożliwiać ma umieszczanie i prezentację przy wykorzystaniu przeglądarki 
internetowej uruchomionej na komputerze użytkownika plików o dowolnym formacie, 
standardowo wykorzystywanych w portalach internetowych. Mogą to być różnego 
rodzaju pliki tekstowe, grafiki, zdjęcia, prezentacje, audio, video, audio-video, itp. 

13.  
System CMS musi posiadać i udostępniać panel administracyjny. Panel administracyjny 
i jego pełna funkcjonalność musi być dostępna po zalogowaniu przez uprawnionego 
administratora albo użytkownika wiodącego poprzez standardową przeglądarkę 
internetową. Musi być możliwość ograniczenia dostępu do panelu administracyjnego 
tylko dla wybranych adresów IP. 

14.  

System CMS musi być wyposażony w funkcjonalność nadawania i kontroli uprawnień 
zgodnie z następującymi wymaganiami: 

 nadawanie uprawnień dostępu do dowolnej gałęzi struktury dla poszczególnych 
użytkowników (nadanie różnych poziomów uprawnień dla poszczególnych 
użytkowników, możliwość dziedziczenia uprawnień dla części serwisu leżących 
poniżej punktu, do którego uprawnienia nadano oraz możliwość odebrania 
uprawnień do części struktury leżącej powyżej punktu, do którego przyznano 
uprawnienia), 

 możliwość przydzielenia różnych praw dostępu dla różnych grup użytkowników 
w zależności od ich funkcji i zakresu obowiązków (np. administratorów, 
użytkowników wiodących); możliwość definiowania i przydzielania ról/profili 
uprawnień (np. administrator, redaktor, pracownik, moderator itp.), 

 możliwość zdefiniowania użytkowników portalu mających dostęp do wybranych 
działów serwisu według uprawnień przydzielonych grupom użytkowników, np. 
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poprzez nadanie kategoriom serwisu statusu „strona dostępna tylko dla 
zalogowanych użytkowników”, 

 historia logowania i zmian; ewidencja pomyślnych oraz niepomyślnych prób 
logowania do CMS oraz dziennik zmian dokonywanych przez administratorów 
i użytkowników wiodących, takich jak edycja treści czy zmiana konfiguracji 
serwisu. 

15.  

System CMS umożliwiać ma tworzenie nieograniczonej ilości podportali i podstron 
każdego z tych podportali, pozostających zarówno w strukturze głównego portalu 
(w ramach jednego adresu / domeny), jak i umieszczonych pod różnymi adresami 
internetowymi. W systemie CMS poszczególne podportale mają być odzwierciedlone 
w postaci odrębnych podprojektów. Dostęp do poszczególnych podportali, a tym samym 
dostęp do poszczególnych podprojektów, w CMS ustala super-administrator zarządzający 
całościowo systemem. Nie dopuszcza się wykorzystywania dodatkowych instalacji / 
instancji systemu CMS, dodatkowych plików, czy tworzenie dodatkowych baz danych 
w celu utworzenia kolejnych podprojektów. 

16.  

System CMS umożliwiać ma konfigurację i obsługę wielu administratorów z gradacją 
uprawnień (macierzowa struktura): super administrator (np.: instalacja aktualizacji, 
konfiguracja uprawnień pozostałych grup użytkowników CMS, inne), administrator (np.: 
pracownicy Wydziału Informatyki), użytkownik wiodący (np.: pracownicy poszczególnych 
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Legnica z prawami edycji i/lub tworzenia treści 
tylko w ramach kategorii artykułów / pola tekstowego). 

17.  

System CMS musi posiadać repozytorium plików graficznych, multimedialnych, 
dokumentów PDF, plików tekstowych, wideo, dźwiękowych itp. Zasoby zebrane 
w repozytorium mogą być wykorzystane wielokrotnie w różnych miejscach portalu. 
Podczas edycji lub tworzenia treści, ma być dostępny panel umożliwiający przeglądanie 
całego repozytorium z możliwością wybrania plików do publikacji. Każdemu elementowi 
w repozytorium przypisywany będzie unikalny identyfikator. 

18.  
System CMS ma umożliwiać wersjonowanie wszelkich zmian dokonywanych zarówno dla 
treści jak i wszelkiego rodzaju plików. Musi co najmniej pamiętać użytkownika oraz datę 
modyfikacji wybranego obiektu. Ponadto musi istnieć możliwość powrotu przez 
uprawnionego użytkownika (np.: super administratora) do starszej wersji treści / pliku. 

19.  Administrator ma mieć możliwość nadawania praw użytkownikom do umieszczania, 
edycji i usuwania plików z repozytorium. 

20.  
Praca użytkowników z systemem CMS ma być intuicyjna i pozbawiona elementów 
technicznych typowych dla pracy webmastera. Pracujący w trybie online edytor 
WYS/WYG ma pozwalać na pracę z tekstami publikowanymi w serwisach. Możliwość 
edycji materiału w języku HTML ma stanowić opcję przeznaczoną dla bardziej 
zaawansowanych użytkowników. 

21.  
System CMS musi mieć mechanizm rejestrowania i przeglądu operacji (tj.: utworzenie, 
modyfikacja, zablokowanie, usunięcie, zmiana stanu) na portalu – jego dokumentach, 
stronach i ich zawartości, przy czym muszą być również rejestrowane dane pozwalające 
ustalić, kto i kiedy wykonywał daną operację. Wymagane jest, aby zestawienia w tym 
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zakresie generowane były w postaci raportów. 
22.  

Edycja danych podlegać ma wersjonowaniu, każdy zapis zmodyfikowanych danych ma 
być rejestrowany - możliwe ma być porównanie wpisu archiwalnego ze stanem 
bieżącym. 

23.  System CMS umożliwiać ma podgląd historii operacji na wybranej stronie, jej zawartości, 
dokumencie oraz historii przebiegu procesu publikacyjnego. 

24.  
System CMS musi mieć możliwość skonfigurowania dowolnej liczby procesów 
publikacyjnych treści dla każdego z typów treści, w szczególności chodzi o możliwość 
skonfigurowania dla każdego elementu treści portalu daty z jaką ma nastąpić 
opublikowanie przygotowanego materiału (z dokładnością do sekundy lub do minuty) 
oraz zakończenie publikacji materiału. 

25.  
System CMS musi posiadać funkcjonalność wyszukiwania informacji zarówno za pomocą 
wyszukiwarki prostej, jak i zaawansowanej umożlwiającej budowę dowolnie złożonych 
zapytań do bazy danych systemu CMS przez administratorów i użytkowników wiodących. 

26.  
System CMS zapewni pełne wsparcie dla standardu kodowania UTF-8 wersja 3.0 
i będzie posiadał zestaw znaków Unicode (wprowadzanie, przechowywanie, 
wyszukiwanie, modyfikację, przetwarzanie tekstów z dowolnymi znakami narodowymi). 

27.  
Wykonawca dostarczy rozwiązanie, które w przypadku awarii, paraliżu portalu lub ataku, 
uruchomi (w oparciu o działanie administratora Zamawiającego) prezentację 
tymczasowej statycznej strony głównej w jednym z przygotowanych scenariuszy (np. 
„Trwa konserwacja Portalu", „Trwa restartowanie serwisów”). 

28.  
System zarządzania treścią CMS ma umożliwiać budowę dowolnej liczby portali, 
w każdym momencie musi być możliwość stworzenia przez Zamawiającego nowego 
portalu tematycznego w oparciu o dostarczony CMS. 

29.  System CMS ma współpracować z relacyjną bazą danych (co najmniej: ORACLE, MS SQL 
Server, MySQL, PostgreSQL). 

30.  System CMS ma umożliwiać administratorowi tworzenie relacji pomiędzy zasobami 
różnego rodzaju. Relacje powinny mieć wzajemny charakter: powiązania zasobów. 

31.  
Dopuszcza się wykorzystanie dowolnych wtyczek rozszerzających funkcjonalność 
systemu CMS, jeżeli są one kompatybilne z najnowszą wersją tego systemu CMS oraz nie 
są obciążone dodatkową licencją wprowadzającą ograniczenia czasowe w korzystaniu 
z nich lub wymagające dokonania opłat przez Zamawiającego. 

32.  

System CMS umożliwiać ma uruchamianie kanałów informacyjnych w formatach: RSS, 
Atom, newsletter, GeoRSS, GeoJSON, XML. 
System CMS umożliwiać ma pobieranie treści i ich publikację we własnych portalach 
z zewnętrznych kanałów informacyjnych w formatach: RSS, Atom, newsletter, XML. 
System CMS umożliwiać ma integrację z portalami społecznościowymi (co najmniej: 
Facebook i Twitter) za pomocą narzędzi (wtyczek) dostarczanych przez te serwisy. 

33.  System CMS ma zostać zintegrowany z systemem poczty elektronicznej Zamawiającego 
poprzez możliwość wykorzystania bramek tego systemu do wysyłania e-maili. 

34.  System CMS ma umożliwiać integrację i wymianę informacji (dokumentów 
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elektronicznych) z systemami zewnętrznymi co najmniej za pomocą: 
 plików XML; 
 usług klasy Web Services; 
 usług RSS, ATOM, JSON, newsletter; 
 połączeń ODBC; 
 plików płaskich: TXT, XLS/XLSX; 
 adresów HTTP; 
 warstw integracyjnych – np. szyny usług. Wymagane jest skonfigurowanie systemu CMS do integracji z systemami Zamawiającego: 

systemem obiegu dokumentów elektronicznych, Legnickim Budżetem Obywatelskim, 
Systemem Informacji Przestrzennej. 

35.  Narzędzia i procedury do tworzenia dowolnych e-formularzy, e-ankiet i umieszczania ich 
na dowolnych, określonych przez Zamawiającego stronach portali. 

36.  

System CMS posiadać ma zaawansowane mechanizmy pozwalające na zdefiniowanie 
właściwości a także struktury e-formularza / e-ankiety, w tym co najmniej: 

 struktury formularza: dowolna liczba pól dowolnego typu (tekst, list wyboru, pól 
typu data, itd.), różnych list wyboru "select" i "checkbox", pól typu "file" 
pozwalających na przesyłanie plików, lokalizacji na mapie (współrzędne), 

 możliwość wprowadzania danych w wersjach językowych zgodnych z wybranym 
przez użytkownika profilem językowym (np. dedykowane formaty daty, określeń 
grzecznościowych, itp.), 

 możliwość definiowania pól formularza wspólnych dla wszystkich języków (np.: 
adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny), niezależnych od wybranego 
przez użytkownika profilu językowego, 

 możliwość określenia pól obowiązkowych do wypełnienia - dane z formularza nie 
zostaną przyjęte do systemu, jeżeli wszystkie pola oznaczone jako "obowiązkowe 
do wypełnienia" nie zostaną wypełnione przez użytkownika, 

 możliwość zdefiniowania i kontrolowania obowiązkowego formatu wstawianych 
danych - dane z formularza nie zostaną przyjęte do systemu, jeśli nie spełniają 
zdefiniowanych kryteriów – dotyczy wyrażeń regularnych określających np.: kod 
pocztowy, numer telefonu czy inne ściśle określone formaty danych, 

 możliwość określenia formatu przesyłanych załączników – możliwość 
zdefiniowania akceptowalnych typów danych (np.: pliki graficzne lub zbiory 
danych o określonym rozszerzeniu), wielkości przesyłanego pliku, rozdzielczości 
załączonych materiałów graficznych, 

 możliwość określenia dynamiki struktury formularza: 
o poszczególne pola zbierające dane mogą być dostępne lub ukryte 

w zależności od czasu - momentu wprowadzania danych do systemu 
(przedział publikacji określony jako data i czas: "od-do"), 

o informacja o tym, czy wypełniający e-formularz użytkownik jest 
anonimowy czy też zalogowany do portalu oraz do jakiej grupy 
uprawnień należy - różne grupy uprawnień mogą mieć zdefiniowane 
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różne pola w ramach tej samej bazy danych systemu, 
 możliwość określenia dodatkowych zdarzeń, jakie mają miejsce podczas 

zapisywania danych do bazy systemu z wypełnionego e-formularza: 
o wykonanie dodatkowych obliczeń na podstawie wprowadzonych danych 

według zadanego wzoru lub algorytmu - przeliczanie lokalne (np.: 
obliczenie wskaźników jakościowych na podstawie wprowadzonych 
danych), 

o wykonanie dodatkowych obliczeń, analiz - przeliczanie zewnętrzne 
z wykorzystaniem API (np.: przeliczanie wartości PLN na EURO za 
pomocą zewnętrznych serwisów bankowych - online, przeliczanie 
współrzędnych geograficznych z różnych układów współrzędnych), 

o weryfikacja poprawności danych w zewnętrznych lub lokalnych zasobach 
(np.: weryfikacja blokady IP z uwagi na spam, weryfikacja składni numeru 
PESEL pod kątem poprawności, wielokrotnego występowania czy 
akceptowalności, weryfikacje adresów e-mail pod kątem poprawności, 
akceptowalności czy też unikalności - zachowanie wszelkich procedur 
bezpieczeństwa przesyłania danych, jak i zgodności z wytycznymi 
GIODO/RODO), 

o wysłanie raportów  / powiadomień za pomocą poczty e-mail zarówno do 
administratora (lub grupy osób), jak i osoby wypełniającej e-formularz, 

o wysłanie raportów / powiadomień za pomocą SMS do zdefiniowanych 
odbiorców poprzez zintegrowaną bramkę SMS. 

37.  

Dla wszystkich wprowadzanych danych w polach tekstowych administrator oraz 
użytkownik wiodący musi mieć możliwość ustawienia co najmniej: 

 zmiany cech fontów (kroju pisma, koloru, stopnia i odmiany); 
 wyrównywanie tekstów (justowanie); 
 ustawianie marginesów; 
 listy (wypunktowanie i numerowanie); 
 indeksy (górny i dolny); 
 oznaczanie cytatu, tworzenie i usuwanie odwołania (linku), edycja jego 

atrybutów; 
 tworzenie i edycja tabeli (dodawanie / usuwanie wiersza, dodawanie / usuwanie 

kolumny, łączenie / dzielenie komórek); 
 dodawanie lub usuwanie obrazka (wraz z podglądem treści obiektu); 
 dodawanie lub usuwanie pliku dźwiękowego, animacji oraz filmu (wraz 

z podglądem treści obiektu); 
 podgląd kodu HTML/ źródła dokumentu. 

38.  
Dla każdej operacji wprowadzenia, edycji lub usunięcia informacji lub danych 
wykonywanej przez uprawnionych użytkowników w systemie CMS w bazie danych 
zapisana zostanie data wykonania operacji oraz identyfikator użytkownika dokonującego 
tej operacji. 
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39.  
Uprawniony użytkownik musi mieć możliwość definiowania, który obiekt/moduł będzie 
wyświetlany na stronie portalu oraz definiować style wyświetlania danego 
obiektu/modułu, np. wyróżnienie, itp. 

40.  Historia wykonanych operacji będzie dostępna tylko dla uprawnionych administratorów. 
41.  

Wprowadzanie danych przez uprawnionych użytkowników musi uwzględniać walidację 
tych danych pod kątem przyjętych założeń (np. data) i informować użytkownika 
o ewentualnych nieprawidłowościach we wprowadzanych danych. 

