Załącznik nr 8. do SIWZ

Gmina Olesno
Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług
w ramach projektu pn.: »E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców
Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych«”

Olesno, kwiecień 2020 r.

Strona 1 z 78

Spis treści
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ........................................................................................... 1
1.

Ogólne informacje ........................................................................................................................... 5
1.1

Miejsce realizacji dostaw i usług ............................................................................................. 7

1.2

Termin i harmonogram realizacji prac .................................................................................... 7

2.

Wdrożenie i uruchomienie e-usług ............................................................................................... 78

3.

Zakup oprogramowania ............................................................................................................ 1213
3.1

Posiadane oprogramowanie ................................................................................................. 13

3.2

Ogólne wymagania oprogramowania i rozwiązań ................................................................ 13

3.2.1

Wymagania prawne....................................................................................................... 13

3.2.2

Łatwość pracy z systemem ............................................................................................ 15

3.2.3

Dostępność systemów ................................................................................................... 15

3.2.4

Bezpieczeństwo ............................................................................................................. 17

3.2.5

Licencjonowanie ............................................................................................................ 18

3.3

Część 1. zamówienia .............................................................................................................. 19

3.3.1

Zakup i Wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (zadanie nr 3.) .......................... 20

3.3.2

Inwestycje w Zintegrowany System Zarządzania UMO (zadanie nr 4.)......................... 21

3.3.2.1

Modernizacja modułu PODATKI ............................................................................. 22

3.3.2.2

Modernizacja modułu NZ (Należności i zobowiązania) .......................................... 23

3.3.2.3

Modernizacja modułu CKK (Centralna kartoteka kontrahentów): ..................... 2423

3.3.2.4

Integracja SZ UMO z systemem obsługi dokumentów elektronicznych (EZD) ....... 24

3.3.3

Integracje z Portalem Informacyjno-Płatniczym (zadanie nr 5.) ................................... 24

3.3.3.1

Wdrożenie szyny integracyjnej ............................................................................... 24

3.3.3.2

Wymagania dotyczące szyny integracyjnej ............................................................ 25

3.3.3.3

Wydajność szyny integracyjnej............................................................................... 29

3.3.3.4

Zabezpieczenia szyny integracyjnej ........................................................................ 29

3.3.4

Zakup i wdrożenie Systemu EZD (zadanie nr 6.) ....................................................... 3029

3.3.4.1

Charakterystyka dokumentów w EZD .................................................................... 30

Możliwe źródła dokumentów.............................................................................................. 30
Źródła treści dokumentów .................................................................................................. 30
Dane opisowe dokumentu (metadane) .............................................................................. 30
3.3.4.2

Funkcje kancelaryjne .............................................................................................. 30

3.3.4.3

Funkcje obiegu dokumentów ................................................................................. 31

3.3.4.4

Funkcje obsługi spraw ............................................................................................ 32

3.3.4.5

Funkcje archiwizacji spraw ..................................................................................... 32

3.3.4.6

Funkcje komunikacyjne i informacyjne: ............................................................. 3332

Strona 2 z 78

3.3.4.7

Funkcje raportowania............................................................................................. 33

3.3.4.8

Funkcje administracyjne ......................................................................................... 33

3.3.4.9

Funkcje dodatkowe ................................................................................................ 34

3.3.4.10 Wymagania niefunkcjonalne ..................................................................................... 34
3.3.5

3.4

Uruchomienie e-usług ................................................................................................... 34

3.3.5.1

Wymagania ogólne dla Katalogu e-usług ............................................................... 35

3.3.5.2

Wymagania ogólne dla panelu administracyjnego ................................................ 35

3.3.5.3

Funkcje Katalogu e-usług ........................................................................................ 36

Część 2. zamówienia .............................................................................................................. 37

3.4.1
Inwestycje w e-usługi informacji przestrzennej/zarządzanie terenami inwestycyjnymi
(zadanie nr 7.)................................................................................................................................ 37

4.

5.

6.

7.

3.4.1.1

Funkcje ogólne Geoportalu .................................................................................... 38

3.4.1.2

Funkcje zarządzania terenami inwestycyjnymi ...................................................... 39

3.4.1.3

Funkcje zarządzania MPZP ..................................................................................... 39

3.4.1.4

Aplikacja GIS ........................................................................................................... 39

Wymagania wdrożeniowe ............................................................................................................. 43
4.1

Prace wdrożeniowe ............................................................................................................... 43

4.2

Szkolenia ................................................................................................................................ 43

4.3

Formularze elektroniczne ePUAP .......................................................................................... 44

Gwarancja i Asysta techniczna ...................................................................................................... 44
5.1

Gwarancja .............................................................................................................................. 44

5.2

Asysta techniczna .................................................................................................................. 45

Wymagana dokumentacja............................................................................................................. 46
6.1

Wymagania ogólne ................................................................................................................ 46

6.2

Dokumentacja administratora .............................................................................................. 46

6.3

Dokumentacja użytkownika .................................................................................................. 47

6.4

Dokumentacja powykonawcza .............................................................................................. 47

6.5

Dokumentacja migracji danych ............................................................................................. 49

6.6

Testy bezpieczeństwa ............................................................................................................ 49

Funkcjonalność systemów obecnie eksploatowanych .................................................................. 50
7.1

Wymagania dla obszaru budżetowo-sprawozdawczego ...................................................... 50

7.1.1

Wymagania dla obszaru zarządzania wieloletnią prognozą finansową ........................ 53

7.1.2

Wymagania dla obszaru analiz płynności ...................................................................... 54

7.2

Wymagania dla obszaru finansowo-księgowego .................................................................. 55

7.2.1

Wymagania dla obszaru fakturowania i rejestru sprzedaży.......................................... 58

7.2.2

Wymagania dla obszaru obsługi kasowej .................................................................. 6059

Strona 3 z 78

7.3

Wymagania dla obszaru obsługi dochodów podatkowych i opłat ........................................ 61

7.3.1

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych ....................................... 61

7.3.2

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych ........................................ 62

7.3.3

Podatek od środków transportu osób fizycznych i prawnych ................................... 6463

7.3.4

Wymagania dla obsługi dochodów innych .................................................................... 65

7.3.5

Wymagania dla obsługi płatności masowych ................................................................ 67

7.3.6

Wymagania dla obsługi egzekucji .................................................................................. 68

7.3.7

Wymagania dla obszaru gospodarowania nieruchomościami ...................................... 69

7.3.8
Wymagania dla obszaru ewidencji i opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zajęcie pasa drogowego.
7069
7.3.9

Wymagania dla obszaru obsługi koncesji na sprzedaż alkoholu ................................... 72

7.3.10

Wymagania dla obszaru zwrotu podatku akcyzowego ................................................. 74

7.3.11

Wymagania dla obszaru gospodarki odpadami komunalnymi: .................................... 74

7.4

Wymagania dla obszaru ewidencyjno-administracyjnego ................................................ 7776

7.4.1

Wymagania dla ewidencji kontrahentów.................................................................. 7776

7.4.2

Wymagania dla obszaru ewidencji ludności.................................................................. 77

7.4.3

Wymagania dla generatora raportów ....................................................................... 7877

Strona 4 z 78

1. Ogólne informacje
Gmina Olesno realizuje projekt pn. „Zakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie
i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: »E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców
Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych«” dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę
społeczną, działanie 10.3 E-usługi publiczne.
Miejscem realizacji Projektu jest siedziba Beneficjenta: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka
21, 46-300 Olesno (dalej: UMO).
W ramach projektu rozbudowany zostanie Zintegrowany System Zarządzania UMO,
wdrożony zostanie Portal Informacyjno-Płatniczy (wraz z aplikacją mobilną), system Elektronicznego
Zarządzania Dokumentami i Geoportal. Projekt zakłada również uruchomienie e-usług na wysokim
poziomie dojrzałości. Wdrożony system pozwoli na prowadzenie usług zgodnych z przepisami prawa
dotyczącymi interoperacyjności, bezpieczeństwa oraz standardu dostępu dla osób
z niepełnosprawnościami. W wyniku realizacji Projektu, w Gminie Olesno zwiększy się uczestnictwo
mieszkańców w życiu publicznym.
Kluczowe działania realizowane w projekcie:






Zadanie nr 3. – Zakup i wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego,
Zadanie nr 4. – Inwestycje w Zintegrowany System Zarządzania UMO wraz ze
szkoleniami,
Zadanie nr 5. – Integracje z Portalem Informacyjno-Płatniczym,
Zadanie nr 6. – Zakup i Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania
Dokumentami,
Zadanie nr 7. – Inwestycje w e-usługi informacji przestrzennej/zarządzanie terenami
inwestycyjnymi.

Docelowymi grupami do których adresowany jest projekt, które będą czerpać główne korzyści
z produktów i funkcjonalności wdrożonych w efekcie realizacji projektu są przede wszystkim:






mieszkańcy gminy;
przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy,
osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomości na obszarze gminy;
potencjalni inwestorzy chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na
obszarze gminy;
urzędnicy pracujący w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych i podległych
objętych projektem.

Dzięki realizacji projektu przez Beneficjenta zostanie wdrożonych 61 nowych e-usług publicznych
(A2B, A2C) o wysokim stopniu dojrzałości (4. transakcyjność i 5. personalizacja), gwarantujących
wysoką funkcjonalność dla korzystających z nich mieszkańców i przedsiębiorców oraz 2 e-usługi
wewnątrzadministracyjne (A2A).
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Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu
dostawy. Aby zachować regułę konkurencyjności Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań
do rozwiązań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Za rozwiązanie równoważne uważa się takie
rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od
technologii, funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy
czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne,
własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań
technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym,
Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności
wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. W szczególności Wykonawca
może zaoferować system o innym podziale na moduły, niż opisany w niniejszej specyfikacji, który
spełnia wszystkie opisane w niniejszej specyfikacji wymagania. Za rozwiązanie równoważne nie
można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych
cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną
wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających
w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności
w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są
dedykowane. Ponadto:
1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem,
że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne,
funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne
elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie
wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów
równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji,
materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy.
3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje,
materiały lub inne elementy muszą:
a. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ,
b. zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami
określonymi w SIWZ,
c. posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty.
W niniejszej specyfikacji opisano wymagane parametry minimalne oprogramowania i usług.
Wykonawca ma prawo zaoferować oprogramowanie o lepszych parametrach technicznych oraz
szerszy zakres usług lub usługi o wyższym standardzie.
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1.1 Miejsce realizacji dostaw i usług
Dostawy i usługi będą realizowane w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Miejskim w Oleśnie
Dokładny adres realizacji projektu
Gmina Olesno
Urząd Miejski w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

1.2 Termin i harmonogram realizacji prac
Przedmiot Zamówienia musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.11.2020 r.

Tabela 1. Harmonogram ramowy etapów realizacji zamówienia

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji1

Etap I

Dostarczenie licencji na wdrażane oprogramowanie

30 dni kalendarzowych
od dnia podpisania
umowy

Etap II

Wdrożenie oprogramowania wraz z pracami
integracyjnymi i uruchomieniem e-usług

do dnia 30.10.2020

Etap III

Szkolenia użytkowników

do dnia 30.11.2020

Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
harmonogramem realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do
zatwierdzenia harmonogram realizacji prac dla wszystkich zadań i etapów w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram realizacji prac w
ciągu 5 dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia. Na wniosek każdej ze stron, po
uzyskaniu wzajemnej akceptacji, harmonogram realizacji prac może ulec zmianie pod warunkiem, że
terminy końcowe realizacji poszczególnych etapów realizacji zamówienia przedstawione w Tabeli 1.
nie ulegną zmianie.

2. Wdrożenie i uruchomienie e-usług
Celem szczegółowym Działania 10.3 jest zwiększenie dostępu do e-usług. Dlatego w wyniku
realizacji zamówienia ma zostać wdrożonych 61 e-usług o stopniu dojrzałości:
1

Wszystkie terminy są terminami maksymalnymi. Wykonawca może zrealizować poszczególne etapy
zamówienia wcześniej, niż to wynika z powyższej tabeli.
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personalizacja (poziom 5) -> 8 e-usług
transakcja (poziom 4) -> 53 e-usługi

oraz 2 usługi A2A – wewnątrzadministracyjne.
Przez usługi o stopniu dojrzałości 5 - personalizacja, rozumie się takie usługi, które oprócz
możliwości pełnego załatwienia danej sprawy drogą elektroniczną zawierają dodatkowo mechanizmy
personalizacji, tj. dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta
np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy oraz powiadamianie klientów. Użytkownik ma
możliwość załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną z jednoczesną personalizacją obsługi tj.
automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika i przez niego nie
inicjowanych. Informowanie za pomocą e-mail, sms o konieczności dokonania wpłaty lub braku jej
odnotowania w określonym terminie.
Przez usługi na poziomie 4 – transakcja - wiąże się z możliwością dokonania wszystkich
czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej całkowicie drogą elektroniczną, tzn.
pełna elektroniczna obsługa sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzędu drogą elektroniczną
uwzględniające wydanie decyzji oraz możliwość płatności za usługę online.
Lp.

E-USŁUGI

Składający

Systemy uczestniczące
w świadczeniu usługi

Poziom
dojrzałośc
i usługi

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD, SZ UMO, PIP.

5.

1.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od Interesanci Urzędu,
Relacja A2B
nieruchomości od osób fizycznych

2.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od Interesanci Urzędu,
Relacja A2C
nieruchomości od osób prawnych

3.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego Interesanci Urzędu,
Relacja A2C
od osób fizycznych

4.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego Interesanci Urzędu,
Relacja A2B
od osób prawnych

5.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego Interesanci Urzędu,
Relacja A2C
od osób fizycznych

6.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego Interesanci Urzędu,
Relacja A2B
od osób prawnych

7.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od Interesanci Urzędu,
Relacja A2B
środków transportowych

8.

Prowadzenie spraw w zakresie opłat za Interesanci Urzędu,
gospodarowanie odpadami komunalnymi- eRelacja A2C, A2B
deklaracje

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD, SZ UMO, PIP.

5.

9.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów

Interesanci Urzędu,
Relacja A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.
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Katalog e-usług, ePUAP,
EZD, SZ UMO, PIP.

5.

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD, SZ UMO, PIP.

5.

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD, SZ UMO, PIP.

5.

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD, SZ UMO, PIP.

5.

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD, SZ UMO, PIP.

5.

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD, SZ UMO, PIP.

5.

Składający

Systemy uczestniczące
w świadczeniu usługi

Poziom
dojrzałośc
i usługi

języka

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

11. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji z zasobów
archiwalnych

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

ds. Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
13. Wniosek o zmianę adresu zamieszkania lub adresu
Relacja A2C, A2B
do korespondencji - do celów podatkowych

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

14. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

15. Wniosek o zwrot nadpłaty/przeksięgowanie

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z
kupna
gruntów
na
utworzenie Interesanci Urzędu,
16. tytułu
Relacja A2C, A2B
gospodarstwa
rolnego
lub
poszerzenie
istniejącego do 100ha

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
18. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
Relacja A2C, A2B
w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Interesanci Urzędu,
20. Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
Relacja A2C, A2B
celu publicznego

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

warunkach Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Lp.

E-USŁUGI
alkoholowych

10. Wniosek o
migowego

zapewnienie

tłumacza

12. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika
doręczeń decyzji podatkowych

17. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie
hipoteki za zaległości podatkowe

19. Wniosek o wydanie warunków zabudowy

21. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach
zabudowy/celu publicznego
22. Wniosek o zmianę decyzji
zabudowy/celu publicznego

o

Interesanci Urzędu,
23. Wniosek o wpis do rejestru działalności
Relacja A2B
regulowanej w zakresie odbierania odpadów
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Składający

Systemy uczestniczące
w świadczeniu usługi

Poziom
dojrzałośc
i usługi

Interesanci Urzędu,
Relacja A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Interesanci Urzędu,
25. obowiązującym
planie
zagospodarowania
Relacja A2C, A2B
przestrzennego gminy

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych Interesanci Urzędu,
26. uwarunkowaniach
zgody
na
realizację
Relacja A2C, A2B
przedsięwzięcia

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Interesanci Urzędu,
27. Wniosek o zezwolenie na wykonanie zjazdu z
Relacja A2C, A2B
drogi

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

28. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

29. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę
drzewa lub krzewu

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

o Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Interesanci Urzędu,
33. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu
Relacja A2C, A2B
działki na obszarze Natura 2000

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Interesanci Urzędu,
34. miejscowego
planu
zagospodarowania
Relacja A2C, A2B
przestrzennego

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
36. Wniosek o wydanie nagrań z monitoringu
Relacja A2C, A2B
miejskiego

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Lp.

E-USŁUGI

24. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Interesanci Urzędu,
30. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie
Relacja A2C, A2B
psa rasy uznawanej za agresywną
31. Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie
pasa drogowego
o
wydanie
32. Wniosek
przeznaczeniu działki

zaświadczenia

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
35. działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

o
najem/dzierżawę/użyczenie
37. Wniosek
nieruchomości komunalnej z wyłączeniem lokali

Interesanci Urzędu,
Relacja A2B
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Systemy uczestniczące
w świadczeniu usługi

Poziom
dojrzałośc
i usługi

Wniosek
o
przedłużenie
umowy Interesanci Urzędu,
38. najmu/dzierżawy/użyczenia
nieruchomości
Relacja A2C, A2B
komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Wniosek
o
rozwiązanie
umowy Interesanci Urzędu,
39. najmu/dzierżawy/użyczenia
nieruchomości
Relacja A2C, A2B
komunalnej z wyłączeniem lokali mieszkalnych

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

porządkowego Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Interesanci Urzędu,
42. Wniosek o zbycie nieruchomości komunalnej
Relacja A2C, A2B
gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej

Katalog e-usług, Geoportal,
ePUAP.

4.

Interesanci Urzędu,
43. Wniosek o zbycie lokalu mieszkalnego lub
Relacja A2C, A2B
użytkowego w drodze bezprzetargowej

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
44. Wniosek – zgłoszenie udziału w rokowaniach na
Relacja A2C, A2B
sprzedaż nieruchomości komunalnej

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

tytułu

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

46. Wniosek o najem/przydział lokalu wchodzącego w
skład mieszkaniowego zasobu gminy

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
47. Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego
Relacja A2C
lokalu

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania
Interesanci Urzędu,
48. wieczystego/sprzedaż nieruchomości na rzecz
Relacja A2C, A2B
użytkownika wieczystego – nieruchomości
użytkowane jako niemieszkalne

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
49. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych
Relacja A2C, A2B
z rejestru mieszkańców/rejestru PESEL

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
50. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji
Relacja A2C, A2B
ludności

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Lp.

E-USŁUGI

Składający

mieszkalnych

40. Wniosek o nadanie
nieruchomości

numeru

41. Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym
numerze porządkowym budynku (nieruchomości)

45. Wniosek o wykreślenie
udzielonej bonifikaty

hipoteki

z
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Składający

Systemy uczestniczące
w świadczeniu usługi

Poziom
dojrzałośc
i usługi

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
52. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie
Relacja A2C
głosowania

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
54. Wniosek o wydanie odpisu z rejestru stanu
Relacja A2C
cywilnego

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
56. Wniosek o uzupełnienie sprostowania treści aktu
Relacja A2C
stanu cywilnego

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
57. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie
Relacja A2C
cywilnym

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
58. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia
Relacja A2B
młodocianych pracowników

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
60. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu
Relacja A2C
i wynagrodzeniu/świadectwa pracy

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Interesanci Urzędu,
Relacja A2C, A2B

Katalog e-usług, ePUAP,
EZD.

4.

Lp.

E-USŁUGI

51. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

53. Wniosek o zapewnienie tłumacza przy zgłaszaniu
urodzenia dziecka/zgłoszenia zgonu

55. Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska

59. Zgłoszenie zawarcia umowy
pracownikiem młodocianym

o

pracę

z

61. Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

e-usługi wewnątrzadministracyjne (A2A):
1. Wysyłka tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych (za pośrednictwem ePUAP).
2.

Wysyłka PIT do Ministerstwa Finansów.

3. Zakup oprogramowania
Aby cele postawione przed niniejszym projektem mogły zostać zrealizowane, a co za tym idzie
zostaną udostępnione e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości konieczne jest zapewnienie możliwości
techniczno-informatycznych. W tym celu w ramach projektu konieczne jest wdrożenie systemów
informatycznych w ramach których będą funkcjonowały e-usługi.
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Zamówienie jest realizowane w dwóch częściach opisanych w rozdziałach 3.3. i 3.4. Wszystkie
wymagania, co do których nie wskazano, że odnoszą się do Części 1. lub Części 2. zamówienia,
odnoszą się do obu części zamówienia.

3.1 Posiadane oprogramowanie
W chwili obecnej w Urzędzie Miasta Olesno zainstalowane zostały poniższe systemy
(oprogramowanie) stanowiące elementy SZ UMO:
Posiadane oprogramowanie
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj oprogramowania (dziedzina)
System finansowo-księgowy
System podatków i opłat lokalnych
Gospodarka mieniem komunalnym

Nazwa producenta i oprogramowania
COIG S.A.
COIG S.A.
COIG S.A.

System sprawozdawczości budżetowej

5.

System gospodarki lokalowej

6.
7.

System ewidencji opłat za odpady komunalne
Aplikacja mobilna

BESTIA – Ministerstwo Finansów/Sputnik
Software
THB SEZaM Administrator – THB Systemy
Informatyczne Sp. z o.o.
Profeko systemy informatyczne Radom
obywatel.mobi – Grzegorz Przewłocki,

Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski,
Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j.

3.2 Ogólne wymagania oprogramowania i rozwiązań
Oferowany system w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do
wycofania z produkcji, sprzedaży lub z wsparcia technicznego i musi być objęty wsparciem
producenta przez okres min. 3 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu niniejszego Zamówienia.
Wymaga się, aby dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień
składania ofert.

3.2.1

Wymagania prawne

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi
regulującymi pracę urzędów administracji publicznej oraz usług urzędowych realizowanych drogą
elektroniczną. Oferowane rozwiązania muszą być w szczególności zgodne z następującymi przepisami
(lub przepisami, które je zastąpią):
1. 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 (Dz.U. UE nr L
119 z 04.05.2016).
2. 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 (Dz.U. UE nr
L 257 z 18.08.2014).
3. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych
wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych
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elektronicznie przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. UE nr L 53 z 26.02.2011).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018
poz. 2096, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1472 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 700 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019 poz.
123 z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 162 z późn. zm.).
10. Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1429).
12. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1446).
13. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
14. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 742)
15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1231).
16. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2134),
17. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2019
poz. 553 z poźn. zm.).
18. 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 (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 2247)
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu
i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U. 2018 poz.
29).
20. 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 (t.j. Dz.U. 2018 poz.
180)
21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r.
w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 Nr
206 poz. 1517).
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23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U.
2006 Nr 206 poz. 1518).
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r.
w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na
których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U.
2006 Nr 206 poz. 1519).
25. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
metryki sprawy z dnia 6 marca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 250).
26. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny
służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. 2016 poz. 1627).
27. 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. 2005 Nr 217 poz. 1836).

3.2.2

Łatwość pracy z systemem

1. Systemy muszą cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika wykorzystującym: menu,
moduły, listy, formularze, przyciski, odsyłacze (linki), itp.
2. Systemy muszą posiadać interfejs użytkownika w języku polskim. W języku polskim muszą
być również wyświetlane wszystkie komunikaty, włącznie z komunikatami o błędach.
Wymagana dokumentacja (całość dokumentacji określonej w rozdziale 66.) również musi być
w języku polskim (z wyłączeniem oryginalnych dokumentacji producenckich).
3. Komponenty systemów użytkowane wewnątrz UMO muszą umożliwiać prowadzenie zdalnej
asysty technicznej pozwalającej na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do
tego administratorów.

