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I.271.13.2020        Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Słownik 

Awaria Wykryta wada (nieprawidłowa praca) Systemu spowodowana jego błędem, 
uniemożliwiająca Zamawiającemu tymczasowe lub trwałe korzystanie z niego w 
zakresie funkcji niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności. System w 
skutek awarii osiąga stan systemu nieprodukcyjnego. 

Analiza 
Przedwdrożeniowa 

Zespół czynności Wykonawcy polegających na przeprowadzeniu pełnej analizy (w 
tym analizy pod kątem procesów) środowiska technicznego i funkcjonalnego 
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami opisanymi w SOPZ. 

Back office Warstwa wewnętrzna Systemu, na którą składają się poszczególne elementy 
Systemu obsługujące określone zagadnienia merytoryczne związane z 
działalnością jednostki oraz realizujące procesy zachodzące w Systemie 
inicjowane przez jego Użytkowników. 

Błąd Zakłócenie pracy Systemu spowodowane jego niedziałaniem lub nienależytym 
działaniem w szczególności polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości 
w realizacji co najmniej jednej z funkcji Systemu. 

Błąd krytyczny Błąd uniemożliwiający użytkowanie Systemu (w zakresie jego podstawowej 
funkcjonalności) i prowadzący do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub 
naruszenia ich spójności, w wyniku których jest niemożliwe lub poważnie 
ograniczone prowadzenie działalności  
z użyciem Systemu. 

BPMN ang. Business Process Model and Notation – graficzna notacja służąca do 
opisywania procesów biznesowych 

Front office Warstwa zewnętrzna Systemu stanowiąca platformę komunikacji i wymiany 
danych pomiędzy Systemem i jego Użytkownikami zewnętrznymi  

Użytkownik Osoba posiadająca uprawnienia do pracy w Systemie. 

Użytkownik zewnętrzny Osoba korzystająca z e-usług uruchomionych w ramach projektu  

Naprawa Usunięcie Wady Systemu poprzez dostarczenie i implementację przez 
Wykonawcę w środowisku systemowym Zamawiającego, Oprogramowania lub 
jego części wolnych od Wad, zapewniające poprawne funkcjonowanie Systemu, z 
uwzględnieniem polityki producentów Oprogramowania dziedzinowego, jeżeli 
takowe nie jest wytwarzane przez Wykonawcę, która może być niezależna od 
polityki i działań Wykonawcy. Naprawą jest również modyfikacja przez 
Wykonawcę kodu oraz konfiguracji w obszarze Systemu w celu usunięcia Wady. 

System Całość oprogramowania dostarczanego i zastosowanego w ramach realizacji 
niniejszego zamówienia składająca się na system informatyczny dla obsługi 
„Portalu e-mieszkańca”. Na System składa się Oprogramowanie Dziedzinowe i 
Oprogramowanie Bazodanowe.  

Oprogramowanie Całość oprogramowania dostarczanego i wykorzystywanego w ramach realizacji 
zamówienia. 

Oprogramowanie 
bazodanowe 

Oprogramowanie, w oparciu o które będzie funkcjonowało Oprogramowanie 
Dziedzinowe w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i przepływem 
informacji. 
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Oprogramowanie 
dziedzinowe 

Oprogramowanie dostarczone w związku z realizacją zamówienia, w tym jego 
rozbudowa, parametryzacja i modyfikacja. 

Portal  Portal e-Mieszkańca wdrożony w ramach zamówienia 

SOPZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Środowisko Produkcyjne Środowisko Systemu obsługujące dane produkcyjne Zamawiającego. 

Środowisko Testowe Środowisko rozwiązań systemowych wdrażanych w Projekcie, służące do 
bezpiecznego uruchomienia zasobów produkcyjnych Zamawiającego. Środowisko 
to poddawane jest procesowi modelowania oraz testowania rozwiązań. 

Usterka Wada, która nie może być zakwalifikowana, jako Awaria lub Błąd, powodująca 
zakłócenie pracy Systemu spowodowane nie działaniem lub nienależytym 
działaniem Systemu, mającym wpływ na jego funkcjonalność, natomiast 
nieograniczające zdolności operacyjnych Systemu. Usterki oznaczają wszelkie 
odchylenia od dokumentacji Systemu, które nie mają istotnego wpływu na jego 
funkcjonowanie lub utrzymanie i jego dalszy rozwój, niebędące Awariami, ani 
Błędami. 