42.  
System CMS ma być wyposażony w narzędzie do sprawdzania pisowni 
i podświetlania błędnie wprowadzonych treści w trakcie redagowania artykułów, nazw 
menu, i innych obiektów zarządzanych przez CMS. 

43.  Musi istnieć możliwość zmiany nazwy przycisków oraz nazwy elementów menu portalu 
przez uprawnionych użytkowników. 

44.  Uprawniony użytkownik musi mieć możliwość edycji tekstu alternatywnego dla każdego 
dołączanego elementu graficznego lub załącznika. 

45.  
System CMS zapewniać ma definiowanie dla każdego obiektu portalu jego wersji 
obcojęzycznej, co najmniej angielskiej i niemieckiej. Wersje te będą wykorzystywane przy 
generowaniu obcojęzycznej odsłony portalu. 

46.  System CMS powinien automatyczne dostosowywać treści graficzne do określonych 
formatów i kształtów publikowanych w portalu. 

47.  
Zarządzanie treścią musi być możliwe przez standardową przeglądarkę internetową 
poprzez urządzenia klasy PC (komputer, laptop), a także urządzenia mobilne z ekranem 
o przekątnej co najmniej 10 cali. 

48.  System CMS musi posiadać mechanizm automatycznego tworzenia 
i publikacji mapy serwisu. 

49.  
System CMS musi umożliwiać szybką zmianę wyglądu strony (skórki) (np. na wersję 
czarno-białą, świąteczną) przez uprawnionego użytkownika nie posiadającego 
kompetencji informatycznych (prosta procedura na zasadzie „zmień skórkę na wybraną 
z listy”). 

50.  
System CMS musi zapewnić optymalizację kodu strony umożliwiającą wysokie 
pozycjonowanie w najpopularniejszych wyszukiwarkach poprzez generowanie 
przyjaznych linków (z możliwością zdefiniowania własnego aliasu dla linku) i opisów 
meta. 

51.  

Wymagane jest aby system CMS wyposażony był we własny mechanizm zbierania 
i raportowania statystyk odwiedzalności (co najmniej w zakresie: ilość uruchomień 
portalu, ilość unikalnych sesji – z unikalnych adresów IP, ilość wejść przez 
zarejestrowanych użytkowników w zadanej jednostce czasu: dzień, miesiąc, rok, dowolny 
okres czasu), a także umożliwiał wykorzystanie narzędzi zewnętrznych (co najmniej: 
Google Analitics). Wymagane jest aby możliwe było zdefiniowanie i zbieranie statystyk 
dla strony głównej oraz odrębnie dla dowolnej podstrony tematycznej każdego z portali. 

52.  Wymaga się wyposażenie systemu CMS w statystyki użytkowników korzystających 
z e-formularzy (co najmniej w zakresie: ilość uruchomień każdego z e-formularzy, ilość 
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wysłanych e-formularzy każdego rodzaju w zadanym okresie czasu: dzień, miesiąc, rok, 
dowolny okres czasu). 

53.  Wymaga się wyposażenie systemu CMS w statystyki podsumowujące liczbę 
opublikowanych aktualnie artykułów i materiałów multimedialnych. 

54.  Mechanizm generowania statystyk systemu CMS musi potrafić odfiltrować odwiedziny 
generowane przez roboty wyszukiwarek internetowych. 

55.  
Na etapie wdrożenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym implementację w systemie 
CMS innych raportów i zestawień z ankiet, formularzy, treści, jeżeli wystąpi taka 
konieczność. 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego 
56.  

W zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego należy uwzględnić zapisy 
obowiązujących przepisów prawa wymienione w rozdz. I.1.2 SOPZ, regulujące obowiązki 
przetwarzającego dane, sposoby przetwarzania i ochrony danych oraz sposoby 
testowania i odbierania systemów teleinformatycznych. 

57.  
Zapewnione ma być indywidualne logowanie się użytkowników. Autoryzacja 
użytkowników publicznych portalu komunikacji społecznej oraz portalu bazy wiedzy co 
najmniej dwiema metodami: własny system autoryzacji (użytkownicy zdefiniowani 
w systemie CMS przez administratora), autoryzacja profilem zaufanym ePUAP. 

58.  Wskazane jest, aby użytkownicy byli definiowani na poziomie bazy danych, a nie 
aplikacji. 

59.  Kontrola „siły” hasła, jego unikalności wstecz oraz wymuszanie zmian w określonych 
okresach czasu. 

60.  Możliwość definiowania i wykorzystania w portalach zabezpieczenia typu captcha. 
61.  Możliwość definiowania i wykorzystania w portalach zabezpieczenia poprzez weryfikację 

adresów IP urządzeń próbujących wywołać portal / stronę serwisu.  
62.  Zarządzanie uprawnieniami użytkowników (dostęp do funkcji i danych). 

63.  
Zapisywanie w logach wybranych typów zdarzeń (np. do tabel bazodanowych lub 
plików). Dotyczy zarówno użytkowników jak i administratorów (także operacje związane 
z konfiguracją systemu). Minimalny zakres danych: czas, użytkownik indywidualny (nie 
funkcyjny), rodzaj operacji (min. dodanie, edycja, usunięcie, przeglądanie), portal, adres 
IP, przetwarzana strona/dokument/rejestr. 

64.  Dane z logów muszą być dostępne w postaci czytelnych raportów. 
65.  Logowanie użytkowników zewnętrznych z zastosowaniem mechanizmów 

bezpieczeństwa (co najmniej: SSL, VPN, RADIUS). 
66.  Wykonawca ma wyłączyć nadmiarowe i niewykorzystywane funkcje komunikacyjne (np. 

porty TCP/UDP). 
67.  

Wszelkie mechanizmy/funkcje mają być opisane w dokumentacji dostarczonego 
rozwiązania. Zamawiający musi być pisemnie poinformowany o wszelkich ukrytych 
mechanizmach/funkcjach i interfejsach. 

68.  Stosowane mechanizmy komunikacji i wymiany danych mają być w pełni bezpieczne 
i spełniać minimalne wymogi Krajowych Ram Interoperacyjności. 
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69.  Operacje na danych mają być przeprowadzane transakcyjnie. 

70.  
Dostęp do danych ma być chroniony na każdym poziomie – zarówno od strony portalu, 
mechanizmów zarządzających (np. CMS) jak i w bazie danych. Nie dopuszcza się 
stosowania użytkowników/mechanizmów przetwarzających dane bez autoryzacji 
i autentykacji. 

71.  

Portale muszą zapewniać dokładną walidację danych pobieranych z formularza, danych 
URL oraz być odporne między innymi na następujące zagrożenia: 

 ataki semantyczne na adres URL - ataki związane z ładowaniem plików, 
 ataki typu cross-site scripting (XSS), 
 ataki typu CSRF, 
 podrabianie zatwierdzenia formularza, 
 sfałszowanie żądania http, 
 ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 
 wstrzykiwanie kodu SQL (SQL Injection), 
 ujawnienie danych przechowywanych w bazie, 
 kradzież cookies, 
 przechwytywanie sesji, 
 wstrzykiwanie sesji – zafiksowanie sesji – trawersowanie katalogów, 
 wstrzykiwanie poleceń systemowych, ujawniania kodu źródłowego np. plików, 

inc, template, itp., 
 ataki typu Man-in-the-middle. 

72.  
Wykonawca ma opracować i dostarczyć procedurę wykonywania kopii bezpieczeństwa 
systemu CMS i portali (pełny zakres danych i systemu; tylko dane pełne; tylko dane 
przyrostowo) oraz skrypty wykonujące w/w kopie bezpieczeństwa na wskazany zasób 
dyskowy (parametr). Za samo archiwizowanie plików przygotowanych przez w/w skrypty 
odpowiada Zamawiający. 

73.  Wykonawca musi dostarczyć pełną instrukcję do wszystkich wykorzystywanych 
interfejsów komunikacyjnych, w tym pełny opis komunikatów. 

74.  
Wymiana danych z innymi systemami ma być zapewniona przez usługi sieciowe 
(WebServices) opisane za pomocą języka opisu usług sieciowych WDSL. Dane 
i komunikaty powinny być wymieniane w formacie XML. 

75.  Dostęp do panelu administracyjnego powinien być ograniczony do określonych adresów 
IP. 

76.  Zamawiający musi mieć dostęp do wszystkich zasobów systemu – zarówno 
konfiguracyjnych jak i przetwarzanych danych. 

77.  
Dostarczone rozwiązanie musi publikować dane z zastosowaniem mechanizmów 
szyfrowania HTTPS. Wykonawca zaimplementuje we wdrożonej infrastrukturze 
posiadany przez Zamawiającego klucz SSL (klasy Wildcard na domenę legnica.eu) 
i zabezpieczy protokołem oba całe portale (zarówno strefę publiczną, jak i strefę 
chronioną wraz ze stroną logowania i wszystkimi podstronami). 

78.  Dostarczone rozwiązanie nie może wymagać w strefie publicznej korzystania 
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z dodatkowych mechanizmów/wtyczek (Java, Adobe Flash, Silverlight, ActiveX itp.). 
Wymagania w zakresie otwartości technologicznej, norm i standardów 

79.  Nie dopuszcza się wykorzystywania przez Wykonawcę niejawnych typów/struktur 
danych czy też kodów SQL. 

80.  W przypadku konieczności stosowania struktur złożonych / binarnych, Wykonawca musi 
udostępnić Zamawiającemu pełny ich opis i mechanizmy odczytu/zapisu. 

81.  
Wykonawca ma dostarczyć wyniki walidacji obu portali z wykorzystaniem  
ogólnodostępnych serwisów testujących poprawność (np. https://validator.w3.org/ 
w zakresie zgodności z W3C, w tym WCAG 2.0, walidator CSS https://jigsaw.w3.org/css-
validator/). Zamawiający ma prawo przeprowadzić samodzielnie niezależne testy w tym 
zakresie. 

82.  

Zastosowane rozwiązania techniczne mają być zgodne z rekomendacjami organizacji 
regulujących standardy WWW, przetwarzania danych przestrzennych czy też 
definiującymi oficjalne normy teleinformatyczne, a w szczególności: 

 Open Geospatial Consortium (OGC; http://www.opengeospatial.org) 
 Komitet Techniczny ISO/TC 211 (http://www.isotc211.org) 
 World Wide Web Consortium (W3C; https://www.w3.org) 

83.  Dostarczone rozwiązanie musi produkować kod HTML5 wg specyfikacji W3C. 
84.  Portale mają wspierać kaskadowe arkusze stylów CSS3 wg specyfikacji W3C. 
85.  Portale mają spełniać postulaty accessibility wg 

http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility  

86.  

Portale mają spełniać wytyczne najnowszej wersji WCAG 2.0 (Web  Content  Accessibility 
Guidelines) w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych co najmniej na poziomie 
wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. 

87.  Portale mają być zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek wg wytycznych Search 
Engine Optimization (https://support.google.com/analytics/answer/1308617?hl=pl). 

88.  
W zakresie otwartości i interoperacyjności wykonawca musi postępować zgodnie 
z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
i rozporządzeń towarzyszących, w tym tzw. Krajowych Ram Interoperacyjności, a także 
Dyrektywy INSPIRE. 

89.  
Usługi udostępniania danych (nie: informacji) mają być realizowane zgodnie z zasadą 
otwartości danych przynajmniej na 3 poziomie w skali „5 Stars Open Data” (patrz: 
http://5stardata.info/en). 

90.  Narzędzia do definiowania sposobu wyświetlania treści wymaganych przepisami prawa 
informacji o stosowaniu w portalach plików cookie („ciasteczka”). 
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5. Wdrożenie portalu komunikacji społecznej 
 Portal komunikacji społecznej pełnić ma rolę rozwiązania typu front-office o charakterze portalu 
internetowego umożliwiającego świadczenie przez Urząd e-usług co najmniej 3-go poziomu dojrzałości 
skierowanych do mieszkańców miasta Legnica, turystów i innych osób przebywających na terenie miasta. 
Przewidywana funkcjonalność portalu: 
 umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków do wszelkich działań realizowanych przez Urząd (strategie, 

programy, projekty, planowane i realizowane inwestycje celu publicznego, kampanie społeczne, itp.) 
poprzez sondy, interaktywne ankiety, inne kanały komunikacji elektronicznej, także w połączeniu 
z przestrzenią,  

 umożliwienie zgłaszania przez interaktywne formularze wniosków i opinii dotyczących szeroko 
pojętego bezpieczeństwa publicznego, także jako konsultacje prowadzonych przez Urząd inwestycji 
w tym zakresie, 

 uwagi i wnioski zgłaszane są przez identyfikowanych użytkowników zewnętrznych (internautów)  lub 
anonimowo  - w zależności od zdefiniowanej konfiguracji ankiety / badania, 

 wyniki badania mogą być publikowane: w trakcie / po zakończeniu / wcale – w zakresie: pełnym 
analitycznym / statystycznym – w zależności od zdefiniowanej konfiguracji ankiety / badania.  

 
Portal ma być opracowany i działać przy wykorzystaniu systemu CMS. Wykonawca ma zrealizować jego 
integrację z: 

 oficjalnym portalem Miasta Legnica, BIP – poprzez linki (odnośniki); 
 systemem poczty elektronicznej Zamawiającego – poprzez wykorzystanie serwera pocztowego 

urzędu; 
 Legnickim Budżetem Obywatelskim Zamawiającego – poprzez linki (odnośniki); 
 mapą – co najmniej poprzez wymianę usług Web Service z: Systemem Informacji Przestrzennej 

Zamawiającego oraz Google Maps. 
Wstępnie zdefiniowano następujące obszary działania Urzędu Miasta Legnica, w których oczekiwane jest 
wsparcie poprzez portal komunikacji społecznej. 
 

Komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta Legnica 

Wstępnie zdiagnozowany 
zakres potrzeb 

Zakres wsparcia przez 
portal komunikacji społecznej 

Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej 

Komunikacja społeczna Szeroko pojęta polityka informacyjna 
w skali  miasta, regionu, kraju i wszystkich 
zainteresowanych. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Obrony Cywilnej 

Komunikacja społeczna Działania informacyjne dotyczące 
zgromadzeń, imprez masowych, ostrzeżeń 
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Komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta Legnica 

Wstępnie zdiagnozowany 
zakres potrzeb 

Zakres wsparcia przez 
portal komunikacji społecznej 

o zagrożeniach. 
Możliwość składania przez e-formularze 
wniosków i opinii dotyczących szeroko 
pojętego bezpieczeństwa publicznego 

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania 

Konsultacje społeczne Badanie satysfakcji klientów urzędu. 

Wydział Środowiska 
i Gospodarowania Odpadami 

Konsultacje społeczne 
Komunikacja społeczna 

Konsultacje w zakresie Planu adaptacji do 
zmian klimatu dla miasta Legnicy. 
Działania edukacyjne w zakresie odpadów, 
jakości powietrza etc. 

Wydział Rozwoju Miasta Komunikacja społeczna Nowy kanał / platforma komunikacyjno – 
konsultacyjna zintegrowana z Legnickim 
Budżetem Obywatelskim www.lbo.legnica.eu 

Wydział Zarządzania Ruchem 
Drogowym 

Konsultacje społeczne Pozyskiwanie informacji o oczekiwaniach 
i potrzebach mieszkańców oraz przekazanie 
im informacji o przyczynach 
i celach wprowadzenia zmian w organizacji 
ruchu. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Konsultacje społeczne 
Komunikacja społeczna 

Konsultacje ze środowiskiem legnickich 
klubów sportowych. 
Konsultacje z Radą Sportu. 
Wymiana informacji, aktualności, 
informowania o ważnych sprawach, 
imprezach, wydarzeniach. 