3.2.3

Dostępność systemów

Udostępniane publicznie elementy systemu (w tym PIP, Katalog e-usług, Geoportal) muszą spełniać
wymagania określone w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz być opracowane zgodnie
z normą WCAG 2.0 na poziomie minimum AA w sposób określony w §19 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 (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247) – dalej rozporządzenie KRI.
Szczegółowy opis efektu wymagań technicznych i funkcjonalnych zgodnych z WCAG 2.0 na poziomie
AA zgodnie z załącznikiem nr 4. do Rozporządzenia KRI jakie bezwzględnie muszą zostać spełnione:
1. Nazwa, etykieta w polach formularzy.
2. Opis lub tekst alternatywny obrazów w treści.
3. Opis lub tekst alternatywny i etykiety czytelne, dobrze opisujące, jak najkrótsze, poprawne.
4. Brak tekstów alternatywnych w miejscach gdzie są zbędne.
5. Opisana mapa obrazów.
6. Obrazy pocięte na mniejsze kawałki odpowiednio opisane.
7. Elementy logo odpowiednio opisane.
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8. Odpowiednio opisane złożone i generowane dynamicznie obrazy, dostarczona treść
alternatywna dla nich.
9. Opisane odpowiednio przez figcaption znaczniki figure.
10. Alternatywnie opisane obrazy mające powodować odczucia zmysłowe.
11. Brak CAPTCHY lub użycie w dostępnej formie z alternatywą.
12. Przeniesienie formatowania (oprócz bazowego jak i, u, strong) do stylów.
13. Brak treści ukrytej przed czytnikiem.
14. Nagrania audiowizualne odpowiednio opisane.
15. Napisy w nagraniach z audio.
16. Opis lub nagranie audio w nagraniach wyłącznie wideo.
17. Wszystkie treści na stronie są odczytywalne przez czytnik ekranu.
18. Logiczna i zrozumiała struktura strony, kolejność jak w dokumencie HTML.
19. Brak niepoprawnych wpisów CSS , wpływających na dostępność strony.
20. Brak JavaScript zmieniających kolejność informacji.
21. Brak instrukcji lub treści opierającej się wyłącznie na kształcie, rozmiarze, wzrokowej
lokalizacji, orientacji w przestrzeni lub dźwięku.
22. Treść strony nie opiera się na wykorzystaniu barw.
23. Sam kolor nie jest użyty do podkreślania ważności informacji.
24. Każde nagranie audio włączane automatycznie i odtwarzane dłużej niż 3 sekundy może być
zatrzymane, wyłączenie lub można je wyciszyć.
25. Dowolny kontrast dla logo i elementów dekoracyjnych.
26. Min. kontrast w przypadku dużego tekstu: 3:1.
27. Min. kontrast dla pozostałego tekstu lub obrazu tekstu: 4,5:1.
28. Treść strony można powiększyć używając wbudowanych narzędzi przeglądarki WWW (lub
skryptem JavaScript na stronie) bez utraty treści lub funkcjonalności.
29. Przy powiększeniu do 200% można dalej odczytać bez problemu tekst.
30. Wszystkie obrazy, które zawierają tylko tekst (chyba, że obraz może być dostosowany do
wymagań użytkownika lub ważne jest aby był obrazem) są wprowadzane jako tekst lub
zamienione na tekst.
31. Do wszystkich elementów można nawigować używając klawiatury (Tab, Shift+Tab, strzałki).
32. Można wyjść z dowolnego elementu i nawigować do innego (chyba, że kolejność ma
znaczenie).
33. Nie są przejmowane w żaden sposób, ani blokowane standardowe metody nawigowania za
pomocą klawiatury (w szczególności Tab, Shift+Tab, strzałki, spacja, page up, page down,
home, end itd).
34. Dla każdego limitu czasowego spełniony jest chociaż JEDEN z warunków:
a) Można limit czasowy wyłączyć;
b) Można limit czasowy wydłużyć przynajmniej 10 krotnie;
c) Użytkownik jest ostrzegany przed końcem limitu czasu, min. 20 sekund przed jego
upłynięciem i może łatwo przedłużyć czas, min. 10 razy;
d) Limit wynika z czynności w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości zmiany Limitu;
e) Limit czasowy jest istotny i nie można go anulować;
f) Limit czasowy przekracza 20 godzin.
35. Wszystkie elementy przesuwające się muszą mieć możliwość zatrzymania czasu, ukrycia lub
pauzowania i odtworzenia ponownie.
36. Nie ma elementów migoczących częściej niż 3 razy na sekundę lub są spełnione inne warunki
tego wymogu.
37. Powtarzalne na każdej podstronie bloki można pominąć. np. menu
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38. Klarowny tytuł strony (title) przedstawiający cel lub temat strony.
39. Odpowiednia, logiczna kolejność fokusa:
a) Jako pierwsza wyszukiwarka (o ile istnieje).
b) Jako druga nawigacja (o ile istnieje).
40. Treść linku odzwierciedla treść, która kryje się pod adresem linku
41. Więcej niż jedna droga dojścia do każdej strony statycznej (np. mapa strony).
42. Odpowiednie wykorzystanie nagłówków (H1..H6) i etykiet (np. label) w celach opisowych,
zawsze w kontekście treści której dotyczą.
43. Fokus jest widoczny na każdym elemencie którego dotyczy.
44. Odpowiednie oznaczenie atrybutem lang znacznika html i ew. bloków gdzie jest tekst w
innym języku.
45. Nie ma żadnych zdarzeń zmieniających treść na zdarzeniach typu onfocus itp.
46. Zmiana jakiegokolwiek elementu interfejsu nie powoduje zmiany kontekstu lub treści, chyba,
że użytkownik został o tym powiadomiony zanim zmienił element.
47. Wszystkie elementy nawigacyjne są powtarzalne i takie same między podstronami, chyba że
użytkownik sam wprowadził zmiany. Komponenty o tym samym działaniu są w taki sam
sposób zidentyfikowane na stronie i każdej z podstron.
48. Odpowiednie, tekstowe, oznaczenie błędów w formularzach wraz z walidacją.
49. Etykiety jasno sugerują wprowadzanie danych, gdy jest to wymagane. Kontekst zawiera
instrukcje.
50. Przy automatycznym wykrywaniu błędów w formularzach i znajomości poprawnych danych,
dołączana jest sugestia jak poprawić błąd.
51. Właściwie opisane znaczniki, pola formularzy.
52. Wszystkie znaczniki, w szczególności pola wprowadzania danych i treści mają odpowiednią
strukturę i są zawsze domknięte.
53. Wszystkie pola typu input, textarea i select są opisane za pomocą powiązanego elementu
label.
54. Przyciski typu input type=”checkbox” i input type=”radio” są w elemencie fieldset i są
opisane elementem legend.
55. Pola typu input type=”submit” i input type=”reset” mają dokładną opisową wartość value.
56. Pola typu input type=”image” mają odpowiednią opisową wartość znacznika alt.
57. Każdy interfejs możliwy do nawigacji przy pomocy klawiatury posiada widoczny focus.
58. Elementy HTML są zagnieżdżone wg swojej specyfikacji.
59. Elementy HTML nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne.
60. Każda strona jest zgodna z zastosowanym standardem HTML 5.

3.2.4

Bezpieczeństwo

1. Wdrożone rozwiązanie musi docelowo zapewniać możliwość tworzenia kopii zapasowych
danych. Backup musi być wykonywany nie rzadziej niż raz dziennie zgodnie z opracowaną
Procedurą wykonywania kopii zapasowych.
2. Poszczególne komponenty Systemu umieszczone w różnych lokalizacjach muszą
komunikować się ze sobą oraz z systemami zewnętrznymi w sposób zapewniający poufność
danych. Dopuszcza się jako rozwiązanie wykorzystanie protokołu SSL lub połączenia VPN.
3. Dla komponentów udostępnionych dla mieszkańców Gminy Olesno zakłada się wykorzystanie
protokołu SSL (HTTPS).
4. Uwierzytelnianie użytkowników w ramach komponentów wykorzystywanych przez UMO
musi odbywać się za pomocą loginu i hasła (musi być możliwość ustawiania siły hasła jak i
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możliwość wymuszania zmiany hasła). Dodatkowo w ramach tych komponentów musi istnieć
możliwość wyświetlenia zdarzeń wykonywanych przez danego użytkownika – rozliczalność i
niezaprzeczalność wykonywanych czynności przez danego użytkownika.
5. Mechanizmy zapewniające autentyczność i integralność danych wewnątrz dostarczonego
Systemu.
6. Systemy muszą posiadać ograniczenia dostępu do danych i funkcji Systemu przez
nieuprawnionych użytkowników.
7. Konfiguracja wszystkich systemów oraz zawartość dokumentacji musi być zgodna z Polityką
Bezpieczeństwa Informacji (PBI) i Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych (PBDO)
obowiązującymi w UMO na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego. Obecna PBI
określona została zarządzeniem nr 27.2019 Burmistrza Olesna z dnia 20 marca 2019 w
sprawie bezpieczeństwa informacji2, zaś PBDO – zarządzeniem nr 105.2015 Burmistrza
Olesna z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa
Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie3.

3.2.5

Licencjonowanie

Mając na uwadze nadrzędność celu, jakim jest uruchomienie e-usług wymienionych w rozdziale 22.,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne oprogramowanie, które będzie
konieczne do osiągnięcia zakładanego celu.
Licencje na ewentualne systemy operacyjne bądź systemy bazodanowe (w tym licencje niezbędne dla
stanowisk klienckich), mają zostać dostarczone w ilości umożliwiającej prawidłowe działanie
systemów i ich legalne użytkowanie przez:
1. nieograniczoną liczbę użytkowników zewnętrznych korzystających z systemów UMO przez
przeglądarkę (użytkownik zewnętrzny nie musi posiadać żadnych dodatkowych licencji),
2. 65 użytkowników wewnętrznych w UMO korzystających potencjalnie (w ramach przydzielonych
im uprawnień) z wszystkich zasobów dostarczanych systemów.
3.
Wszystkie licencje na oprogramowanie aplikacyjne dostarczane w ramach zamówienia
muszą:

Sformatowano: Normalny, Bez
punktorów lub numeracji

a)1. zostać udzielone na czas nieograniczony,
2. zostać udzielone na nieograniczoną liczbę użytkowników zewnętrznych korzystających
z systemów UMO przez przeglądarkę (użytkownik zewnętrzny nie musi posiadać żadnych
dodatkowych licencji),
b)3. zostać udzielone na 65 użytkowników wewnętrznych w UMO korzystających potencjalnie
(w ramach przydzielonych im uprawnień) z wszystkich zasobów dostarczanych systemów,
c)4. nie mieć ograniczeń co do liczby maszyn fizycznych i wirtualnych oraz procesorów,
d)5. nie mieć ograniczeń, co do wielkości systemów i baz (liczby wprowadzanych rekordów,
rozmiarów bazy danych, wykonywanych operacji, itp.).

Sformatowano: Numerowanie +
Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3,
… + Rozpocznij od: 1 +
Wyrównanie: Na lewo +
Wyrównanie: 0 cm + Wcięcie: 0,63
cm

2
3

https://bit.ly/39SHuSC
https://bit.ly/2T8E07P
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3.3 Część 1. zamówienia
W ramach Części 1. zamówienia muszą zostać zrealizowane następujące zadania:
1. Modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO (SZ UMO) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i integralności danych oraz rozwinięcia funkcjonalności dotychczas
użytkowanych systemów, zgodnie z opisem w rozdziale 3.13.1. Użytkownik SZ UMO
(pracownik UMO) musi mieć możliwość realizacji e-usług świadczonych klientom UMO tak,
aby zostało to uwidocznione w module dziedzinowym, na koncie podatnika (nie dotyczy
ewidencji opłat za odpady komunalne).
2. Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) wyposażonego
w elektroniczne archiwum zakładowe, który będzie wspomagać pracę UMO w zakresie
zarządzania dokumentami, procesami i informacją, zgodnie z opisem w rozdziale 3.3.43.3.4.
Możliwe musi być m. in. zarządzanie korespondencją, dokumentami, poleceniami i
terminami, z wykorzystaniem centralnej, uporządkowanej bazy informacji oraz dokumentów.
System ma zapewnić pracownikom dostęp do umów, procedur wewnętrznych,
korespondencji oraz dokumentów, a także kontrolę obiegu dokumentów, stanu realizacji
procesów oraz usprawnić obsługę klientów. System musi posiadać moduł zarządzania
procesami pracy, który pozwoli na automatyzację działań zachodzących wewnątrz UMO.
System ma obsługiwać przepływ informacji, zarówno wewnątrz Urzędu jak również pomiędzy
Urzędem a Interesantami.
3. Wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (PIP), którego celem będzie świadczenie
klientom UMO e-usług finansowych oraz udostępnianie klientom danych z SZ UMO (w tym
danych dotyczących wymiaru podatków wraz ze stanem zobowiązań), zgodnie z opisem
w rozdziale 3.3.13.3.1. Osoba, która zaloguje się do PIP z odpowiednimi autoryzacjami musi
móc zobaczyć swoje dane finansowe z SZ UMO.
4. Uruchomienie Katalogu e-usług za pośrednictwem którego dostępne będą wszystkie e-usługi
świadczone przez UMO (w tym usługi IP oraz Geoportalu z tym, że możliwe jest zastosowanie
przekierowań do tych systemów) wraz z systemem CMS, przygotowanie e-formularzy i kart eusług oraz uruchomienie e-usług, zgodnie z opisem w rozdziale 3.3.53.3.5. (dotyczy usług nr:
1. – 18., 23., 24., 30., 35., 43. – 61., zgodnie z numeracją w tabeli w rozdziale 22.). Dla
wszystkich e-usług musi być możliwe:
a) potwierdzanie tożsamości z użyciem Profilu Zaufanego,
b) wypełnienie formularza e-usługi (podanie niezbędnych danych),
c) zasilanie danymi z SZ UMO (wstępne wypełnianie formularza danymi – dotyczy e-usług
na 5. poziomie dojrzałości),
d) złożenie formularza na skrzynce podawczej UMO,
e) dokonanie płatności drogą elektroniczną (jeśli usługa dotyczy płatności),
f) powiadomienie o stanie sprawy,
g) zakończenie realizacji sprawy.
5. Uruchomienie dwóch usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) wymienionych w rozdziale 22.
6. Umożliwienie udostępnienia w Katalogu e-usług tych e-usług, które są uruchamiane
w ramach Części 2. zamówienia.
7. Uruchomienie systemu powiadamiania klientów przy pomocy poczty elektronicznej oraz SMS
(za pomocą bramki SMS zapewnionej przez Zamawiającego). Za pomocą SMS mają być
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

3.3.1

rozsyłane w szczególności przypomnienia dotyczące konieczności dokonania opłat
podatkowych.
Uruchomienie płatności elektronicznych (e-płatności). PIP ma umożliwiać dokonywanie
płatności przez Internet w ramach świadczonych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości
umożliwiających dokonanie opłaty, np. za podatki lokalne. W ramach sytemu ma zostać
uruchomiony moduł e-płatności, przy czym Zamawiający wskaże podmiot obsługujący
płatności elektroniczne (PayByNet, PayU lub inny spełniający wymagania obsługiwanych
usług).
Uruchomienie aplikacji mobilnej działającej co najmniej na platformie Android, która
umożliwi mieszkańcom otrzymywanie powiadomień na urządzenia mobilne (telefony,
smartfony, tablety, itp.).
Uruchomienie szyny integracyjnej, umożliwiającej komunikację pomiędzy PIP, EZD, SZ UMO
i platformą ePUAP oraz Profilem Zaufanym, zgodnie z opisem w rozdziale 03.3.3. i
3.3.2.43.3.2.4. Dzięki temu będzie możliwe zautomatyzowanie przepływu deklaracji
podatkowych z platformy ePUAP i EZD do SZ UMO (moduł podatkowy). Deklaracje
i formularze składane przez ePUAP mają być przesyłane automatycznie do EZD a formularze
dotyczące wybranych usług mają być następnie przesyłane do SZ UMO. Dzięki temu możliwe
ma być korzystanie z wdrażanych e-usług poprzez platformę ePUAP.
Integracja Portalu Informacyjno-Płatniczego ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania UMO
(SZ UMO), Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i platformą ePUAP
oraz Profilem Zaufanym. Integracja musi umożliwiać:
a) założenie konta z użyciem Profilu Zaufanego (bez konieczności wizyty w UMO),
b) logowanie z użyciem Profilu Zaufanego,
c) podpisywanie pism (wniosków) do Urzędu z użyciem Profilu Zaufanego,
d) wymianę danych i dokumentów z innymi jednostkami, obywatelami, przedsiębiorcami,
(implementacja interfejsów nadawania i odbierania dokumentów z ePUAP),
e) wykorzystanie skrzynki podawczej ePUAP do składania dokumentów,
f) wysyłanie informacji do klientów UMO na ich konto w ePUAP.
Karty i opisy usług muszą zostać zsynchronizowane z odpowiednimi kartami i opisami usług w
ePUAP. Musi istnieć możliwość podłączania pod karty usług formularzy ePUAP.
Dostarczenie dokumentacji do wdrożonych systemów., zgodnie z opisem w rozdziale 66.
Przeprowadzenie testów wdrożonych systemów zgodnie z opisem w rozdziale 6.66.6.
Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania wdrożonych systemów zgodnie z opisem w
rozdziale 4.24.2.
Zapewnienie gwarancji i asysty technicznej do wdrożonych systemów zgodnie z opisem w
rozdziale 55.

Zakup i Wdrożenie Portalu Informacyjno-Płatniczego (zadanie nr 3.)

Wykonawca dostarczy i wdroży Portal Informacyjno-Płatniczy umożliwiający świadczenie
finansowych e-usług publicznych na 5. poziomie dojrzałości, zintegrowany z SZ UMO, spełniający co
najmniej poniższe wymagania:
Z3.1.

System musi umożliwiać bezpieczne zalogowanie się na opracowaną platformę poprzez
przeglądarkę z wykorzystaniem SSO (Single Sign-On) platformy ePUAP (protokół SAML) oraz
za pomocą Profilu Zaufanego.
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Z3.2.

Z3.13.

System musi pozwalać na uzyskanie danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego
klienta w stosunku do Gminy w zakresie:
a) terminu płatności,
b) tytułu rozrachunku,
c) opisu rozrachunku,
d) identyfikatora raty,
e) aktualnej kwoty do zapłaty
f) kwoty należności ubocznych w zakresie wartości odsetek należnych do zapłaty, i/lub
kosztów upomnienia,
g) oznaczenia należności w egzekucji poprzez dodanie do opisu rozrachunku informacji zobowiązanie objęte tytułem wykonawczym i/lub oznaczenie odpowiednim kolorem
pozycji,
h) oznaczenia należności, na które zostało wystawione upomnienie/ wezwanie do zapłaty
poprzez dodanie do opisu rozrachunku informacji – zobowiązanie kontrahenta/podatnika
objęte upomnieniem/ wezwaniem do zapłaty i/lub oznaczenie odpowiednim kolorem
pozycji,
i) oznaczenia należności, na którą została udzielona ulga poprzez dodanie do opisu
rozrachunku informacji – zobowiązanie kontrahenta / podatnika objęte decyzją ratalną /
odroczeniową i/lub oznaczenie odpowiednim kolorem pozycji.
System musi umożliwiać prezentację danych wymiarowych wraz ze stanem zobowiązań,
dotyczących podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz łącznego zobowiązania
pieniężnego dla których nie ma jeszcze zwrotnego potwierdzenia odbioru.
Dane o zobowiązaniach muszą być pobierane za pomocą usług sieciowych, identyfikatorem
klienta wg którego pobierane są dane z systemów dziedzinowych ma być numer PESEL.
System musi oznaczać na liście podmioty w stosunku, do których podmiot logujący się jest
pełnomocnikiem.
System musi umożliwiać wybranie dowolnych pozycji do opłacenia, które są możliwe do
realizacji za pomocą jednej transakcji, jeśli system płatności elektronicznych na to pozwala,
System musi umożliwiać wnoszenie opłat z wykorzystaniem płatności elektronicznych, przy
czym Zamawiający wskaże podmiot obsługujący płatności elektroniczne (PayByNet, PayU lub
inny spełniający wymagania obsługiwanych usług).
System musi umożliwiać wnoszenie opłat jedną transakcją za różne wybrane pozycje.
System musi umożliwiać prezentację zobowiązań zalogowanego klienta w stosunku do
Gminy.
System musi być zaprojektowany w technologii Responsive Web Design (RWD) w celu
poprawnego wyświetlania treści na urządzeniach mobilnych,
System musi rejestrować historię transakcji i raportowanie z zakresu dokonanych płatności
według różnych kryteriów. Rejestrowanie historii transakcji i możliwość raportowania
System 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.
System musi zapewniać transakcyjność wszystkich procedur tworzenia i aktualizacji danych.

3.3.2

Inwestycje w Zintegrowany System Zarządzania UMO (zadanie nr 4.)

Z3.3.

Z3.4.
Z3.5.
Z3.6.
Z3.7.

Z3.8.
Z3.9.
Z3.10.
Z3.11.
Z3.12.

W ramach projektu przewidziana została modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania UMO
(SZ UMO) w zakresie podatków i opłat lokalnych, przedstawionym szczegółowo poniżej zakresie. Dla
zachowania neutralności technologicznej Zamawiający dopuszcza wymianę systemów
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eksploatowanych obecnie przez UMO, wymienionych w rozdziale 2.2. na systemy równoważne pod
warunkiem:
1. zachowania pełnej funkcjonalności tożsamej z funkcjonalnością systemów obecnie
eksploatowanych (opisaną w rozdziale 7. niniejszego SOPZ),
2. dostarczenia oprogramowania o wydajności nie mniejszej niż obecnie eksploatowane
systemy (Przez wydajność rozumie się zarówno szybkość działania jak i realną liczbę operacji,
które użytkownik może wykonać podczas jednego dnia pracy),
3. uruchomienia wszystkich wymaganych e-usług,
4. bezstratnej migracji (przeniesienia i konwersji) wszystkich danych historycznych
zgromadzonych w systemach eksploatowanych przez UMO do nowego systemu,
5. spełnienia wszystkich założeń funkcjonalnych oraz dotyczących licencji opisanych w niniejszej
specyfikacji,
6. objęcia wymienianego oprogramowania gwarancją i asystą techniczną na warunkach
opisanych w niniejszej specyfikacji,
7. przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych dla wszystkich pracowników, którzy obsługują
wymieniane systemy (po 16 godzin na każdego pracownika),
8. wdrożenie nowych systemów i migracja danych nie mogą zakłócać pracy UMO. Praca
użytkowników nie może zostać wstrzymana na dłużej niż 8 godzin roboczych (w godzinach
pracy UMO). Nie dopuszcza się dłuższego przestoju w obsłudze interesantów niż 24 godziny.
W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia migracji danych Zamawiający zapewni dostęp do
baz danych w systemach obecnie wykorzystywanych w okresie realizacji umowy, aż do podpisania
protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zmigruje dane przed rozpoczęciem wdrażania systemów.
W kolejnych podrozdziałach opisano niezbędny minimalny zakres modyfikacji (wymagania
funkcjonalne).

3.3.2.1 Modernizacja modułu PODATKI
Z4.1.

Z4.2.
Z4.3.
Z4.4.
Z4.5.

Z4.6.

Zapewnienie obsługi elektronicznych dokumentów przekazywanych przez EZD z systemu
ePUAP w zakresie podpowiadania danych podczas ich obsługi przez użytkowników w module
PODATKI, w zakresie:
a) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
b) deklaracji na podatek od nieruchomości,
c) informacji o gruntach,
d) deklaracji na podatek rolny,
e) informacji o lasach,
f) deklaracji na podatek leśny,
g) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
h)g) deklaracji na podatek od środków transportowych.
Możliwość przeglądu ww. dokumentów elektronicznych ramach SZ UMO – dostępne do
przeglądu mają być tylko dokumenty do których użytkownik ma dostęp w EZD.
Możliwość filtrowania danych dokumentów na liście: identyfikator, numer, symbol
klasyfikacji dokumentu, nazwa, dokumenty obsłużone, dokumenty nieobsłużone.
Możliwość wybrania dokumentu elektronicznego do obsługi.
Możliwość podglądu zawartości wskazanego dokumentu elektronicznego (podgląd pliku XML
za pomocą dostępnej transformaty XSLT w repozytorium CRD dostępnym pod adresem
http://crd.gov.pl/)
Możliwość zaznaczenia w SZ UMO dokumentu elektronicznego jako obsłużony.
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Z4.7.

Z4.8.

Z4.9.

Z4.10.

Z4.11.
Z4.12.
Z4.13.
Z4.14.

Z4.15.

Możliwość pobierania danych z dokumentu elektronicznego do wybranych formularzy
(według ich przeznaczenia) podczas obsługi w SZ UMO. Dane mają podpowiadać się
w odpowiednich polach formularza z możliwością ich zmiany po wybraniu odpowiedniego
formularza przez użytkownika w SZ UMO.
Dane z dokumentów elektronicznych mają podpowiadać się na tych samych formularzach,
które służą do obsługi dokumentów papierowych. W uzasadnionych przypadkach dane mogą
być obsługiwane (podpowiadane/uzupełniane) przez inne formularze (wymaganie nie
dotyczy deklaracji na podatek od środków transportowych).
Modernizacja funkcjonalności wydawania decyzji i pism w celu zapewnienia generowania
pełnej treści dokumentu w formacie PDF (decyzje wymiarowe, zmieniające, uchylające) oraz
zapamiętywania treści z możliwością modyfikacji dla pism generowanych do formatu
doc/docx i odt.
Możliwość przechowywania w ramach ewidencji decyzji i pism, pliku w formacie pdf (dla
decyzji) oraz doc/docx, odt (dla pism), który przechowuje niezmienną (dla danej wersji)
zawartość utworzonego dokumentu.
Możliwość wyodrębnienia w SD dla decyzji w ramach funkcjonalności list wysyłkowych, dla
pism w rejestrze pism które, mają zostać wysłane elektronicznie.
Możliwość obsługi oddzielnie decyzji i pism kierowanych do współwłaścicieli (adresowanych
na współwłaściciela).
Automatyzacja korespondencji wychodzącej w zakresie wysyłki elektronicznej poprzez
system EZD z powiązaniem z rejestrem zgód.
Możliwość przesyłania informacji o współwłasnościach (odpowiedzialności solidarnej) na
dokumentach przypisów/odpisów generowanych do modułu NZ (Należności i zobowiązania)
w celu umożliwienia wyświetlania na koncie podatnika/kontrahenta informacji wg
współwłasności na dany kod kontrahenta z centralnej kartoteki kontrahentów.
Automatyzacja procesu importu przelewów z elektronicznych wyciągów bankowych
(automatyzacja rozliczania należności płaconych na PIP).

3.3.2.2 Modernizacja modułu NZ (Należności i zobowiązania)
Z4.16. Automatyzacja korespondencji wychodzącej w zakresie wysyłki elektronicznej poprzez
system EZD z powiązaniem z rejestrem zgód.
Z4.17. Możliwość wprowadzania z poziomu kontrahenta (klienta) ewidencji zgód z kanałami
komunikacji i kontaktami.
Z4.18. Przypisanie bezpośrednio do modułów SZ UMO wybranego kontaktu z informacją o zgodzie.
Z4.19. Możliwość wykorzystania adresu elektronicznego przypisanego w SZ UMO podczas tworzenia
korespondencji (pisma) do klienta.
Z4.20. Możliwość przesyłania informacji o współwłasnościach (odpowiedzialności solidarnej) na
dokumentach przypisów/odpisu generowanych w ramach obsługi finansowo-księgowej w SZ
UMO w celu uzyskania na koncie podatnika informacji o należnościach wg współwłasności
(solidarnie odpowiedzialny) na danego podatnika.
Z4.21. Możliwość określenia terminów indywidualnych dla współwłaścicieli (odpowiedzialność
solidarna) dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania na
podstawie rejestrowanych zwrotek w module podatkowym.
Z4.22. Możliwość przypisania kosztów upomnienia na klienta dokumentu lub na współwłaściciela
(odpowiedzialność solidarna), któremu zostało wystawione upomnienie.
Z4.23. Prezentacja danych na koncie podatnika w trybie „współwłaściciela”, w ramach którego
dane o terminach prezentowane mają być z dokumentów należności wystawionych na
podatnika oraz na inną osobę w stosunku do której podatnik jest zobowiązany solidarnie
(dane mają być pobierane na podstawie zarejestrowanej informacji na dokumentach
w ramach opcji klienci dokumentu poprzez znacznik „zobowiązany solidarnie”).
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3.3.2.3 Modernizacja modułu CKK (Centralna kartoteka kontrahentów):
Z4.24. Stworzenie rejestru zgód kontrahenta na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

3.3.2.4 Integracja SZ UMO z systemem obsługi dokumentów elektronicznych (EZD)
Celem integracji jest zapewnienie obustronnej wymiany dokumentów ze Zintegrowanego Systemu
Zarządzania UMO (SZ UMO) do EZD. Generowanie dokumentów w EZD przez SZ UMO oraz
pobieranie dokumentów z EZD w szczególności dokumentów elektronicznych w postaci plików XML.
Integracja musi udostępniać następujące funkcje:
Z4.25. Możliwość przesyłania dokumentów wygenerowanych w SZ UMO w zakresie spraw
podatkowych i gospodarowania odpadami do systemu EZD.
Z4.26. Możliwość łączenia przesyłanych dokumentów ze sprawami w systemie EZD.
Z4.27. Możliwość przełączenia się w ramach sprawy, dokumentu z SZ UMO do systemu EZD bez
potrzeby ponownego logowania się do systemu EZD.
Z4.28. Możliwość definiowania, które dokumenty elektroniczne (XML) będą pobierane z EZD do SZ
UMO wraz z możliwością wskazania modułu SZ UMO, w którym będą się użytkownikom
podpowiadały dokumenty do obsługi,
Z4.29. Możliwość pobierania dokumentów elektronicznych (XML) z EZD do SZ UMO.
UWAGA! W zakresie ewidencji opłat za odpady komunalne obowiązkowe jest spełnienie jedynie
wymagania Z4.29.