Wada Każda nieprawidłowość w działaniu części lub całości Systemu rozumiana jako 
niezgodność z Umową, Analizą Przedwdrożeniową i Dokumentacją (w tym 
określoną przez Wykonawcę dokumentacją systemu). Wady dzielą się na Awarie, 
Błędy, Usterki. 

UMiG Białobrzegi Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi 
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I. Wymagania ogólne 

Głównym celem realizacji projektu pn: „Portal e-mieszkańca” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług 
publicznych w zakresie e-administracji dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy 
urzędowe w Gminie Białobrzegi. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez Gminę Białobrzegi (Lidera) i 
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach (Partner). W ramach projektu udostępnionych zostanie 31 e-
usług publicznych. 

Lp. Wymagania ogólne - dostarczone rozwiązania muszą spełniać następujące wymagania: 

00001.  Zapewnienie odpowiedniej wydajności, niezawodności z uwzględnieniem charakteru działalności 
jednostki samorządu terytorialnego. 

00002.  Możliwość wymiany danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów 
komunikacyjnych i szyfrujących. 

00003.  Możliwość wymiany znaków wg standardu Unicode UTF-8 w wysyłanych dokumentach w drodze 
teletransmisji mieć możliwość  

00004.  Bazowanie w możliwie największym stopniu na otwartych standardach przy uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów prawa oraz polskich norm. 

00005.  Określenie przez Wykonawcę na pierwszym etapie wdrożenia wymagań dotyczących infrastruktury 
sprzętowej (serwery, macierze itp.) koniecznej do uruchomienia Systemu i przekazanie ich 
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

00006.  Przygotowanie Portalu e-Mieszkańca PEM do uruchomienia produkcyjnego z wykorzystaniem 
infrastruktury informatycznej Wykonawcy na etapie wdrożenia. 

00007.  Na co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do 
nieodpłatnego przeniesienia Portalu e-Mieszkańca na infrastrukturę Zamawiającego. Pozostawienie 
Portalu e-Mieszkańca na infrastrukturze Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. 

00008.  Produkcyjne uruchomienie Portalu e-Mieszkańca na infrastrukturze informatycznej Wykonawcy, a w 
przypadku systemu dla ZWiK na infrastrukturze Zamawiającego zgodnej ze specyfikacją przekazaną przez 
Wykonawcę. 

00009.  Obsługa całości wdrażanego Systemu przez infrastrukturę informatyczną Zamawiającego z wyłączeniem 
rozwiązań realizowanych w modelu SaaS.  

00010.  Możliwość udostępniania zasobów informacyjnych (w stosownym zakresie) co najmniej w jednym z 
formatów wymienionych w Załączniku nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. 

00011.  Zapewnienie swobodnej integracji Portalu e-Mieszkańca PEM z systemami zewnętrznymi (systemami 
centralnymi  i uruchomionymi na poziomie regionalnym), dzięki budowie w oparciu o otwarte standardy 
z wymianą danych w oparciu o uniwersalne standardy. 

00012.  Możliwość tworzenia tzw. logów czyli zapisów w dziennikach systemu informacji pozwalających na m.in. 
rozliczalność i autentyczność informacji, uwzględniać wymagania związane z bezpieczeństwem 
informacji i przetwarzania danych. 

00013.  Scentralizowana wymiana danych Portalu e-Mieszkańca PEM w ramach integracji rozwiązań, co oznacza, 
że zarządzanie wymianą danych i interfejsami komunikacyjnymi musi odbywać się z jednego miejsca – 
dedykowanego do tego celu modułu Portalu e-Mieszkańca PEM. 

00014.  Brak ograniczeń Systemu w zakresie świadczonych usług tylko do mieszkańców / interesantów UMiG 
Białobrzegi czy  też  województwa  mazowieckiego  –  w założeniach System musi mieć możliwość 
wykorzystywania przez użytkowników z obszaru całego kraju. 
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00015.  Konstrukcja Portalu e-Mieszkańca PEM umożliwiająca tworzenie kolejnej instancji systemu na odrębnej 
platformie sprzętowej po możliwie najmniejszym koszcie – Portal e-Mieszkańca PEM musi cechować się 
atrybutem przenaszalności. 