Urząd Stanu Cywilnego Komunikacja społeczna Konsultowanie sposobu realizacji jubileuszów 
małżeńskich i innych. 

Wydział Gospodarki Przestrzennej, 
Architektury i Budownictwa 

Konsultacje społeczne 
Komunikacja społeczna 

Zawiadomienie o przystąpieniu do 
sporządzenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego,  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, tzw. 
uchwały reklamowej. 
Wyłożenie do publicznego wglądu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, tzw. 
uchwały reklamowej. 
Dodatkowe konsultacje opracowań 
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Komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta Legnica 

Wstępnie zdiagnozowany 
zakres potrzeb 

Zakres wsparcia przez 
portal komunikacji społecznej 

planistycznych, poza procedurą, na etapie 
tworzenia dokumentów. 

Wydział Geodezji i Kartografii Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne w zakresie: zmiany 
granic administracyjnych gminy/miasta, 
zmiany numerów porządkowych i nazw 
ulic/placów. 
Ogłoszenie o wyłożeniu operatu modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków. 

Dowolna komórka organizacyjna 
urzędu 

Konsultacje społeczne 
Komunikacja społeczna 

Ankiety, badania i zgłoszenia – według 
bieżących potrzeb, zdefiniowane za pomocą 
dostępnych w portalu  narzędzi. 

Zadaniem Wykonawcy jest doprecyzowanie w/w obszarów w ramach analizy potrzeb, zgodnie z opisem 
w rozdz. III.3. 
 

Wymagania funkcjonalne wobec portalu komunikacji społecznej 

1.  

Portal musi być przyjazny dla użytkowników tzn. charakteryzować się łatwością 
i intuicyjnością obsługi. Ma być prawidłowo obsługiwany przez najnowsze wersje 
(istniejące w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) oraz dwie oficjalne 
wersje poprzednich, co najmniej następujących przeglądarek; MS Internet Explorer; 
Mozilla Firefox; Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge. Zamawiający wymaga, aby 
portal był prawidłowo obsługiwany na urządzeniach mobilnych, w szczególności na 
urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android (wersje od 5 w górę), Windows 
Phone (wersje od 8 w górę), iOS (wersje od 5 w górę), o przekątnej ekranu 4,5 cali 
i większej, zakładając rozdzielczość ekranu co najmniej HD ready lub większej 
(prawidłowe wyświetlenie serwisu – widoczne wszystkie obiekty serwisu, poprawnie 
działające menu, czytelne treści artykułów). 

2.  Portal umożliwiać ma zdalny dostęp do jego funkcjonalności i mechanizmów użytkowych 
z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS. 

3.  
Portal musi mieć opcję regulacji wielkości czcionki (co najmniej rozmiar standardowy 
i dwa różne rozmiary powiększone) oraz przełączany kontrast (co najmniej dwa rodzaje 
kontrastów: białe czcionki na czarnym tle, żółte czcionki na czarnym tle) 
w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

4.  Prezentację różnych kalendarzy (np.: dla ważnych wydarzeń dotyczących miasta, 
procedur konsultacji społecznych, itp.). 

5.  Wyświetlanie przewijanego paska z informacjami – aktualnymi na dany czas. 
6.  Wprowadzanie aktualności połączonych z prostym kopiowaniem treści do kalendarium 

oraz portali społecznościowych (co najmniej: Facebook, Twitter). 
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7.  Propagację informacji na portale społecznościowe (co najmniej: Facebook, Twitter) oraz 
za pomocą list wysyłkowych. 

8.  Dowolne tworzenie e-formularzy, e-ankiet i umieszczanie ich na określonych przez 
administratora stronach portalu. 

9.  
Gromadzenie informacji o wynikach jednostkowych oraz statystykach (podsumowaniach) 
przeprowadzonych konsultacji społecznych i ich publikację w portalu w postaci zestawień 
liczbowych, wykresów liniowych, słupkowych i kołowych według wyboru administratora. 

10.  

Wielorakie możliwości definiowania i konfigurowania e-formularzy i e-ankiet w zakresie 
uprawnień użytkownika w zależności od jego przynależności do różnych grup 
(administrator, użytkownik wiodący, internauta / respondent), w tym co najmniej: 

 Poprzez uprawnienia związane z zarządzaniem "kto ma dostęp do danych" 
w szczególności które grupy użytkowników mają dostęp do zasobów, co najmniej 
z podziałem na: 

o wszyscy użytkownicy, 
o tylko użytkownicy z przypisanych grup (określonych przez 

administratora) lub wszyscy jeśli nie przypisano żadnej grupy, 
o tylko użytkownicy z przypisanych grup (określonych przez 

administratora), 
o tylko przypisany właściciel (wskazany przez administratora), 
o żaden użytkownik (dostęp do danych wyłączony – dane archiwalne), 

 poprzez uprawnienia związane z narzędziami zarządzającymi danymi, co najmniej 
z podziałem na:  

o przeglądanie wpisów, 
o dodawanie nowych wpisów, 
o kasowanie wpisów, 
o kopiowanie wpisów, 
o edycja istniejących wpisów, 
o publikacja wpisów, 

 poprzez uprawnienia związane z edycją danych, gdzie użytkownik: 
o może dowolnie edytować dane, 
o może uzupełnić dane jeśli puste, a po ich zapisie nie może ich zmienić, 
o widzi dane, ale nie może ich edytować, 
o nie widzi danych i nie może ich edytować. 

11.  W kalendarium istnieć ma funkcjonalność umożliwiająca śledzenie czasu pozostałego do 
wydarzenia - zegar odliczający dni, godziny i minuty. 

12.  Portal ma być wyposażony w wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukiwanie po treści 
artykułów i treści załączników z uwzględnieniem polskiej fleksji i składni. 

13.  Portal umożliwi uruchamianie kanałów informacyjnych w formatach: RSS, Atom, 
newsletter, GeoRSS, GeoJSON, XML. 

14.  Portal powinien zawierać informację o wykorzystywaniu cookies na stronie. Informacja 
o wykorzystywaniu cookies przez stronę powinna się wyświetlać zaraz po wejściu na 
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stronę główną serwisu i znikać po zaakceptowaniu (nie wyświetlać ponownie). 

15.  

Portal umożliwi wyświetlanie grafiki, animowanych plików GIF, zdjęć, odtwarzanie plików 
video i audio poprzez wbudowany lub zintegrowany odtwarzacz z możliwością 
przesyłania strumieniowego plików, a także osadzanie na stronach portalu 
interaktywnych map generowanych z zewnętrznych geoportali za pomocą API (co 
najmniej Google Maps, a w przyszłości możliwość osadzenia okna mapy dowolnego 
innego geoportalu o zdefiniowanym API). 

16.  
Portal ma posiadać funkcję zgłaszania błędów przez internautów administratorowi 
(niedziałających linków, nieaktualnych informacji czy innych uwag) z uwzględnieniem, 
gdzie te dane się znajdują (link do miejsca skąd internauta zgłasza uwagi). 

17.  

Portal umożliwiać ma integrację z Systemem Informacji Przestrzennej co najmniej 
poprzez: 

 wywoływanie portalu mapowego poprzez linki do obiektów i widoków mapy 
zapisanych w bazie danych Systemu Informacji Przestrzennej, na przykład do 
nazwy instytucji zlokalizowanej na terenie miasta Legnica zdefiniowany jest 
w portalu link, który wywołuje geoportal z wycentrowanym obiektem 
opisywanym w treści artykułu; 

 wywoływanie dowolnej podstrony i artykułu poprzez linki zapisane 
w atrybutach obiektów w bazie danych Systemu Informacji Przestrzennej, na 
przykład jednym z atrybutów opisowych obiektu przestrzennego 
symbolizującego instytucję zlokalizowaną na terenie miasta Legnica jest link do 
artykułu opisującego tą instytucję w portalu, 

Dodatkowo wymaga się aby portal komunikacji społecznej umożliwiał: 
 osadzanie na podstronach tematycznych interaktywnych map generowanych 

z zewnętrznych geoportali za pomocą oferowanego przez te systemy API (co 
najmniej z serwisu Google Maps, a w przyszłości możliwość osadzenia okna mapy 
dowolnego innego geoportalu o zdefiniowanym API), 

 generowanie dowolnej ilości różnych kanałów informacyjnych GeoRSS i GeoJSON 
w oparciu o zgromadzone w portalu dane o obiektach oraz ich lokalizacji. 

18.  
Wymaga się wyposażenie portalu w mechanizmy prezentacji statystyk 
podsumowujących liczbę opublikowanych aktualnie artykułów i materiałów 
multimedialnych, ilości odwiedzających w danym momencie internautów (aktywne 
sesje), ilości unikalnych odwiedzin (sesji) portalu w miesiącach i latach. 

19.  

Dostęp do strefy chronionej możliwy jest tylko po zalogowaniu się do portalu 
z dedykowanej strony logowania. W strefie chronionej prezentowane są te same treści 
co w strefie publicznej, może ona jednak zawierać dodatkowe podstrony, obiekty, 
funkcjonalność, ukierunkowaną na potrzeby administratorów oraz użytkowników 
wiodących. Strefa chroniona służy także jako środowisko testowe w celu weryfikacji 
sposobu prezentacji nowych treści oraz działania nowych funkcjonalności portalu. 

20.  Praca w portalu nie może wymuszać instalacji na komputerach użytkowników 
jakiejkolwiek aplikacji wspierającej działanie portalu, z wyjątkiem aplikacji służących do 



 

 
Projekt pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Strona 109 z 138  

prezentacji wybranych formatów plików (np. pdf, xml, xls). 
21.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania do budowy portalu technologii 
Appletów Java, Adobe Fash, Slievrlight, ActiveX lub innych wymagających instalacji 
dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników. 

22.  
Portal musi zapewniać bezpieczeństwo danych zarówno na poziomie danych wrażliwych 
jak i komunikacji sieciowej przy zastosowaniu bezpiecznych protokołów sieciowych 
zgodnie z wymaganiami UODO i KRI. 

23.  

W celu umożliwienia skorzystania z planowanych do realizacji w ramach projektu e-usług 
możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania 
i wykorzystywanej technologii, Wykonawca w procesie projektowania portalu 
zastosować ma strategię responsive web design. Strategia ta opiera się na 
przygotowaniu serwisu na różne urządzenia w zależności od rozmiaru ekranu 
prezentującego treści oraz dostosowującego się dynamicznie do jego orientacji. 

24.  
Portal musi zapewnić następujące czasy odpowiedzi: 

 średni czas odpowiedzi przy transakcjach bez zapisu informacji nie może 
przekraczać 3 sek., a czas maksymalny 5 sek., 

 średni czas odpowiedzi przy transakcjach z zapisem informacji nie może 
przekraczać 5 sek., czas maksymalny 10 sek. 

25.  W/w parametry muszą być spełnione dla średniej zakładanej liczby użytkowników 
wynoszącej 100 jednoczesnych sesji użytkowników portalu. 

 
 
6. Szkolenia z portalu komunikacji społecznej 
 

Warunki minimalne dla szkoleń z portalu komunikacji społecznej 
1.  Szkolenia obejmują grupę 15 osób, administratorów i użytkowników wiodących portalu 

komunikacji społecznej.  

2.  

Szkolenia prowadzone muszą być w grupach do 15 osób w czasie do 5 godzin 
dydaktycznych dziennie w postaci zajęć seminaryjno-warsztatowych potwierdzonych 
listami obecności (po szkoleniu przekazane Zamawiającemu) i na podstawie 
zatwierdzonych scenariuszy szkolenia. Każda osoba szkolona przejść musi co najmniej 
2-częściowe szkolenie podzielone na: część podstawową (dzień pierwszy) oraz część 
zaawansowaną (dzień drugi). 

3.  
Szkolenia muszą być prowadzone przy użyciu samodzielnych stanowisk komputerowych 
skonfigurowanych i przygotowanych do pracy przez Wykonawcę. Zamawiający zapewni 
sale do prowadzenia zajęć z dostępem do Internetu i Intranetu w środowisku testowym 
przygotowanym przez Wykonawcę (wraz z przekazaniem ewentualnych licencji na to 
środowisko Zamawiającemu). 

4.  Szkolenia muszą być prowadzone przy użyciu przygotowanych przez Wykonawcę baz 
testowych odzwierciedlających środowisko danych i konfigurację produkcyjną portalu 
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komunikacji społecznej (symulacja warunków rzeczywistych). 

5.  
Wykonawca zapewni dla każdej szkolonej osoby materiały szkoleniowe, tj.: konspekt 
z przykładami najistotniejszych i najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności, notatnik 
(lub miejsce na notatki w ramach konspektu). Materiały testowe muszą być 
przedstawione do akceptacji min. 7 dni przed szkoleniem. 

6.  Szkolenia muszą zawierać zaakceptowany przez Zamawiającego test wiedzy po 
zakończeniu cyklu szkoleniowego. 
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienne poświadczenie odbycia szkolenia. 

7.  Wykonawca przedstawi do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń do 
akceptacji Zamawiającego plan cyklu szkoleń.  

 
 
7. Opracowanie i wdrożenie portalu bazy wiedzy 
 
Portal bazy wiedzy pełnić ma rolę rozwiązania o charakterze repozytorium połączonego z wielofunkcyjną, 
inteligentną wyszukiwarką, gromadzącego wszelkie istotne informacje z punktu widzenia wsparcia 
pracowników Urzędu Miasta Legnica w obsłudze klientów. Interfejs portalu bazy wiedzy w sposób 
strukturalny i wielowymiarowy (wyszukiwanie tematyczne – przedmiotowe i podmiotowe, kontekstowe) 
wspierać ma szybki dostęp pracowników Biura Obsługi Klienta oraz wszystkich innych uprawnionych 
pracowników urzędu do zgromadzonych w repozytorium oraz źródłach zewnętrznych informacji i danych. 
Wstępnie zdefiniowana funkcjonalność intranetowego portalu bazy wiedzy obejmuje m.in.: 

 efektywne wyszukiwanie i ergonomiczne przeglądanie instrukcji sposobu realizacji poszczególnych 
procedur administracyjnych wraz z kartami usług (opracowanie i zaimplementowanie procedur 
obsługi spraw dla Biura Obsługi Klienta z możliwością wyboru ścieżek alternatywnych oraz 
Informacyjne Karty Usług dla wszystkich nowych e-usług wraz z wzorami dokumentów); 

 efektywne wyszukiwanie i ergonomiczne przeglądanie regulaminów urzędu i innych dokumentów 
i informacji definiujących jego działanie operacyjne (godziny pracy, podział kompetencji, inne); 

 efektywne wyszukiwanie i ergonomiczne przeglądanie bazy wiedzy prawnej (odwołanie do 
systemów informacji prawnej i portali zawierających porady prawne) oraz wyszukiwanie 
kontekstowe w obrębie tych serwisów zewnętrznych; 

 efektywne wyszukiwanie i ergonomiczne przeglądanie danych kontaktowych pracowników 
Urzędu Miasta Legnica; 

 efektywne wyszukiwanie i ergonomiczne przeglądanie danych o klientach urzędu, przeglądanie 
zbiorowych danych o sprawach zgłaszanych różnymi kanałami z obszaru typu call center 
przypisanych do danego klienta; 

 efektywne wyszukiwanie i ergonomiczne przeglądanie aktów prawa miejscowego i zarządzeń 
Prezydenta Miasta Legnica (wykorzystać tu należy istniejące bazy danych i elektroniczne 
repozytoria dokumentów); 
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 efektywne wyszukiwanie i ergonomiczne przeglądanie istniejących oraz rejestrację nowych 
zdarzeń na stanowisku typu call center wraz z informacją o przekazaniu sprawy do komórki 
merytorycznej (z opcjonalnym wyznaczeniem daty załatwienia sprawy) oraz rejestracją informacji 
zwrotnej o stanie i sposobie załatwienia sprawy (wykorzystanie powyższych informacji do 
zestawień, raportów, statystyk), wysyłanie powiadomień klientom zaakceptowanymi kanałami 
(SMS, e-mail, telefon, poczta tradycyjna) - wszystkie czynności winny być opatrzone datą 
i identyfikatorem osób załatwiających sprawę; 

 efektywne wyszukiwanie i ergonomiczne przeglądanie istniejących oraz rejestrację nowych 
zawiadomień via SMS oraz e-mail. 