3.3.3

Integracje z Portalem Informacyjno-Płatniczym (zadanie nr 5.)

Wykonawca zintegruje Portal Informacyjno-Płatniczy z SZ UMO co najmniej w poniższym zakresie:
Z5.1.
Z5.2.
Z5.3.

Z5.4.

Z5.5.

Z5.6.

Z5.7.

Możliwość przekazywania informacji o stanie zobowiązań z systemu SZ UMO do Portalu
Informacyjno-Płatniczego (wg numeru PESEL).
Możliwość zapamiętywania informacji o dostępie do danych w SZ UMO przez zalogowanego
użytkownika Portalu Informacyjno-Płatniczego.
Możliwość powiązania danych w zakresie firm i osób upoważnionych do dostępu do danych
(dostęp ma osoba fizyczna do danych firm), funkcjonalność pełnomocnicy w module CKK
(kontrahenci), dat powiązania od – do.
Mechanizm obsługi żądań z Portalu Informacyjno-Płatniczego o potwierdzenie przetworzenia
wpłaty otrzymanej z Portalu (opracowanie mechanizmu oznaczania przelewów jako
pochodzących z Portalu Informacyjno-Płatniczego).
Możliwość czasowego wyłączenia wyświetlania danych konta podatnika – blokowanie na
poziomie CKK, które skutkuje nie pojawianiem się danych z SZ UMO na Portalu InformacyjnoPłatniczym.
Możliwość czasowego wyłączenia wyświetlania danych dla konkretnej sprawy – blokowanie
na poziome terminów płatności (terminy ze statusem BL), które skutkuje nie pojawianiem się
danych z SZ UMO na Portalu Informacyjno-Płatniczym.
Możliwość przeglądania historii zmian danych udostępnionych na Portalu InformacyjnoPłatniczym z systemu SZ UMO, umożliwiająca użytkownikom SZ UMO weryfikację danych
wyświetlanych w zakresie zobowiązań na Portalu Informacyjno-Płatniczym.

UWAGA! W zakresie ewidencji opłat za odpady komunalne obowiązkowe jest spełnienie jedynie
wymagania Z5.1.

3.3.3.1 Wdrożenie szyny integracyjnej
Zakłada się, że dla zapewnienia skalowalności i odpowiedniej elastyczności rozwiązania oraz
możliwości jego rozbudowy integracja zostanie zrealizowana za pomocą szyny integracyjnej (ESB –
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ang. Enterprise Service Bus). Głównym celem szyny ma być zapewnienie dwukierunkowego
przesyłania danych, pomiędzy systemami informatycznymi oraz ewentualna translacja tych danych,
dostosowująca interfejsy i format danych pomiędzy systemami.
Szyna integracyjna musi dawać możliwość dynamicznego przyłączania i odłączania usług
wchodzących w skład SZ UMO oraz innych systemów informatycznych w UMO. Za pośrednictwem
adapterów, szyna ułatwi wymianę danych systemom o niekompatybilnych interfejsach oraz ukryje
różnice protokołów komunikacyjnych i formatów danych.
Szyna integracyjna będzie centralnym elementem SZ UMO, zapewniającym usługi komunikacyjne
oraz warstwę integracyjną systemu. Szyna umożliwi przekazywanie informacji pomiędzy SZ UMO
i PIP, a innymi systemami wykorzystywanymi w UMO, bez konieczności dostosowywania tych
systemów w relacji każdy z każdym.
Szyna integracyjna będzie zarówno konsumentem usług udostępnianych przez inne systemy (np.
będzie wywoływać Web Service udostępniany przez system EZD), jak i dostawcą usług (np. będzie
udostępniać Web Service umożliwiający odpytanie baz danych SZ UMO przez PIP). Ponieważ nie
wszystkie usługi wykorzystywane przez systemy wykorzystywane w UMO muszą być dostępne dla
wszystkich pozostałych systemów, niezbędne jest wprowadzenie modelu uprawnień do
poszczególnych usług udostępnianych na szynie integracyjnej, oraz wprowadzenie odpowiednich
zabezpieczeń.

3.3.3.2 Wymagania dotyczące szyny integracyjnej
Z5.8.

Z5.9.

Z5.10.
Z5.11.
Z5.12.
Z5.13.
Z5.14.

Z5.15.

Szyna integracyjna ma umożliwić:
a) konfigurację, monitorowanie i kontrolę trasowania (routing) komunikatów pomiędzy
usługami,
b) dostarczenie wspólnej infrastruktury komunikacyjnej dla poszczególnych systemów
rozwiązania,
c) mediację oraz orkiestrację usług,
d) dostarczenie mechanizmów integracyjnych zgodnych z wzorcami integracji (ang.
Enterprise Integration Patterns) i innymi ogólnie przyjętymi wzorcami integracyjnymi
(walidacja, transformacja, kolejkowanie, obsługa błędów, obsługa protokołów
komunikacyjnych).
Architektura szyny integracyjnej musi być zgodna z koncepcją SOA (ang. Service Oriented
Architecture)
i
rozszerzalna,
czyli
musi
umożliwiać
dodawanie
nowych
modułów/komponentów z zachowaniem koncepcji SOA.
Architektura szyny musi być otwarta i skalowalna, umożliwiając łatwą rozbudowę w celu
obsługi większej liczby integrowanych systemów i komunikacji.
Usługi na szynie muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby były re-używalne.
Rozwiązanie musi zawierać narzędzia klasy SOA Governance (katalog usług dla architektury
SOA).
Rozwiązanie musi umożliwiać budowanie usług agregujących (wywołujących inne usługi).
Funkcjonalności udostępnione na szynie będą w postaci usług, które są dobrze zdefiniowane
poprzez kontrakt odpowiedni do użytej technologii (np. WSDL dla usługi sieciowej SOAP,
WADL dla usługi REST, itp. - stosownie do protokołu).
Szyna musi umożliwić wpinanie w przepływy komponentów zaimplementowanych w języku
programowania właściwym dla architektury rozwiązania.
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Z5.16. Rozwiązanie musi umożliwić implementację usług i przepływów komunikatów zgodnych
z Enterprise Integration Patterns.
Z5.17. Skonfigurowana i wdrożona szyna musi integrować się z narzędziami:
a) klasy BPM (Business Process Management),
b) klasy BAM (Business Activity Monitoring),
c) klasy Business Rules Engine (silnik reguł biznesowych),
d) klasy Identity and Access Management,
e) klasy CEP (Complex Event Processing),
a tym samym umożliwiać efektywne zarządzanie: wspieranymi procesami, integralnością
dostarczanych narzędzi, repozytorium usług, katalogiem usług, monitorowaniem aktywności.
Z5.18. Skonfigurowana i wdrożona szyna integracyjna musi obsługiwać różne rodzaje komunikatów,
potrafić je transformować, odpytywać i filtrować itp. W szczególności musi obsługiwać:
a) komunikaty w formacie – XML,
b) komunikaty w formacie – JSON,
c) komunikaty w formacie – CSV,
d) umożliwiać rozszerzenie o obsługę komunikatów w dowolnym innym formacie,
e) transformację komunikatów przy użyciu transformaty XSLT,
f) transformację komunikatów przy użyciu transformaty XQuery,
g) transformację komunikatów poprzez mapowanie wyrażeń XPath,
h) zapytania XPath,
i) walidację komunikatów na podstawie schematu XSD,
j) routing oraz filtrowanie komunikatów ze względu na zawartość (content based),
k) routing oraz filtrowanie komunikatów ze względu na nagłówki (header based),
l) definiowanie przepływów dla obsługi błędów i sytuacji wyjątkowych,
m) synchroniczne i asynchroniczne przepływy komunikatów,
n) zarządzanie zmiennymi oraz zakresem ich widoczności/przekazywania w ramach
przepływu/procesu,
o) komunikaty persystentne i niepersystentne,
p) kolejkowanie komunikatów,
q) przesyłanie komunikatów z załącznikami binarnymi,
r) transakcyjne przepływy komunikatów dla protokołów transakcyjnych,
s) wsparcie transakcji rozproszonych XA (dla przepływów z udziałem systemów
transakcyjnych),
t) komunikaty kompensacyjne dla tych integrowanych systemów, które wspierają logikę
kompensacji,
u) uruchomienie długotrwałych, persystentnych procesów typu BPEL dla orkiestracji usług
lub umożliwiać łatwą integrację zewnętrznego silnika procesów BPEL.
Z5.19. Skonfigurowana i wdrożona szyna integracyjna musi umożliwiać tworzenie adapterów
integracyjnych oraz posiadać gotowe adaptery dla:
a) integracji wykorzystującej protokół HTTP/HTTPS,
b) integracji wykorzystującej wywołania SOAP,
c) integracji wykorzystującej wywołania REST,
d) integracji wykorzystującej kolejki komunikatów synchronicznych i asynchronicznych,
e) integracji z relacyjnymi bazami danych,
f) integracji wykorzystującej system plików,
g) integracji wykorzystującej protokoły FTP/SFTP/FTPS,
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h) poczty email (SMTP, POP3, IMAP).
Z5.20. Skonfigurowana i wdrożona szyna integracyjna musi wspierać komunikację wykorzystującą
technologie Web Service, w szczególności ze specyfikacjami:
a) WSDL 1.1,
b) SOAP 1.1,
c) SOAP 1.2,
d) WS-I BP (Web Services Interoperability Basic Profile),
e) WS-Addressing umożliwiającej przesyłanie w komunikatach informacji o adresach na
potrzeby decyzji routingowych,
f) MTOM na potrzeby przesyłania komunikatów z załącznikami binarnymi,
g) WS-Policy,
h) WS-Security.
Z5.21. Skonfigurowana i wdrożona szyna integracyjna musi zapewnić wsparcie dla standardu
przesyłania komunikatów SOAP z załącznikami (http://www.w3.org/TR/soap/).
Z5.22. Skonfigurowana i wdrożona szyna integracyjna musi umożliwiać przesyłanie komunikatów na
poziomie protokołów transportowych: HTTP, HTTPS, JMS, MTOM, SMTP.
Z5.23. Skonfigurowana i wdrożona szyna do opisu struktury i semantyki serwisu sieciowego (Web
Service) musi umożliwiać wykorzystanie standardu WSDL w wersji 1.X lub wyższej
(http://www.w3.org/TR/wsdl20/).
Z5.24. Do optymalizacji transportu danych z wykorzystaniem protokołu SOAP i technologię usług
sieciowych w skonfigurowanej i wdrożonej szynie będzie możliwe zastosowanie standardu
MTOM (www.w3.org/TR/soap12-mtom).
Z5.25. Skonfigurowana i wdrożona szyna musi być zgodna z następującymi standardami w zakresie
udostępnianych przez nią usług (web service):
a) WS-I Basic Profile w wersji 1.0 lub wyższej,
b) WS-Policy w wersji 1.5 lub wyższej,
c) WS-Security w wersji 1.0 lub wyższej,
d) WS-Addressing.
Z5.26. Skonfigurowana i wdrożona szyna integracyjna musi zapewnić wsparcie dla standardu
polityki kontroli dostępu XACML w minimalnej wersji 2.0.
Z5.27. Skonfigurowana i wdrożona szyna musi zapewnić wsparcie dla standardu zarządzania
tożsamością SAML w minimalnej wersji 2.0.
Z5.28. Skonfigurowana i wdrożona szyna ESB musi dawać możliwość rozszerzania jej o nowe usługi i
adaptery, w związku z czym konieczne jest udostępnienie narzędzi pozwalających na ich
budowę, w skład których muszą wchodzić:
a) zintegrowane narzędzia IDE wspierające proces budowania komponentów i graficznej
edycji przepływów komunikatów,
b) wsparcie dla standardowych narzędzi budowania projektów,
c) narzędzia budowania rozwiązania za pomocą linii poleceń (bez graficznego IDE),
d) narzędzia wdrożenia/konfiguracji za pomocą narzędzi linii poleceń (bez graficznego IDE),
e) mechanizmy ułatwiające testowanie (wysyłanie testowych komunikatów, asercje na
odpowiedziach itp.),
f) narzędzia do automatycznych testów (jednostkowych oraz integracyjnych),
g) zintegrowane narzędzia do diagnostyki błędów w przepływie usług i komunikatów
(debugger),
h) narzędzie śledzenia przepływu komunikatów przez wszystkie komponenty szyny usług.

Strona 27 z 78

Z5.29. Narzędzia wymienione w punkcie poprzednim muszą stanowić elementy środowiska
testowo-rozwojowego, a ich konfiguracja musi być dostosowana do realizacji zadań
związanych z wytwarzaniem i testowaniem oprogramowania szyny integracyjnej.
Z5.30. Skonfigurowana i uruchomiona szyna integracyjna musi udostępniać konfigurowalne
mechanizmy schedulera (harmonogramowe uruchamianie zadań) w celu automatycznego
wyzwalania zadań cyklicznych.
Z5.31. Skonfigurowana i uruchomiona szyna integracyjna musi mieć możliwość konfiguracji
parametrów jej działania, a w szczególności:
a) wymagane jest dostarczenie konfigurowalnych mechanizmów dławienia przepustowości
(message throttling) na poziomie poszczególnych usług i kolejek komunikatów,
b) wymagana jest konfigurowalność liczby wątków dedykowanych do przetwarzania przez
poszczególne komponenty/usługi/kolejki,
c) rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie parametrów KPI i SLA dla dostępności usług
i komunikatów,
d) rozwiązanie musi umożliwić dodanie dodatkowych parametrów do monitorowania (np.
przez JMX/SNMP),
e) wymagana jest możliwość konfiguracji poziomu logowania (ilości logowanych
komunikatów) oraz wzorca logowanych komunikatów (verbosity),
f) wymagana jest konfigurowalność mechanizmu rolowania i archiwizacji logów.
Z5.32. Szyna integracyjna musi dysponować mechanizmem bezzwłocznego uruchamiania zmian
w konfiguracji bez zakłócania pracy szyny.
Z5.33. Skonfigurowana i uruchomiona szyna musi:
a) dostarczyć mechanizmy monitorowania i zarządzania pulami zarządzanych zasobów
(liczba wątków, otwartych połączeń, itp.);
b) umożliwiać monitorowanie parametrów wydajnościowych oraz poprawności działania
szyny;
c) umożliwiać monitorowanie i zarządzanie szyną za pomocą graficznej konsoli;
d) umożliwiać monitorowanie i zarządzanie szyną w sposób centralny;
e) umożliwiać integrację z zewnętrznymi narzędziami monitorującymi;
f) umożliwiać logowanie komunikatów, błędów oraz zdarzeń na szynie;
g) umożliwiać logowanie przesyłanych danych w celach audytowych;
h) dostarczać narzędzia do przeglądania i filtrowania logów;
i) umożliwiać wysyłanie alertów w przypadku przekroczenia parametrów SLA/KPI.
Z5.34. Usługi dostarczane przez szynę integracyjną muszą być realizowane w sposób synchroniczny
(request/response) lub asynchroniczny (one way lub request/callback).
Z5.35. Kontrolowanie routingu komunikatów pomiędzy usługami musi odbywać się według
zdefiniowanych reguł (tj. w zależności od typy komunikatu, jego zawartości, klienta usługi,
itp.) od klienta usługi do odpowiedniej usługi odpowiedniego dostawcy.
Z5.36. Szyna integracyjna musi zapewniać komunikację synchroniczną oraz asynchroniczną, w tym
opartą na wzorcu „publish/subscribe”.
Z5.37. Wymagane jest zdefiniowanie kanonicznego modelu danych (KMD) dla szyny w zakresie
domeny biznesowej obsługiwanej przez platformę integracyjną. Kanoniczny model danych
musi zapewnić możliwości rozbudowy odpowiadające zmieniającym się potrzebom
Zamawiającego.
Z5.38. Integrowane przez szynę usługi sieciowe udostępniane przez system muszą wspierać
mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak WS-Security, SSL (z weryfikacją certyfikatów
klient/serwer), OAuth/OAuth2, HTTP Basic Auth – w zależności od protokołu
komunikacyjnego i możliwości integrowanego systemu. Wszystkie systemy, łączące się
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Z5.39.

Z5.40.
Z5.41.
Z5.42.

z szyną usług ESB muszą być uwierzytelniane. Głównym źródłem informacji nt. praw dostępu
do poszczególnych systemów będzie usługa katalogowa (zamawiana w odrębnym
postępowaniu).
Wymagane jest zapisywanie danych dotyczących działań zachodzących na szynie
(komunikatów, błędów, zdarzeń na szynie). Dane muszą być przechowywane w formie
umożliwiającej generowanie raportów, podsumowań, a także prowadzenia bieżącego
monitoringu technicznego.
Szyna integracyjna musi posiadać mechanizm natychmiastowego uruchamiania
wprowadzanych zmian w konfiguracji – bez zakłócania normalnego działania szyny.
Szyna integracyjna musi być zintegrowana z narzędziem wspierającym proces budowania
komponentów i graficznej edycji przepływów komunikatów.
Dane konfiguracyjne określające: adresy usług, konfigurację adapterów i informację
o protokołach w skonfigurowanej i uruchomionej szynie muszą być zarządzalne i trwale
utrzymywane.

3.3.3.3 Wydajność szyny integracyjnej
Z5.43. Wdrożona szyna integracyjna musi umożliwiać jednoczesną pracę co najmniej 250
użytkowników (aktywnych sesji).
Z5.44. Wdrożona szyna ESB musi umożliwiać przesyłanie jednocześnie co najmniej:
a) 500 komunikatów/sek. o wielkości do 1KB,
b) 200 komunikatów/sek. o wielkości do 4KB,
c) 100 komunikatów/sek. o wielkości do 16KB,
d) 20 komunikatów/sek. o wielkości do 64KB.
Z5.45. Wdrożona szyna integracyjna przy pełnym obciążeniu zakładaną liczbą aktywnych sesji musi
zapewniać wymaganą przepustowość określoną w punkcie Z5.44Z5.44.
Z5.46. Skonfigurowana i wdrożona szyna integracyjna musi zapewniać możliwość przeskalowanie
wydajności jedynie przez instalację oprogramowania i zmiany parametrów konfiguracyjnych,
bez konieczności zmian kodu oprogramowania.
Z5.47. Wdrożona szyna integracyjna musi umożliwiać skalowanie rozwiązania poprzez tworzenie
logicznych klastrów serwerów w procesach konfiguracji szyny.
Z5.48. Wdrożona szyna integracyjna musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu równoważenia
obciążenia (load balancing) przy zastosowaniu więcej niż 1 serwera.

3.3.3.4 Zabezpieczenia szyny integracyjnej
Z5.49. Wszystkie programowe zasoby skonfigurowanej i uruchomionej szyny integracyjnej muszą
podlegać ochronie przed nieuprawnionym dostępem do danych na poziomie uprawnień
systemu operacyjnego.
Z5.50. Szyna integracyjna musi umożliwiać jej odtworzenie na podstawie kopii zapasowej,
w szczególności musi umożliwiać:
a) wykonywanie kopii zapasowych w trakcie pracy systemu,
b) odtworzenie całego systemu.
Z5.51. Komunikacja z systemami zewnętrznymi przyłączonymi do szyny musi być szyfrowana.
Z5.52. Szyna musi umożliwić identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem
mechanizmów usług katalogowych (np. Active Directory lub LDAP).
Z5.53. Procesy przetwarzania danych na skonfigurowanej i wdrożonej szynie integracyjnej muszą
spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.
Z5.54. Szyna integracyjna musi być tak skonfigurowana, aby udostępniać mechanizmy wznawiające
pracę systemu po awarii. W szczególności musi być możliwe uruchamianie zleceń z kolejki
oraz samych kolejek.
Z5.55. Szyna integracyjna musi pracować w trybie 24x7.
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3.3.4

Zakup i wdrożenie Systemu EZD (zadanie nr 6.)

Wykonawca dostarczy i wdroży system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją do obsługi obiegu
spraw i dokumentów w UMO, spełniający co najmniej poniższe wymagania:

3.3.4.1 Charakterystyka dokumentów w EZD
Możliwe źródła dokumentów
1. Ręczna rejestracja dokumentu,
2. Wpływ dokumentu elektronicznego przez Portal,
3. Wpływ dokumentu elektronicznego przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
4. Wpływ dokumentu elektronicznego przez API (z innych aplikacji),
5. Możliwość rejestracji listów elektronicznych jako dokumentów z poziomu programu
pocztowego.

Źródła treści dokumentów
1. Skan dokumentu,
2. Tekst przetworzony przy użyciu mechanizmu rozpoznawania (OCR),
3. Plik komputerowy (w dowolnym formacie) ze źródła zewnętrznego (np. płyta CD,
pendrive),
4. Interaktywny formularz (formatka ekranowa).

Dane opisowe dokumentu (metadane)
1. Rodzaj dokumentu (przychodzący, wewnętrzny, wychodzący),
2. Klasyfikacja dokumentu (JRWA),
3. Kategoria dokumentu
4. Data wpływu,
5.
6.
7.
8.

Data zarejestrowania,
Nadawca lub Adresat dokumentu,
Adres nadania lub adres odbiorcy,
Informacja o tym czego dotyczy dokument,

9. Słowa kluczowe,
10. Dodatkowy opis (uwagi),
11. Numer/znak na piśmie,
12. Data na piśmie,
13. Numer nadawczy korespondencji poleconej („R"),
14. Miejsce przechowywania oryginału,
15. Dodatkowe metadane definiowane przez Administratora,

3.3.4.2 Funkcje kancelaryjne
Z6.1.
Z6.2.
Z6.3.
Z6.4.

Możliwość utworzenia kilku równolegle pracujących kancelarii.
Rejestracja korespondencji przychodzącej.
Skanowanie treści korespondencji papierowej.
Rejestracja dokumentów elektronicznych.
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Z6.5.
Z6.6.
Z6.7.
Z6.8.
Z6.9.
Z6.10.
Z6.11.
Z6.12.
Z6.13.
Z6.14.
Z6.15.
Z6.16.
Z6.17.
Z6.18.
Z6.19.
Z6.20.
Z6.21.
Z6.22.

Automatyczne numerowanie dokumentów zgodnie z wybranym trybem numeracji.
Wydruk potwierdzenia odbioru wg szablonu zdefiniowanego przez Administratora.
Możliwość dodawania załączników (skanów lub plików) do korespondencji.
Podgląd zawartości dokumentu wraz z załącznikami.
Możliwość nadania/zmiany kategorii dokumentowi.
Możliwość dodawania słów kluczowych do słownika.
Możliwość dodawania adnotacji do dokumentu.
Przekazywanie dokumentu na dowolną osobę.
Elektroniczny rejestr korespondencji przychodzącej.
Możliwość ręcznej rejestracji korespondencji wychodzącej.
Obsługa wysyłki korespondencji wychodzącej.
Tworzenie powiązań między dokumentami.
Tworzenie i obsługa przesyłek wielodokumentowych.
Elektroniczny rejestr korespondencji wychodzącej (książka nadawcza).
Raporty statystyczne kancelarii.
Mechanizmy przeszukiwania pełnej bazy korespondencji.
Możliwość wydruku kopert oraz zwrotek (z kodem kreskowym).
Wykorzystanie kodów kreskowych do znakowania i wyszukiwania korespondencji.

3.3.4.3 Funkcje obiegu dokumentów
Z6.23.
Z6.24.
Z6.25.
Z6.26.
Z6.27.
Z6.28.
Z6.29.
Z6.30.
Z6.31.
Z6.32.
Z6.33.
Z6.34.
Z6.35.
Z6.36.
Z6.37.
Z6.38.
Z6.39.
Z6.40.
Z6.41.
Z6.42.
Z6.43.
Z6.44.
Z6.45.
Z6.46.
Z6.47.
Z6.48.

Dekretacja dokumentu.
Możliwość definiowania ścieżek akceptacji dokumentów.
Określanie i monitorowanie ilości dni (terminu) na obsługę dokumentu.
Możliwość określenia dokumentu jako wymagającego odpowiedzi.
Indywidualne lub grupowe przekazywanie dokumentu.
Udostępnianie dokumentu z pełnymi prawami.
Udostępnianie dokumentu do wglądu (bez prawa edycji).
Możliwość selektywnego przydzielania dokumentów w ramach sprawy.
Możliwość przekazywania dokumentu do wielu osób i jednoczesnej obsługi dokumentu.
Wersjonowanie treści dokumentu.
Zarządzanie wersjonowaniem poprzez możliwość wyboru aktualnej wersji dokumentu lub
przywrócenie wersji wcześniejszej.
Dodawanie dokumentu do sprawy.
Możliwość dodawania załączników do dokumentu (np. skanów).
Możliwość łączenia dokumentów z innymi dokumentami.
Łączenie dokumentu inicjującego z dokumentem odpowiedzi.
Określanie odbiorców z listy wyboru lub w oparciu o grupy adresatów wcześniej
zdefiniowane przez Administratora lub użytkownika.
Możliwość dodawania do dokumentu adnotacji bez ingerowania w jego treść.
Możliwość wykorzystania zewnętrznego edytora (np. Microsoft Word) do redagowania treści.
Dostęp do historycznych (wcześniejszych, roboczych) wersji dokumentu.
Przechowywanie i dostęp do pełnej historii zdarzeń (dziennika), związanych z dokumentem.
Przypisywanie do dokumentu terminów z terminarza, związanych z jego obsługą,
z możliwością określenia i monitorowania terminowości ich wykonania.
Elektroniczne podpisywanie dokumentu podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym
(w tym także Profilem Zaufanym).
Blokowanie dokumentów dla innych użytkowników na czas edycji.
Blokowanie edycji dokumentu w trakcie procesu akceptacji dokumentu.
Wysyłka dokumentu pocztą elektroniczną (przez serwer SMTP).
Wysyłka dokumentu przez ePUAP.
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Z6.49. Mechanizmy przeszukiwania bazy dokumentów (przy uwzględnieniu przysługujących
użytkownikowi uprawnień).
Z6.50. Zapewnienie przełożonym wglądu oraz mechanizmów śledzenia terminowości obsługi
dokumentów przez podwładnych.
Z6.51. Dodanie/zmiana kategorii dokumentu.
Z6.52. Dołączanie metadanych do dokumentów.
Z6.53. Wsparcie dla różnych typów danych w polu metadanych.
Z6.54. Definiowanie wymagalności pola metadanych.
Z6.55. Wsparcie dla wielu wartości w polu metadanych.
Z6.56. Możliwość użycia schowka w celu powielenia metadanych dokumentu.
Z6.57. Możliwość zapisywania i ponownego używania nazw dokumentów.
Z6.58. Możliwość definiowania spersonalizowanych widoków list dokumentów.
Z6.59. Powiadamianie o zmianach w dokumentach (np. za pomocą poczty elektronicznej).
Z6.60. Wyszukiwanie dokumentów wg metadanych.
Z6.61. Przenoszenie dokumentów do kosza.