00016.  Spójność Portalu e-Mieszkańca PEM z innymi systemami centralnymi, regionalnymi, z uwzględnieniem 
na poziomie lokalnym identyfikacji wizualnej dostarczonej przez Zamawiającego (UMiG Białobrzegi) wraz 
z możliwością integracji ze stronami: https://www.bialobrzegi.pl/ i https://bip.bialobrzegi.pl/. 

00017.  Możliwość dostępu do Systemu dla użytkowników z komputerów podłączonych do sieci Internet w części 
udostępniającej usługi dla użytkowników zewnętrznych (mieszkańców / interesantów). 

00018.  Uwzględnienie możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym postanowień WCAG 2.1 tj. 
wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 
848). 

00019.  Możliwość ustanowienia dostępu do niektórych usług świadczonych w ramach Systemu tylko dla 
zautoryzowanych i zidentyfikowanych mieszkańców / interesantów i użytkowników. 

00020.  Dostępność rozwiązań informatycznych funkcjonujących w infrastrukturze chmury SaaS, jak 
i wdrażanych na serwerach urzędów na poziomie 99% w skali roku. 

00021.  Dostępność System na urządzeniach mobilnych w pełnej funkcjonalności, w części udostępniającej usługi 
dla użytkowników zewnętrznych (mieszkańców / interesantów). 

00022.  Wszystkie interfejsy zewnętrzne Portalu e-Mieszkańca PEM , jeżeli to możliwe, będą oparte na 
standardowych rozwiązaniach; w obszarach stosowalności standardów wymienionych w Rozporządzeniu 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247), a w pozostałych obszarach będą stosowane powszechnie 
stosowane standardy (w szczególności standardy otwarte); w żadnym wypadku nie będą stosowane 
specyfikacje, których publikacja, wykorzystanie, implementacja, rozszerzanie/adaptacja podlega 
ograniczeniom związanym z prawami autorskimi lub pokrewnymi. Np. dla usług komunikacyjnych, 
stosowana będzie komunikacja oparta o standardy SOAP lub REST za pośrednictwem HTTP/HTTPS 
(HTTPS będzie obowiązkowy dla komunikacji wymagającej uwierzytelnienia), a podpis elektroniczny 
będzie realizowany z wykorzystaniem standardu XAdES, 

00023.  Możliwość integracji z innymi systemami za pomocą usług wykorzystujących standard SOAP lub REST, a 
w przypadku wymiany informacji w formie pliku w formatach xml lub json. 

00024.  Wszystkie dostarczane licencje na Oprogramowanie uwzględniające warunki dla instytucji administracji 
publicznej, za wyjątkiem oprogramowania opisanego w pkt 6 OPZ 

00025.  Wykorzystywanie mechanizmów dostępnych w aplikacjach centralnych, w tym w celu identyfikacji 
Użytkowników Portalu e-Mieszkańca PEM poprzez mechanizmy SSO (Single Sign-On) udostępnione na 
platformie ePUAP. 

00026.  Wykorzystanie i przystosowanie elementów dostępnych w ramach ePUAP oraz „Wrót Mazowsza” 
(projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”), niedozwolone jest powielanie 
dostępnych na ww. platformach elementów, w szczególności formularzy elektronicznych. Wymaganie 
nie dotyczy oprogramowania opisanego w pkt 6 OPZ. 

00027.  Możliwość monitorowania i raportowania liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego. 

00028.  Możliwość monitorowania i raportowania liczby pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym 

https://www.bialobrzegi.pl/
https://bip.bialobrzegi.pl/
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wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych. 

00029.  Funkcje monitorowania  i analizy dostępności oraz powszechności wykorzystania Systemu – z 
wykorzystaniem tych funkcji cyklicznie zrealizowane zostaną raporty, badania  i ankiety w przedmiotowej 
materii, m. in. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przeprowadzi  badania  ankietowe  i 
sondaże  pod  kątem  dostępności, powszechności dla wszystkich mieszkańców / interesariuszy e-usług. 