Portal w części publicznej będzie pełnić rolę integratora produktów projektu oraz serwisu 
umożliwiającego udostępnianie innych usług świadczonych przez Gmine Legnica i jej jednostki 
organizacyjne ( poprzez udostępnienia, przekierowania, system banerów, menu itd.).  
Portal ma być opracowany i działać przy wykorzystaniu systemu CMS. Wykonawca ma zrealizować jego 
integrację z: oficjalnym portalem Miasta Legnica, BIP, systemem poczty elektronicznej Zamawiającego 
systemem obiegu dokumentów Zamawiającego w opisany poniżej sposób. 
 

Ogólne wymagania funkcjonalne wobec portalu bazy wiedzy 

1.  

Portal musi być przyjazny dla użytkowników tzn. charakteryzować się łatwością 
i intuicyjnością obsługi. Ma być prawidłowo obsługiwany przez najnowsze wersje 
(istniejące w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) oraz dwie oficjalne 
wersje poprzednich, co najmniej następujących przeglądarek; MS Internet Explorer; 
Mozilla Firefox; Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge. Zamawiający wymaga, aby 
portal w strefie publicznej był prawidłowo obsługiwany na urządzeniach mobilnych, 
w szczególności na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android (wersje od 5 
w górę), Windows Phone (wersje od 8 w górę), iOS (wersje od 5 w górę), o przekątnej 
ekranu 4,5 cali i większej, zakładając rozdzielczość ekranu co najmniej HD ready 
i większej (prawidłowe wyświetlenie serwisu – widoczne wszystkie obiekty serwisu, 
poprawnie działające menu, czytelne treści artykułów). 

2.  

Dostęp do strefy publicznej możliwy jest z poziomu Internetu dla dowolnego internauty / 
klienta urzędu, bez konieczności logowania. W strefie publicznej prezentowane są te 
same treści i te same funkcjonalności co w strefie chronionej, jednak w ograniczonym 
zakresie możliwym do publikacji w ten sposób. Strefa publiczna może także zawierać 
dodatkowe podstrony, obiekty, funkcjonalność, ukierunkowaną na potrzeby internautów 
/ klientów urzędu. 

3.  
Portal ma mieć możliwość rozbudowy i wprowadzenia przekierowania (poprzez pozycję, 
menu, dedykowaną grafikę, ikonę) do innych portali, a także możliwość nieograniczonej 
rozbudowy o podstrony – ma pełnić rolę portalu agregującego e-usługi Urzędu Miasta 
Legnica oraz jednostek organizacyjnych Gminy Legnica. 

4.  Wykonawca wdroży i uruchomi w infrastrukturze Zamawiającego równolegle do 
środowiska produkcyjnego analogiczne co do funkcjonalności i zawartości treści 
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środowisko testowe. 
5.  Portal umożliwiać ma zdalny dostęp do jego funkcjonalności i mechanizmów użytkowych 

z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS. 

6.  
Portal musi mieć opcję regulacji wielkości czcionki (co najmniej rozmiar standardowy 
i dwa różne rozmiary powiększone) oraz przełączany kontrast (co najmniej dwa rodzaje 
kontrastów: białe czcionki na czarnym tle, żółte czcionki na czarnym tle) 
w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

7.  Prezentację różnych kalendarzy (np.: dla ważnych wydarzeń dotyczących miasta, 
bieżących ostrzeżeń i komunikatów itp.). 

8.  Wyświetlanie przewijanego paska z informacjami – aktualnymi na dany czas. 
9.  Wprowadzanie aktualności połączonych z prostym kopiowaniem treści do kalendarium. 
10.  W kalendarium istnieć ma funkcjonalność umożliwiająca śledzenie czasu pozostałego do 

wydarzenia - zegar odliczający dni, godziny i minuty. 
11.  Portal ma być wyposażony w kontekstową wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukiwanie po 

treści artykułów i treści załączników z uwzględnieniem polskiej fleksji i składni. 
12.  Portal umożliwi uruchamianie kanałów informacyjnych w formatach: RSS, Atom, 

newsletter, GeoRSS, GeoJSON, XML. 

13.  
Portal w strefie publicznej powinien zawierać informację o wykorzystywaniu cookies na 
stronie. Informacja o wykorzystywaniu cookies przez stronę powinna się wyświetlać 
zaraz po wejściu na stronę główną serwisu i znikać po zaakceptowaniu (nie wyświetlać 
się ponownie). 

14.  
Portal umożliwi wyświetlanie grafiki, animowanych plików GIF, zdjęć, odtwarzanie plików 
video i audio poprzez wbudowany lub zintegrowany odtwarzacz z możliwością 
przesyłania strumieniowego plików. 

15.  
Portal ma posiadać funkcję zgłaszania błędów przez internautów administratorowi 
(niedziałających linków, nieaktualnych informacji czy innych uwag odnośnie działania 
serwisu). 

16.  
Wymaga się wyposażenie portalu w mechanizmy prezentacji statystyk 
podsumowujących liczbę opublikowanych aktualnie artykułów i materiałów 
multimedialnych, ilości odwiedzających w danym momencie internautów (aktywne 
sesje), ilości unikalnych odwiedzin (sesji) portalu w miesiącach i latach. 

17.  
Z poziomu administratora możliwa jest analiza danych zawartych w systemie pod kątem 
wydajności i efektywności obsługi mieszkańców (ilość zrealizowanych kontaktów, czas 
trwania pojedynczego kontaktu oraz wartości uśrednione, podsumowania w tym 
zakresie dzienne / miesięczne / roczne). Wykonywanie zestawień, raportów i statystyk 
w tym zakresie. 

18.  
Wbudowane mechanizmy raportowania umożliwiające: 

 prezentację danych w formie graficznej; 
 analizy dla obsługiwanych osób, spraw, wniosków, działań; 
 analizę liczby spraw, wniosków, działań i czynności na obsługującego w zadanym 

czasie; 
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 zestawienie liczby czynności według typu; 
 intuicyjne przeglądanie danych, analizy typu drill-down; 
 tworzenie spójnej historii kontaktów dla połączeń telefonicznych, faksów, e-mail 

w ramach jednego systemu; 
 eksportowanie danych (co najmniej do CSV, XLS). 

19.  Tworzenie listy zgłoszeń priorytetowych lub przewlekłych, przekazywania spraw na 
poziom kierownictwa urzędu zgodnie ze zdefiniowanym przebiegiem procedur. 

20.  
Integracja z system poczty elektronicznej Zamawiającego: możliwość definiowania list 
wysyłkowych realizujących wysyłanie e-maili w określonych sytuacjach (np. 
w przypadku różnych rodzajów zgłoszeń) do określonych osób. Definiowanie list 
wysyłkowych ma być jednym z elementów modelowania przepływu informacji oraz 
budowania scenariuszy i zarządzania kontaktami z klientami w portalu bazy wiedzy. 

21.  

Integracja z systemem obiegu dokumentów Zamawiającego w zakresie publikacji na 
portalu bazy wiedzy informacji o statusie spraw prowadzonych przez urząd co najmniej 
z możliwością wyszukiwania spraw po ich numerze oraz rodzaju i statusie: dowolne, a/a, 
anulowane, błędne, w trakcie, zamknięte, zawieszone oraz datą rozpatrzenia sprawy. 
Dane o sprawach udostępniane są przez system obiegu dokumentów w formie usługi 
Web Service w formacie XML. 
UWAGA: Specyfikacja usług Web Service w formacie XML zaimplementowanych 
w systemie obiegu dokumentów zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego 
po ich uzyskaniu od dostawy systemu obiegu dokumentów. 

22.  

Możliwość przygotowania i prowadzenia ankiet dotyczących: 
 spraw; 
 wniosków; 
 instytucji; 
 obywateli; 
 osób kontaktowych; 

wsparcie dla procesu realizacji ankiety np. przy zakończeniu obsługi zgłoszenia. 

23.  
Możliwość zaimplementowania narzędzi do pozyskiwania informacji zwrotnej od 
użytkowników portalu oraz innych wdrażanych w ramach projektu serwisów – sondy, 
ankiety, mail do administratora – odnośnie użyteczności zastosowanych interfejsów 
graficznych, dostępności informacji, trudności i problemów związanych z korzystaniem z 
e-usług, itp. 

24.  

Wykonawca przetworzy i dostosuje oraz zasili do bazy danych portalu przekazane przez 
Zamawiającego dane źródłowe w celu zoptymalizowania pracy portalu pod kątem 
szybkości i trafności wyszukiwania informacji, jej łączenia w celu prezentacji operatorowi 
różnych opcji wyboru, budowania alternatywnych ścieżek postępowania oraz 
spowodowania „uczenia się” systemu (co najmniej karty 30 wskazanych przez 
Zamawiającego  usług spośród opracowanych i zgromadzonych w zakładce „e-urząd” na 
BIP Gminy Legnica), inne dane zdiagnozowane jako istotne w ramach analizy potrzeb 
i wskazane przez Zamawiającego. 
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25.  
Praca w portalu nie może wymuszać instalacji na komputerach użytkowników 
jakiejkolwiek aplikacji wspierającej działanie portalu, z wyjątkiem aplikacji służących do 
prezentacji wybranych formatów plików (np. pdf, xml, xls). 

26.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania do budowy portalu technologii 
Appletów Java, Adobe Fash, Slievrlight, ActiveX lub innych wymagających instalacji 
dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników. 

27.  
Portal musi zapewniać bezpieczeństwo danych zarówno na poziomie danych wrażliwych 
jak i komunikacji sieciowej przy zastosowaniu bezpiecznych protokołów sieciowych 
zgodnie z wymaganiami UODO i KRI. 

28.  

W celu umożliwienia skorzystania z planowanych do realizacji w ramach projektu e-usług 
możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania 
i wykorzystywanej technologii, Wykonawca w procesie projektowania portalu 
zastosować ma strategię responsive web design. Strategia ta opiera się na 
przygotowaniu serwisu na różne urządzenia w zależności od rozmiaru ekranu 
prezentującego treści oraz dostosowującego się dynamicznie do jego orientacji. 

29.  
Portal musi zapewnić następujące czasy odpowiedzi: 

 średni czas odpowiedzi przy transakcjach bez zapisu informacji nie może 
przekraczać 3 sek., a czas maksymalny 5 sek., 

 średni czas odpowiedzi przy transakcjach z zapisem informacji nie może 
przekraczać 5 sek., czas maksymalny 10 sek. 

30.  W/w parametry muszą być spełnione dla średniej zakładanej liczby użytkowników 
wynoszącej 100 jednoczesnych sesji użytkowników portalu. 

Wymagania związane z zarządzaniem kontaktami z klientami urzędu 
1.  Tworzenie bazy danych obywateli i ich spraw. 
2.  Wiązanie danych (na podstawie posiadanych danych osobowych) każdej wpływającej do systemu sprawy/zgłoszenia, korespondencji, dokumentu z kartoteką klienta i z jednoczesnym wskazaniem statusu sprawy (jeśli dotyczy). 

3.  

Zarządzanie danymi klientów urzędu: 
 informacje osobowe (imię, nazwisko, inne dane); 
 informacje adresowe; 
 informacje kontaktowe (telefony, e-maile, faksy); 
 zgoda na przesyłanie informacji via sms, e-mail itd.; 
 definiowania kategorii klienta (mieszkaniec miasta Legnica, obywatel Polski spoza Legnicy, obcokrajowiec); 
 tworzenie historii kontaktów we wszystkich kanałach komunikacyjnych; 
 powiązania ze sprawami klienta urzędu  i złożonymi wnioskami; 
 identyfikator klienta w systemie dziedzinowym Zamawiajacego; 
 dołączanie załączników; 
 powiązane osoby kontaktowe (przedstawiciel prawny, pełnomocnik, członek rodziny); 
 możliwość kojarzenia osób i kontaktów stanowiących jedno gospodarstwo domowe, np. na podstawie wspólnego adresu; 
 inne zdefiniowane w ramach wdrożenia. 
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Zarządzanie danymi instytucji: 
 informacje tele-adresowe; 
 definiowania nadrzędności i podrzędności instytucji; 
 historia kontaktów z Urzędem Miasta Legnica; 
 dołączanie załączników; 
 powiązane osoby kontaktowe z możliwością wizualizacji hierarchii podległych stanowisk; 
 inne zdefiniowane w ramach wdrożenia. Zarządzanie danymi osób kontaktowych: 
 informacje osobowe (imię, nazwisko, inne dane, miejsce w strukturze organizacyjnej); 
 informacje dodatkowe (grupa, funkcja, rola, tytuł); 
 informacje tele-adresowe (telefony, e-maile, faksy); 
 historia kontaktów z Urzędem Miasta Legnica; 
 dołączanie załączników; 
 inne zdefiniowane w ramach wdrożenia. 

4.  

Obsługa zgłoszeń/spraw w zdefiniowany w systemie sposób, z uwzględnieniem co 
najmniej następujących aspektów: 

 przyjęcie i zarejestrowanie danych osoby zgłaszającej (lub ich potwierdzenia); 
 zarejestrowanie zgłoszenia; 
 przekazanie klientowi informacji o sposobie załatwienia sprawy/zgłoszenia lub 

uruchomienie „ręczne” sprawy/zgłoszenia poprzez przekazanie do odpowiedniej 
jednostki (mail – poczta elektroniczna Zamawiającego zintegrowana z portalem 
lub dostęp danej osoby  do  systemu poczty elektronicznej Zamawiającego); 

 informowanie klienta o statusie sprawy/zgłoszenia; 
 w przypadkach uzasadnionych – przekazywanie zgłoszeń i informacji do służb 

ratunkowo-interwencyjnych pod numer telefonu 112; 
 rejestrowanie informacji o sposobie obsłużenia klienta; 
 rejestrowanie komentarzy do konkretnej procedury w celu jej ewaluacji / 

udoskonalenia; 
 badanie poziomu satysfakcji mieszkańców. 

5.  
Źródła zgłoszeń - możliwość rozróżnienia podczas rejestracji zgłoszenia otrzymanego 
jako: telefoniczne lub poprzez inne kanały komunikacji (e-mail, faks, sms, formularze na 
stronie WWW) od podmiotów zewnętrznych (mieszkańcy, instytucje, służby miejskie, 
itp.), samodzielnie zainicjowane przez operatora. 