3.3.4.4 Funkcje obsługi spraw
Z6.62.
Z6.63.
Z6.64.
Z6.65.
Z6.66.
Z6.67.
Z6.68.
Z6.69.
Z6.70.
Z6.71.
Z6.72.
Z6.73.
Z6.74.
Z6.75.
Z6.76.

Tworzenie sprawy „od zera” lub inicjowanie sprawy dokumentem.
Możliwość automatycznego zakładania spraw z poziomu dokumentu.
Określanie symbolu JRWA oraz komórki prowadzącej sprawę w oparciu o słowniki.
Mechanizm klasyfikowania spraw.
Przypisanie do sprawy nadzorującego.
Mechanizm generowania znaku podteczki/sprawy zgodny z Instrukcją Kancelaryjną,
Obsługa podteczek.
Monitorowanie terminowości obsługi spraw.
Możliwość dołączania istniejących lub tworzenia nowych dokumentów w sprawie.
Opcja przekazywania lub udostępniania spraw innym użytkownikom.
Możliwość równoległej obsługi jednej sprawy przez kilku użytkowników.
Dodawanie adnotacji do spraw.
Generowanie spisu spraw dla teczek lub podteczek.
Przechowywanie oraz wgląd do pełnej historii zdarzeń (dziennika), dotyczących sprawy.
Mechanizmy przeszukiwania bazy spraw (przy uwzględnieniu przysługujących użytkownikowi
uprawnień).
Z6.77. Zapewnienie przełożonym wglądu oraz mechanizmów śledzenia terminowości obsługi spraw
przez podwładnych.
Z6.78. Możliwość odebrania przez przełożonego sprawy podwładnemu i przekazania jej do obsługi
innemu użytkownikowi.
Z6.79. Możliwość definiowania spersonalizowanych widoków list spraw.

3.3.4.5 Funkcje archiwizacji spraw
Z6.80. Tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych dla kategorii archiwalnej.
Z6.81. Mechanizm umożliwiający przeniesienie wybranych dokumentów oraz spraw zamkniętych do
archiwum. Sprawy i dokumenty przeniesione muszą być nadal dostępne do wglądu.
Z6.82. Możliwość nadania uprawnień w zakresie możliwości tworzenia spisów zdawczo-odbiorczych
oraz przekazywania tych spisów do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Z6.83. Możliwość przygotowania wniosku do Archiwum Państwowego o wydanie zgody na
brakowanie akt.
Z6.84. Mechanizm przekwalifikowania kategorii archiwalnej zgodnie z decyzją Archiwum
Państwowego.
Z6.85. Wyszukiwanie spraw w archiwum.
Z6.86. Wydruk spisów zdawczo-odbiorczych (archiwalnych).
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3.3.4.6 Funkcje komunikacyjne i informacyjne:
Z6.87. Możliwość rejestracji maili jako dokumentów z poziomu programu pocztowego.
Z6.88. Możliwość określenia zastępstw na czas nieobecności użytkownika.
Z6.89. Możliwość określenia uprawnień dla osoby zastępującej do następujących elementów:
dokumenty i sprawy, akceptacja, dekretacja.
Z6.90. Mechanizm przypomnień o zbliżających się terminach.

3.3.4.7 Funkcje raportowania
Z6.91. Raport przeterminowanych spraw i dokumentów przechowywanych w systemie obiegu.

3.3.4.8 Funkcje administracyjne
Z6.92. Uwierzytelnianie użytkowników w trybie z wykorzystaniem identyfikatora (login) i poufnego
hasła.
Z6.93. Logowanie domenowe LDAP.
Z6.94. Możliwość określenia przez Administratora wymaganej złożoności hasła.
Z6.95. Wymuszanie zmiany hasła po upływie czasu, określonego przez Administratora.
Z6.96. Blokowanie dostępu użytkownika do aplikacji w przypadku przekroczenia ustalonego przez
Administratora limitu nieudanych prób logowania.
Z6.97. Definiowanie profili użytkowników, określających role (uprawnienia), przypisane
poszczególnym użytkownikom.
Z6.98. Możliwość tworzenia grup użytkowników.
Z6.99. Przechowywanie w systemie następujących słowników danych,
a) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, zawierający symbole i nazwy klasyfikacji JRWA oraz ich
kategorie archiwalne,
b) Klasyfikacje spraw,
c) Klasyfikacje dokumentów, z możliwością przydzielenia uprawnień indywidualnych do
danej klasyfikacji,
d) Miejsca przechowywania papierowych oryginałów pism,
e) Słownik TERYT.
Z6.100. Możliwość określenia czasu obowiązywania JRWA.
Z6.101. Grupowanie spraw wg JRWA.
Z6.102. Możliwość definiowania kategorii dokumentów.
Z6.103. Przechowywanie kartoteki kontrahentów, z rozbiciem na kontrahentów prawnych
i fizycznych, obejmującą dane adresowe (adres stały, korespondencyjny) oraz kontaktowe
(numer telefonu, adres e-mail).
Z6.104. Możliwość tworzenia grup adresatów oraz wykorzystania utworzonych grup podczas
określania adresatów nowo tworzonych dokumentów.
Z6.105. Przechowywanie w systemie kartoteki pracowników instytucji, z możliwością określenia
numeru pracowniczego, numeru telefonu oraz adresu e-mail pracownika.
Z6.106. Wbudowana książka teleadresowa, umożliwiająca wyszukiwanie danych teleadresowych
kontrahentów lub pracowników, przechowywanych w systemie.
Z6.107. Możliwość określenia uprawnień do używania JRWA: brak uprawnień, uprawnienie do użycia
symbolu JRWA.
Z6.108. Definiowanie szablonów dokumentów na bazie plików, utworzonych w zewnętrznych
aplikacjach (np. edytorach tekstu).
Z6.109. Wyszukiwanie spraw lub dokumentów według wartości rozszerzonych metadanych.
Z6.110. Mechanizm indywidualnych powiadomień e-mailowych o zdarzeniach dotyczących
użytkowników systemu (np. otrzymanie sprawy lub dokumentu, przekroczenie terminu
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załatwienia sprawy, przydzielenie sprawy) na adres e-mail przypisany użytkownikowi
w systemie.

3.3.4.9 Funkcje dodatkowe
Z6.111. Możliwość organizowania hierarchicznej struktury folderów aplikacji.
Z6.112. Możliwość wielokrotnego podpisywania dokumentu podpisem elektronicznym.
Z6.113. Tworzenie dokumentu wychodzącego z pliku.
Z6.114. Import kontrahentów z pliku.
Z6.115. Obsługa składów chronologicznych.
Z6.116. Wydruk pocztowej książki nadawczej oraz kopert, etykiet i potwierdzeń odbioru.
Z6.117. Wydruk metryki dokumentu.
Z6.118. Zarządzanie układem okna systemu (konfigurowalny układ kolumn i wybór szaty graficznej).
Z6.119. Możliwość konfiguracji powiadomień.

3.3.4.10 Wymagania niefunkcjonalne
Z6.120. Trójwarstwowa architektura systemu (baza danych-serwer-klient).
Z6.121. Możliwość odseparowania serwera bazy danych od serwera aplikacji.
Z6.122. Komunikacja z użytkownikiem poprzez przeglądarkę internetową(co najmniej: Chrome,
Internet ExplorerEdge, Firefox).
Z6.123. Modułowa budowa aplikacji (dostęp do wszystkich modułów za pośrednictwem
przeglądarki).
Z6.124. Wszelkie opcje administracyjne dostępne z poziomu aplikacji.
Z6.125. Wykorzystanie protokołu SSL do transmisji danych między klientem i serwerem.
Z6.126. Możliwość wykonywania kopii zapasowej.
Z6.127. Interfejs (API) do integracji z innymi systemami.

3.3.5

Uruchomienie e-usług

W związku z tym, że celem projektu jest dostarczenie szeroko pojętych e-usług to oczekiwane jest
dostarczenie i wdrożenie Katalogu e-usług wraz z systemem klasy CMS (ang. Content Management
System) umożliwiającego prezentowanie klientom UMO kompletu informacji o wszystkich usługach
świadczonych przez UMO za pomocą jednej strony internetowej, zaś UMO – posiadanie jednego
punktu informacyjnego o wszystkich e-usługach pozwalającego dodatkowo na monitorowanie
zainteresowania poszczególnymi usługami. Katalog e-usług musi umożliwiać poszerzanie listy e-usług
przez pracowników urzędu.
Wymagane jest, aby usługi opisane w Katalogu e-usług mogły być świadczone przez UMO w sposób
tradycyjny, jak i w postaci elektronicznych usług publicznych obsługiwanych poprzez posiadane przez
UMO systemy informatyczne lub obsługiwanych za pomocą platform ePUAP (lub innych
zewnętrznych platform zapewniających e-usługi).
Klienci UMO mają mieć publiczny dostęp do Katalogu e-usług, dzięki czemu bez zakładania konta
muszą móc znaleźć komplet informacji o działalności usługowej podmiotu i informacje szczegółowe
dotyczące sposobu skorzystania z usługi/e-usługi. Jeśli opis usługi ma wprowadzoną informację
o systemie informatycznym, za pomocą którego ta usługa jest świadczona, to będą mogli do niego
przejść za pomocą zaprezentowanego linku.
Katalog e-usług uzupełniany będzie przez administratorów poprzez dodawanie grup, kategorii
i podkategorii usług oraz wprowadzenie pełnego opisu usług (karty e-usługi), w tym wskazanie,
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w którym z systemów zewnętrznych ta usługa jest realizowana. Tak opracowany materiał będzie
następnie udostępniany publicznie w sieci zgodnie z ustawionymi terminami publikacji.
Po publikacji e-usług administratorzy muszą mieć możliwość monitorowania ruchu związanego
z poszczególnymi usługami za pomocą narzędzi analitycznych np. Google Analytics.

3.3.5.1 Wymagania ogólne dla Katalogu e-usług
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.
E6.
E7.

E8.
E9.
E10.
E11.
E12.
E13.
E14.
E15.
E16.

Podział architektoniczny Katalogu e-usług na część publicznie dostępną, prezentującą e-usługi
oraz cześć wewnętrzną, dostępną dla pracowników Urzędu zarządzających Katalogiem e-usług,
Katalog musi umożliwiać dostęp do informacji dot. e-usług bez konieczności logowania się do
systemu,
Katalog musi zapewniać prezentację informacji w ujednoliconej graficznie postaci z podziałem
na e-usługi dla Mieszkańców i Przedsiębiorców,
Katalog musi zapewniać prezentację szczegółowych informacji o e-usługach w ujednoliconej
formie graficznej z ujednoliconym zestawem sekcji opisu,
Katalog musi umożliwiać wydrukowanie opisu, pobrania załączników, przejścia do systemów
informatycznych realizujących daną e-usługę z poziomu opisu e-usługi,
Katalog musi być wyposażony w wyszukiwarkę e-usług.
Katalog musi umożliwiać zbieranie informacji statystycznych dot. zrealizowanych e-usług. Dane
powinny być rejestrowane w systemie i umożliwiać administratorowi generowanie raportów
dotyczących wykorzystania e-usług. Wymagane jest w szczególności zliczanie pobranych lub
odtworzonych za pośrednictwem sieci Internet dokumentów oraz zliczanie unikalnych
użytkowników, którzy skorzystali z usług on-line wymagających kontaktu z administracją
publiczną.
Katalog musi prezentować informacje w języku polskim.
Katalog, w warstwie prezentacji musi być zoptymalizowany do pracy w rozdzielczości 1280x800
lub wyższej, w oparciu o tzw. interfejs responsywny.
Katalog musi prezentować w postaci banerów informacje o wszystkich zewnętrznych
systemach w jakich realizowane są zdefiniowane obsługi e-usług.
Katalog musi prezentować informacje o podmiocie udostępniającym e-usługi.
Katalog musi mieć możliwość prezentowania stopki informującej o dofinansowaniu projektu
z funduszy Unii Europejskiej.
Katalog musi pozwalać na dostosowanie szablonu graficznego e-usług do kolorystyki i szaty
graficznej strony WWW UMO.
Katalog musi działać poprawnie na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych z uwzględnieniem
wytycznych WCAG.
Katalog wraz z panelem administracyjnym ma być dostępny przez przeglądarkę internetową
i nie wymagać instalacji żadnych elementów po stronie stanowiska roboczego.
Wykonawca w ramach zamówienia wykona i uruchomi wszystkie karty usług i formularze
elektroniczne celem wdrożenia e-usług wymienionych w rozdziale 22Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania.. Formularze mogą być tożsame z formularzami ePUAP.

3.3.5.2 Wymagania ogólne dla panelu administracyjnego
E17. Zarządzanie Katalogiem e-usług poprzez panel administracyjny systemu CMS dostępny w sieci
wewnętrznej Urzędu,
E18. Dostęp zabezpieczony loginem i hasłem, z możliwością zarządzania kontami pracowników z
poziomu CMS i przypisywania im określonych ról,
E19. Uprawnienia wbudowane w system CMS z gotowymi rolami przeznaczonymi dla następujących
obszarów zarządzania:
a) zarządzanie całą konfiguracją systemu CMS (administrator systemu),
b) zarządzanie konfiguracją Katalogu e-usług (administrator e-usług),
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c) zarządzanie treściami Katalogu e-usług (administrator informacji).
E20. Wymagany minimalny zakres zarządzania Katalogiem e-usług:
a) zarzadzanie konfiguracją danych Urzędu oraz Katalogu e-usług,
b) zarządzanie kategoriami e-usług,
c) zarządzanie opisami e-usług i strukturą tych opisów (jednolitymi sekcjami informacji).
d) zarządzanie publikacją e-usług.
E21. Katalog musi mieć możliwość prezentowania e-usługi oznaczonej jako promowana (oznaczonej
w ten sposób przez Administratora).
E22. Katalog musi pozwalać na prezentowanie użytkownikowi aktualności dotyczących działania
poszczególnych e-usług i samego systemu.
E23. Katalog musi pozwalać na prezentowanie komunikatów istotnych dla użytkowników
końcowych.

3.3.5.3 Funkcje Katalogu e-usług
E24. Katalog ma udostępniać informację obejmującą:
a) usystematyzowany, wielopoziomowy katalog e-usług,
b) podział katalogu e-usług na usługi adresowane do różnych odbiorców (dla Mieszkańców
– A2C, dla Przedsiębiorców – A2B),
c) informacje szczegółowe o sposobach realizacji e-usług,
d) informacje podsumowujące i statystyczne dotyczące całego katalogu,
e) informacje dodatkowe, nie związanych bezpośrednio z e-usługami (ogólne aktualności,
stopkę, pomoc, stronę kontaktową, komunikaty (alerty), itp.).
E25. Katalog e-usług ma posiadać podział e-usług na kategorie i podkategorie podłączane do
poszczególnych grup e-usług z możliwością modyfikacji tych kategorii/podkategorii przez
administratora (zmiana, dodawanie, usuwanie).
E26. Lista dostępnych e-usług ma być prezentowana użytkownikowi po wybraniu odpowiedniej
kategorii/podkategorii. E-usługa ma być prezentowana jako nazwa tej e-usługi i ikona oraz
krótki opis.
E27. Wybranie przez użytkownika danej e-usługi ma zaprezentować mu szczegółowy opis realizacji
e-usługi (kartę e-usługi). Sposób prezentacji informacji szczegółowych ma być
ustandaryzowany, jednolity i spójny graficznie w odniesieniu do każdej z e-usług.
E28. Karta e-usługi ma obejmować następujące informacje:
a) ścieżkę nawigacyjną (tzw. breadcrumb) informującą do której, grupy, kategorii i
podkategorii należy prezentowana Karta e-usługi
b) nazwę usługi
c) szczegółowy opis e-usługi ze standardowymi sekcjami:
 opis ogólny,
 wymagane dokumenty,
 sposób dostarczenia dokumentu,
 opłaty,
 termin i sposób załatwienia sprawy,
 tryb odwoławczy,
 podstawa prawna,
 informacje redakcyjne,
 załączniki,
d) dodatkowe sekcje dodawane ręcznie przez administratora.
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E29. Przeglądanie karty e-usługi ma udostępniać zwijania/rozwijania poszczególnych sekcji
z informacjami oraz musi posiadać dodatkowe menu boczne pozwalające użytkownikowi na
łatwe przeskakiwanie pomiędzy sekcjami opisującymi e-usługę.
E30. System musi pozwalać na wykonanie następujących operacji z poziomu Karty e-usługi:
a) Wydrukowanie karty,
b) Pobranie załączników (plików/dokumentów) udostępnionych w karcie,
c) Przejście do systemu pozwalającego na zrealizowanie danej e-usługi.
E31. System musi umożliwić Użytkownikom wyszukanie e-usług na podstawie wpisanej frazy bez
konieczności wyboru odpowiedniej grupy/kategorii/podkategorii w katalogu e-usług.

3.4 Część 2. zamówienia
W ramach Części 2. zamówienia muszą zostać zrealizowane następujące zadania:
1. Dostawa i wdrożenie portalu mapowego (Geoportalu) oraz aplikacji GIS, zgodnie z opisem
w rozdziale 3.4.1.
2. Przygotowanie e-formularzy i kart e-usług oraz uruchomienie e-usług i udostępnienie ich w
Katalogu e-usług wdrażanym w ramach Części 1. zamówienia, zgodnie z opisem w rozdziale 3.3.5.
(dotyczy usług nr: 19. – 22., 25. – 29., 31. – 34., 36. – 42., zgodnie z numeracją w tabeli w
rozdziale 2.).
3. Dostarczenie dokumentacji do wdrożonych systemów., zgodnie z opisem w rozdziale 6.
4. Przeprowadzenie testów wdrożonych systemów zgodnie z opisem w rozdziale 6.6.
5. Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania wdrożonych systemów zgodnie z opisem w rozdziale
4.2.
6. Zapewnienie gwarancji i asysty technicznej do wdrożonych systemów zgodnie z opisem
w rozdziale 5.

3.4.1

Inwestycje w e-usługi informacji przestrzennej/zarządzanie terenami inwestycyjnymi
(zadanie nr 7.)

Wykonawca dostarczy i wdroży portal mapowy (Geoportal) umożliwiający zarządzanie terenami
inwestycyjnymi i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz aplikację GIS
do zarządzania rejestrami i informacją przestrzenną w warstwach rastrowych i wektorowych,
odczytywania oraz tworzenia nowych danych i warstw, które będą mogły być następnie wczytywane
i udostępniane na Geoportalu.
Celem Geoportalu jest udostępnienie e-usług oraz informacji przestrzennej wraz z niezbędną
informacja publiczną wszystkim klientom UMO wraz ze świadczeniem usług sieciowych WMS oraz
WFS zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1472 z późn. zm.).
Podstawą budowy Geoportalu jest zasób, którym dysponują Powiatowe Ośrodki Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (EGiB, GESUT, BDOT500). Dane mają być pobierane z PODGiK za
pomocą usługi WFS. Pozyskanie danych powiatowych Umożliwienie pobierania danych należy do
zadań Zamawiającego, który odpowiada za ich przekazanie Wykonawcy. Oprócz danych powiatowych
Wykonawca zasili system danymi geoprzestrzennymi posiadanymi przez Zamawiającego w postaci
cyfrowej w tym danymi, w tym Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
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Gmina Olesno korzysta, na podstawie udzielonego upoważnienia, z aplikacji EMUiA udostępnionej
przez Głównego Geodetę Kraju. Wykonawca zaimportuje przekazane przez Zamawiającego dane
pochodzące z systemu EMUiA do systemu dziedzinowego i dostarczy narzędzia umożlwiające
wyświetlania i analizowanie danych.
Zamawiający wymaga aby wdrażany system miał możliwość wymiany danych pomiędzy wydziałami
UMO oraz udostępniania tych danych w ramach wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów.

3.4.1.1 Funkcje ogólne Geoportalu
Geoportal musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
Z7.1.

Z7.2.
Z7.3.
Z7.4.

Z7.5.

Z7.6.
Z7.7.

Z7.8.

Wymaga się, aby portal był oprogramowaniem serwerowym dostępnym poprzez
przeglądarkę internetową dla użytkowników zewnętrznych (Internet) oraz dla użytkowników
wewnętrznych poprzez lokalną sieć LAN.
Portal ma być dostępny pod indywidualnym adresem WWW.
Portal musi bazować na podkładzie mapowym prezentującym obszar minimum całego miasta
i gminy.
Geoportal musi zawierać część informacyjną, opisującą działalność Zamawiającego
w obszarze GIS/SIP, zawierającą wszystkie informacje dostępne bez logowania użytkownika,
powiązana graficznie i tematycznie z Geoportalem. Część informacyjna musi zawierać
informacje dotyczące danych przestrzennych.
Część informacyjna musi być dostępna i prawidłowo wyświetlana na urządzeniach mobilnych
wyposażonych w przeglądarkę HTML oraz zapewniających wparcie techniczne dla
wykorzystywanych technologii wykonania serwisów internetowych.
Część informacyjna musi działać w oparciu o kodowanie UTF-8.
W części informacyjnej mają znaleźć się odniesienia do następujących usług:
a) mapa – widok umożliwiający użytkownikowi utworzenie dowolnej kompozycji portalu ze
wszystkich zgromadzonych danych / warstw - link prowadzący bezpośrednio do widoku
mapy,
b) zasoby do pobrania - możliwość udostępnienia otwartych danych przestrzennych.
Geoportal musi umożliwiać publikowanie danych przestrzennych ze szczególnym
uwzględnieniem danych planistycznych stanowiących:
a) Przestrzenne i opisowe dane rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki
organizacyjne urzędu m.in.: rejestr miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie granic oraz stref zagospodarowania obowiązujących planów,
dane adresowe z bazy EMUiA w zakresie punktów adresowych i osi ulic,.i inne.
b) Przestrzenne i opisowe dane rejestrów publicznych innych podmiotów realizujących
zadania publiczne m.in.: rejestr ewidencji gruntów i budynków – EGiB, rejestr
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, baza danych obiektów
topograficznych – BDOT500, rejestr TERYT i inne.
c) Przestrzenne i opisowe dane obce pozyskane w drodze wymiany danych lub innej
współpracy za pomocą różnych usług sieciowych oraz plików wymiany danych np. WMS,
WFS, GML, SHP, m.in.: państwowy rejestr granic – PRG, rejestr obszarów chronionych –
GDOŚ, mapy topograficzne z Geoportalu krajowego (geoportal.gov.pl),m.in.: WMS, WFS i
inne.
d) Geoportal musi umożliwiać dodawanie danych za pomocą usług sieciowych
WMS/WMTS/WFS z zewnętrznych źródeł zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 marca
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1472 z późn. zm.).
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Z7.9.

Z7.10.
Z7.11.

Z7.12.
Z7.13.
Z7.14.

Geoportal musi umożliwiać udostępnianie danych własnych na zewnątrz (eksport danych)
w dowolnych formatach m.in. shp, gml, csv, oraz poprzez generowanie linków WMS/WFS do
dowolnie wybranych danych w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1472 z późn. zm.).
Geoportal musi umożliwiać klientom UMO na dokonanie wszystkich czynności niezbędnych
pobrania danych przestrzennych za pomocą udostępnionych usług sieciowych WMS i WFS.
W widoku mapy Geoportal musi umożliwiać co najmniej:
a) Zbliżanie i oddalanie realizowane poprzez operację kółkiem myszki lub suwakiem,
podawanie wielkości skali lub poprzez dedykowane przyciski dostępne w oknie mapy.
b) Przesuwanie mapy.
c) Powrót do poprzedniego lub następnego widoku mapy.
d) Przejście do pełnego widoku mapy.
Geoportal musi umożliwiać zmianę podkładów mapowych - np. ortofotomapa (jeśli są one
dostępne).
Geoportal mapowy musi umożliwiać dokonywanie pomiarów na mapie: odległości oraz
powierzchni.
Geoportal od strony administratora musi umożliwiać m.in. dodawanie gotowych nowych
warstw do okna mapy, grupowanie warstw, określanie ich symbolizacji widocznej w oknie
mapy.

3.4.1.2 Funkcje zarządzania terenami inwestycyjnymi
Z7.15. Wsparcie obsługi inwestorów, link – łatwe przejście do e-usług, formularz kontaktowy, dane
kontaktowe.
Z7.16. Prezentacja na mapie wszystkich terenów inwestycyjnych zgodnie z numeracją.
Z7.17. Prezentacja różnych informacji o każdym z terenów.
Z7.18. Prezentacja przebiegu mediów, dróg (z możliwościami rozbudowy).
Z7.19. Prezentowanie lokalizacji inwestorów w strefie wraz z danymi.
Z7.20. Udostępnianie informacji o numerze i powierzchni ewidencyjnych działek inwestycyjnych.
Z7.21. Portal umożliwiający w widoku wykonanie następujących operacji:
a) przybliżanie,
b) oddalanie,
c) przełączenie na widok satelitarny,
d) widok wysokości nad poziomem morza,
e) pokazanie otoczenia strefy gospodarczej (miejscowości wokół strefy).