00030.  Uwzględnienie wymagań załącznika nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dla części Systemu udostępniającej usługi dla 
użytkowników zewnętrznych - mieszkańców / interesantów, a także przewyższających ww. minimum w 
zakresie: 
1) 1.4.6 - Wzmocniony kontrast: Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu, posiada kontrast 

wynoszący przynajmniej 7:1 (Poziom AAA), 
2) 2.4.9 - Cel linku (z samego linku): Dostępny jest mechanizm umożliwiający zidentyfikowanie celu 

każdego linku z samej jego treści, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla 
użytkowników (Poziom AAA), 

3) 3.2.5 - Zmiana na żądanie: Zmiany kontekstu inicjowane są tylko na żądanie użytkownika, lub też 
istnieje mechanizm pozwalający na wyłączenie takich zmian. (Poziom AAA), 

4) 3.3.5 - Pomoc: Dostępna jest pomoc kontekstowa. (Poziom AAA). 

00031.  Możliwość określenia daty pierwszego wprowadzenia danych do Portalu e-Mieszkańca PEM. Każde 
wejście do Portalu e-Mieszkańca PEM musi być logowane, login użytkownika musi być zapisywany w 
przypadku wprowadzenia danych osobowych i danych finansowych, jak również ich modyfikacji. Razem 
z loginem musi być zapisywana data wprowadzenia z dokładnością do sekundy. 

00032.  Odnotowywanie identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do Systemu. Każde 
wejście do Systemu musi być logowane, login użytkownika musi być zapisywany w przypadku 
wprowadzenia danych osobowych i danych finansowych jak i ich modyfikacji. 

00033.  Odnotowywanie informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie 
tego udostępnienia. Dane udostępnione musi być odnotowane w rejestrze w następującym zakresie: 
komu i w jakim celu, operator udostępniający dane, czas udostępnienia. 

00034.  Zapewnienie dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w Portalu e-Mieszkańca PEM 
informatycznym, wydruku zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje dotyczące 
danych osobowych przetwarzanych w Portalu e-Mieszkańca PEM. 

00035.  Stosowanie następujących metod i środków uwierzytelnienia oraz procedur związanych z ich 
zarządzaniem i użytkowaniem w każdym z elementów Portalu e-Mieszkańca PEM przeznaczonych dla 
użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostki Zamawiającego): 

1) każdy z użytkowników loguje się do programu używając swojej nazwy oraz hasła, 
2) każdorazowo hasło jest weryfikowane w systemie, 
3) po wykorzystaniu maksymalnej ilości prób wprowadzania nieprawidłowego hasła nastąpi 

blokada konta (panel administracyjny powinien umożliwiać sparametryzowanie tej opcji), 
4) przed okresem podanego czasu ważności hasła użytkownicy są o tym informowani i mogą 

dokonać zmiany hasła. 

00036.  Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę w ramach zamówienia rozwiązania zostaną zweryfikowane 
pod kątem wymagań dotyczących interoperacyjności wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); co zostanie potwierdzone 
oddzielnym dokumentem odbioru pozwalającym zweryfikować wypełnienie poszczególnych wymagań. 
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II. Analiza przedwdrożeniowa i dokumentacja powdrożeniowa  

L.p. Analiza przedwdrożeniowa przygotowana przez Wykonawcę musi spełniać następujące wymagania: 

00037.  Analiza Przedwdrożeniowa musi zostać opracowana w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia (SOPZ) oraz Harmonogram wdrożenia. 

00038.  Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dokument Analizy Przedwdrożeniowej w formie 
elektronicznej (.pdf, .doc /.docx). 

00039.  Dokument Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) musi zawierać co najmniej: 
1) szczegółowy opis oraz harmonogram wdrożenia, w tym: 

a) metodykę zarządzania Projektem zawierającego min. Zakres Projektu, Plan Komunikacji, 
Rejestr Ryzyka, Rejestr zagadnień, Rejestr Odbiorów 

b) szczegółowy harmonogram wdrożenia w podziale na etapu i zadania w ramach etapów z 
dokładności do min. tygodnia; 

2) opis w jaki sposób funkcjonalności wymagane w SOPZ będą realizowane w oferowanym 
Systemie, 

3) założenia integracji wewnętrznej i integracji zewnętrznej z systemami określonymi w SOPZ wraz 
ze specyfikacją funkcjonalną usług integracyjnych i identyfikacją punktów styku - , 

4) założenia konfiguracji i parametryzacji oferowanego Systemu, 
5) projekt uruchomienia e-usług, 
6) opis migracji danych (jest dotyczy) 
7) wykaz licencji na System i jego komponenty, 
8) zakres i tematykę szkoleń stanowiskowych z funkcjonowania oferowanego Systemu, 
9) przeprowadzenie testów funkcjonalności i wykonanie testów wydajności wdrożonego Systemu, 
10) plan komunikacji stron oraz zasady zgłaszania błędów, 
11) skład zespołu wdrożeniowego z podziałem na role i zadania poszczególnych członków zespołu 

- skład obejmuje zarówno zespół po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego wraz z podaniem 
danych kontaktowych (min. adres mailowy). 