6.  

System umożliwia automatyczne lub ręczne otwarcie formatki zgłoszenia i zapewnia: 
 możliwość tworzenia i wyświetlania procedur z zakresu ścieżki rejestracji 

zgłoszeń/zdarzeń w zakresie: 
o systemu pytań, które należy zadać dzwoniącemu; 
o podpowiedzi klasyfikacji zgłoszeń na bazie wprowadzonych danych; 
o wskazania koniecznych sił i środków do realizacji zadania; 

 automatyczną numerację zgłoszeń/zdarzeń; 
 automatyczną weryfikację zgłoszeń pod kątem zgłoszeń podobnych. 
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7.  

System umożliwia wpisanie co najmniej następujących danych do formatki przyjęcia 
zgłoszenia, a konfiguracja formatki oraz opis powinny być definiowane przez 
administratora Zamawiającego: 

 dane ogólne: 
o data zgłoszenia wprowadzana automatycznie przez system; 
o godzina zgłoszenia wprowadzana automatycznie przez system; 
o nazwisko i imię operatora przyjmującego zgłoszenie wprowadzane 

automatycznie przez system; 
o identyfikator stanowiska (np. Operator 1, Operator 2, Dyspozytor 2, itp.) 

wprowadzane automatycznie przez system; 
o nr kolejny zgłoszenia wprowadzany automatycznie przez system 

o zdefiniowanej w systemie masce (np.: XXXXXXXXXXX/RR); 
 typ zgłoszenia: awaria / interwencja / informacja / skarga / anonimowe / 

informacyjne / złośliwe i inne dowolnie definiowane przez administratora; 
 dane podstawowe o zgłaszającym: 

o imię; 
o nazwisko; 
o nr telefonu zgłaszającego; 
o adres zamieszkania; 
o e-mail; 
o zgoda na wykorzystanie źródła powiadomienia (SMS, e-mail, pismo) 
o PESEL ( jeśli klient poda , w celu szybszej identyfikacji w kontekście 

załatwianych spraw) . 
 dane opcjonalne zależnie od rodzaju zdarzenia (np. lokalizacja, komentarze, 

załączniki). 

8.  

Rejestrowanie zgłoszeń interwencyjnych, awaryjnych, informacyjnych  
(w przypadku gdy nie jest możliwe natychmiastowe udzielenie odpowiedzi lub gdy  
informacja jest niewystarczająca) oraz innych zgłoszeń procedowanych w systemach 
Urzędu Miasta Legnica. 
Rejestracja zgłoszeń typu „usterka”, jako uwaga o jakimś problemie zauważonym przez 
mieszkańca na obszarze miasta Legnica lub jako zapytanie (np. kiedy zostanie usunięta 
usterka) ze wskazaniem zwrotnego adresu e-mail i/lub telefonu lub adresu zamieszkania. 

9.  

Lokalizacja zgłoszenia w przestrzeni na podstawie wprowadzonych danych adresowych 
zdarzenia w dwóch wariantach: 

 poprzez wyszukanie adresu (nazwa ulicy + numer adresowy) w osadzonym na 
stronie oknie mapy (z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennej lub 
Google Maps) wraz z możliwością skopiowania współrzędnych z mapy do 
zgłoszenia; 

 poprzez wskazanie ręczne w osadzonym na stronie oknie mapy przez pracownika 
Biura Obsługi Klienta przybliżonej lokalizacji zgłoszenia (punktem, linią, 
poligonem w umieszczonym na stronie portalu oknie mapy, np. Google Maps) 
wraz z możliwością skopiowania współrzędnych z mapy do zgłoszenia. 
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Operator ma mieć możliwość w osadzonym okienku mapowym zmiany skali 
powiększenia mapy, przesuwania widoku mapy oraz włączania lub wyłączania podkładu 
(np.: ortofotomapy, innych warstw tematycznych, także wyświetlanych za 
pośrednictwem usług WMS). 

10.  

Strona startowa portalu z możliwością definiowania różnych widoków posiadających 
różny zestaw skrótów, menu, ikon, narzędzi, itd.: 

 instytucje; 
 osoby kontaktowe; 
 mieszkańcy; 
 wnioski; 
 zadania; 
 kalendarz; 
 czynności i działania; 
 inne uzgodnione w trakcie wdrożenia. 

Możliwość modyfikacji wyglądu stron startowych oraz definiowanie szybkich przejść 
(skrótów) do widoków. 

11.  

Dostosowanie widoku portalu do wymagań użytkownika; personalizacja ustawień: 
 pozycjonowanie tematów w kontekście najczęściej wybieranych tematów; 
 mechanizm drill-down tzn. drążenie danych, czyli schodzenia z poziomu ogólnego 

do poziomu szczegółów; 
 zmiana wyboru i kolejności kolumn na widoku przez operatora; 
 definiowalne skróty klawiszowe do tworzenia nowych rekordów/ zadań wraz 

z wypełnieniem określonych pól; 
 możliwość definiowania nowych skrótów klawiszowych; 
 elastyczność w zakresie doboru pól widocznych przez operatora, dla wybranych 

widoków taka możliwość powinna być dostępna dla użytkowników końcowych, 
konfigurujących własne środowisko pracy (preferencje); 

 przenaszalność ustawień (preferencji użytkownika) pomiędzy różnymi 
stanowiskami (komputerami klienckimi); 

 możliwość ustawienia przez użytkownika domyślnych filtrów dla poszczególnych 
obszarów/ekranów aplikacji; 

 inne mechanizmy usprawniające pracę operatora z aplikacją. 

12.  

Funkcje interfejsu operatora: 
 sortowanie danych według wybranych kryteriów i zapisywanie filtrów/zapytań; 
 szybkie wyszukiwanie; 
 interaktywna pomoc kontekstowa przedstawiająca przebieg procesu; 
 weryfikacja wprowadzanych danych z przyjaznymi/czytelnymi komunikatami 

o błędach; 
 automatyzacja obsługiwanych procesów; 
 możliwość zdefiniowania własnych interaktywnych skryptów, helpów 

wspomagających realizację procesów. 
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13.  

Podręczny schowek na dane: 
 możliwość wykorzystania typowych funkcji copy/paste oraz kopiowania 

rekordów; 
 intuicyjna obsługa; 
 możliwość skopiowania referencji (linku) do innego rekordu / rekordów 

(informacji) zgromadzonych w systemie. 

14.  

Obsługa i automatyzacja zadań: 
 definiowanie listy zadań do wykonania; 
 przypisywanie zadań do osób; 
 automatyczne tworzenie listy działań do wykonania np. przy zmianie statusu 

sprawy; 
 automatyczne przypisywanie zadań do osób; 
 automatycznego powiadomienia zdefiniowanego operatora w przypadku 

przekroczenia czasu obsługi wniosku, sprawy, zadania; 
 możliwość generowania także innych zdarzeń np. zadań, powiadomień, maili 

w przypadku przekroczenia czasu obsługi lub osiągnięcia jednego z poziomów 
ostrzegania (np. 3 dni przed upływem zdefiniowanego w systemie terminu). 

15.  

Obsługa dokumentów i załączników: 
 dostępne szablony wniosków, druków i innych formularzy; 
 tworzenie dokumentów na podstawie wzorców z repozytorium; 
 przypisanie dokumentu do instytucji, osoby kontaktowej, obywatela, sprawy, 

wniosku, zadania, czynności; 
 automatyczne generowanie dokumentów w oparciu o wprowadzone przez 

operatora dane dotyczące zgłoszenia lub dane zgromadzone już w systemie; 
 możliwość dodawania załączników do procesów i innych zdarzeń i obiektów, np. 

zadań, zgłoszeń i maili. 
16.  Możliwość wyszukiwania danych z poziomu interfejsu operatora przy pomocy wyrażeń 

regularnych (logicznych, matematycznych) 

17.  
Możliwość rozbudowy zakresu informacji o zgłaszającym, zdarzeniu, lokalizacji i innych 
obiektach w wypadku pojawienia się takich wymagań za pomocą integralnych narzędzi 
systemu poprzez odpowiednią konfigurację struktury bazy danych, logiki biznesowej, 
formatek ekranowych i uprawnień. 

18.  

Z wpływających do systemu zgłoszeń system powinien umożliwiać tworzenie listy 
zgłoszeń po odrzuceniu zgłoszeń informacyjnych, złośliwych, oznaczonych przez 
operatora jako fałszywe (nieprawdziwe). System powinien zapewniać bieżącą analizę 
przyjmowanych zgłoszeń według zadanych przez administratora kryteriów (kryteria 
podstawowe: lokalizacja zdarzenia, czas) wskazujących na możliwość powiązania z już 
istniejącym w systemie zdarzeniem. 

19.  
W przypadku zgłoszenia (zdarzenia) odnotowanego przez wielu mieszkańców może dojść 
do kilkukrotnego zgłoszenia go. System powinien automatycznie podpowiadać 
operatorowi przyjmującemu interwencję o już istniejącym w systemie zdarzeniu przy 
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kolejnych zgłoszeniach dotyczących tej samej sprawy. W takim przypadku zgłoszenie jest 
dopisywane do wcześniej zarejestrowanego zdarzenia, a nie tworzone nowe. Powinna 
być możliwość komunikowania operatorów o utworzeniu nowego zdarzenia kiedy jest 
prawdopodobne, że w krótkim czasie napłynie wiele zgłoszeń, które powinny być 
skojarzone z tym zdarzeniem. Ma to na celu uniknięcie utworzenia wielu zdarzeń 
równolegle. System powinien umożliwiać automatyczne zamknięcie wszystkich 
powiązanych zgłoszeń w momencie zamknięcia/rozwiązania problemu związanego ze 
zdarzeniem nadrzędnym. 

Wymagania związane z tworzeniem i działaniem bazy wiedzy 
1.  

Tworzenie bazy wiedzy odbywać się będzie poprzez system CMS. Baza wiedzy jest częścią 
systemu CMS umożliwiającą dostęp do wiedzy niezbędnej do załatwienia sprawy 
w Urzędzie Miasta Legnica oraz wiedzy o sposobie załatwiania spraw w urzędzie. 

2.  

Strefa publiczna portalu bazy wiedzy stanowić będzie miejsce pierwszego kontaktu 
klientów urzędu z e-usługami świadczonymi przez Gminę Legnica. Zdefiniowane 
i pogrupowane tematyczne odnośniki (zakładki, linki) kierować będą internautę do 
poszczególnych części bazy wiedzy oraz do innych platform i serwisów, w tym platformy 
usług finansowo-podatkowych oraz portalu komunikacji społecznej. Zakres 
udostępnianych w strefie publicznej treści jest definiowany przez administratora. 

3.  Przeszukiwanie bazy wiedzy po słowach z treści artykułu. 
4.  Pogrupowanie tematyczne artykułów bazy wiedzy z rozwijanymi podkategoriami przy 

wielopoziomowym podziale bazy wiedzy. 
5.  Możliwość korzystania z kreatorów budowania struktury informacji przez administratora. 
6.  Możliwość tworzenia stron w oparciu o predefiniowane szablony. 
7.  Dostępność do pobrania plików zamieszczanych na stronie (na serwerze) 

w formatach pdf, pdf aktywny, plik tekstowy, plik graficzny i multimedialny. 

8.  

Przenoszenie pojedynczych artykułów bazy wiedzy lub całych gałęzi stron bazy wiedzy 
z wykorzystaniem funkcjonalności drag and drop (lub inny prosty 
w obsłudze, bez koniczności tworzenia od nowa całej gałęzi stron). W czasie 
przenoszenia nie powinny być zerwane odnośniki do ewentualnych zasobów 
repozytorium, innych stron systemu lub odnośników do zewnętrznych (nie należących do 
systemu) stron internetowych. 

9.  
Możliwość określania przez administratora czasu, w jakim strona bazy wiedzy będzie 
opublikowana. Po upływie określonego czasu, strona powinna być automatycznie 
przenoszona do archiwum bazy wiedzy. 

10.  Możliwość wprowadzenia do bazy wiedzy informacji przez pracownika urzędu. 

11.  
Możliwość podłączenia do stron bazy wiedzy treści, danych, stron i innych zasobów 
Zamawiającego (z zachowaniem zdefiniowanych uprawnień) w taki sposób, aby 
pracownik urzędu odpowiedzialny za udzielenie informacji w danej sprawie nie musiał się 
wielokrotnie logować. 

12.  Możliwość linkowania i przekierowywania do portalu bazy wiedzy (do poszczególnych 
stron, sekcji stron, artykułów) z innych serwisów Zamawiającego, w tym z BIP Urzędu 
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Miasta Legnica (a w przyszłości także jednostek organizacyjnych Gminy Legnica). 

13.  

Wykonawca zasili bazę wiedzy opisami usług, kart informacyjnych/procedur, itd., 
opracowanymi i przygotowanymi do zasilnia w oparciu o zapisy i wymagania Instrukcji 
Kancelaryjnej Urzędu, obowiązujących przepisów prawa oraz pozyskanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego informacji. Karty informacyjne/procedury wymagają 
posegmentowania i przeniesienia przez Wykonawcę przed zasileniem do bazy wiedzy. 
Baza wiedzy ma być także przygotowana do aktualizującego zaimportowania danych, 
procedur, kart informacyjnych przygotowanych w przyszłości samodzielnie przez 
Zamawiającego (posiadać sformalizowany, konfigurowalny i udokumentowany interfejs 
zasilania). Ponadto system musi posiadać możliwość wprowadzania modułów 
informacyjnych (gotowych ścieżek działania) opartych o najczęściej zadawane pytania 
udzielane odpowiedzi. 
Dla uzasadnionych procesów i procedur wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca 
opracuje także i zdefiniuje w portalu bazy wiedzy warianty działania systemu oraz ścieżki 
postępowania użytkowników (zarówno w strefie chronionej, jaki i publicznej),wraz 
z dokładnymi opisami (komentarzami) wyjaśniającymi i wskazującymi postępowanie 
w kolejnych krokach procesu / procedury. 

14.  

Na podstawie opracowanej przez Wykonawcę  szczegółowej analizy mapy procesów 
biznesowych dla zespołu usług musi być wdrożona elektroniczna, tabelaryczna karta 
opisu usługi do bazy wiedzy, która  musi zawierać minimum  informacje 
z zastosowaniem notacji BPMN jako dla każdej usługi  z minimum informacjami: 
diagram procesu opisujący usługę: 

 Nazwa procesu 
 Cel 
 Właściciel 
 Ekspert/autor 
 Warunki rozpoczęcia  
 Rezultat wykonania 
 Role, jednostki organizacyjne jako kroki/zadania do wykonania min. np. 

osoba/organ wszczynająca realizacje usługi, osoby odpowiedzialne za 
prowadzenie usługi, niezbędne aplikacje do realizacji usługi, podstawy prawne, 
powiązania z innymi usługami itp. 

Portal musi docelowo obsłużyć nie mniej niż 1000 opisów i ścieżek różnych usług – procesów , 
procedur  , które mogą wzajemnie na siebie oddziaływać. 

15.  