3.4.1.3 Funkcje zarządzania MPZP
Z7.22. Możliwość podglądu działek.
Z7.23. Możliwość prowadzenia obowiązujących rejestrów MPZP w formie tabelarycznej i mapowej.
Z7.24. Możliwość prowadzenia rejestru obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), w formie tabelarycznej i mapowej.
Z7.25. Możliwość wyszukiwania działek ewidencyjnych wraz z automatycznym odczytywaniem
kompletnych informacji o zagospodarowaniu przestrzennym i kierunkach zagospodarowania
działki.
Z7.26. Możliwość uzyskania informacji o zagospodarowaniu przestrzennym działki na podstawie
informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3.4.1.4 Aplikacja GIS
Aplikacja GIS musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
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Z7.27. Aplikacja GIS musi mieć możliwość wykorzystywania funkcji ogólnych, funkcji dziedzinowych,
okna danych wykorzystywanych w aplikacjach GIS, okna mapy oraz dedykowanej
wyszukiwarki danych.
Z7.28. Wyszukiwarka danych musi pozwalać na wybranie przedmiotowej działki ewidencyjnej oraz
obrębu ewidencyjnego i/lub adresu oraz przybliżania widoku mapy do wyszukanego obiektu
oraz na wyświetlaniu wszystkich informacji zapisanych do przedmiotowej działki
ewidencyjnej.
Z7.29. Aplikacja GIS musi być wspomagana słownikami generowanymi automatycznie lub
definiowanymi przez Administratora systemu.
Z7.30. Aplikacja GIS musi umożliwiać prowadzenie rejestru ofert inwestycyjnych w postaci relacyjnej
bazy danych (forma tabelaryczna i mapowa).
Z7.31. Aplikacja GIS musi umożliwiać zapisanie informacji o: numerach działek ewidencyjnych, które
dotyczą oferty inwestycyjnej, obrębie ewidencyjnym, adresie terenu oferty inwestycyjnej
(miejscowość, ulica, numer porządkowy), informacji o powierzchni terenu, rodzaju terenu
inwestycyjnego (teren przygotowany pod inwestycję, teren planowany pod inwestycję, teren
przygotowany i planowany pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe, teren inwestycji
budowlanych już zrealizowanych, innych), obecnej funkcji terenu, obecnym charakterze
terenu, obecnym podmiocie własnościowym terenu, nazwie nieruchomości, sposobie
udostępniania nieruchomości, cenie nieruchomości, stronie www, opisie nieruchomości,
atrybutach nieruchomości, elementach infrastruktury technicznej występujących w obszarze
nieruchomości, danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa, miejscowość, ulica, numer
budynku, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon, e-mail) oraz umożliwiać
wprowadzenie dowolnego opisu wraz z załącznikami. Dodatkową opcją musi być możliwość
zaznaczenia na mapie ofert: hal produkcyjnych, powierzchni biurowych i innych dowolnych
kategorii ofert.
Z7.32. Aplikacja GIS musi umożliwiać zapisywanie informacji o numerze działki/działek
ewidencyjnych poprzez wybór obrębu ewidencyjnego a następnie wpisanie numeru
działki/działek ewidencyjnych.
Z7.33. Aplikacja GIS Moduł musi posiadać opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów
działek ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie część szukanego
ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%.
Z7.34. Aplikacja GIS musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie.
Z7.35. Aplikacja GIS musi umożliwiać zapisywanie załączników graficznych do konkretnych ofert
inwestycyjnych poprzez nazwanie załącznika i wskazanie lokalizacji pliku na dysku
użytkownika.
Z7.36. Aplikacja GIS musi importować załączony przez użytkownika plik bezpośrednio do modułu
tak, aby w przypadku usunięcia wskazanego pliku z dysku było możliwe jego późniejsze
odtworzenie z poziomu modułu.
Z7.37. Aplikacja GIS musi umożliwiać wyświetlanie wszystkich informacji o obiektach zapisanych w
bazie danych dla wybranej warstwy w oddzielnym oknie.
Z7.38. Aplikacja GIS musi umożliwiać przeglądanie zawartości rejestru ofert inwestycyjnych poprzez
filtrację danych po co najmniej: numerach działek ewidencyjnych, które dotyczą oferty
inwestycyjnej, informacji o powierzchni terenu, obecnej funkcji terenu, obecnym charakterze
przeznaczeniu terenu (np. tereny inwestycyjne (przemysł, usługi), hale produkcyjno magazynowe, powierzchnie biurowe, oferty dla sektora turystycznego, inne), obecnym
podmiocie własnościowym terenu, nazwie nieruchomości, sposobie udostępniania
nieruchomości, cenie nieruchomości.
Z7.39. Aplikacja GIS musi umożliwiać sortowanie danych zawartych w tabeli rejestru z możliwością
sortowania danych po każdej wartości pola rejestru.
Z7.40. Aplikacja GIS musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów poprzez wpisanie fragmentu dowolnej
wartości zapisanej w module z opcją autopodpowiedzi tak, aby zapewnić wyszukiwanie z
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podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków
w postaci np. %tekst%.
Aplikacja GIS musi umożliwiać przybliżanie się okna mapy do wskazanego w tabeli rejestru
obiektu.
Aplikacja GIS musi umożliwiać wyświetlanie obiektów w tabeli rejestru wszystkich lub tylko
wybranych.
Aplikacja GIS musi wyświetlać oferty inwestycyjne w postaci mapowej prezentując
rozmieszczenie ofert na terenie gminy w odniesieniu do działek ewidencyjnych.
Aplikacja GIS musi wyświetlać oferty inwestycyjne w postaci mapowej poprzez klasyfikację
rodzaju ofert.
Aplikacja GIS musi wyświetlać oferty inwestycyjne w postaci mapowej na podkładach planu
miasta, ortofotomapy, danych rastrowych i/lub wektorowych dotyczących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i/lub studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
mapy ewidencyjnej, uzbrojenia terenu oraz mapy zasadniczej z pełną treścią.
Aplikacja GIS musi umożliwiać generowanie kart informacyjnych na temat wybranego
obszaru w postaci danych tekstowych oraz mapy, z możliwością wyboru dowolnych danych
wektorowych wykorzystywanych w module, również danych innych modułów dziedzinowych.
Aplikacja GIS musi prezentować na mapie zarejestrowane w rejestrze obiekty w odniesieniu
do działek ewidencyjnych poprzez klasyfikację rodzaju zarejestrowanego obiektu oraz
z wyświetleniem dowolnej etykiety wybranej spośród danych zapisanych w rejestrze bądź
stworzonej osobiście.
Aplikacja GIS musi mieć możliwość wprowadzenia dowolnej liczby innych dodatkowych
warstw wektorowych, rastrowych, WMS i WFS.
Aplikacja GIS musi umożliwić automatyczne generowanie gotowej karty inwestycyjnej.
Aplikacja GIS musi automatycznie uzupełniać informacje karty inwestycyjnej na podstawie
danych zapisanych w rejestrze ofert inwestycyjnych.
Aplikacja GIS musi umożliwiać generowanie karty dla dowolnie wybranego obszaru również
poprzez wybranie obszaru z okna mapy.
Aplikacja GIS musi umożliwiać dodanie informacji opisowych do karty inwestycyjnej terenu
dotyczących: np. mocnych stron terenu, odległości od ważnych ośrodków, informacji o
wsparciu inwestorów, dodatkowy opis. Wszystkie elementy karty inwestycyjnej terenu
zostaną szczegółowo wskazane przez Zamawiającego.
Aplikacja GIS umożliwi dodanie dodatkowych załączników graficznych (map, zdjęć) do karty
inwestycyjnej terenu.
Aplikacja GIS automatycznie doda dane dotyczące jednostki gminnej, herb jednostki do karty
inwestycyjnej terenu.
Aplikacja GIS musi automatycznie dodać do karty inwestycyjnej mapę z lokalizacją wybranego
terenu inwestycyjnego na podstawie danych wektorowych wykorzystywanych w module,
mapę z przebiegiem uzbrojenia terenu oraz zdjęcia terenu.
Aplikacja GIS musi automatycznie generować gotową kartę inwestycyjną do pliku w formacie
pdf.
Aplikacja GIS musi umożliwiać wybranie oferty poprzez bezpośrednie wskazanie
działki/działek ewidencyjnych w oknie mapy.
Aplikacja GIS musi umożliwiać wybór kilku działek jednocześnie.
Aplikacja GIS musi umożliwiać zapisywanie załączników. Ważnym jest, aby wszystkie
dostępne elementy mapy ofert inwestycyjnych były zapisywane jako załącznik graficzny.
Aplikacja GIS musi importować załączony przez użytkownika plik bezpośrednio do modułu
tak, aby w przypadku usunięcia wskazanego pliku z dysku było możliwe jego późniejsze
odtworzenie z poziomu modułu.
Aplikacja GIS musi umożliwiać automatyzację wyszukiwania działek ewidencyjnych wraz
z podaniem informacji o działce w następujący sposób:
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a) szybkie wyszukiwanie działki ewidencyjnej poprzez wybór z listy – możliwość wyboru
działek ewidencyjnych poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego, a następnie wpisanie
numeru działki,
b) szybkie wyszukiwanie działki ewidencyjnej poprzez wybór z okna mapy – możliwość
wyboru działek ewidencyjnych poprzez bezpośrednie zaznaczenie jednej lub więcej
działek ewidencyjnych na mapie.
Aplikacja GIS musi posiadać opcję autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerów działek
ewidencyjnych tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu
znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%.
Aplikacja GIS musi po wybraniu numeru działki ewidencyjnej przeskalować okno mapy do
zasięgu wybranej działki i podświetlić obiekt na mapie.
W przypadku, gdy działka ewidencyjna zawiera się w pozostałych dostępnych w systemie
danych przestrzennych, Aplikacja GIS musi odczytać wskazane atrybuty na podstawie danych
zawartych w tabelach atrybutów i podać ich wartość.
Aplikacja GIS musi umożliwiać odczytywanie atrybutów dostępnych w systemie danych
przestrzennych zawierających się w obszarze wybranej działki ewidencyjnej musi umożliwiać
wybór dowolnej, nielimitowanej liczby pozycji warstw wektorowych, z których będą
odczytywane informacje o wskazanej działce ewidencyjnej.
Aplikacja GIS musi umożliwiać połączenie bazy EMUiA lub zasilanie danych z bazy EMUiA
w celu wyszukiwania i odczytywania informacji o obiektach.
W przypadku danych pochodzących z bazy EMUiA, aplikacja GIS musi umożliwiać
wyszukiwanie adresu z uwzględnieniem opcji autopodpowiedzi przy wpisywaniu tak, aby
zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności
stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%.
W przypadku wpisania wyszukiwanego adresu, Aplikacja GIS musi automatycznie
przeskalować okno mapy do zasięgu wybranego adresu i umożliwić wyświetlanie informacji
o działce na podstawie dostępnych w systemie danych przestrzennych zawierających się
w obszarze działki ewidencyjnej zgodnie z działaniem opisanym ww. punktach.
Aplikacja GIS musi umożliwiać wyszukiwanie działek ewidencyjnych poprzez wskazanie
obrębu ewidencyjnego z rozwijanej listy numerów i nazw obrębów ewidencyjnych oraz
poprzez wpisanie numeru działki ewidencyjnej z opcją autouzupełniania numerów działek
ewidencyjnych
Aplikacja GIS musi umożliwiać wyszukiwanie adresu z opcją autouzupełniania miejscowości,
nazwy ulicy oraz numeru budynku.
Aplikacja GIS musi umożliwiać odczytywanie informacji o atrybutach danych przestrzennych
na następujących zasadach:
a) Atrybuty (opisy) muszą być wyświetlane na mapie w postaci pływającego okna (dymek)
oraz w postaci wyskakującego okna (pop-up). Wskazanie obiektu musi odbywać się
poprzez zatrzymanie kursora nad wybranym obiektem (dymek) lub kliknięcie obiektu
(pop-up).
b) Wyświetlane atrybuty (opisy) muszą obejmować atrybuty wszystkich obiektów
pochodzących z różnych, wyświetlanych aktualnie warstw wektorowych. Wskazanie
obiektu musi odbywać się poprzez kliknięcie kursorem w wybrany obiekt.
c) Wyświetlane atrybuty (opisy) muszą uwzględniać konfigurację atrybutów ustaloną przez
Administratora.
d) Możliwość podglądu i pobierania załączników zapisanych w atrybutach wybranego
obiektu.
Aplikacja musi udostępniać narzędzie wykonywania różnorodnych pomiarów wyznaczonych
przez użytkowników na mapie m.in. odległość, długość, powierzchnia.
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Z7.73. Aplikacja musi udostępniać narzędzie minimapy wyświetlające aktualne miejsce na mapie na
tle całej gminy z uwzględnieniem ustawień skonfigurowanych przez administratora.
Z7.74. Aplikacja musi udostępniać narzędzie do generowania linku do wybranego obiektu na mapie.
Z7.75. Aplikacja musi umożliwiać włączanie i wyłączanie okna interaktywnej legendy.
Z7.76. Aplikacja musi umożliwiać wyświetlanie wybranego rejestru danych przestrzennych
obowiązkowo uwzględniając, że:
a) rejestr musi pokazywać atrybuty wybranego rejestru danych przestrzennych,
b) okno rejestru musi mieć możliwość wyszukiwanie obiektów,
c) okno rejestru musi mieć możliwość sortowania danych wg poszczególnych pól,
d) okno rejestru musi umożliwiać odczytywanie załączników zapisanych do obiektów.
Z7.77. Aplikacja GIS musi umożliwiać przybliżanie widoku mapy do zasięgu wybranego rejestru
danych przestrzennych.
Z7.78. Aplikacja GIS musi umożliwiać zmianę mapy podkładowej z listy obejmującej m.in. mapę
ogólnogeograficzną, ortofotomapę i inne dostępne warstwy podkładowe.
Z7.79. Aplikacja GIS musi umożliwiać włączanie i wyłączanie dodatkowych warstw tematycznych
pobieranych poprzez usługi WMS i WFS, np. obszary chronione GDOŚ.
Z7.80. Aplikacja GIS musi udostępniać narzędzie umożliwiające wydruk mapy do formatu HTML oraz
PDF z poprzez m.in. określenie tytułu mapy, wybór odpowiednich warstw mapy i inne.

4. Wymagania wdrożeniowe
4.1 Prace wdrożeniowe
Wykonawca w ramach zamówienia wykona prace niezbędne do poprawnego uruchomienia
dostarczanych systemów. Prace wdrożeniowe obejmują niezbędny zakres prac instalacyjnokonfiguracyjno-integracyjnych wraz z migracją danych dla obszarów dla których są konieczne ze
względu na ich uwzględnienie w związku z wdrażanymi rozwiązaniami i e-usługami oraz
oprogramowaniem.

4.2 Szkolenia
Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie niezbędnym do uruchomienia wdrażanego
rozwiązania. Minimalna liczba godzin szkoleniowych wynosi 100, w tym dla Części 1.: 91 godzin (7
grup szkoleniowych), dla Części 2.: 9 godzin (1 grupa szkoleniowa). Szkolenia mogą być
przeprowadzane w grupach max 10 osobowych. Wykonawca zapewni szkolenia zarówno dla
pracowników merytorycznych jak i administratorów wdrażanego rozwiązania.
W1. Szczegółowy plan szkolenia wraz z harmonogramem przygotowany zostanie na etapie
przygotowania harmonogramu realizacji prac.
W2. Wykonawca na etapie uzgadniania materiałów szkoleniowych przekaże minimalne wymagania,
jakie powinni spełniać oddelegowani przez Zamawiającego, uczestnicy szkolenia
W3. Do każdego modułu wspomagającego obsługę obszarów działalności urzędu, Zamawiający
wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli
W4. Szkolenia będą prowadzone w siedzibie zamawiającego na sprzęcie dostarczonym przez
Wykonawcę (laptopy) w godzinach pracy Zamawiającego w terminach uzgodnionych
wcześniej. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy na potrzeby szkoleń rzutnik oraz
ekran.
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W5. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń
tradycyjnych
W6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu film instruktażowy prezentujący poszczególne etapy
szkolenia i obsługi nowej platformy i poszczególnych aplikacji.
W7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie szkoleń grupowych, w grupach do 10 użytkowników
oraz szkoleń indywidualnych przy stanowiskowych.
W8. Wykonawca przeszkoli osoby pełniące obowiązki administratorów wskazanych przez
Zamawiający w zakresie zarządzania użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i
odtwarzania danych.
W9. Wykonawca zapewni przeszkolenie administratora wskazanego przez Zamawiającego w
zakresie administracji i konfiguracji zaoferowanego systemu bazodanowego. Szkolenie musi
obejmować co najmniej instalację, konfigurację bazy danych, obsługę narzędzi administratora,
architekturę systemu, zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, integralności i
zabezpieczenia przed utratą danych, przywracaniem danych po awarii.
W10. Uzgodnieniu pomiędzy stornami podlegają:
 Minimalne wymagania dla uczestników szkoleń,
 Harmonogram szkoleń grupowych i indywidualnych,
 Materiały szkoleniowe dla szkoleń grupowych,
 Listy obecności ze szkoleń grupowych i indywidualnych,
 Protokoły odbioru dot. Szkoleń.

4.3 Formularze elektroniczne ePUAP
Wykonawca w ramach zamówienia wykona i uruchomi wszystkie karty usług i formularze
elektroniczne ePUAP celem wdrożenia e-usług wymienionych w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć
źródła odwołania.22.
W ramach projektu i w okresie gwarancji Wykonawca zapewni poprawne działanie formularzy
elektronicznych z wyłączeniem sytuacji za które nie odpowiada (błędy ePUAP, zmiany technologii
ePUAP wymagające budowy kompletnie nowych formularzy). Publikacja formularzy na ePUAP
realizowana będzie przez Wykonawcę w okresie realizacji umowy. Wykonawca przeszkoli minimum 3
pracowników Zamawiającego w zakresie wprowadzania nowych formularzy na platformę ePUAP.

5. Gwarancja i Asysta techniczna
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczone oprogramowanie (systemy)
na okres minimum:
 36 miesięcy (dla części 1.),
 60 miesięcy (dla części 2.),
lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą od daty podpisania protokołu końcowego.

5.1 Gwarancja
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad kolejnych wersji systemów.
2. Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę konsultantów do zapewnienia ciągłości usługi
gwarancji.
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3. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni wszelkie modyfikacje wynikające ze zmian
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego:
a) usuwania błędów z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących konsekwencją
wystąpienia: błędu w systemach, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego lub
instalacyjnego, błędu w dokumentacji administratora lub w dokumentacji użytkownika,
błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;
b) usuwania błędu związanych z realizacją usługi wdrożenia systemów;
c) usuwania błędów spowodowanych aktualizacjami systemów.
5. Obsługa gwarancyjna nie obejmuje:
a) usuwania błędów powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji systemów przez
Zamawiającego;
b) dokonywania modyfikacji systemów na życzenie Zamawiającego, jeśli modyfikacje takie
nie są związane ze zmianami w przepisach prawa powszechnie obowiązującego
związanych bezpośrednio z jego funkcjonowaniem.
6. Wykonawca musi informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach i poprawkach
systemów.
7. Wykonawca zapewnia dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów nie później
niż w dniu ich wejścia w życie, o ile vacatio legis dla tych przepisów nie będzie krótsze niż 30
dni, chyba że strony ustalą inaczej.
8. Zgłoszenia będą klasyfikowane na Błędy: Krytyczne, Poważne i Inne (Błąd Krytyczny–oznacza
sytuację, w której co najmniej jedna komórka organizacyjna UMO w ogóle nie może
realizować swojej funkcji statutowej przy pomocy systemów, lub żadna z funkcji statutowych
urzędu nie może być w pełni zrealizowana przy pomocy systemów na skutek ujawnienia się
błędu. Błąd Poważny–oznacza sytuację, w której co najmniej jedna komórka organizacyjna
UMO napotyka w systemach na ograniczenia ilościowe lub funkcjonalne uniemożliwiające
realizację pełnego zakresu jej funkcji statutowej przewidzianego do realizacji przy pomocy
systemów na skutek ujawnienia się błędu. Błąd Inny – oznacza sytuację, w której
przeprowadzenie określonych operacji w systemach jest niemożliwe, lub daje niepoprawny
rezultat na skutek ujawnienia się błędu, jednak nie uniemożliwia realizacji funkcji
statutowych przez komórki organizacyjne lub cały UMO).
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia błędów w następujących terminach:
a) Błąd Krytyczny – przystąpienie do usuwania błędu, w tym przedstawienie sposobu
działania w ciągu 24 godzin, a usunięcie błędu w ciągu 4 dni kalendarzowych od chwili
zaakceptowania przez strony sposobu działania.
b) Błąd Poważny – przystąpienie do usuwania błędu, w tym przedstawienie sposobu
działania w ciągu 24 godzin, a usunięcie błędu w ciągu 10 dni kalendarzowych od chwili
zaakceptowania przez strony sposobu działania.
c) Błąd Inny – rozwiązanie nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia
błędu.
10. W każdym przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić inny czas dostarczenia
rozwiązania, niż określono w warunkach gwarancji. W takim przypadku niezbędne jest
potwierdzenie ustalonego terminu w formie pisemnej, faksem lub e-mailem.

5.2 Asysta techniczna
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył asystę techniczną przez okres minimum 36
miesięcy lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą od daty podpisania protokołu końcowego.
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2. Wykonawca zapewni usługę wsparcia użytkowników udostępniając:
a) usługę typu helpdesk, udostępnioną pod adresem e-mail i numerem telefonu,
b) portal typu helpdesk – dostępny on-line w trybie 24/7/365, gdzie będą publikowane
statusy zgłoszeń. Przez portal ten będą mogły być dokonywane zgłoszenia błędów.
3. Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego,
merytorycznego oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego
z wymaganiami zamówienia. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do udzielania
odpowiedzi na pytania Użytkowników i Administratorów związane z bieżącą eksploatacją
systemów.
4. Wykonawca zapewni w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze obecność specjalistów
mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji systemów.

6. Wymagana dokumentacja
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Dokumentacji i Kodów źródłowych i ich jej aktualizacji
w trakcie trwania Umowy.

6.1 Wymagania ogólne
1. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy kodów źródłowych,
języka SQL, fragmentów kodów oprogramowania.
2. Każda dokumentacja dostarczona i powstała w wyniku realizacji zamówienia i przekazana
Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający ma
prawo udostępniać Dokumentację osobom trzecim w sposób nie naruszający praw
autorskich.
3. Aktualizacja dokumentacji następuje po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian
w oprogramowaniu nie rzadziej niż raz na kwartał (lub rzadziej, jeśli w oprogramowaniu nie
zostały wprowadzone zmiany).
4. Wykonawca dostarczy szczegółową dokumentację komponentów firm trzecich użytych
w dostarczanych systemach, w tym także dostarczaną przez ich producentów. Dokumentacja
ta może występować w języku angielskim, jeśli nie jest dostępne tłumaczenie na język polski.
5. Dokumentacja musi być dostarczona w jednym egzemplarzu w formie papierowej
i elektronicznej (.pdf, .doc) na nośniku elektronicznym, w postaci umożliwiającej uzyskanie jej
wydruku przy pomocy powszechnie używanych narzędzi.
6. Dokumentacja musi gwarantować kompletność dokumentu rozumianą jako pełne, bez
wyraźnych i ewidentnych braków, przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość
z danego rozpatrywanego zakresu zagadnienia.
7. Zawartość dokumentacji musi być zgodna z dostarczonymi systemami.

6.2 Dokumentacja administratora
1. Dokumentacja administratora systemów musi opisywać kolejność czynności i zakres
możliwych do wprowadzenia danych oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych
i awaryjnych.
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2. Dokumentacja administratora musi być dostępna w postaci elektronicznej umożliwiającej
przeszukiwanie oraz odnajdywanie konkretnych tematów.
3. Dokumentacja administratora obejmować będzie, co najmniej:
a) szczegółową (krok po kroku) instrukcję instalacji i konfiguracji systemów,
b) opis parametrów instalacyjnych i konfiguracyjnych systemów wraz z opisem
dopuszczalnych wartości i ich wpływem na działanie systemów,
c) szczegółową (krok po kroku) instrukcję wgrywania nowych wersji systemów,
d) szczegółowy opis możliwych do zastosowania ról i uprawnień wraz z ich wpływem na
działania systemów,
4. W skład dokumentacji administratora musi wchodzić w szczególności dokumentacja szyny
integracyjnej (ESB).

6.3 Dokumentacja użytkownika
1. Wykonawca dostarczy dokumentację użytkownika oraz opis ścieżek postępowania.
2. Dokumentacja użytkownika musi zawierać opis pełnej funkcjonalności systemów w sposób
przejrzysty umożliwiający samodzielne użytkowanie systemów.
3. Dokumentacja musi opisywać kolejność czynności i zakres możliwych do wprowadzenia
danych oraz sposób postępowania w sytuacjach szczególnych.
4. Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja użytkownika, w tym ścieżki postępowania
zostaną przygotowane w sposób umożliwiający Zamawiającemu dodanie ich, jako odrębnych
artykułów do bazy wiedzy.

6.4 Dokumentacja powykonawcza
1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach zamówienia dokumentację
powykonawczą systemów.
2. Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona w języku polskim chyba, że dotyczy
oprogramowania narzędziowego obcego pochodzenia, wykorzystywanego w systemach, dla
którego nie jest dostępna dokumentacja w języku polskim. W takim przypadku dokumentacja
może zostać przekazana w języku angielskim.
3. Aktualizacja dokumentacji powykonawczej następuje w okresie przewidzianym dla asysty
technicznej po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian w oprogramowaniu (co najmniej raz
na kwartał lub rzadziej, jeśli w oprogramowaniu nie zostały wprowadzone zmiany).
4. Załącznikiem do dokumentacji powykonawczej musi być dokumentacja kodu źródłowego.
5.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą, która musi być
sporządzona zgodnie z poniższym szablonem, przy czym szablon może zostać uzupełniony
o dodatkowe elementy przez Wykonawcę:
1. Wstęp
2. Cel dokumentu
3. Słowniki
4. Terminy i skróty specyficzne dla systemu
5. Używane skróty technologiczne
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6. Używane terminy
7. Rodzaje środowisk systemu
8. Projekty poszczególnych środowisk
9. Architektura systemów (opisy wraz ze szczegółowymi schematami graficznymi)
9.1.

architektura sieciowa systemów,

9.2.

platforma aplikacyjna,

9.3.

zależność pomiędzy wszystkimi elementami (systemami).