00040.  W zakresie integracji Wykonawca musi dokonać uzgodnień dotyczących integracji systemów 
obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego z oferowanym Systemem wraz ze szczegółowym 
określeniem harmonogramem prac oraz zakresu i sposobu integracji poszczególnych 
komponentów oferowanego Systemu. 

L.p. Dokumentacja powdrożeniowa opracowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w języku 
polskim musi w szczególności zapewnić: 

00041.  Pełne  wykorzystanie  funkcjonalności  dostarczonego  oprogramowania  w oparciu o przekazane 
Instrukcje. 

00042.  Zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, tworzenie grup użytkowników 
o określonych uprawnieniach, itp. 

00043.  Instalację dostarczonego oprogramowania, migrację Systemu na inną platformę sprzętową (np. wymiana 
serwerów), parametryzację zapewniającą dostosowanie oprogramowania do potrzeb Zamawiającego, 
itp. 

00044.  Archiwizację i odtworzenie oprogramowania tworzącego dostarczony System oraz dane w nim 
zgromadzone, Wykonawca dostarczy opis określający zakres wykonywanej archiwizacji, harmonogram i 
sposób wykonywania kopii, tak aby była możliwość odtworzenia Systemu i danych sprzed awarii lub na 
koniec wskazanego okresu (np. kwartału). 

00045.  Zapoznanie się z architekturą i budową Systemu, pozwalająca Zamawiającemu lub wybranym przez niego 
podmiotom trzecim dokonywanie zmian w oprogramowaniu lub dalszej rozbudowy oraz opis 
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przekazanych kodów źródłowych Oprogramowania Dedykowanego. 

00046.  Poprawne wykorzystanie informacji zawartych w bazie Systemu, Wykonawca przekaże szczegółowy opis 
struktury i zawartości pól informacyjnych. 
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III. Back Office - Podniesienie interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów dziedzinowych 

Wymagania stawiane brokerowi integrującemu przedstawiono w dwóch wariantach: oczekiwany oraz rezerwowy. 
Wynika to z faktu, iż ich realizacja jest uzależniona od możliwości integracji z zewnętrznymi systemami 
uruchomionymi w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wpisanego do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w działaniu 2.2„Rozwój e-usług” -  

Wariant oczekiwany przewiduje przeprowadzenie pełnej integracji zgodnie z zapisami w pkt. Wymagania ogólne 
dotyczące brokera integrującego na bazie dokumentacji dla integratorów (do użytku wewnętrznego Samorządu 
Województwa Mazowieckiego i Comarch oraz Partnerów projektu EA). Po wykonaniu integracji zgodnie z 
dokumentacją Wykonawca musi zaprezentować jej wyniki Zamawiającemu. W przypadku, gdy pomimo 
przeprowadzenia prac zgodnie z ww. dokumentacją, do wykazania czego jest zobowiązany Wykonawca, nie 
zostanie osiągnięty zakładany poziom integracji systemów, Wykonawca uzyska zgodę na realizację projektu w 
wariancie rezerwowym. Realizacja projektu w wariancie rezerwowym będzie umożliwiać odbiór przedmiotu 
zamówienia. W takim przypadku Zamawiający zwróci się o wyegzekwowanie prawidłowego działania tego, co jest 
opisane w podręczniku integratora. Po wprowadzonych poprawkach i potwierdzeniu działania, Wykonawca w 
ramach udzielonej rękojmi musi wdrożyć przygotowaną integrację wg podręcznika (z ewentualnymi koniecznymi 
poprawkami). 