W bazie wiedzy zaimplementowany ma być wielopoziomowy układ informacji. 
Minimalny zakres obejmuje: 

 Kategoria - nazwa, tagi rozbudowa zarezerwowana dla zespołu merytorycznego  
wielostopniowy poziom zatwierdzania do publikacji; 

 Podkategoria – nazwa, tagi rozbudowa j.w.; 
 Tematy – opracowane przez właściciela procedury: na podstawie najczęściej 

zadawanych pytań, możliwość uzupełnienia przez operatora Biura Obsługi 
Klienta lub innego uprawnionego użytkownika; 
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 Tematy elementy stałe: miejsce złożenia i odbioru dokumentu, jednostka 
odpowiedzialna, termin załatwienia sprawy. 

 Dokumenty do pobrania. 
 Dane agenta / eksperta. 
 Powiązania z innymi procedurami. 
 Karta informacyjna: jako opis procedury stanowiąca dodatkowy formalny 

element bazy wiedzy z możliwością podglądu i przesyłania jej elementów lub 
całości w postaci PDF oraz wydruku. 

 Jak załatwić sprawę: kreatory budowania struktury informacji – modyfikowalne 
narzędzie umożliwiające doprecyzowania potrzeb i zakresu udzielenia informacji. 

16.  

Źródła danych do wykorzystania przez Wykonawcę: 
 oficjalny portal Miasta Legnica: linkowanie oraz częściowo posegmentowanie 

i przeniesienie części informacji do bazy wiedzy; 
 BIP Urzędu Miasta Legnica: linkowanie oraz częściowo posegmentowanie 

i przeniesienie części informacji do bazy wiedzy; 
 system poczty elektronicznej Zamawiającego: możliwość definiowania list 

wysyłkowych realizujących wysyłanie e-maili w określonych sytuacjach (np. 
w przypadku różnych rodzajów zgłoszeń) do określonych osób; 

 wdrażana w ramach niniejszego projektu platforma usług finansowo-
podatkowych: linkowanie oraz integracja poprzez usługi Web Service; 

 wdrażany w ramach niniejszego projektu portal komunikacji społecznej: 
linkowanie oraz integracja poprzez usługi WebService; 

 system obiegu dokumentów elektronicznych Zamawiającego: integracja poprzez 
usługi Web Service, 

 inne platformy i serwisy świadczenia usług elektronicznych przez Gminę Legnica: 
linkowanie oraz integracja poprzez usługi Web Service. 

 
 
8. Szkolenia z portalu bazy wiedzy 
 

Warunki minimalne dla szkoleń z intranetowego portalu bazy wiedzy 
1.  Szkolenia obejmują grupę 30 osób, administratorów i użytkowników wiodących 

intranetowego portalu bazy wiedzy. 

2.  
Szkolenia prowadzone muszą być w grupach do 15 osób w czasie do 5 godzin 
dydaktycznych dziennie w postaci zajęć seminaryjno-warsztatowych potwierdzonych 
listami obecności (po szkoleniu przekazane Zamawiającemu) i na podstawie 
zatwierdzonych scenariuszy szkolenia. Każda osoba szkolona przejść musi co najmniej 
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2-częściowe szkolenie podzielone na: część podstawową (dzień pierwszy) oraz część 
zaawansowaną (dzień drugi). 

3.  
Szkolenia muszą być prowadzone przy użyciu samodzielnych stanowisk komputerowych 
skonfigurowanych i udostępnionych przez Wykonawcę. Zamawiający zapewni sale do 
prowadzenia zajęć z dostępem do Internetu i Intranetu w środowisku testowym 
przygotowanym przez Wykonawcę (wraz z przekazaniem ewentualnych licencji na to 
środowisko Zamawiającemu). 

4.  Szkolenia muszą być prowadzone przy użyciu przygotowanych przez Wykonawcę baz 
testowych odzwierciedlających środowisko danych i konfigurację produkcyjną 
intranetowego portalu bazy wiedzy (symulacja warunków rzeczywistych). 

5.  
Wykonawca zapewni dla każdej szkolonej osoby materiały szkoleniowe, tj.: konspekt 
z przykładami najistotniejszych i najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności, notatnik 
(lub miejsce na notatki w ramach konspektu). Materiały testowe muszą być 
przedstawione do akceptacji min. 7 dni przed szkoleniem. 

6.  Szkolenia muszą zawierać zaakceptowany przez Zamawiającego test wiedzy po 
zakończeniu cyklu szkoleniowego. 
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienne poświadczenie odbycia szkolenia. 

7.  Wykonawca przedstawi do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkoleń do 
akceptacji Zamawiającego plan cyklu szkoleń.  

 
 
9. Szkolenia z zakresu zaawansowanego administrowania i bezpieczeństwa IT 
 

Kurs programowania w języku HTML5 z uwzględnieniem JavaScript i CSS3 
1.  

Kurs obejmować ma szkolenie z zakresu programowania w HTML5/CSS3/JavaScript. Ma na celu nauczenie logiki programowania, definiowania i wykorzystania zmiennych, zastosowania pętli oraz tworzenia interfejsu użytkownika w środowisku HTML5/CSS3/JavaScript. 
2.  Szkolenie przeznaczone ma być (dedykowane) dla twórców i administratorów stron 

internetowych, z uwzględnieniem specyfiki administracji publicznej. 

3.  

Program szkolenia obejmować ma co najmniej następujące zagadnienia: 
 Wprowadzenie do HTML i CSS: 

o wprowadzenie do HTML, 
o wprowadzenie do CSS, 
o tworzenie aplikacji Web z wykorzystaniem Visual Studio 2012. 

 Tworzenie i stylowanie stron HTML5: 
o tworzenie stron HTML5, 
o stylowanie stron HTML5. 

 Wprowadzenie do JavaScript: 
o omówienie składni JavaScript, 
o programowanie HTML DOM w JavaScript, 
o wprowadzenie do jQuery. 
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 Tworzenie formularzy do zbierania danych oraz weryfikacja wprowadzanych danych: 
o formularze i rodzaje danych, 
o weryfikacja danych wejściowych za pomocą atrybutów HTML5, 
o weryfikacja danych wejściowych za pomocą JavaScript. 

 Komunikacja ze zdalnym źródłem danych: 
o wysyłanie i odbieranie danych za pomocą HTMLHTTPRequest, 
o wysyłanie i odbieranie danych za pomocą operacji jQuery AJAX. 

 Stylowanie HTML5 za pomocą CSS3: 
o stylowanie tekstu, 
o stylowanie elementów bloku, 
o selektory CSS3, 
o rozszerzanie efektów graficznych za pomocą CSS3. 

 Tworzenie obiektów i metod za pomocą JavaScript: 
o tworzenie obiektów niestandardowych, 
o rozszerzanie obiektów. 

 Tworzenie stron interaktywnych za pomocą HTML5 APIs: 
o interakcja z plikami, 
o dołączanie multimediów, 
o działania związanie z lokalizacja przeglądarki i kontekstu, 
o analiza i profilowanie aplikacji Web. 

 Dodawanie wsparcia offline do aplikacji Web: 
o czytanie i zapisywanie danych przechowywanych lokalnie, 
o dodawanie wsparcia offline za pomocą pamięci podręcznej aplikacji. 

 Implementacja adaptującego interfejsu użytkownika: 
o wsparcie w zakresie wielu współczynników formularzy, 
o tworzenie adaptującego interfejsu użytkownika. 

 Tworzenie zaawansowanej grafiki: 
o tworzenie interaktywnej grafiki za pomocą Scalable Vector Graphics, 
o programowanie grafiki za pomocą elementów canvas. 

 Animowanie interfejsu użytkownika: 
o stosowanie przejść CSS, 
o transformacja elementów, 
o - stosowanie animacji CSS key-frame. 

 Implementacja komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą Web Sockets: 
o wprowadzenie do Web Sockets, 
o wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Web Sockets. 

 Tworzenie Web Worker Process: 
o wprowadzenie do Web Worker Process, 
o przygotowanie przetwarzania asynchronicznego za pomocą Web Worker. 

4.  

Czas trwania szkolenia: pięciodniowe, co najmniej 30 godzin. 
Metody pracy: szkolenie w formie prezentacji z możliwością zadawania pytań i dyskusji oraz elementami warsztatów. 
Język szkolenia: polski. 
Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego lub inna miejscowość położona na terenie 
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Polski. 
Ilość osób biorących udział ze strony Zamawiającego: 2 osoby. 
Wykonawca zapewnia: szkolenie, niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia kursu, catering w przerwie kawowej. 
Zamawiający dopuszcza wykupienie i przekazanie Zamawiającemu voucherów na kurs spełniający wskazane powyżej minimalne wymagania, który odbyć się musi przed terminem odbioru zadania. 

Kurs tworzenia e-dostępnych stron WWW 

1.  
Kurs obejmować ma szkolenie z zakresu zasad i technik tworzenia stron WWW 
dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz 
spełniających podstawowe wymagania określone poprzez standard WCAG 2.0 oraz 
WAI (Web Accessibility Initiative). 

2.  Szkolenie przeznaczone ma być (dedykowane) dla twórców i administratorów stron 
internetowych, z uwzględnieniem specyfiki administracji publicznej. 

3.  

Program szkolenia obejmować ma co najmniej następujące zagadnienia: 
 Prawo o dostępności. 
 Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe: osoby niewidome 

i niedowidzące (prezentacja działania programów czytających); osoby głuche 
i głuchoniewidome; osoby niepełnosprawne intelektualnie; osoby 
niepełnosprawne ruchowo; osoby starsze; osoby korzystające z urządzeń 
mobilnych. 

 Dostępność (Accessibility) stron internetowych. 
 Omówienie wszystkich kryteriów sukcesu podzielonych na cztery główne 

zasady WCAG 2.0: postrzegalność; funkcjonalność; zrozumiałość; rzetelność. 
 Dobre praktyki w tworzeniu stron WWW dostępnych dla osób 

z niepełnosprawnością. 
 Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych: etykiety pól formularzy; 

użycie nagłówków; użycie list; kontrast; jednoznaczne tytuły stron; zasady 
tworzenia linków; obsługa serwisu za pomocą klawiatury; zaznaczenie aktywnych 
elementów; kolejność informacji; bezpośredni dostęp; dostęp do informacji na 
różne sposoby; dodatkowe ułatwienia; semantyczny kod HTML; rzetelny 
kod HTML i CSS ;prawidłowe ukrywanie treści. 

4.  

Czas trwania szkolenia: jednodniowe, co najmniej 5 godzin. 
Metody pracy: szkolenie w formie prezentacji z możliwością zadawania pytań i dyskusji oraz elementami warsztatów. 
Język szkolenia: polski. 
Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego lub inna miejscowość położona na terenie 
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Polski. 
Ilość osób biorących udział ze strony Zamawiającego: 2 osoby. 
Wykonawca zapewnia: szkolenie, niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia kursu, catering w przerwie kawowej. 
Zamawiający dopuszcza wykupienie i przekazanie Zamawiającemu voucherów na kurs spełniający wskazane powyżej minimalne wymagania, który odbyć się musi przed terminem odbioru zadania. 

Kurs SEO (Search Engine Optimization ) - pozycjonowania stron WWW 
1.  Kurs obejmować ma szkolenie z zakresu optymalizacji stron WWW, copywritingu SEO, 

aspektów technicznych optymalizowania stron WWW, zdobywaniu odnośników 
zgodnych z wytycznymi Google. 

2.  Szkolenie przeznaczone ma być (dedykowane) dla twórców i administratorów stron 
internetowych, z uwzględnieniem specyfiki administracji publicznej. 

3.  

Program szkolenia obejmować ma co najmniej następujące zagadnienia: 
 Optymalizacja strony: mobile/RWD (Responsive Web Design); czas Ładowania strony i wpływ na SEO; optymalizacja HTML; podstawy SEO. 
 Audyt SEO: analiza słów kluczowych; long tail dla małych i dużych stron; analiza konkurencji (SEO); architektura Informacji; copywriting SEO; optymalizacja SEO; optymalizacja i analiza CTR w SEO; meta dane (Meta tagi społecznościowe); SEO w Youtube; SEO dla zdjęć i obrazów; linkowanie wewnętrzne; przyjazne adresy URL; indeksacja serwisu (Analiza, Problemy, Rozwiązania); duplicate Content; przekierowania 301; social Media a SEO; narzędzia do analizy SEO (Screaming Frog/Deepcrawl); Search Console (a.k.a. Penguin - Narzędzia dla Webmasterów) 
 Pozycjonowanie i Link Building: Link Building; Trust Rank; Content Marketing a SEO; analiza linków (Ahrefs, MajesticSEO, Search Console); dywersyfikacja działań SEO; SERM (Search Engine Reputation Management); monitorowanie efektów SEO i raportowanie; negatywne SEO; Google Update (Panda & Pingwin); kary Google; klasyfikacja linków; Disavow Tool – Zrzekanie się linków. 

4.  

Czas trwania szkolenia: jednodniowe, co najmniej 5 godzin. Metody pracy: szkolenie w formie prezentacji z możliwością zadawania pytań i dyskusji oraz elementami warsztatów. Język szkolenia: polski. Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego lub inna miejscowość położona na terenie Polski. Ilość osób biorących udział ze strony Zamawiającego: 2 osoby. Wykonawca zapewnia: szkolenie, niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia kursu, catering w przerwie kawowej. Zamawiający dopuszcza wykupienie i przekazanie Zamawiającemu voucherów na kurs spełniający wskazane powyżej minimalne wymagania, który odbyć się musi przed terminem odbioru zadania. 
Kurs projektowania i wdrażania serwisów WWW w technologii Responsive Web Design 

1.  Kurs obejmować ma szkolenie z zakresu obejmującego zasady i wzorce stosowane przy 
projektowaniu oraz budowie aplikacji przeglądarkowych zgodnie z podejściem 
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Responsive Web Design oraz nabycie umiejętności pozwalających na zastosowanie tej 
wiedzy w praktyce. 

2.  Szkolenie przeznaczone ma być (dedykowane) dla twórców i administratorów stron 
internetowych, z uwzględnieniem specyfiki administracji publicznej. 

3.  

Program szkolenia obejmować ma co najmniej następujące zagadnienia: 
 podstawowe pojęcia - fixed, fluid, a. adaptive, responsive; proces RWD; 
 prototypowanie: kontekst jako podstawa; planowanie pod kątem priorytetów treści; 
 podejście mobile-first: zalety i wyzwania; technika progressive enhancement; natywna aplikacja mobilna a aplikacja RWD; 
 podstawy RWD w CSS: tag meta viewport; Media Queries (dostępne warunki, sposoby definiowania, jak wybierać breakpoints); jednostki bezwzględne i względne, box model; implementacja e. responsywnych kolumn, flexbox; 
 testowanie projektu; 
 responsywne grafiki: metody obsługi grafiki rastrowej, grafika wektorowa: jak i kiedy, sposoby rozwiązania problemu ikon; 
 responsywna typografia: dobór fontów, druk a ekran, praca z różnymi jednostkami, wydajność (optymalizacja rozmiaru plików fontów, unikanie blokowania wyświetlenia strony), sposoby na poprawienie użyteczności widoku wydruku; 
 implementacja responsywności we frameworkach CSS: Grid systems, przykłady; 
 responsywne wzorce: nawigacja, tabele, layout off-canvas; 
 przebudowa istniejącego sztywnego 10. układu na RWD. 

4.  