10. Usługi:
10.1. aplikacyjne,
10.2. bazodanowe,
10.3. systemy operacyjne.
11. Opis każdego z WebSerwisów i/lub plików wymiany wraz ze wskazaniem danych
wejściowych oraz danych wyjściowych
12. Opis przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami i ich modułami wraz ze
schematami graficznymi
13. Wykaz wszystkich słowników
14. Sprzęt i oprogramowanie wymagane do funkcjonowania systemów:
14.1. rodzaje użytkowników systemów,
14.2. stacje klienckie,
14.3. oprogramowanie,
14.4. urządzenia peryferyjne.
15. System backup’u:
15.1. koncepcja rozwiązania,
15.2. wymagania środowiska dla systemu backupowego,
15.3. wymagania na polityki tworzenia kopii bezpieczeństwa,
15.4. zabezpieczane elementy środowiska,
16. system zabezpieczeń danych,
16.1. koncepcja rozwiązania,
16.2. wymagania środowiska dla systemu zabezpieczeń danych,
16.3. sposób odtwarzania poszczególnych systemów.
17. Sposób instalacji i konfiguracji systemów:
17.1. wykaz parametrów systemów wraz z podaniem możliwych ich wartości
z określeniem konsekwencji ich ustawienia,
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17.2. szczegóły ustawień parametrów środowiska dla systemów,
17.3. sposób zmiany ustawień parametrów środowiska systemów.
18. Wymagania środowiska dla systemu wirtualizacji zasobów:
18.1. koncepcja rozwiązania wirtualizacji zasobów,
18.2. wykaz wymaganych maszyn wirtualnych,
18.3. wymagania środowiska dla systemu zarządzania infrastruktury serwerowej
oraz aplikacyjnej.
19. Sposób realizacji systemu monitorowania usług
20. Opis przypadków użycia niezbędnych do zarządzania systemami (Opis w tym punkcie
jest odrębnym dokumentem przygotowanym przez Wykonawcę, w którym może
odwoływać się zapisów dokumentacji technicznej)
21. Opis infrastruktury fizycznej:
21.1. serwery,
21.2. macierz dyskowa.
22. Możliwości współpracy systemów z platformami sprzętowymi i systemowymi
23. Wymagane licencje – wykaz niezbędnych licencji

6.5 Dokumentacja migracji danych
1. Szczegółowy opis procedury wykonania migracji i weryfikacji danych (w tym opis produktów
przejściowych i końcowych migracji danych)
2. Określenie źródeł migracji danych
3. Analiza danych źródłowych i określenie sposobu migracji danych.
4. Opis narzędzi do migracji danych
5. Wyniki migracji danych

6.6 Testy bezpieczeństwa
Celem przeprowadzenia testów bezpieczeństwa jest umożliwienie Zamawiającemu zweryfikowania,
czy wdrażane systemy spełniają wymagania w zakresie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
m.in. bezpieczeństwo w zakresie tworzenia kopii zapasowych jak i w zakresie gwarantującym
eksploatację systemów w sposób zapewniający bezpieczeństwo informacji rozumiane jako: poufność,
integralność i dostępność, przy uwzględnieniu autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i
niezawodności. Pozwolą one zatem zweryfikować m.in. procedury zabezpieczenia danych (backup i
przywrócenie danych) przed ich wdrożeniem produkcyjnym.
Testy bezpieczeństwa zostaną przeprowadzone poprzez wykonanie przygotowanych przez
Wykonawcę scenariuszy testowych z poziomu wdrażanych systemów. Dostarczone scenariusze
obejmą m.in. testy sprawdzające odporność systemu na nieautoryzowaną ingerencję w treść
przechowywanych dokumentów, oraz poprawność działania narzędzi do backupu i przywracania
danych, zarówno w formie backupu pełnego jak i przyrostowego.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Próba wielokrotnego zalogowania się błędnymi danymi przez użytkownika
Próba zmiany treści pisma przychodzącego podpisanego certyfikatem
Weryfikacja procedury backupu danych – backup pełny
Próba usunięcia użytkownika oraz próby ponownego utworzenia o tym samym loginie
Zmiana danych konfiguracyjnych (połączenie do bazy danych) oraz próba połączenia się do
systemów
Testy bezpieczeństwa integralności danych (integralność alokacji, integralność bazy,
integralność katalogowania, integralność ograniczeń, integralność tabeli widoków)
Próba ataku metodą SQL Injection
Reakcja na dane nieodpowiednie do typu pól oraz przepełnienie bufora danych
Utworzenie skompresowanej kopii zapasowej

7. Funkcjonalność systemów obecnie eksploatowanych
Poniżej opisano obecną funkcjonalność SZ UMO, która musi być zachowana w przypadku wymiany
obecnie wykorzystywanego systemu na inny.

7.1 Wymagania dla obszaru budżetowo-sprawozdawczego
1.
2.
3.
4.

5.

6.

System musi umożliwiać tworzenie budżetu zarówno w układzie klasycznym, jak i
zadaniowym.
System musi umożliwiać planowanie zadań budżetowych na dowolny okres.
System musi umożliwiać tworzenie zadań na wielu poziomach (zadania nadrzędne i
podrzędne).
System musi posiadać możliwość wprowadzenia do każdego zadania następujących
parametrów (nazwy, celu realizacji -wraz z określeniem priorytetu, jednostki nadzorującej
zadanie, jednostek realizujących zadanie, będącego przedsięwzięciem ujętym w wieloletniej
prognozie finansowej, dziedziny, kategorii, zadania strategicznego, wskaźników/mierników,
opisu dodatkowego, okresu realizacji w podziale na planowaną datę rozpoczęcia, datę
rozpoczęcia, planowaną datę zakończenia, datę zakończenia, priorytety, typ zadania).
System musi umożliwiać wprowadzanie planu na rok budżetowy, przy wymaganych
elementach
a) dysponent środków budżetowych,
b) klasyfikacja budżetów wraz z możliwością wprowadzenia pozycji paragrafu,
c) źródła finansowe,
d) zadanie budżetowe wraz z przedsięwzięciem oraz możliwością uruchomienia
trzeciego poziomu dla wybranych jednostek.
System musi zapewniać użytkownikom, w zależności od nadanych uprawnień, możliwość
korzystania ze słowników budżetowych przy wymaganych słownikach budżetowych:
a) słownik klasyfikacji budżetowej z informacjami o działach, rozdziałach, paragrafach
i pozycjach paragrafów definiowanych przez użytkowników,
b) słownik klasyfikacji strukturalnej zawierający klasyfikację strukturalną,
c) słownik źródeł finansowania,
d) słownik uniwersalny, definiowalne przez użytkownika.
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

System musi pozwalać na wprowadzenie do każdego zadania parametrów.
a) nazwa,
b) cel realizacji (wraz z określeniem priorytetu),
c) jednostka nadzorująca zadanie,
d) jednostka realizująca zadanie,
e) dziedzina,
f) kategoria,
g) opis dodatkowy.
System musi zapewniać możliwość wprowadzenia przez użytkowników merytorycznych kwot
planu budżetu oraz zmian budżetowych tylko w ramach otwartych zmian.
System musi zapewniać dwupoziomowe zatwierdzanie projektu budżetu.
System musi umożliwiać, wybranym użytkownikom, anulowanie zatwierdzenia projektu
całości budżetu oraz anulowania zatwierdzenia wybranej zmiany w ramach wybranego
dysponenta środków budżetowych.
System musi posiadać możliwość podłączenia wariantów planów jednostek organizacyjnych
w ramach tylko ukończonych bądź wszystkich utworzonych projektów jednostek.
System musi umożliwiać wprowadzanie uzasadnień opisowych do wprowadzanych zmian
budżetowych.
System musi umożliwiać wysłanie planu w formie elektronicznej do jednostek
organizacyjnych.
System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą udostępnienie elementów
wprowadzania projektu budżetu oraz zmian budżetowych przez jednostki organizacyjne.
System musi umożliwiać agregowanie sprawozdań jednostkowych i sporządzanie
sprawozdań zbiorczych.
System musi posiadać możliwość udostępnienia elementów sprawozdawczości dla jednostek
zewnętrznych w ramach sprawozdawczości budżetowej.
System musi umożliwiać kontrolę planu jednostki w zakresie zgodności z uchwalonym
planem.
System musi umożliwiać generowanie planów, zmian i sprawozdań budżetowych do plików,
które będzie można eksportować do systemu BESTI@.
System musi umożliwiać przegląd, w dowolnym momencie, aktualnego stanu budżetu dla
wybranego dysponenta środków budżetowych bądź dla wszystkich jednostek.
System musi posiadać możliwość obsługi harmonogramów wydatków i dochodów w
szczegółowości do miesięcy lub do dni. W ramach obsługi harmonogramów musi istnieć
możliwość dodania pozycji autonomicznych, modyfikacji i usuwania pod warunkiem nie
wykonania przelewu.
System musi umożliwiać rozdysponowanie środków budżetowych w harmonogramie z
wybraną przez użytkownika szczegółowością.
System musi umożliwiać utworzenie symulacji budżetu w oparciu o zatwierdzony plan
budżetu z poprzedniego roku.
System musi umożliwiać tworzenia symulacji przy wybraniu parametrów związanych z
klasyfikacją budżetową.
System musi umożliwiać raportowanie w zakresie planu oraz wykonania na podstawie
sprawozdań budżetowych do arkusza kalkulacyjnego (w formacie xls, kwoty w formacie
liczbowym), które muszą posiadać następujące funkcjonalności:
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25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

a) definiowanie dynamicznych zestawień przez użytkowników modułu w oparciu o dane
zarejestrowane w module,
b) generowanie raportów w dowolnym momencie czasu, które wcześniej zostaną
zdefiniowane przez użytkowników, zarówno z danych aktualnych, jak i historycznych
zarejestrowanych w module,
c) blokady raportu dla użytkowników, aby pracownik mógł wygenerować raport bez
ingerencji do definicji,
d) udostępnienie gotowych raportów zdefiniowanych przez użytkownika, w szczególności
raporty wykonane na podstawie planu lub sprawozdań budżetowych w szczegółowości
uchwały budżetowej określonej przez Radę Miejską.
System musi być zintegrowany z modułem księgowym w zakresie dekretacji planu budżetu i
zmian.
System musi umożliwiać budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań
budżetowych w oparciu o konta księgowe.
System musi być zintegrowany z rejestrem umów w zakresie możliwości sprawdzenia na
danym poziomie planowania budżetu bieżącego stanu zaangażowania.
System musi umożliwiać rejestrację sprawozdań budżetowych Rb wymaganych przepisami
prawa oraz możliwość wydruku na wzorach ustawowych.
System musi umożliwiać rejestrację sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z pełną szczegółowością do
klasyfikacji budżetowej, zadania budżetowego, źródła finansowania, obiektu budżetowego
oraz dysponenta środków budżetowych.
System musi posiadać obsługę sprawozdań wymaganych przepisami prawa, w zakresie:
a) dwupoziomowe zatwierdzanie,
b) tworzenie korekt sprawozdań,
c) tworzenie sprawozdań łącznych,
d) tworzenie sprawozdań zbiorczych w zakresie wybranej jednostki organizacyjnej,
e) wydruk sprawozdań na wydrukach zgodnych z przepisami prawa,
f) wydruk sprawozdań do arkusza kalkulacyjnego,
g) eksport do programu Besti@,
h) podłączenie załączników do wybranego sprawozdania,
i) generowanie sprawozdań Rb27S i Rb28S z ksiąg rachunkowych i eksport do
sprawozdawczości budżetowej.
System musi posiadać możliwość wprowadzania sprawozdania online dla jednostek
zewnętrznych w systemie - zaciągając automatycznie aktualny plan (do sprawozdań Rb27S
i Rb28S). Obsługa musi być prowadzona analogicznie jak przy sprawozdawczości urzędu (na
tych samym formularzach).
System musi posiadać możliwość weryfikacji, które jednostki wprowadziły i ukończyły
sprawozdanie w postaci wydruku.
System musi posiadać integrację z programem Besti@ w zakresie importu sprawozdań w
postaci plików xml.
System musi zapewniać możliwość przeglądu oraz porównania planu budżetu oraz
wykonania w dowolnym momencie.
System musi umożliwiać tworzenie sprawozdań łącznych na dowolnym poziomie wybranym
przez użytkownika. System musi umożliwiać podłączenia jednego sprawozdania
jednostkowego do wielu sprawozdań łącznych.
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36. System musi być zintegrowany z modułem księgowym w zakresie dekretacji sprawozdań

Rb27S i Rb28S.
37. System musi umożliwiać budowanie wzorców dekretacji planu budżetu, zmian i sprawozdań

budżetowych w oparciu o konta księgowe.
38. System musi posiadać obsługę sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans

jednostki budżetowej oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki) w zakresie:
a) dwupoziomowego zatwierdzania,
b) tworzenia korekt sprawozdań,
c) tworzenia sprawozdań łącznych,
d) wydruku sprawozdań na wydrukach zgodnych z przepisami prawa,
e) wydruku sprawozdań do arkusza kalkulacyjnego,
f) podłączenia załączników do wybranego sprawozdania.
39. System musi posiadać możliwość wprowadzania uzasadnień do wykonania planu w pełnej
szczegółowości.
40. System musi umożliwiać czynności w zakresie deklaracji VAT, w szczególności:
a) generowanie zbiorczej deklaracji VAT dla całej Gminy (centralizacja VAT) wraz z
danymi niezbędnymi do JPK VAT,
b) ewidencjonowanie deklaracji elementarnej VAT-7 dedykowanej dla jednostek
podległych wraz z danymi niezbędnymi do JPK_VAT,
c) rejestrowanie, przeglądanie i edytowanie deklaracji elementarnej z możliwością
wydruku
d) rejestrowanie ewidencji VAT ręcznie lub za pomocą importu z pliku xml na potrzeby
JPK_VAT
e) automatyczne uzupełnienie pozycji deklaracji elementarnej na podstawie
uzupełnionych rejestrów VAT
f) tworzenie deklaracji zbiorczej na bazie wprowadzonych deklaracji elementarnych na
zasadzie wielopoziomowego sumowania poszczególnych pozycji,
g) obsługę korekt deklaracji elementarnych i deklaracji zbiorczej,
h) tworzenie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7 po wprowadzeniu korekt deklaracji
elementarnych,
i) wprowadzenie powodu złożenia korekty, których lista będzie dołączana do deklaracji
zbiorczej,
j) weryfikację, czy dana jednostka podległa wprowadziła deklarację za dany miesiąc lub
korektę deklaracji na podstawie zdefiniowanego wydruku kontrolnego,
k) archiwizowanie deklaracji w formacie PDF.

7.1.1

Wymagania dla obszaru zarządzania wieloletnią prognozą finansową

System musi posiadać pełną ewidencję przedsięwzięć zintegrowanych z zadaniami/
przedsięwzięciami w module budżetowym.
2. W systemie musi istnieć możliwość wyselekcjonowania powiązanych przedsięwzięć
wieloletnich.
3. System musi umożliwiać import danych z modułu budżetowego do prognozy
4. System musi umożliwiać generowanie dowolnego raportu, według zdefiniowanego przez
użytkownika szablonu, do arkusza kalkulacyjnego w formacie xls, na podstawie
zarejestrowanych danych.
1.
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

7.1.2

System musi umożliwiać tworzenie wielu wariantów prognozy oraz zdefiniowanie wielu
zestawień do wybranej zmiany prognozy wraz z pobieraniem danych według określonych
kryteriów z budżetu dla wszystkich lat zaplanowanych z module budżetowym.
System musi umożliwiać tworzenie wielu wariantów prognozy i pobieranie danych z
dowolnego wariantu projektu budżetu, zarówno projektu zatwierdzonego jak i wariantu
planu niezatwierdzonego.
System musi umożliwiać definiowanie przez użytkownika źródła pochodzenia danych:
a) wykonanie lub plan dla lat poprzednich,
b) plan dla roku bieżącego,
c) zaangażowanie dla lat przyszłych,
d) dane dotyczące przedsięwzięć z budżetu dla wszystkich uzupełnionych lat.
System musi umożliwiać zasilanie prognozy kwotami dochodów i wydatków pochodzących
z szablonów prognostycznych (tworzenie nowej prognozy / aktualizacja istniejącej).
System musi umożliwiać zasilenia prognozy kwotami przychodów i rozchodów pochodzącymi
z planu budżetu.
System musi umożliwiać w dowolnym momencie czasu przegląd danych historycznych,
wydruk raportów wg stanu na wybraną zmianę.

Wymagania dla obszaru analiz płynności

System musi posiadać funkcjonalność w zakresie badania płynności finansowej w
perspektywie dowolnego roku budżetowego. Na podstawie wybranych przez użytkownika
danych na formularzu do wyboru parametrów przy liczeniu płynności musi tworzyć się
automatycznie wykres płynności, do którego musi być możliwość wyboru następujących
ograniczeń w zakresie serii danych: saldo, limit, ponad limitem, dochody, przychody,
rozchody, wydatki, dochody + przychody, rozchody + wydatki.
2. System musi umożliwiać na podstawie wybranych przez użytkownika danych automatyczne
tworzenie analiz płynności w tym w postaci wykresu..
3. System musi umożliwiać sterowanie okresem pozyskiwania danych do analizy płynności w
zakresie: bieżący miesiąc, cały rok, zakres dat (dowolny zakres dat od – do).
4. System musi umożliwiać tworzenie pełnego harmonogramu spłaty kredytu po wybraniu
podstawowych parametrów powiązanych z umową, takich jak:
a) stopa odsetek,
b) odsetki,
c) marża,
d) termin zaciągnięcia,
e) rodzaj raty,
f) data karencji do,
g) termin spłaty kredytu,
h) częstotliwość spłat – kapitał,
i) częstotliwość spłat – odsetki,
j) dzień spłaty zadłużenia.
Harmonogram spłaty kredytu powinien zawierać informacje:
a) data,
b) transza,
c) kwota spłaty kapitału,
1.
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d) kwota spłaty odsetek,
e) prowizja,
f) rata (kwota spłaty kapitału + kwota spłaty odsetek + prowizja),
g) spłata razem,
h) saldo zadłużenia.
5. System musi umożliwiać tworzenie analiz płynności w oparciu o tabelaryczne zestawienie
danych, które system automatycznie będzie pobierać z wprowadzonych do systemu
harmonogramów budżetowych.
6. System musi umożliwiać automatyczne ściąganie salda rachunku bankowego
skonsolidowanego oraz możliwość wprowadzania ręcznie tabeli sald rachunku bankowego.

7.2 Wymagania dla obszaru finansowo-księgowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

System musi umożliwiać rejestrację faktur zakupu w zakresie danych opisowych, pozycji
faktury wraz z wyborem z listy stawki podatku VAT.
System musi umożliwiać ukończenie faktury, anulowanie faktury, dekretację faktury według
automatów dekretujących zdefiniowanych przez użytkownika.
System musi umożliwiać rejestrowanie realizacji do wybranej umowy na podstawie
utworzonej faktury zakupu.
System musi posiadać możliwość wygenerowania korekty faktury oraz podpięcie jej do kwot
realizacji do wybranej umowy.
System musi umożliwiać utworzenie noty korygującej dla wybranego dokumentu.
System musi posiadać ewidencję faktur zakupów.
System musi posiadać ewidencję deklaracji VAT-7, które powinny być tworzona na podstawie
danych z rejestrów zakupu i sprzedaży.
System musi umożliwić zaewidencjonowanie jednej faktury zakupów do dwóch lub więcej
różnych deklaracji VAT-7 (z różnych okresów) ze wskazaniem jakie nastąpiło odliczenie
podatku naliczonego (minimum wartości: pełne odliczenie, współczynnikiem, prewspółczynnikiem, inne).
System musi posiadać możliwość rejestracji dowolnych dokumentów zobowiązań będących
podstawą wydatków.
System musi umożliwiać wprowadzanie listy dokumentów zobowiązań wg określonych
kryteriów:
a) rodzaj dokumentu,
b) typ operacji księgowej,
c) jednostka organizacyjna,
d) data wystawienia,
e) data otrzymania,
f) data terminu płatności,
g) stały opis dokumentu.
System musi umożliwiać generowanie korekt dokumentów zobowiązań.
System musi umożliwiać powiązanie dowolnego zobowiązania do wybranej umowy.
System musi umożliwiać automatyczne tworzenie przelewów na podstawie zarejestrowanych
dokumentów zobowiązań do akceptacji i podłączenie do paczki dokumentów (paczki
przelewów).
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14. System musi posiadać możliwość generowania paczki przelewów oraz pliku elektronicznego

do systemu bankowego.
15. System musi posiadać możliwość dekretacji dokumentu zobowiązań według zdefiniowanych

automatów księgowych utworzonych przez użytkownika.
16. System musi umożliwiać dekretację pojedynczych dokumentów zobowiązań bądź dekretację

zbiorczą wybranych dokumentów przez użytkownika.
17. System musi umożliwiać przypisanie wielu kontrahentów do dokumentu.
18. System musi umożliwiać wygenerowanie raportów:

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.

a) zestawienie dokumentów na kontrahenta,
b) zestawienie z ewidencji dokumentów,
c) sumaryczne zestawienie na rodzaj dokumentu oraz typu operacji księgowej,
d) zestawienie kontrahentów.
System musi umożliwiać wyszukiwanie dowolnych dokumentów po wybranych parametrach
z dokumentów (numer, data wystawienia, data zapłaty, rodzaj dokumentu, typ operacji
księgowej, jednostka organizacyjna).
System musi zapewniać możliwość wprowadzenia jednolitego planu kont z podziałem na
jednostki organizacyjne Miasta.
System musi zapewniać możliwość grupowania kont.
System musi zapewniać możliwość definiowania różnych typów dekretów.
System musi posiadać możliwość rozbudowy analityki według potrzeb jednostek za pomocą
wykorzystania zdefiniowanych słowników pomocniczych:
a) klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf oraz opcjonalnie pozycja paragrafu
(słownik wspólny z modułem budżetowym),
b) listy zadań budżetowych (słownik wspólny z modułem budżetowym),
c) listy jednostek organizacyjnych,
d) listy źródeł finansowania (słownik wspólny z modułem budżetowym),
e) listy kontrahentów,
f) listy pracowników (na bazie modułu kadrowo-płacowego),
g) słownika zadań inwestycyjnych,
h) słownika klasyfikacji strukturalnej (wspólny z modułem budżetowym),
i) listy umów z rejestru umów,
j) listy dokumentów (wspólna z system ewidencji dokumentów rozrachunkowych).
System musi zapewniać możliwość oznaczania przy definicji typów dekretów, czy dany
słownik lub pole dodatkowe klucza jest wymagane lub opcjonalne.
System musi zapewniać możliwość definiowania wielu poziomów kont księgowych.
System musi umożliwiać zmianę nazwy kont bez zmiany numeru. System musi drukować
odpowiednie nazwy kont księgowych na zestawieniach obrotów i sald adekwatnie do daty
zmiany nazwy danego konta.
System musi zapewniać możliwość zdefiniowania słownika typów operacji księgowej.
System musi zapewniać możliwość tworzenia automatów dekretujących i wzorców
księgowań dla zdefiniowanych operacji księgowych.
System powinien posiadać kontrole sprawdzające:
a) uzupełnienia wymagalnych elementów dekretu,
b) czy kwoty dekretu są różne od zera,
c) czy księgowanie odbywa się na najniższym poziomie analityki,
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d) czy data dowodu odpowiada okresowi, który nie został zamknięty ani zablokowany.
30. System powinien pozwalać na nadawanie numerów dla dowodów w ewidencji księgowej
31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem.
System powinien zapewniać przyporządkowanie kolejnych numerów dla dowodów w sposób
chronologiczny.
System musi umożliwić wykonywanie operacji dla dowodów zaksięgowanych:
a) generowanie dowodów storna,
b) przeglądanie stornowanych dowodów,
c) przeglądanie dowodów storna,
d) wydruk księgowania,
e) przegląd dokumentów źródłowych,
f) kopiowanie dowodu.
System musi umożliwiać hurtowe dekretowanie na podstawie automatów dekretujących
pojedynczych dokumentów i paczek dokumentów źródłowych lub grup dokumentów
wyszukanych po dowolnym atrybucie zaewidencjonowanych w module rozrachunkowym
oraz tworzyć z nich automatycznie dowody księgowe w module księgowym.
System musi umożliwić definiowania różnych wzorców przeksięgowania zapisów księgowych
dokonanych na poszczególnych konta z możliwością:
a) przeniesienia zapisów na inne konta,
b) automatycznej zmiany dowolnego słownika pomocniczego związanego z analityka
konta,
c) określenia proporcji (procentu).
System musi mieć funkcjonalność służącą do otwierania nowego roku bilansowego z:
a) automatycznego definiowania okresów sprawozdawczych,
b) kopiowania dostępów do okresów z poprzedniego roku bilansowego.
System powinien umożliwiać wprowadzanie dowodów księgowych do dowolnej ilości
otwartych okresów jednocześnie.
System powinien umożliwiać otwarcie dowolnej ilości okresów dla przeksięgowań
technicznych wykonywanych na koniec roku w zależności od potrzeb użytkownika.
System powinien umożliwiać blokowanie oraz zamykanie okresów uniemożliwiające
wprowadzanie dowodów księgowych.
System powinien umożliwiać przeglądanie i drukowanie dowodów księgowych, w
szczególności:
a) wyszukanie dowodów wprowadzonych w ramach danego okresu sprawozdawczego,
b) wyszukanie wszystkich dowodów wprowadzonych przez danego użytkownika,
c) wyszukanie dowodów księgowych według: daty operacji, daty dowodu, nazwy,
numeru, symbolu rejestru, rodzaju dowodu, symbolu operacji księgowej,
d) wyszukanie dekretów wg kwot, dat, kont, dekretu uzupełniającego.
System musi zapewniać możliwość generowania sprawozdań budżetowych RB-27S i RB28-S
oraz zestawień.
System musi zapewniać możliwość tworzenia sprawozdań finansowych (bilans, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu).
System powinien dawać możliwość wygenerowania potwierdzenia sald z kontrahentami,
w szczególności:
a) stworzenia zbioru kont biorących udział w wyliczaniu salda rozliczeń z kontrahentem,
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b) generowania potwierdzenia salda na wskazany dzień dla jednego lub wielu
kontrahentów z funkcją pozwalająca na przeglądanie, drukowanie, nanoszenie uwag,
modyfikowanie opisu,
c) prowadzenia ewidencji wygenerowanych potwierdzeń sald,
d) możliwości zdefiniowania odpowiednich filtrów pozwalających na wyszukanie
kontrahentów zgodnie z warunkami zawartymi w filtrze.
43. System musi zapewniać możliwość archiwizacji ksiąg rachunkowych.
44. System musi umożliwiać generowanie raportów i zestawień, w szczególności:
a) wydruk kart kontowych kont analitycznych,
b) wydruk Dziennika,
c) wydruk zestawień dowodów księgowych,
d) wydruk obrotów i sald,
e) wydruk obrotów i sald dla dekretów uzupełniających,
f) wydruk raportów obrotów i sald wygenerowanego na podstawie zaksięgowanych
dowodów prezentujący skutki dekretacji.