1) Wymagania ogólne dotyczące brokera integrującego 

Lp. Wymagania ogólne dotyczące brokera integrującego 

00047.  Broker (w zależności od decyzji co do ewentualnej wymiany systemów dziedzinowych) w ustalonym 
zakresie musi uczestniczyć w wymianie danych pomiędzy systemami/modułami, zgodnie ze 
schematem poniżej: 

1) ePUAP, Wrota Mazowsza, EZD, 
2) Pakiet systemów dziedzinowych, 
3) Portal e-Mieszkańca PEM. 
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00048.  Broker integrujący musi pozwalać na integrację następujących obszarów obsługi systemów 
wymienionych w punkcie powyżej tj.:  

L.p. Nazwa systemu Producent systemu Obszary obsługi 

1 Rejestr 

Mieszkańców 

SELWIN Sygnity S.A Ewidencja mieszkańców – import danych do 

Bazy 

Interesantów 
2 Systemy 

dziedzinowe  

Macrologic ERP by Asseco,  
https://emuia.gugik.gov.pl/, 
WODA32, 
R2fk (MGOK) 

Moduły systemu finansowo – księgowego w 

zakresie płatności, zarządzanie danymi 

adresowymi, obsługa wodociągów  

3 EZD, Wrota Mazowsza, 
Szyna danych 

Comarch, Marszałek 
W. Mazowieckiego 

Elektroniczny obieg dokumentów (sprawdzanie 
statusu sprawy)  

4 e-PUAP Ministerstwo Cyfryzacji Elektroniczna Platforma Usług 

Administracji Publicznej. 

Autoryzacja/uwierzytelnianie, dostęp do konta 

w celu składania dokumentów  

 

00049.  Broker musi stanowić jednolitą i spójną platformę o scentralizowanym zarządzaniu, za pomocą której 
przekazywane będą dane między wyżej wymienionymi systemami. 

00050.  Aplikacja musi posiadać wydzielony moduł administracyjny pozwalający na definiowanie schematów 
(usług brokera, procesów) dla połączeń z wykorzystaniem: 

1) istniejących interfejsów komunikacyjnych systemów zewnętrznych, 
2) interfejsów sieciowych udostępnianych przez broker. 

00051.  Integracja z obecnymi systemami musi opierać się na następujących założeniach: 
1) Wykorzystanie aktualnie posiadanego systemu EZD, 

2) Wykorzystanie aktualnie posiadanego systemu Macrologic ERP by Asseco, 

3) Wykorzystanie aktualnie posiadanego systemu R2fk, 

4) Możliwość wymiany systemu WODA32 zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w 
OPZ, 

5) Sposób integracji z powyższymi systemami został przedstawiony w Załączniku nr 10 do  SIWZ – 
Integracje, 

6) Wykorzystanie szyny danych będącej elementem aktualnie posiadanego systemu EZD do 
przesyłania dokumentów pomiędzy EZD a ePUAP i Wrota Mazowsza oraz systemami 
dziedzinowymi poprzez broker integrujący. Integrację z szyną danych w zakresie przesyłania 
dokumentów Wykonawca wykona na podstawie dokumentacji integracyjnej: Materiały dla 
Integratorów v.3.26 - Opracowanie systemu informatycznego e-Urząd wraz z wdrożeniem jego 
podstawowych komponentów (rdzenia systemu) w ramach realizacji projektu „Rozwój 
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wpisanego do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”. 

2) Szczegółowe wymagania dla brokera integrującego 

L.p. Szczegółowe wymagania dla brokera integrującego: 

00052.  Broker musi umożliwiać komunikację w dowolnej sieci opartej o protokół TCP/IP. 

00053.  Broker musi posiadać wbudowane narzędzie do tworzenia, implementowania, wdrażania, uruchamiania 
i konfigurowania usług wymiany danych pomiędzy systemami zewnętrznymi. 

https://emuia.gugik.gov.pl/
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00054.  Broker musi umożliwiać podłączanie, katalogowanie i wzajemne udostępnianie usług pomiędzy PEM a 
Systemami dziedzinowymi i systemem płatności. Broker dodatkowo musi pozwolić na integrację z 
dowolnymi systemami dziedzinowymi Zamawiającego. 