Czas trwania szkolenia: trzydniowe, co najmniej 20 godzin. Metody pracy: szkolenie w formie prezentacji z możliwością zadawania pytań i dyskusji oraz elementami warsztatów. Język szkolenia: polski. Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego lub inna miejscowość położona na terenie Polski. Ilość osób biorących udział ze strony Zamawiającego: 2 osoby. Wykonawca zapewnia: szkolenie, niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia kursu, catering w przerwie kawowej. Zamawiający dopuszcza wykupienie i przekazanie Zamawiającemu voucherów na kurs spełniający wskazane powyżej minimalne wymagania, który odbyć się musi przed terminem odbioru zadania. 
 
 
10. Wspólne zasady wdrożenia, konfiguracji i uruchomienie portali 
 
Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektów graficznych oraz funkcjonalnych Wykonawca 
przystąpi do właściwego wdrożenia portali (procedura zatwierdzania będzie odrębna dla portalu 
komunikacji społecznej i portalu bazy wiedzy). Na udostępnionej przez Zamawiającego infrastrukturze 
teleinformatycznej Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje niezbędne oprogramowanie wspomagające oraz 



 

 
Projekt pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Strona 127 z 138  

system CMS, wygeneruje portal komunikacji społecznej oraz portal bazy wiedzy, a następnie wprowadzi 
do każdego z nich wymagane treści informacyjne. 
Wykonawca, w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego oraz opracowane przez Wykonawcę zasili 
bazy danych portali danymi dotyczącymi obszarów tematycznych związanych z danym portalem, a także 
informacje niezbędne do uruchomienia integracji portali z systemami wewnętrznymi Zamawiającego oraz 
serwisami zewnętrznymi. 
Wszelkie prace związane z instalacją i konfiguracją: oprogramowania, bazy danych, serwera WWW, 
dostępu do Internetu, szyfrowania danych SSL, portów i zabezpieczeń na serwerze / macierzy / 
urządzeniach aktywnych sieci teleinformatycznej Wykonawca realizować będzie przez imiennie 
wskazanych i upoważnionych przez siebie pracowników przy asyście i pod nadzorem pracowników 
Zamawiającego. Przed rozpoczęciem prac na infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego 
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu plan prac zawierający wskazanie przewidywanych 
czynności po stronie Wykonawcy, a także niezbędne prace przygotowawcze do zrealizowania przez 
Zamawiającego. 
Po zakończeniu prac konfiguracyjnych, na min. 7 dni przed planowanym terminem odbioru etapów 1 i 3, 
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia testów przed-odbiorowych 
(wewnętrznych, realizowanych przez Wykonawcę przed przystąpieniem do szkoleń – etapy 2 i 4). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na min. 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem testów przed-
odbiorowych scenariusze testowe dla każdego dostarczonego rozwiązania (z uwzględnieniem wymagań 
prawnych) do akceptacji przez Zamawiającego i wniesienia ewentualnych uwag. Akceptacja 
przedstawionych scenariuszy jest podstawą do akceptacji wskazanego terminu wykonania testów przed-
odbiorowych. Kopie protokołów z testów wewnętrznych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w celu 
umożliwienia ich powtórzenia. 
Po zakończeniu przez Wykonawcę testów przed-odbiorowych wewnętrznych i akceptacji ich wyników 
przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi pisemnie niezależnie gotowość do odbioru każdego z etapów 
Zadania II na min. 7 dni przed planowanym terminem odbioru wskazanym w tab. 4. Niezależnie od testów 
wewnętrznych realizowanych przez Wykonawcę, Zamawiający przy wsparciu Doradcy technologicznego 
zrealizuje akceptacyjne testy kontrolne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez 
certyfikowanego audytora testów dopuszczających do odbioru infrastruktury technicznej i aplikacyjnej 
w zakresie wdrożonych przez Wykonawcę rozwiązań poprzez wykonanie w szczególności testów 
penetracyjnych tej infrastruktury, badanie dokumentacji dostarczonych rozwiązań, ustalenie aktualnego 
stanu bezpieczeństwa przetwarzanych danych po zakończonej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
przetwarzania danych osobowych, Krajowych Ram Interoperacyjności oraz zgodność z obowiązującymi 
aktami prawnymi w przedmiotowym zakresie. 
Uruchomienie produkcyjne portali i ich udostępnienie w Internecie Wykonawca zrealizuje na żądanie 
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, W ramach gwarancji Wykonawca dokona powiązania 
wdrażanych przez siebie portali z innymi serwisami i systemami wdrażanymi przez Zamawiającego w 
ramach przedmiotowego projektu. 
Szczegóły w zakresie wdrożenia, konfiguracji i uruchomienia portali zostaną ustalone przez Wykonawcę 
z Zamawiającym na etapie opracowania Projektów graficznych i funkcjonalnych. 
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11. Wskaźniki produktu i rezultatu projektu 
 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu osiągnięcie następujących wskaźników projektowych: 
 

Nazwa wskaźnika produktu / rezultatu projektu Jedn. miary Oszacowana wielkość wskaźnika wraz z opisem 
Wskaźniki produktu 

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  

os.  łącznie 45 os. 4 Odnosi się do objęcia szkoleniami sumarycznie 45 osób pracowników Urzędu Miasta Legnica (użytkowników i administratorów). Szkolenia dotyczyć będą trzech obszarów:  - z zakresu zaawansowanego administrowania i bezpieczeństwa IT ,  - portalu komunikacji społecznej,  - portalu bazy wiedzy.  
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego  

szt.  1 szt.  Odnosi się do udostępnienia przez Urząd Miasta Legnica informacji sektora publicznego interesariuszom usług publicznych (A2B i A2C).  Zrealizowane zostanie to poprzez kanał komunikacji elektronicznej jakim będzie portal komunikacji społecznej. Publikowane będą różnorodne dokumenty o charakterze strategii, programów, projektów, planowanych i realizowanych inwestycji celu publicznego, kampanii społecznych, itp. 
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  

szt.  2 szt. 5 Odnosi się do uruchomienia w Urzędzie Miasta Legnica dwóch systemów teleinformatycznych:  - portal komunikacji społecznej,  - intranetowy portal bazy wiedzy.  
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja  

szt.  1 szt.  Odnosi się do udostępnienia za pomocą portalu komunikacji społecznej on-line jednej usługi publicznej o stopniu dojrzałości 3 –dwustronna interakcja. Wdrożona usługa obejmować będzie:  - w serwisie konsultacji społecznych: możliwość zgłaszania przez interaktywne formularze uwag i wniosków do wszelkich działań realizowanych przez Urząd Miasta Legnica (strategie, programy, projekty, planowane i realizowane inwestycje celu publicznego, kampanie społeczne, itp.).  
Wskaźniki rezultatu 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  

szt.  500 szt.  Odnosi się do liczby pobrań / odtworzeń on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. W przypadku przedmiotowego projektu wskaźnik ten utożsamiany jest z ilością pobrań lub odtworzeń następujących dokumentów elektronicznych:  - różnorodnych dokumentów poddanych konsultacjom społecznym (strategii, programów, projektów, itp.) w ilości 500 szt. w okresie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu.  

                                                                 4 Wartość częściowa w stosunku do całkowitej wartości wskaźnika zaplanowanej do osiągnięcia w wyniku realizacji całego projektu. 5 Wartość częściowa w stosunku do całkowitej wartości wskaźnika zaplanowanej do osiągnięcia w wyniku realizacji całego projektu. 
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Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych  

szt.  1.000 szt. 6 Odnosi się do liczby pobrań / odtworzeń aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych. W przypadku przedmiotowego projektu wskaźnik ten utożsamiany jest z ilością uruchomień portalu komunikacji społecznej w ilości 1.000 szt. w okresie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. 
 
W ramach dokumentacji powdrożeniowej Wykonawca opracuje ostateczny opis sposobu osiągnięcia przez 
Zamawiającego wskaźników produktu i rezultatu w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę produkty 
(oprogramowanie użytkowe, utworzone bazy danych, uruchomione e-usługi, wdrożone funkcjonalności 
i procedury, przeprowadzone szkolenia, inne). 
W przypadku wskaźników produktu wymaga się, aby w przedmiotowym opisie Wykonawca w sposób 
jednoznaczny określił (zmapował), dostarczone przez siebie produkty i zrealizowane usługi 
(oprogramowanie użytkowe, utworzone bazy danych, uruchomione e-usługi, wdrożone funkcjonalności 
i procedury, przeprowadzone szkolenia, inne) z poszczególnymi wskaźnikami produktu projektu. 
W przypadku wskaźników rezultatu wymaga się, aby w dokumentacji powdrożeniowej Wykonawca 
w sposób jednoznaczny opisał (i zmapował), które zaprojektowane i wdrożone procedury i narzędzia 
informatyczne będą służyć do wiarygodnego monitorowania w/w wskaźników rezultatu, a także w jaki 
sposób należy realizować ten monitoring. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania systemu 
(skonfigurowania) do realizacji takiego monitoringu. 
 
 
12. Dokumentacja powdrożeniowa 
 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej dokumentacji 
dostarczonych oraz opracowanych przez siebie i wdrożonych rozwiązań. Wymaga się, aby cała 
dokumentacja była napisana w języku polskim. 
 
W zakresie produktów dostarczonych i wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego 
zamówienia – całe oprogramowanie użytkowe, procedury systemowe, struktury bazy danych, specyfikacja 
usług, inne - wymagane jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zawierającej: 

 dla systemu CMS i innych produktów informatycznych tworzących portal komunikacji społecznej 
oraz intranetowy portal bazy wiedzy co najmniej: 

o opis ogólnych informacji o systemie (poruszanie się po systemie); 
o opis słowników systemowych; 

                                                                 6 Wartość częściowa w stosunku do całkowitej wartości wskaźnika zaplanowanej do osiągnięcia w wyniku realizacji całego projektu. 
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o opis parametryzacji systemu możliwej do wykonania przez użytkowników merytorycznych 
– administratorów; 

o opis wszystkich funkcji dostępnych w systemie; 
o opis wraz z procedurami instalacji i konfiguracji całego systemu – od instalacji systemu 

operacyjnego do uruchomienia aplikacji klienckiej na stanowisku użytkownika; 
o opis struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól 

informacyjnych i powiązania między nimi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, 

 dla wdrożonych procedur związanych z bieżącą eksploatacją oraz konserwacją portalu 
komunikacji społecznej oraz portalu bazy wiedzy co najmniej: 

o procedury zakładania bazy danych i jej konfiguracji, 
o procedury tworzenia administratorów i użytkowników wiodących oraz nadawania im 

odpowiednich uprawnień, 
o procedury archiwizacji danych oraz tworzenia kopii zabezpieczających back-up, 
o procedury odtwarzania po wystąpieniu awarii (np.: zakładania struktury bazy danych, 

instalacji i konfiguracji wdrożonego oprogramowania, ładowania danych, inne), 
o specyfikacja techniczna usług – szczegółowy opis sposobu implementacji 

i działania usług (RSS, ATOM, newsletter, GeoRSS, GeoJSON, XML, inne), 
o dokumentację wykonanych przez Wykonawcę zmian konfiguracyjnych 

w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego (na dedykowanym serwerze, na 
urządzeniu firewall, itd.), 

o raport z testów wewnętrznych (zrealizowanych przez Wykonawcę) dostarczonego 
oprogramowania oraz jego funkcjonalności i konfiguracji, 

o szczegółowe informacje niezbędne do aktualizacji polityki bezpieczeństwa 
teleinformatycznego Zamawiającego, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2014-12, 
dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zbiorów w GIODO, 

o inne procedury i czynności niezbędne z punktu widzenia Wykonawcy potrzebne do 
poprawnej eksploatacji dostarczonych rozwiązań. 

Zamawiający traktuje numeryczne materiały robocze (np. przekazane szablony formularzy, dane 
o procesach i procedurach urzędowych), opracowane przez Wykonawcę pliki startowego ładowania bazy 
danych, pliki z danymi numerycznymi w postaci końcowej, inne materiały opracowane przez Wykonawcę 
na potrzeby realizacji niniejszego zadania, jako składowe dokumentacji powdrożeniowej, dlatego 
wszystkie zapisy dotyczące licencji, praw itp. należy odnosić także do tych dokumentów. 
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Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja powdrożeniowa ma zostać przekazana 
w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD 
w formacie MS Word i PDF - z pełnymi prawami do niej - w dwóch egzemplarzach. 
Kompletna dokumentacja dostarczona ma zostać przez Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego odpowiednio na każdego z portali. 
Szczegóły w zakresie dokumentacji powdrożeniowej portali zostaną ustalone przez Wykonawcę 
z Zamawiającym na etapie opracowania Projektów graficznych i funkcjonalnych. 
 
 
13. Wymagania w zakresie licencji i praw autorskich 
 
W zakresie rozwiązań informatycznych Wykonawca dostarczyć ma następujące produkty: 

 dla „portalu komunikacji społecznej” Wykonawca dostarczyć ma jedną niezależną instancję na 
serwer i na nieograniczoną liczbę administratorów i użytkowników, 

 dla „intranetowego portalu bazy wiedzy” Wykonawca dostarczyć ma jedną niezależną instancję na 
serwer i na nieograniczoną liczbę administratorów i użytkowników, 

 dla „systemu CMS” Wykonawca dostarczyć ma jedną instancję na serwer 
i na nieograniczoną liczbę administratorów i użytkowników, 

 dla „oprogramowania wspomagającego” (w tym: system operacyjny, motor bazy danych, serwer 
WWW, inne oprogramowanie) Wykonawca dostarczyć ma po jednej instancji na serwer i na 
nieograniczoną liczbę administratorów i użytkowników. 

Wskazane wyżej oprogramowanie użytkowe będzie zainstalowane na infrastrukturze technicznej 
Zamawiającego. 
Jeżeli ze względów technologicznych, wydajnościowych, bezpieczeństwa lub innych - w celu zapewnienia 
wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - niezbędne będzie zainstalowanie dodatkowych 
instancji w/w oprogramowania, wówczas Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje to 
oprogramowanie (wraz z dostarczeniem właściwych licencji) w sposób niezbędny do prawidłowego 
działania portalu komunikacji społecznej oraz portalu bazy wiedzy bez dodatkowych kosztów ze strony 
Zamawiającego. 
 
Prawa autorskie 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do wszystkich dzieł, składających się 
na przedmiot umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 666 z późn. zm.) wraz z przeniesieniem prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz liczby 
egzemplarzy, w tym do: 
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 portalu komunikacji społecznej (we wszystkich formach jego wyrażenia), 
 portalu bazy wiedzy (we wszystkich formach jego wyrażenia), 
 całości dokumentacji powstałej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. 

Prawa autorskie majątkowe na dostarczone oprogramowanie użytkowe oraz bazy danych obejmować 
mają następujące pola eksploatacji: 
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną, niezależnie od standardu, systemu 
i formatu, zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na 
inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik, zwielokrotnianie utrwalonych egzemplarzy; 
b) publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, 
formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy 
pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów 
informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, 
niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w sieci Internet, w szczególności na 
stronach Urzędu Miasta Legnica oraz w celu autopromocji na stronach i portalach dedykowanych; 
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji, 
umieszczanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Legnica, jak i w celu autopromocji na stronach 
i portalach dedykowanych; 
d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie; 
f) sporządzanie wersji obcojęzycznych z całości lub części utworów; 
g) obserwowanie, badanie i testowanie, stosowanie oraz przechowywanie – w całości lub 
w części; 
h) wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian 
w utworach, w tym: opracowanie, aranżacja, przystosowanie, rozbudowywanie, zmiana układu, łączenie 
z innymi utworami lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania 
rezultatów tych zmian. 
 