7.2.1
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Wymagania dla obszaru fakturowania i rejestru sprzedaży
System musi umożliwiać definiowanie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży.
System musi umożliwiać przydzielanie i modyfikowanie dostępów do rejestrów sprzedaży.
System musi pozwalać na oznaczanie danego rejestru:
a) miesiącem i rokiem, w ramach którego powinien obowiązywać rejestr,
b) symbolem unikalnym w ramach danego miesiąca,
c) elastycznie definiowanym numeratorem, na podstawie którego nadawane są numery
faktur umieszczonych w danym rejestrze,
d) polem opisowym, które może zawierać wskazanie typu transakcji rejestrowanych w
ramach danego rejestru.
System musi umożliwiać definiowanie oddzielnych numeratorów dla poszczególnych
rejestrów sprzedaży.
System musi umożliwiać obsługę centralizacji VAT w zakresie fakturowania z możliwością
wskazania na fakturze jednostki organizacyjnej.
System musi umożliwiać umieszczanie faktur VAT w rejestrach zgodnie z datą wystawienia;
system powinien zapewniać nadanie kolejnych numerów faktur narastająco zgodnie z datą
wystawienia.
System musi umożliwiać wprowadzenia daty VAT na fakturze określającej moment powstania
obowiązku podatkowego.
System musi umożliwiać wygenerowanie wydruku rejestru pozwalającego na zestawienie
wystawionych faktur umieszczonych w różnych rejestrach według daty wystawienia oraz
według daty powstania obowiązku podatkowego w danym miesiącu.
System musi umożliwiać wygenerowanie zbiorczego zestawienia dla rejestrów VAT:
a) podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla poszczególnych rejestrów,
b) łączne podsumowanie wartości netto, VAT i brutto dla rejestrów danego okresu,
c) wyszczególnienie
sumarycznego
ujęcia
pozycji
sprzedaży
podlegającej
opodatkowaniu w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT oraz sprzedaży
zwolnionej z podatku VAT dla faktur ujętych we wszystkich rejestrach danego okresu,
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

d) wyszczególnienie
sumarycznego
zestawienia
pozycji
faktur
według
przyporządkowanej jednostki księgowej oraz rodzaju dowodu.
System musi umożliwiać wygenerowanie wydruku danych rejestrów z możliwością
ograniczenia:
a) rodzaju dokumentu,
b) symbolu rejestru,
c) miesiąca, w ramach którego utworzony był rejestr,
d) wybranej grupy rejestrów,
e) daty VAT,
f) daty wystawienia w okresie.
System musi umożliwiać wprowadzanie zarówno faktur jedno- jak i wielopozycyjnych.
System musi umożliwiać wprowadzanie faktur sprzedaży zarówno w kwotach netto jak i
brutto.
System musi umożliwiać wprowadzenie danych ewidencyjnych i opisowych zawartych na
fakturze:
a) kontrahenta zarejestrowanego w ewidencji kontrahentów,
b) nazwy, ceny jednostkowej, stawki VAT, jednostki miary, PKWiU dla pozycji z faktury
z dostępnej w odpowiednim słowniku listy,
c) podsumowania pozycji faktury,
d) terminu płatności dla faktury wpływającego na wysokość odsetek od zaległości,
e) rat stanowiących sumę kwot wynikających z pozycji faktury,
f) terminu zapłaty drukowanego na fakturze,
g) rodzaju należności.
System musi umożliwiać wprowadzanie faktur korygujących ze szczególnym uwzględnieniem
zapewnienia powiązania pomiędzy dokumentem pierwotnym a korektą oraz
ewidencjonowanie wprowadzonych korekt.
System powinien umożliwiać hurtowe drukowanie partii utworzonych faktur.
System powinien umożliwiać prowadzanie ewidencji faktur wewnętrznych.
System musi pozwalać na przegląd wystawionych faktur oraz ich wyszukiwanie po
zadeklarowanym parametrze (m.in. numerze faktury, kodzie kontrahenta, dacie wystawienia,
sprzedaży, VAT).
System musi zapewniać możliwość tworzenia elektronicznej kopii faktury.
System musi umożliwiać:
a) generowanie wielu duplikatów faktur,
b) wprowadzanie daty wystawienia dla każdego z duplikatów przed jego
zatwierdzeniem,
c) wygenerowanie duplikatu faktury z danymi, jakie zawierała faktura pierwotna,
d) wygenerowanie i odłożenie kopii wygenerowanych faktur w formacie PDF wraz
z elektroniczną kopią faktury.
System musi umożliwiać:
a) automatyczne pobieranie danych zarejestrowanych w ewidencji modułu
dziedzinowego do generowanych faktur dla zaznaczonych grup należności,
b) hurtowe generowanie faktur dla usług o charakterze ciągłym, których ewidencje
prowadzone są w modułach dziedzinowych,
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c) generowanie faktur zaliczkowych na podstawie przekazanych informacji o
zarejestrowaniu wpłat dla wybranej grupy należności.
21. System powinien pozwolić na tworzenie ewidencji zamówień z uwzględnieniem możliwości
tworzenia faktur zaliczkowych oraz generowania faktur końcowych dla danego zamówienia.
22. System musi generować Jednolity Plik Kontrolny zgodny z wymaganiami prawa.

7.2.2
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Wymagania dla obszaru obsługi kasowej
System powinien zapewniać obsługę wielu kas oznaczonych unikalnym numerem
z przyporządkowaną walutą oraz jednostką, w ramach której ewidencjonowane są operacje
rejestrowane w danej kasie.
System powinien zapewniać możliwość zdefiniowania grupy użytkowników mających dostęp
do danej kasy.
System powinien umożliwiać definiowanie raportu kasowego (dziennego lub kilkudniowego).
System powinien umożliwiać wprowadzanie dokumentów zapłat gotówkowych oraz
bezgotówkowych.
System powinien umożliwiać nadanie indywidualnych numerów zgodnie ze zdefiniowanym
numeratorem dla wpłat i wypłat kasowych.
System powinien umożliwić określenie na dokumencie zapłaty daty, od której mają być
naliczanie odsetki od zaległości.
System powinien zapewniać możliwość wykonania symulacji rozdysponowania środków
wynikających z wpłaty z uwzględnieniem:
a) symulacji zapłat odsetek od zaległości z możliwością wyboru lub zmiany stopy odsetek
od zaległości. Analiza sposobu naliczania odsetek powinna być dostępna dla użytkownika
z poziomu aplikacji z możliwością wydruku.
b) przeglądania tytułów wykonawczych wystawionych na płacone raty,
c) przeglądania upomnień wystawionych na płacone raty,
d) przypisania kosztów upomnienia z poziomu formularza symulacji zapłat odsetek od
zaległości,
e) wyświetlenia oznaczenie należności dowolnym znacznikiem określającym cechy
szczególne należności.
System powinien umożliwić rejestrowanie różnych dokumentów kasowych dołączanych do
różnych raportów kasowych za pomocą jednego formularza.
System powinien zliczać kwoty operacji kasowych rejestrowanych przez jednego użytkownika
systemu (kasjera) w ramach obsługi jednego kontrahenta, niezależnie od tego, do którego
raportu kasowego operacja była przypisana. Na tej podstawie system powinien wyliczać
kwotę reszty po podaniu kwoty jaką przekazał wpłacający.
System powinien informować o aktualnym stanie gotówki (lub sumie operacji
bezgotówkowych) po wskazaniu, że dana operacja będzie przypisana do danego raportu
kasowego w ramach danej kasy.
System powinien umożliwiać automatyczne tworzenie faktur na podstawie zarejestrowanego
dokumentu KP dla jednorodnych operacji objętym obowiązkiem podatkowych VAT.
System powinien zapewniać możliwość modyfikacji otwartego raportu kasowego w zakresie
daty początkowej oraz końcowej raportu.
System powinien zapewniać możliwość wyliczania wysokości przychodu i rozchodu przed
zamknięciem raportu kasowego.
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14. System powinien zapewniać możliwość automatycznego wyliczania stanu końcowego kasy.
15. System powinien zapewniać możliwość zamknięcie raportu kasowego, które blokuje
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

możliwość wprowadzania zmian.
System powinien pozwalać na wydruk raportu kasowego.
System ma posiadać funkcjonalności umożliwiające tworzenie i zapisywanie nieukończonych
dokumentów zapłat ze szczególnym uwzględnieniem:
a) umieszczenia dokumentu w „poczekalni”,
b) przeglądania dokumentów umieszczonych w „poczekalni”,
c) pobierania dokumentów z „poczekalni”,
d) modyfikowania i zakańczania dokumentów pobranych z „poczekalni”.
System ma pozwolić na wyświetlenie monitu informującego o stanie zaległości lub nadpłat
kontrahenta podczas rejestrowana wpłaty. Komunikat ma być wyświetlany po wskazaniu
informacji na temat osoby dokonującej wpłaty.
System powinien umożliwiać bezpośrednie przejście z formularza służącego do
wprowadzania zapłat do konta kontrahenta pozwalającego przeanalizować stan
rozrachunków kontrahenta, dla którego rejestrowana jest zapłata.
System powinien umożliwiać podgląd osób solidarnie zobowiązanych, współwłaścicieli
związanych z dokumentem, którego terminy płaci dokument zapłaty.
System powinien umożliwiać zdefiniowanie wielu wzorców dokumentów stanowiących
szablon dokumentu wpłaty wykorzystywany każdorazowo podczas rejestrowania
powtarzalnych rodzajów zapłat. Na podstawie wzorca dokumentu system powinien
automatycznie uzupełnić m.in.: rodzaj należności, kwotę, informacje dotyczące kontrahenta z
uwzględnieniem jego nazwy, adresu, konta.
System powinien pozwolić na automatyczną dekretację raportów kasowych na podstawie
zdefiniowanego wzorca dekretacji dla operacji rejestrowanych w ramach danej kasy.

7.3 Wymagania dla obszaru obsługi dochodów podatkowych i opłat
7.3.1

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych

System powinien zapewniać możliwość założenia kartoteki podmiotowo-przedmiotowej
z uwzględnieniem dołączenia podatników ze słownika klientów lub opcjonalnie uzupełnienia
słownika brakującymi danymi z uwzględnieniem daty rejestracji i wyrejestrowania klienta z
kartoteki, określenia formy władania, charakteru podatnika.
2. System musi umożliwiać rejestrację danych karty składnika podatkowego:
a) położenie nieruchomości, gruntu rolnego, lasu,
b) numery ewidencji geodezyjnej,
c) numery ksiąg wieczystych,
d) okres opodatkowania,
e) podstawy opodatkowania.
3. System musi umożliwiać rejestrację decyzji o odroczeniu terminów płatności, rozłożeniu
zaległości na raty, ulg i zwolnień.
4. System musi umożliwiać rejestrację ewidencji opisowej nieruchomości podatkowej:
a) położenie nieruchomości,
b) dane ksiąg wieczystych,
1.
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

7.3.2

c) numer zbioru dokumentów,
d) dane geodezyjne,
e) udział.
System musi umożliwiać przeniesienie składników z kartoteki podatnika zbywającego na
podatnika, który nabył składnik podatkowy.
System musi umożliwiać wyszukiwanie oraz przegląd danych po informacjach osobowoadresowych podatników, współwłaścicieli oraz danych położenia składników podatkowych,
numerach ksiąg wieczystych i numerach geodezyjnych.
System musi umożliwiać ewidencję złożonych informacji podatkowych z uwzględnieniem
rodzaju informacji, składającego oraz daty złożenia.
System musi umożliwiać wyliczenie kwoty należnego podatku oraz wydruk raportu decyzji
podatkowych oraz nakazów płatniczych w bieżącym roku podatkowym lub za lata ubiegłe.
System musi umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz
generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów
rachunków.
System musi umożliwiać rejestrację zmian w karcie składnika podatkowego wraz z
obliczaniem przypisu lub odpisu oraz wydruk decyzji o zmianie podatku w bieżącym roku
podatkowym oraz za lata ubiegłe.
System musi umożliwiać grupowanie oraz seryjny wydruk decyzji wymiarowych oraz
zwrotnych potwierdzeń odbioru na podstawie zdefiniowanych algorytmów oraz nadruk
kodów kreskowych.
System musi umożliwiać wczytywania do sytemu daty odbioru zwrotnego potwierdzenia
odbioru decyzji wymiarowych posiadających znaki paskowe które następnie skanowane są
do systemu za pomocą czytnika znaków. Za pomocą czytnika ewidencjonowane są daty
odbioru decyzji wszystkich współwłaścicieli.
System musi umożliwiać blokadę kartoteki podatkowej wraz ze wskazaniem typu blokady.
Wprowadzenie blokady wybranej kartoteki skutkuje wstrzymaniem wyliczenia podatku i
wydruku raportu decyzji. Lista zablokowanych kartotek jest widoczna podczas przeglądu
danych oraz w zestawieniach kartotek.
System musi umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych
przypisów i odpisów oraz wpłat.
System musi umożliwiać dokonywania symulacji związanych ze zmianami stawek w zakresie
dochodów podatkowych.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych

System musi zapewniać możliwość założenia kartoteki podmiotowo-przedmiotowej
z uwzględnieniem dołączenia podatników ze słownika klientów lub opcjonalnie uzupełnienia
słownika brakującymi danymi z uwzględnieniem daty rejestracji i wyrejestrowania klienta z
kartoteki, określenia formy władania, charakteru podatnika.
2. System musi umożliwiać rejestracje ewidencji opisowej nieruchomości podatkowej:
a) położenie nieruchomości,
b) dane ksiąg wieczystych,
c) numery zbioru dokumentów,
d) dane geodezyjne,
e) udział,
1.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

f) powierzchnie nieruchomości.
System musi umożliwiać wyszukiwanie oraz przegląd danych po informacjach osobowoadresowych podatników, współwłaścicieli oraz danych położenia nieruchomości, gruntu
rolnego oraz lasu, numerach ksiąg wieczystych i numerach geodezyjnych.
System musi umożliwiać rejestrację, ewidencję i rozliczanie deklaracji podatkowych za rok
bieżący i lata wstecz:
a) numer deklaracji nadany przez system,
b) daty obowiązywania deklaracji,
c) daty złożenia deklaracji,
d) dane dotyczące podstaw opodatkowania,
e) ulgi i zwolnienia – z możliwością wprowadzenia wielu zwolnień dla poszczególnych
podstaw opodatkowania.
System musi zapewniać możliwość podpowiadania podstaw opodatkowania z poprzedniej
zatwierdzonej deklaracji oraz przepisania podstaw do rejestrowanej deklaracji.
System musi umożliwiać wyliczania aktualnego podatku na podstawie danych z deklaracji
przed jej zatwierdzeniem.
System musi umożliwiać rejestrację korekty deklaracji podatkowej.
System musi umożliwiać rejestrację korekty deklaracji od początku roku z rożnymi
podstawami opodatkowania w poszczególnych miesiącach.
System musi umożliwiać podgląd rat przed zmianą i po zmianie podczas zatwierdzanie
deklaracji w podatku od nieruchomości osób prawnych.
System musi umożliwiać korygowanie rat podatku podczas zatwierdzania deklaracji (zmiana
wysokości poszczególnych rat).
System musi umożliwiać wydawanie decyzji określającej wysokość zobowiązania
podatkowego.
System musi umożliwiać uchylenie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
System musi umożliwiać ewidencję deklaracji podatkowych złożonych przez współwłaścicieli
z uwzględnieniem rodzaju deklaracji, składającego oraz daty złożenia z możliwością dopisania
podatnika do osób zobowiązanych.
System musi umożliwiać naliczenie na podstawie deklaracji kwoty należnego w bieżącym
roku podatkowym lub za lata wstecz.
System musi umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych
przypisów i odpisów oraz wpłat.
System musi umożliwiać kompleksową obsługę w zakresie generowania, zatwierdzania,
ewidencjonowania oraz drukowania pism:
a) rejestrowanie pism,
b) zatwierdzanie pism,
c) oznaczanie daty wysłania i odbioru,
d) elastyczne definiowanie szablonów pism,
e) generowanie ewidencji pism.
System musi umożliwiać dokonywania symulacji związanych ze zmianami stawek.
System musi umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz
generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów
rachunków.
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7.3.3
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Podatek od środków transportu osób fizycznych i prawnych
System musi zapewniać możliwość założenia kartoteki podmiotowo-przedmiotowej
z uwzględnieniem dołączenia podatników ze słownika klientów lub opcjonalnie uzupełnienia
słownika brakującymi danymi z uwzględnieniem daty rejestracji i wyrejestrowania klienta z
kartoteki, określenia charakteru podatnika.
System musi umożliwiać rejestrację danych pojazdu:
a) daty nabycia lub rejestracji z oznaczeniem typu daty,
b) daty sprzedaży lub wyrejestrowania z oznaczeniem typu daty,
c) rodzaj środka transportu,
d) numer rejestracyjny,
e) marka,
f) model,
g) rok produkcji,
h) parametry określane na podstawie rodzaju pojazdu (ilość miejsc, DMC),
i) wartość parametru,
j) liczba osi,
k) rodzaj zawieszenia,
l) dodatkowy słownik charakterystyki pojazdu (np. katalizator, certyfikat euro).
System musi umożliwiać ewidencję zmian parametrów pojazdu.
System musi umożliwiać rejestrację dat czasowego wycofania pojazdów z ruchu.
System musi umożliwiać wyszukiwanie i przegląd danych po informacjach osobowoadresowych podatników, współwłaścicieli oraz danych pojazdu.
System musi umożliwiać rejestrację, ewidencję i rozliczanie deklaracji podatkowych za rok
bieżący i lata wstecz.:
a) numeru deklaracji nadanego przez system,
b) dat obowiązywania deklaracji,
c) daty złożenia deklaracji,
d) danych dotyczących podstaw opodatkowania,
e) ulg i zwolnień.
System musi posiadać możliwość pełnej rejestracji druku deklaracji DT-1 wraz z załącznikami,
umożliwiając wydruk wypełnionej deklaracji z systemu.
System musi umożliwiać wyliczenia należnego podatku na podstawie danych pojazdów
wskazanych w deklaracji.
System musi umożliwiać rejestrację korekty deklaracji o podatkowej.
System musi umożliwiać ustalenie w drodze decyzji określającej wysokości wymiaru podatku
za rok bieżący i lata wstecz poprzez wskazanie pojazdów zawartych w decyzji.
System musi umożliwiać ewidencję deklaracji podatkowych złożonych przez współwłaścicieli
z uwzględnieniem rodzaju informacji, składającego oraz daty złożenia.
System musi umożliwiać naliczenie na podstawie deklaracji kwoty należnego w bieżącym
roku podatkowym lub za lata wstecz.
System musi umożliwiać generowanie numerów indywidualnych kont bankowych oraz
generowanie korespondencji do podatników dotyczącej indywidualnych numerów
rachunków.
System musi umożliwiać wgląd w bieżący stan konta podatnika w zakresie dokonanych
przypisów i odpisów oraz wpłat.
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15. System musi umożliwiać kompleksową obsługę w zakresie generowania, zatwierdzania,

ewidencjonowania oraz drukowania różnorodnych pism (dokumentów):
a) rejestrowanie pism,
b) zatwierdzanie pism,
c) oznaczanie daty wysłania i odbioru,
d) elastyczne definiowanie szablonów pism,
e) generowanie ewidencji pism.
16. System musi zapewniać możliwość zbiorczego generowania pism.
17. System musi posiadać możliwość importu danych z systemu CEPIK wykonywany za pomocą
plików w formacie XML.

7.3.4 Wymagania dla obsługi dochodów innych
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

System musi pozwalać na rozróżnienie wprowadzonych należności podatkowych i
niepodatkowych.
System musi zapewniać możliwość wprowadzania dokumentów należności oraz
dokumentów korygujących ze szczególnym uwzględnieniem zaewidencjonowania powiązania
pomiędzy dokumentem korygowanym a korektą.
System musi zapewniać możliwość importu dokumentów należności z aplikacji zewnętrznych
importu według zdefiniowanej struktur. Umożliwiając jednocześnie:
a) przeglądanie zaimportowanych dokumentów z aplikacji zewnętrznych przed
utworzeniem dokumentu rozrachunkowego w systemie ze szczegółowością do
pozycji oraz terminów płatności,
b) korygowanie lub uzupełnianie danych umieszczonych na dokumencie należności
przed utworzeniem dokumentu rozrachunkowego w systemie.
System musi zapewniać nadawanie indywidualnego numeru dla każdego
ewidencjonowanego dokumentu należności zgodnie ze zdefiniowanym numeratorem.
System musi gwarantować wyświetlanie historii dokumentu uwzględniającej informacje
dotyczące daty, loginu użytkownika oraz rodzaju operacji wykonanej na dokumencie.
System musi umożliwiać oznaczanie wybranych rat należności różnymi informacjami
(statusami) pojedynczo lub w stosunku do kilku pozycji ratalnych (uprzednio zaznaczonych)
jednocześnie.
System musi zapewniać możliwość prowadzenia ewidencji statusów terminów płatności dla
poszczególnych rat z uwzględnieniem zapewnienia wyszukiwania (np. wg typu czy
aktualności), przeglądania, dodawania i zmieniania poszczególnych statusów terminu
płatności oraz raportowanie oznaczonych w ten sposób rat należności.
System musi zapewniać możliwość przyporządkowania do dokumentu osób solidarnie
zobowiązanych.
System musi zapewniać możliwość operacji dla osób solidarnie zobowiązanych m.in.
wystawienie upomnień oraz tytułów wykonawczych.
System musi zapewniać możliwość przeglądania salda kontrahenta-współwłaściciela w
kontekście wszystkich należności kontrahenta, zarówno tych, które zostały bezpośrednio
przypisane, jak i tych, za które kontrahent odpowiada jako osoba solidarnie odpowiedzialna.
System musi zapewniać obsługę upomnień i wezwań do zapłaty, w szczególności:
a) możliwości wprowadzania upomnień pojedynczo lub hurtowo za pomocą generatora,
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12.

13.
14.
15.

b) możliwości nadawania upomnieniom określonych statusów w zależności od
wykonywanej w ramach upomnienia operacji (rejestrowane, nadane, doręczone,
zwrócone, anulowane),
c) możliwości wprowadzenia daty nadania, daty doręczenia, środka doręczenia oraz
trybu doręczenia dla pojedynczego upomnienia lub wielu zaznaczonych upomnień,
d) możliwości prowadzenia ewidencji wystawionych upomnień,
e) możliwości obsługi seryjnej upomnień,
f) możliwości wyszukiwania upomnień po zadanym parametrze,
g) możliwości wydruku upomnienia wraz z potwierdzeniem odbioru lub danymi
adresatów,
h) możliwości przypisania kosztów upomnienia z poziomu ewidencji upomnień dla
jednego lub wielu upomnień,
i) możliwości wygenerowania pisma w kontekście danego upomnienia na bazie
funkcjonalności dotyczącej obsługi pism w systemie,
j) możliwości wydruku ewidencji upomnień,
k) możliwości wydruku statystyki upomnień,
l) elastyczności w sposobie numerowania, przyporządkowanych szat graficznych
wydruków dla upomnień wystawionych dla należności danego rodzaju oraz
konfigurowania treści upomnienia z poziomu aplikacji.
System musi zapewniać obsługę tytułów wykonawczych, w szczególności:
a) możliwości wystawiania tytułów pojedynczo oraz z wykorzystaniem generatora,
b) możliwości wystawiania tytułów wielo- i jednopozycyjnych,
c) możliwości prowadzenia ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych,
d) możliwości przeglądania szczegółów tytułu wykonawczego z poziomu ewidencji,
e) możliwości wyszukiwania tytułów wykonawczych po zadanym parametrze,
f) możliwości drukowania tytułów wielo- i jednopozycyjnych,
g) możliwości wydruku ewidencji tytułów wykonawczych,
h) możliwości wydrukowania statystyki tytułów wykonawczych,
i) możliwości wygenerowania pisma w ramach tytułu wykonawczego z pełną obsługą
pism,
j) możliwości przeprowadzenia aktualizacji tytułów wykonawczych wynikającej ze
zmiany wysokości zaległości spowodowanej zarachowaniem zapłaty na zaległy termin
lub wydaniem decyzji,
k) możliwości prowadzenia ewidencji uaktualnień,
l) elastyczności w sposobie numerowania tytułów wystawionych dla należności danego
rodzaju,
m) możliwości dowolnego definiowania słownika podstaw prawnych oraz treści tytułu
wykonawczego.
System musi zapewniać możliwość generowania dokumentów umorzeń, przedawnień oraz
dokumentu rozłożenia na raty.
System musi zapewniać możliwość wygenerowania dokumentu kompensat w ramach danego
podatnika oraz pomiędzy podatnikami.
System musi zapewniać możliwość wygenerowania dokumentów PK szczególnie w zakresie:
zarachowania zapłaty, zmiany danych na dokumencie, zmiany terminu płatności.
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16. System

17.

18.

19.

20.

21.

musi umożliwiać prowadzenie kartoteki kontrahenta, podatnika oraz
współwłaściciela wraz z prezentacją:
a) wygenerowanych dla kontrahenta/podatnika/współwłaściciela rat w ramach danego
roku lub lat przeszłych z możliwością dynamicznego filtrowania wyświetlanych pozycji
oraz prezentacją informacji dodatkowych przyporządkowanych do danej raty,
b) zarejestrowanych wpłat i wypłat kontrahenta/podatnika/współwłaściciela,
c) wystawionych upomnień, tytułów, spraw, decyzji ratalnych, pism itp.,
d) listy rat płatności pogrupowanych wg daty w ramach danego rodzaju należności
(podatku) oraz roku,
e) zapisów na wybranych kontach księgowych w ramach kontrahenta/podatnika,
f) historii zapisów na koncie.
System musi zapewniać prawidłowe naliczanie odsetek od zaległości wraz z opcjami:
a) możliwości wstrzymania naliczania odsetek w danym okresie,
b) przywrócenia naliczania odsetek od wskazanego dnia,
c) zawieszenie naliczania odsetek w wielu przedziałach czasowych.
System musi umożliwiać wystawianie not odsetkowych dla należności zapłaconych po
terminie pojedynczo lub hurtowo na podstawie wskazanych parametrów ograniczających:
a) przedział dat wystawienia, rodzaj dokumentu,
b) przedział dat terminu płatności,
c) suma zaległości,
d) uwzględnienie terminów objętych tytułem wykonawczym lub upomnieniem,
e) przedział dat zapłaty,
f) innych zadeklarowanych w filtrze.
System musi przy generacji hurtowej not mieć możliwość:
a) wygenerowania symulacji wystawienia not odsetkowych,
b) wielokrotnego powtarzania symulacji przed zatwierdzeniem not,
c) przeglądania dokumentów not z możliwością zmiany daty wysłania/ otrzymania oraz
numeru noty,
d) wydruku dokumentów noty.
System musi posiadać możliwość wygenerowania raportów i zestawień, w szczególności:
a) zestawienie z ewidencji zapłat,
b) zestawienie przypisów i odpisów,
c) zestawienie sald kontrahentów,
d) zestawienie zaległości,
e) zestawienie nadpłat.
System musi umożliwiać dekretację pojedynczych dokumentów należności bądź
wyselekcjonowanych grup należności przy użyciu definiowanych przez użytkowników
wzorców dekretacji.

7.3.5 Wymagania dla obsługi płatności masowych
1.

System musi umożliwiać gromadzenie i zarządzanie danymi o wyciągu bankowym oraz
poszczególnych operacjach zarejestrowanych pod wyciągiem na podstawie dostarczanego
przez bank elektronicznego pliku z zapisem operacji na koncie (kontach) bankowych.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

System musi zapewniać import wyciągów bankowych w formie elektronicznej o wymaganym
formacie, w tym subwyciągów w ramach systemu indywidualnych rachunków bankowych
kontrahentów.
System musi zapewniać rozkodowanie pliku wyciągu bankowego ze szczególnym
uwzględnieniem wydzielenia z poszczególnych operacji bankowych kwoty oraz tytułu wpłaty.
System musi zapewniać możliwość wyszukiwania danych z operacji zawartych w wyciągach
bankowych.
System musi zapewniać możliwość automatycznej identyfikacji wpłacającego na podstawie
kodowanej informacji zawartej w numerze rachunku bankowego (wirtualne konta) oraz
identyfikacja tytułu.
System musi zapewniać weryfikację poprawności rozliczenia wyciągu w odniesieniu do ilość
pozycji, kwoty, itp.
System musi umożliwiać kodowanie i dekodowanie informacji o kontrahencie/podatniku
urzędu oraz tytułu należności w ramach systemu indywidualnych rachunków bankowych.
System powinien zapewniać integrację funkcjonalności z innymi modułami systemu (podatki i
opłaty) obsługującymi indywidulane konta dla kontrahentów (konta wirtualne) w zakresie
generowania indywidualnych rachunków bankowych.

7.3.6 Wymagania dla obsługi egzekucji
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

System musi umożliwiać rejestrację, przeglądanie, modyfikację i usuwanie tytułów
wykonawczych, dla użytkowników posiadających odpowiednie role.
System
musi
umożliwiać
wybranie
z
ewidencji
kontrahentów
danych
identyfikacyjnych/personalnych zobowiązanego/dłużnika.
System musi mieć możliwość w trakcie wprowadzania tytułu dodania nowego dłużnika.
System musi nadawać automatycznie status każdemu wprowadzanemu tytułowi
wykonawczemu i zmieniać go automatycznie w momencie wykonania odpowiednich
operacji.
System musi umożliwiać wprowadzenie daty wprowadzenia oraz daty przyjęcia tytułu
wykonawczego do organu egzekucyjnego.
System musi posiadać rejestr wierzycieli przedstawiający pełną informację o ilości tytułów
wykonawczych (otwartych, zamkniętych, otrzymanych i wstrzymanych).
System musi umożliwiać przegląd wszystkich zarejestrowanych tytułów wykonawczych dla
danego wierzyciela wraz z ich statusami, danymi dłużnika oraz obecnym saldem.
System musi podczas wprowadzania czynności na tytule wykonawczym rozbijać (według
odpowiedniej stopy procentowej i parametrów zapisanych do czynności) kwotę należności na
należność główną, odsetki, koszty i koszty upomnienia.
System musi umożliwiać rejestrację poborców/referentów oraz tworzenie rejonów
egzekucyjnych oraz przypisywanie rejonów wybranym poborcom/inspektorom.
System musi obsługiwać wszystkie czynności typu: pobranie poborcy (np. w terenie, w
urzędzie), zajęcie (np. wierzytelności, konta, emerytury/renty), naliczenie kosztów, zmiana
należności przez wierzyciela, wycofanie czynności i inne.
System musi posiadać ewidencję tytułów wykonawczych, w szczególności:
a) numer,
b) numer własny,
c) status,
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12.

13.

14.
15.
16.

d) kod zobowiązanego,
e) nazwę lub nazwisko zobowiązanego oraz adres,
f) szczegółowe dane o saldzie tytułu,
g) rodzaj należności,
h) informację o odsetkach.
System musi posiadać szczegółową ewidencję czynności , w szczególności:
a) data czynności,
b) symbol czynności,
c) nazwa czynności,
d) symbol osoby rejestrującej,
e) imię i nazwisko osoby rejestrującej,
f) numer, numer własny tytułu wykonawczego dla którego zarejestrowano czynność
oraz kod i nazwa/nazwisko osoby zobowiązanej.
System musi umożliwiać wygenerowanie zestawienia z kwot wyegzekwowanych w
wybranym okresie z podziałem na należność główną, odsetki i koszty według rodzaju
należności.
System musi umożliwiać przeglądanie ewidencji pobrań z podziałem na należność główną,
odsetki i koszty według wierzycieli i ilości czynności.
System musi umożliwiać wyświetlanie pełnej informacji o kosztach egzekucyjnych z
podziałem na rodzaje wraz z możliwością wydruku.
System musi umożliwiać wygenerowanie sprawozdania za wybrany okres (według dat
czynności lub dat rejestracji), w szczególności:
a) kwoty wyegzekwowane,
b) kwoty do wyegzekwowania,
c) zakończone tytuły (bądź niezakończone) z wyszczególnieniem rodzaju należności oraz
liczby tytułów na danej czynności według rodzaju.

7.3.7 Wymagania dla obszaru gospodarowania nieruchomościami
System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji zasobu Gminy i Skarbu Państwa.
System musi umożliwiać nadanie numeru inwentarzowego dla pozycji zapisanych w
ewidencji Gminy i Skarbu Państwa w zakresie działek zgodnie z wymaganiami prawa.
3. System musi posiadać funkcjonalność służącą do wprowadzania zmian w obrębie działek
z zastosowaniem archiwizacji dla poszczególnych obiektów, w szczególności:
a) zmiana charakterystyki działki,
b) nabycie działki do zasobu Gminy lub Skarbu Państwa,
c) nabycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa,
d) zmiana numeru inwentarzowego,
e) zbycie działki gminnej,
f) zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa,
g) likwidacja środka trwałego,
h) przyjęcie środka trwałego.
4. System musi umożliwiać zapisywania stanu mienia na konkretny dzień kończący ustalony
okres sprawozdawczy (miesiąc, kwartał, rok).
5. System musi umożliwiać wykonanie wydruku sprawozdania porównywalnego z odpowiednim
zestawieniem z ewidencji środków trwałych za dany okres.
1.
2.

Strona 69 z 78

7.3.8 Wymagania dla obszaru ewidencji i opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zajęcie pasa
drogowego.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

System musi zapewniać możliwości zaewidencjonowania informacji dotyczącej wysokości
należności na dany rok, w tym prawidłowego naliczania odsetek za nieterminowe dokonanie
wpłaty.
System musi umożliwiać wygenerowanie na początku każdego roku na podstawie rejestru
umów opłat z mienia Gminy i Skarbu Państwa (kartotek opłat rocznych za użytkowanie
wieczyste opodatkowanych podatkiem VAT).
System musi zapewniać możliwość uzgadniania rejestrów VAT z ewidencją księgową
w szczegółowości do pojedynczego dokumentu faktury/sprzedaży niefakturowanej.
System musi spełniać założenie, że korekty faktur sprzedaży/ dokumentów sprzedaży
niefakturowanej w ewidencji faktur będą wykonywane jednostkowo na podstawie
dokumentów źródłowych ze szczególnym uwzględnieniem zachowania poprawności
wprowadzania daty VAT.
System musi umożliwiać wykonanie raportów oraz zestawień pokazujących: przypis,
powiązane z przypisami dokumenty przesłane do modułu rozrachunkowego oraz faktury
zaliczkowe i uzupełniające zawiązane z przypisem, w szczególności:
a) przypisu dla kartoteki w module ewidencjonowania opłat z mienia Gminy i Skarbu
Państwa,
b) dokumentu przypisu z wyliczonym podatkiem VAT,
c) faktury zaliczkowej lub uzupełniającej,
d) dokumentu VAT.
System musi umożliwiać wykorzystanie słowników wspólnych systemu oraz budowanie
słowników dziedzinowych.
System musi umożliwiać definiowanie grupy należności o jednakowych cechach, w
szczególności:
a) cykl płatności,
b) podlega/nie podlega fakturowaniu,
c) przypisana stawka VAT,
d) domyślny rejestr dla faktur,
e) podlega/nie podlega waloryzacji,
f) domyślny termin płatności,
g) domyślny rodzaj należności.
System musi zapewniać możliwość założenia kartoteki podmiotowo-przedmiotowej,
w szczególności:
a) wybranie grupy należności niepodatkowej:
 obsługa opłaty za użytkowanie wieczyste,
 obsługa opłat za dzierżawę,
 obsługa opłat za sprzedaż nieruchomości,
 obsługa opłat za przekształcenie prawa użytkowania, wieczystego w prawo
własności,
 obsługa opłat za zajęcie pasa drogowego,
 obsługa opłat za służebność gruntową.
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9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

b) dopisanie umowy/dokumentu inicjującego w wybranej grupie (aktu notarialnego,
umowy najmu, umowy dzierżawy, decyzji, protokołu oraz innych dokumentów
skutkujących zwykle naliczeniem opłaty),
c) dołączenie klientów (strony umowy/ odbiorcy dokumentu) ze słownika klientów lub
opcjonalnie uzupełnienia słownika brakującymi danymi,
d) zdefiniowanie opłaty wynikającej z dokumentu inicjującego.
System musi zapewniać prowadzenie kartotek przedmiotowo-podmiotowych w kwotach
netto lub brutto.
System musi umożliwiać porządkowanie kartotek za pomocą przenoszenia ich pomiędzy
grupami należności w odniesieniu do pojedynczych pozycji lub wybranych podzbiorów.
System musi zapewniać możliwość przeglądania wprowadzonych w ramach kartotek danych
w różnych ujęciach za pomocą dostępnych rejestrów, w szczególności:
a) rejestr obiektów,
b) rejestr umów,
c) rejestr przypisów.
System musi umożliwiać naliczanie opłaty, w szczególności:
a) kwota opłaty,
b) cykl opłaty (jednokrotny, roczny lub miesięczny),
c) data obowiązywania opłaty,
d) status opłaty:
 aktualny,
 archiwalny,
 anulowany.
e) wskaźnik automatycznej waloryzacji,
f) pola opisu przenoszonego do opisu finansowego dokumentu elektronicznego.
System musi zapewnić możliwość zmiany wysokości naliczenia opłaty przy użyciu jednego z
trybów:
a) nadpisanie,
b) anulowanie,
c) korekta w kartotece finansowej oraz w ewidencji opłat.
System musi zapewnić możliwość korekty naliczenia opłaty wynikającej ze zmian własności
i władania.
System musi umożliwiać zmianę naliczenia opłaty wynikającej z waloryzacji wskaźnikiem GUS
(średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku).
System musi umożliwiać przeprowadzenie ustawowej zmiany opłaty rocznej w formie
aktualizacji opłaty rocznej z zastosowaniem:
a) możliwości wyszukania grupy nieruchomości podlegających przeszacowaniu
określonej przy pomocy: danych geodezyjnych, księgi wieczystej oraz danych
adresowych, a także danych podmiotowych (nazwa użytkownika wieczystego),
b) możliwości wprowadzenia przez użytkownika w słowniku działek nowej wartości wg
operatów szacunkowych,
c) możliwości określenia w kartotece podmiotowo-przedmiotowej danych w postaci
wysokości stawki procentowej opłaty rocznej,
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

d) wygenerowania raportu z przeszacowania; na podstawie rejestru wykonanych
operacji powinny być tworzone wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
System musi zapewniać możliwość przeprowadzenia ustawowej zmiany opłaty rocznej w
formie bonifikaty z możliwością:
a) utworzenia przypisu dla bieżącego roku pomniejszonego o kwotę bonifikaty lub
wygenerowanie korekty (odpisu) w kartotece finansowej oraz w kartotece
podmiotowo-przedmiotowej,
b) zapisania informacji o bonifikacie w ewidencji bonifikat,
c) tworzenia pisma o przyznanej bonifikacie dla wybranego kontrahenta,
d) wydruku wykazu bonifikat w danym roku.
System musi umożliwiać naliczenie opłaty dodatkowej z tytułu: niedotrzymania terminów
zagospodarowania nieruchomości gruntowej, niedotrzymania terminu wydania
nieruchomości, kosztów postępowania administracyjnego, kosztów operatu szacunkowego,
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.
System musi umożliwiać tworzenie naliczenia opłaty w kartotece finansowej na podstawie
kartoteki podmiotowo-przedmiotowej według algorytmów:
a) okresowo na całych grupach należności,
b) okresowo na wybranych kartotekach,
c) jednorazowo na całych grupach należności,
d) jednorazowo w związku z jednokrotnym przypisem należności.
System musi umożliwiać wygenerowanie dokumentów należności oraz faktur i faktur
zaliczkowych.
System musi zawierać wydruki kontrolne i zestawienia w minimalnym zakresie:
a) wydruk kartotek przy określonych filtrach,
b) zestawienie opłat i korekt dla wybranej grupy,
c) raport o ilości aktualizacji,
d) wydruk z rejestru umów,
e) rejestr dokumentów,
f) wykaz przypisów kontrahenta.
W zakresie umów z tytułu wieczystego użytkowania system musi umożliwiać:
a) wprowadzanie informacji dotyczących użytkowników,
b) prowadzenie historii zmian użytkowników wieczystych w jednostce rejestrowej
c) prowadzenie historii zmian na działkach,
d) możliwość generowania sprawozdań do formatu xls.
W zakresie umów z tytułu dzierżawy system musi umożliwiać:
a) wprowadzanie informacji dotyczących umów dzierżawionych nieruchomości,
b) możliwość prowadzenia rat dla płatności typowych, nietypowych i nietypowych
cyklicznych dla różnych cykli (miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne),
c) wprowadzanie informacji dotyczących płatników,
d) raportowanie o kończących się w określonym czasie umowach.

7.3.9 Wymagania dla obszaru obsługi koncesji na sprzedaż alkoholu
1.

System musi umożliwiać rejestrację podmiotu ubiegającego się o zezwolenie z jego
lokalizacją oraz z wyszczególnieniem:
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a)
b)
c)
d)
e)

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

nazwa przedsiębiorcy,
adres przedsiębiorcy,
numer NIP / REGON,
rodzaj przedsiębiorcy (np.: spółka cywilna, działalność gospodarcza, sp. z o. o. itd.),
dane właścicieli np.: spółki cywilnej (nazwa/imię nazwisko, REGON/PESEL, NIP,
adres),
f) data rozpoczęcia działalności,
g) lokalizacja,
h) pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
Minimalny zakres danych dotyczących lokalizacji punktu powinien zawierać:
a) nazwa lokalizacji,
b) adres lokalizacji lub opis miejsca sprzedaży,
c) numer aktu i data, od której podmiot posiada prawa do lokalizacji (np.: data
dzierżawy lokalu),
d) decyzja Sanepidu,
e) pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
System musi umożliwiać rejestrację nazwy i adresu magazynu, w którym składowany jest
alkohol.
System musi umożliwiać rejestrację informacji o limicie przyznawanych koncesji na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
ustalonych w drodze uchwały przez Radę Gminy.
System musi posiadać możliwość rejestracji wniosku, na podstawie którego zostaną
wystawione zezwolenia na sprzedaż alkoholu z funkcjonalnością dostępu do historii punktu
sprzedaży.
System musi umożliwiać rejestrację zezwoleń na sprzedaż i wyprzedaż napojów
alkoholowych, na podstawie danych z wniosku, w szczególności:
a) data rejestracji,
b) nazwa oraz typ zezwolenia,
c) czas obowiązywania zezwolenia,
d) automatyczne nadawanie numeru zezwolenia, wygenerowanego w oparciu o
definiowany przez użytkownika szablon,
e) pole opisowe na dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika.
System musi umożliwiać wygaszenie/cofnięcie zezwolenia z podaniem przyczyny i numeru
decyzji.
System musi umożliwiać rejestrację oświadczeń o sprzedaży za rok poprzedni.
System musi umożliwiać naliczenie opłat dla pojedynczego zezwolenia z podziałem na raty,
lub jednorazową opłatę.
System musi umożliwiać tworzenie zestawień:
a) według nazwy i typu zezwolenia,
b) według czasu trwania zezwolenia,
c) liczba wystawionych zezwoleń dla podmiotu/lokalizacji.
System musi umożliwiać wyszukiwanie danych według podstawowych danych
przedsiębiorcy, lokalizacji, danych wniosku lub zezwolenia.
System musi umożliwiać tworzenie statystyk, w szczególności:
a) zarejestrowanych wniosków,
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13.
14.
15.
16.
17.

b) zarejestrowanych zezwoleń,
c) lista punktów limitowych.
System musi umożliwiać tworzenie zestawień zbiorczych dla zezwoleń oraz ich wydruk.
System musi umożliwiać rejestrację wszystkich możliwych rodzajów decyzji (zwykłe,
jednorazowe, catering).
System musi wspierać obsługę pism do Głównej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
System musi umożliwiać ewidencję kontroli punktu sprzedaży alkoholu.
System musi umożliwiać uzyskanie informacji o liczbie punktów sprzedaży alkoholu wraz
z określeniem obrotów dla każdego typu alkoholu na potrzeby bieżącego określenia i kontroli
limitów przyznawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ustalonych w drodze uchwały przez Radę
Gminy.

7.3.10 Wymagania dla obszaru zwrotu podatku akcyzowego
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

System musi umożliwiać rejestrację złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
System musi umożliwiać ewidencję dokumentów złożonych jako załączniki do wniosków.
System musi umożliwiać weryfikację ilości posiadanych użytków rolnych i ich rodzaju w
odniesieniu do złożonego wniosku i wynikającego z niego prawa do uzyskania zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
System musi umożliwiać ewidencję decyzji wydanych w sprawach dotyczących rozpatrzonych
wniosków.
System musi umożliwiać ewidencję korespondencji związanej ze złożonymi wnioskami.
System musi umożliwiać odnotowywanie informacji o dacie doręczenia i uprawomocnienia
się decyzji.
System musi umożliwiać obsługę wypłat i tworzenie dokumentów z nimi związanych.
System musi umożliwiać generowanie wniosków do wojewody o przyznanie dotacji na
postępowanie w sprawie zwrotu producentowi rolnemu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
System musi umożliwiać tworzenie wymaganych sprawozdań.
System musi umożliwiać generowanie raportów związanych ze złożonymi wnioskami,
decyzjami, wypłatami.

7.3.11 Wymagania dla obszaru gospodarki odpadami komunalnymi:
1.

System musi umożliwiać ewidencję nieruchomości z uwzględnieniem:
a) adresu położenia nieruchomości,
b) sektora odbioru odpadów,
c) typu nieruchomości (zamieszkała, niezamieszkała, mieszana),
d) segregacji lub braku segregacji,
e) informacji o kompostowniku, zbiorniku bezodpływowym, przydomowej oczyszczalni
wraz z określeniem pojemności,
f) numeru geodezyjnego,
g) informacji o liczbie osób zamieszkujących,
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

h) opisu nieruchomości.
System musi umożliwiać ewidencję punktów odbioru odpadów z uwzględnieniem:
a) adresu,
b) opisu,
c) rodzaju,
d) informacji o dojeździe.
System musi umożliwiać ewidencję zagospodarowania nieczystości ciekłych z
uwzględnieniem:
a) sposobu odprowadzania,
b) pojemności zbiornika,
c) częstotliwości odbioru.
System musi umożliwiać ewidencję wywozów nieczystości ciekłych z uwzględnieniem:
a) daty wywozu,
b) typu wywozu,
c) pojemności wywozu.
System musi umożliwiać założenia kartoteki podmiotowo-przedmiotowej.
System musi umożliwiać rejestrację, ewidencję i rozliczanie deklaracji za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zarówno składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z uwzględnieniem:
a) numeru deklaracji nadanego przez system,
b) dat obowiązywania deklaracji,
c) daty złożenia deklaracji,
d) danych składającego deklaracje,
e) danych dotyczących nieruchomości wraz z podstawą naliczenia opłaty (liczba osób),
f) dodatkowych składników opłaty (zdefiniowanie ulg lub zwolnień oraz naliczenie ich
w programie),
g) załączników,
h) dodatkowych parametrów opisujących deklarację.
System musi umożliwiać rejestrację korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
System musi umożliwiać ustalenie w drodze decyzji wysokości opłaty lub zaległości
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
System musi umożliwiać, na podstawie danych z wprowadzonych deklaracji, ewidencję
pojemników wraz z określeniem nieruchomości, punktu odbioru odpadów, numeru, rodzaju i
pojemności pojemnika oraz deklarowanej częstotliwości wywozu.
System musi umożliwiać rejestrację przedsiębiorców oraz prowadzenie rejestru firm
wywozowych z uwzględnieniem:
a) numeru rejestrowego,
b) daty złożenia wniosku,
c) daty wpisu,
d) daty ważności
e) listy kodów odpadów.
System musi umożliwiać rejestrację oraz wydruk sprawozdań:
a) sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości,
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

b) sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
System musi umożliwiać rejestrację harmonogramów wywozów.
System musi umożliwiać definiowanie tras odbioru odpadów.
System musi umożliwiać rejestrację harmonogramów wywozów na wskazanej trasie..
System musi umożliwiać prowadzenie postępowań, a w szczególności:
a) Wezwanie do złożenia deklaracji
b) Wszczęcie postępowania
c) decyzja o zakończeniu postępowania
d) decyzja określająca wysokość opłaty
System musi umożliwiać rejestrowanie dat odbioru pism wystawianych w systemie
System musi umożliwiać wystawianie umorzeń zaległości.
System musi umożliwiać wystawienie decyzji o zwolnieniu z opłaty.
System musi umożliwiać wygenerowanie zestawień do arkusza kalkulacyjnego w formacie xls
na podstawie zdefiniowanego szablonu w zakresie:
a) ewidencji nieruchomości,
b) zarejestrowanych deklaracji,
c) punktów odbioru odpadów.
System musi zapewniać możliwość generowania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanego przez Gminę marszałkowi
województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (z zapewnieniem
możliwości wyboru organu), w szczególności:
a) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy
odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem
instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości
zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
b) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
 przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
 nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich
zagospodarowania,
c) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
d) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób
niezgodny z regulaminem;
e) ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru Gminy;
f) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
System musi zapewniać możliwość zmiany stawek opłat w ciągu roku wraz z obsługą procesu
zawiadomień właścicieli o nowej stawce i zmianie wysokości opłaty.
Kody odpadów muszą być przechowywane w słownikach.
System musi umożliwiać eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.
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7.4 Wymagania dla obszaru ewidencyjno-administracyjnego
7.4.1 Wymagania dla ewidencji kontrahentów
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

System musi posiadać wspólne dla wszystkich modułów słowniki i wspólną bazę
kontrahentów.
Ewidencja kontrahentów musi spełniać rolę słownika centralnego dla pozostałych modułów
systemu.
System musi umożliwiać stworzenie jednolitych zestawów danych osobowych i adresowych
kontrahentów (klientów/interesantów urzędu- jedna osoba fizyczna lub prawna będzie
istniała w bazie tylko 1 raz).
System musi umożliwiać zapamiętanie dla jednego kontrahenta:
a) imienia i nazwiska lub nazwy,
b) numeru identyfikacyjnego PESEL lub NIP,
c) numerów rachunków bankowych (wielu),
d) adresów: zameldowania/ siedziby głównej, korespondencyjnych (wielu), poczty email i innych,
e) informacji o powiązaniach z firmą, jednostką centralną, oddziałem, pełnomocnikiem,
itp.
System musi wykorzystywać gotowe słowniki miejscowości, ulic, kodów pocztowych oraz
jednostek banków.
System musi pozwalać na korektę cechy w przypadku omyłkowego zarejestrowania
kontrahenta w module dziedzinowym.
System musi umożliwiać obsługę zgody na otrzymywanie korespondencji elektronicznej.
System musi umożliwiać przypisanie kontrahentom parametrów, wykorzystywanych w
modułach dziedzinowych.
System musi zapamiętywać i umożliwiać przegląd zmian dokonywanych w danych przez
poszczególnych użytkowników.
System musi mieć możliwość wymuszać wprowadzanie numerów identyfikacyjnych PESEL lub
NIP (zależnie od typu osoby, wyłączając obcokrajowców).
System musi zapewniać unikalność numeru PESEL i NIP w bazie danych (niezależnie do
kontrolowania poprawności w/w numerów).
System musi umożliwiać porządkowanie danych kontrahentów w przypadku, gdy w kartotece
zaistnieje więcej niż jeden wpis dal danej osoby.

7.4.2 Wymagania dla obszaru ewidencji ludności
1. System musi posiadać moduł dotyczący ewidencji ludności umożliwiający prowadzenie spraw
związanych:
 ze zmianami adresowymi,
 ze zmianami osobowymi oraz korektami i uzupełnieniami,
 z wydawaniem różnorakich zaświadczeń wydawanych obywatelom,
 z funkcjami analitycznymi i statystycznymi w zakresie: aktualnych mieszkańców,
zameldowanych osób w okresie „od-do”, urodzonych osób w okresie „od-do”,
wymeldowanych osób, wymeldowanych osób w okresie „od-do” z podziałem na rodzaj
wymeldowania, nieobecnych czasowo, zgonów, obywateli obcych państw.
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7.4.3 Wymagania dla generatora raportów
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

W systemie musi istnieć możliwość rejestrowania dowolnych zapytań SQL poprzez określenie
nazwy zapytania (widoku), jego opisu, treści zapytania SQL, kolejności i nazw kolumn.
Zarejestrowane zapytania SQL muszą tworzyć bazę widoków udostępnianych w module.
Zarejestrowane zapytania muszą posiadać zdefiniowane parametry.
System musi umożliwiać wykorzystywanie identycznych parametrów o podobnym znaczeniu
w różnych zapytaniach.
W systemie muszą istnieć funkcje eksportowania i importowania definicji widoków z plików
tekstowych.
W systemie musi być możliwość uruchamiania zarejestrowanych zapytań/widoków z
wykorzystaniem konsoli raportów.
System musi umożliwiać zapisanie w bazie poszczególnych zapytań/widoków i przeglądanie
ich w dowolnym czasie.
W systemie musi istnieć możliwość przetwarzania on-line danych dostępnych po
wygenerowaniu raportów w zakresie:
a) sortowania danych,
b) ukrywania kolumn,
c) dodawania dodatkowych kolumn z wyliczeniami,
d) agregacji, grupowania danych według wskazanych kolumn,
e) filtrowanie danych,
f) wyróżnianie wierszy spełniających określone przez użytkowników kryterium,
g) prezentacji graficznej danych za pomocą wykresów słupkowych i kołowych.
System musi umożliwiać eksportowanie danych do formatu:
a) pliku w formacie PDF,
b) pliku w formacie MS Excel,
c) pliku w formacie RTF,
d) pliku tekstowego.
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