Wykonawca w chwili zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego złoży oświadczenie, że do 
dostarczonych utworów - portalu komunikacji społecznej, portalu bazy wiedzy oraz dokumentacji – 
przysługują mu niczym nieograniczone prawa na w/w polach eksploatacji w takim zakresie, jaki konieczny 
jest do wykonania zobowiązań wynikających z umowy, nie naruszając praw osób trzecich. Naruszenie tego 
obowiązku przez Wykonawcę stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego. 
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Licencje na oprogramowanie 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet licencji na dostarczony i wdrożony system CMS oraz 
oprogramowanie wspomagające. 
Licencje na wyżej wymienione oprogramowanie nie mogą wprowadzać limitów na ilość administratorów 
i użytkowników (dotyczy zarówno administratorów, użytkowników wiodących, a także użytkowników 
publicznych). Zamawiający nie dopuszcza także stosowania tzw. licencji pływających oraz innych 
ograniczeń ilościowych jednoczesnego dostępu, ograniczających w jakikolwiek sposób możliwość 
jednoczesnego korzystania z portalu komunikacji społecznej, intranetowego portalu bazy wiedzy, systemu 
CMS oraz oprogramowania wspomagającego przez administratorów i użytkowników w aspekcie 
ilościowym (np.: charakter licencji ogranicza jednoczesne korzystanie z oprogramowania do określonej 
liczby osób jednocześnie). Omawiane licencje na oprogramowanie zostaną udzielone na czas 
nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, niewyłączne oraz nieograniczone. Zamawiający nie 
dopuszcza dostarczenia licencji wymagających okresowego płatnego odnowienia/subskrypcji. 
Dostarczone licencje mają uwzględniać fakt, że końcowymi użytkownikami systemu będą zarówno 
pracownicy Urzędu Miasta Legnicy, jednostek organizacyjnych Gminy Legnica, jak i użytkownicy publiczni. 
 
Licencje powyższe uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z w/w oprogramowania na 
następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych): 

 trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (kopie bezpieczeństwa), 

 tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli modyfikacje 
w programie komputerowym, w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 

 
Udzielone licencje nie będą ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju oprogramowania 
w zakresie dopuszczalnym przez dostarczoną przez Wykonawcę dokumentację lub możliwości techniczne 
zastosowanego oprogramowania, a obejmującym takie zagadnienia jak np.: 

 świadczenie usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny, 
 rozszerzenie lub rozbudowa struktur zastosowanych baz danych, nie naruszająca reguł spójności 

opracowanych przez Wykonawcę schematów bazy danych, 
 konfiguracja wdrożonego oprogramowania, 
 tworzenie/edycja/zarządzanie zasobami danych, 
 włączenie do systemu nowego komponentu (np.: modułu, rozszerzenia, zapytania, formatki, 

szablonu wydruku, e-formularza, itd.) - wykonanego samodzielnie przez Zamawiającego lub 
innego wykonawcę - wraz z jego integracją za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę 
standardowych interfejsów programistycznych (API) lub usług Web Service, 



 

 
Projekt pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Strona 134 z 138  

 uruchomienie nowych usług związanych z dystrybucją lub wymianą danych 
z systemami zewnętrznymi. 

Licencje nie mogą ograniczać prawa do przenoszenia oprogramowania na inne serwery sprzętowe. 
Powyższe wymagania odnośnie licencji dotyczą także oprogramowania open source (licencje GNU/GPL, 
BSD lub inne analogiczne) zastosowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy. 
 
UWAGA: W przypadku oprogramowania wspomagającego (np.: system operacyjny, motor bazy danych, 
serwer WWW, inne oprogramowanie) dostarczonego przez Wykonawcę w ramach umowy, Zamawiający 
dopuszcza dostarczenie oryginalnej licencji stosowanej przez producenta i wystawionej na Zamawiającego 
(dotyczy także oprogramowania dystrybuowanego przez Wykonawcę na zasadach sublicencji). 
 
 
14. Gwarancja jakości i serwis gwarancyjny 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 60-miesięcznej bezpłatnej gwarancji jakości i serwisu 
gwarancyjnego na wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty – portal komunikacji społecznej, 
portal bazy wiedzy, system CMS, oprogramowanie wspomagające oraz dokumentację powdrożeniową, 
licząc od dnia następnego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
Na potrzeby zapisów dotyczących gwarancji jakości i serwisu gwarancyjnego ustala się następujące 
definicje użytych pojęć: 
SYSTEM INFORMATYCZNY – dostarczone i wdrożone przez Wykonawcę przedmiotowej umowy 

rozwiązania informatyczne: portal komunikacji społecznej, intranetowy portal bazy wiedzy, system 
CMS, oprogramowanie wspomagające. 

PODSTAWOWE USŁUGI – usługi, parametry i funkcje realizowane przez system informatyczny opisane 
szczegółowo w niniejszym dokumencie – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz 
w dokumentacji powdrożeniowej. 

USTERKA – zdarzenie, w którym stwierdzono błąd lub uszkodzenie jednego (lub więcej) elementu systemu 
informatycznego, nie wpływające na funkcjonalność i wydajność całego systemu, ale niezgodne ze 
stanem określonym w dokumentacji powdrożeniowej. 

AWARIA – zdarzenie, w którym stwierdzono błąd lub uszkodzenie jednego (lub więcej) elementu systemu 
informatycznego, ograniczające wydajność i funkcjonalność systemu 
i uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z systemu zgodnie z dokumentacją powdrożeniową. 

AWARIA NIEKRYTYCZNA – awaria, która negatywnie wpływa na wydajność 
i funkcjonalność systemu informatycznego, lecz nie uniemożliwia przez Zamawiającego realizacji 
i świadczenia podstawowych usług. 



 

 
Projekt pn. „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Strona 135 z 138  

AWARIA KRYTYCZNA – awaria, która uniemożliwia Zamawiającemu świadczenie podstawowych usług – 
wdrożonych e-usług i zadań organizacji. 

SERWIS – komórka organizacyjna lub zespół pracowników Wykonawcy realizujący bezpośrednio zadania 
związane z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego wobec Zamawiającego. 

PROCEDURA – uszczegółowione przez Zamawiającego oraz Wykonawcę na podstawie zapisów 
w niniejszym dokumencie – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - sposoby porozumiewania się 
w zakresie zgłaszania awarii i usterek systemu informatycznego. 

ZGŁOSZENIE AWARII LUB USTERKI – ciąg działań ze strony Zamawiającego mający 
na celu powiadomienie serwisu o zaistniałej awarii lub usterce, wykonany zgodnie 
z procedurą. 

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU – dni i godziny, w jakich serwis przyjmuje zgłoszenia awarii 
i usterek nadsyłane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz realizuje czynności 
serwisowe. 

REAKCJA SERWISU – nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę 
pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i w miarę możliwości 
przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią, telefoniczną lub poczty elektronicznej. 

USUNIĘCIE AWARII / PRZYWRÓCENIE FUNKCJONALNOŚCI – doprowadzenie systemu informatycznego, lub 
jego elementu, w którym wystąpiła awaria do takiego stanu, aby możliwa była pełna realizacja 
w ramach systemu podstawowych usług utraconych w wyniku danego typu awarii. W razie braku 
możliwości naprawy uszkodzonego elementu systemu, dopuszcza się podstawienie przez serwis 
urządzenia zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego elementu systemu. 

USUNIĘCIE USTERKI – przywrócenie działania elementu systemu informatycznego, 
w którym wystąpiła usterka do stanu, w jakim znajdowało się ono przed wystąpieniem usterki. W razie 
braku możliwości naprawy uszkodzonego elementu systemu dopuszcza się podstawienie przez serwis, 
urządzenia zastępczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego elementu systemu. 

NAPRAWA – przywrócenie funkcjonalności lub usunięcie usterki. 
CZAS REAKCJI SERWISU – maksymalny czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem awarii 

lub usterki a reakcją serwisu. 
CZAS PRZYWRÓCENIA FUNKCJONALNOŚCI – czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem 

awarii a przywróceniem funkcjonalności. Czas przywrócenia funkcjonalności liczony jest w okresie 
dostępności serwisu. 

CZAS USUNIĘCIA AWARII/USTERKI – czas, jaki może upłynąć pomiędzy pierwszym zgłoszeniem 
awarii/usterki a jej usunięciem. Czas usunięcia awarii/usterki liczony jest 
w okresie dostępności serwisu. 

URZĄDZENIE ZASTĘPCZE – oprogramowanie i/lub sprzęt, które serwis udostępnia 
w ramach procedury Zamawiającemu, jeżeli nie jest możliwe w ustalonym czasie przywrócenie 
funkcjonalności lub usunięcie usterki w drodze naprawy uszkodzonych elementów systemu 
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informatycznego. Urządzenie zastępcze musi mieć parametry takie same lub lepsze jak element 
systemu, który uległ awarii. 

ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE - rozwiązanie pozwalające na użytkowanie systemu informatycznego bez 
pełnego przywrócenia funkcjonalności lub usunięcia usterki. 

DNI ROBOCZE – przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

GODZINY ROBOCZE – przez godziny robocze rozumie się godziny pracy Urzędu Miasta Legnica. 
 
Ogólne warunki gwarancji jakości 
1. Serwis gwarancyjny obejmuje wszelkie usługi zapewniające prawidłowe działanie systemu 
informatycznego, tj. usuwanie awarii i usterek, instalowanie poprawek (patch), instalowanie nowych 
wersji oprogramowania, jeżeli jest to niezbędne w celu usunięcia awarii lub usterki, zapewnienia 
bezpieczeństwa danych, usunięcia błędów w działaniu wdrożonych rozwiązań. 
2. Usługi serwisowe, których Wykonawca nie może wykonać w swojej siedzibie (np. ze względu na 
obowiązujące przepisy, procedury bezpieczeństwa Zamawiającego, ochronę danych osobowych, itp.) 
będą realizowane bezpośrednio w miejscu zainstalowania systemu informatycznego. 
3. W przypadku niemożności usunięcia awarii lub usterki w zadeklarowanym terminie Wykonawca może 
dostarczyć rozwiązanie zastępcze pozwalające na użytkowanie systemu informatycznego. Transport 
uszkodzonego i zastępczego elementu systemu odbywać się będzie w okresie gwarancji jakości na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ma skonfigurować i uruchomić urządzenie zastępcze w sposób 
umożliwiający jego poprawne działanie w systemie. Element zastępczy ma być co najmniej równoważny 
funkcjonalnie i wydajnościowo elementowi uszkodzonemu. Po zakończeniu napraw elementu 
uszkodzonego, ma on zostać ponownie skonfigurowany i uruchomiony w systemie (koszty pokrywa 
Wykonawca). 
4. Po usunięciu każdej awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia całego systemu 
informatycznego do stanu integralnej całości w rozumieniu poprawnego działania wszystkich 
zainstalowanych komponentów. 
5. Każda wizyta/przegląd/naprawa gwarancyjna wykonywana w miejscu instalacji systemu 
informatycznego będzie zakończona spisaniem właściwego protokołu. 
6. Zamawiający zapewni serwisowi Wykonawcy dostęp do systemu informatycznego od momentu 
zgłoszenia przez czas potrzebny na usunięcia awarii/usterki, o ile nie będzie to zakłócało działań własnych 
Zamawiającego. 
7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zapewni dostęp do usługi HelpDesk (telefon, dedykowany 
adres e-mail i system zgłaszania usterek/awarii online na wskazanej przez Wykonawcę stronie WWW). 
8. Gwarancją jakości są także objęte dane przetwarzane przez dostarczone rozwiązania informatyczne 
w zakresie poprawności i integralności danych. 
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Szczegółowe warunki gwarancji jakości 
Świadczenie serwisu gwarancyjnego przez Wykonawcę obejmuje: 

 poprawne działanie dostarczonego oprogramowania, 
 poprawność konfiguracji i integralności oprogramowania oraz bazy danych, 
 zgodność działania dostarczonych rozwiązań z minimalnymi wymaganiami określonymi 

w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji powdrożeniowej, 
 poprawność wdrożonych procedur związanych z eksploatacją systemu, jego konserwacją oraz 

zasilaniem i aktualizacją danych, opisanych w dokumentacji powdrożeniowej przygotowanej przez 
Wykonawcę i przekazanej Zmawiającemu, 

 udostępnienie internetowego HelpDesku (całodobowe zgłaszanie błędów, reakcja 
w dni robocze Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta Legnica). 

Usługi serwisu gwarancyjnego mają być realizowane z zachowaniem następujących zasad 
i wymagań: 

 czas poprawy opracowanych przez Wykonawcę elementów graficznych oraz treści opisowych 
portalu komunikacji społecznej oraz intranetowego portalu bazy wiedzy (USTERKA) nie może być 
dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia braków lub wad tych elementów graficznych oraz 
treści, 

 czas naprawy oprogramowania nie może być dłuższy niż 3 dni robocze dla błędów niekrytycznych 
(AWARIA NIEKRYTYCZNA), 4 godziny dla błędów krytycznych (AWARIA KRYTYCZNA), 

 okres naprawy gwarancyjnej uważa się za dotrzymany, jeżeli na czas naprawy zostanie 
dostarczone i uruchomione równoważne oprogramowanie zastępcze, 

 czas naprawy błędnych (AWARIA) lub opracowania nowych/poprawnych procedur systemowych 
(USTERKA) nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, 

 okres naprawy gwarancyjnej uważa się za dotrzymany, jeżeli na czas naprawy zostanie 
zastosowana procedura zastępcza, równoważna co do wyników jej działania, nie zwalnia to jednak 
Wykonawcy z konieczności wykonania właściwej naprawy w ustalonym z Zamawiającym terminie. 

 
W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy lub braku usunięcia zgłoszonej usterki/awarii lub braków 
/ wad w dostarczonych elementach graficznych oraz treściach, Zamawiający rezerwuje sobie prawo 
zlecenia naprawy osobie/firmie trzeciej. W takim wypadku Wykonawca będzie obciążony fakturą za te 
usługi. 
 
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zapewni dostęp do usługi HelpDesk poprzez strony WWW. 
Dostęp do usługi ma być autoryzowany poprzez imiennych administratorów i użytkowników, których 
wskaże Zamawiający. Zamawiający ma mieć możliwość automatycznego uzyskiwania na żądanie raportów 
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(w tym: wykaz zgłoszeń w zadanym przedziale czasu/z podziałem na grupy użytkowników/instytucję wraz 
ze statusem zgłoszenia, rodzajem zgłoszenia, datą i czasem zgłoszenia, opisem błędu/napraw, czasem 
wykonania naprawy, lista zgłoszeń niezakończonych, lista zgłoszeń z przekroczonym czasem realizacji). 
Uwaga: 
Wszelkie prace wymagające działań wewnątrz systemów (np. na serwerach, na komputerach 
pracowników Urzędu Miasta Legnica) należy wykonywać w siedzibie Zamawiającego pod nadzorem 
upoważnionego pracownika Zamawiającego. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 
uruchomić i udostępnić Wykonawcy dedykowane, bezpieczne połączenie zdalne, przy zachowaniu zasad 
określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego (zobowiązanie Wykonawcy, upoważnienia dla 
pracowników Wykonawcy, itp.). 