00055.  Broker musi wspomagać definiowanie implementację, wdrażanie i zarządzanie mechanizmami 
importów/eksportów. 

00056.  Broker musi posiadać mechanizm umożliwiający planowe i cykliczne uruchamianie importów i 
eksportów. Zarządzanie planowanymi do uruchomienia usługami musi odbywać się w sposób spójny z 
jednego miejsca na zasadzie definiowania harmonogramu wywołań 

00057.  Broker musi umożliwiać przeszukiwanie, podgląd i zarządzanie aktywnymi importami/eksportami. 

00058.  Usługi mogą być elementarne, tworzone jako konfiguracja pewnych modułów lub posiadać większą 
logikę integracyjną (np. sekwencja wywołań kilku usług). 

00059.  Broker musi zakładać istnienie usług prywatnych i publicznych. Usługi prywatne są dostępne jedynie w 
obrębie brokera i nie mogą być bezpośrednio wywoływane przez klientów systemu. Ich zadaniem jest 
realizowanie operacji, z których budowane są usługi publiczne 

00060.  Każda usługa musi zawierać: 
1) unikalną nazwę, 
2) definicję wejścia i wyjścia usługi, 
3) adres sieciowy, 
4) implementację logiki realizowanej przez usługę, 
5) metadane ją opisujące, 
6) listę błędów zgłaszanych przez usługę, 
7) dokumentację. 

00061.  W ramach obsługi protokołu SOAP dla usług konsumowanych jak i udostępnianych broker musi 
zapewniać: 

1) możliwość konsumowania oraz udostępniania usług w standardzie min. WSDL 1.1, SOAP 1.1, 
2) standard WS-Security (przynajmniej dla usług konsumowanych), 
3) pożądane jest, aby platforma wspierała inne standardy WS określone specyfikacjami 

konsorcjum OASIS (http://www.oasis-open.org). 

00062.  Broker musi wspierać co najmniej następujące standardy komunikacji: SOAP, JMS, HTTP, HTTPS oraz 
obsługiwać translację komunikatów pomiędzy tymi protokołami. Broker musi umożliwiać tworzenie 
własnych skryptów pozwalających na rozszerzenie standardów komunikacji. 

00063.  Broker musi dostarczać usługi transformacji komunikatów XML w modelu jeden do wielu, co najmniej 
przy wykorzystaniu języka XSLT (XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations). 

00064.  Broker musi umożliwiać realizację procesów integracyjnych w oparciu o model synchroniczny i 
asynchroniczny 

00065.  Broker musi umożliwiać skalowanie, rekonfigurację, osadzanie nowych usług bez zakłócania pracy innych 
aplikacji czy realizowanych operacji biznesowych. 

00066.  Broker musi zapewniać skalowanie i równoległe przetwarzanie. 

00067.  Warstwa komunikacyjna brokera musi umożliwiać zachowanie integralności, niezaprzeczalności, 
poufności i autentyczności komunikacji. 

00068.  Broker musi umożliwiać raportowanie informacji o incydentach w zakresie bezpieczeństwa. 

00069.  Minimalna długość klucza szyfrującego w przypadku zastosowania algorytmów symetrycznych musi 
wynosić 128 bitów, natomiast w przypadku zastosowania algorytmów asymetrycznych – 1024 bity. 
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00070.  W ramach konfigurowania usług brokera musi być możliwe wskazanie czy w komunikacji z danym 
systemem zewnętrznym występuje on w roli klienta czy serwera. 

00071.  Broker musi obsługiwać różnoraką autoryzację systemów zewnętrznych w tym: 
1) poprzez login i hasło aplikacji, 
2) poprzez certyfikat, 
3) poprzez adres serwera nadawcy komunikatu. 

00072.  Broker musi posiadać wbudowany dziennik zdarzeń pozwalający na przeglądanie i filtrowanie logów 
dotyczących realizowanych usług. Szczegółowość logów musi być co najmniej na poziomie kroków 
procesu biznesowego realizującego daną usługę. 

00073.  Broker musi posiadać możliwość wysyłania komunikatów diagnostycznych. 

00074.  Broker musi posiadać mechanizmy zapisu, odzyskiwania i przeglądania historii przesyłanych 
komunikatów o błędach w przypadku awarii. 

00075.  Warstwa komunikacyjna brokera musi umożliwiać zachowanie: 
1) integralności, 
2) niezaprzeczalności, 
3) poufności, 
4) autentyczności komunikacji. 

00076.  Modeler usług – procesów brokera musi pozwalać na: 
1) dodawanie dowolnej liczby kontekstów w ramach których są uruchamiane usługi, 
2) kontekst może reprezentować dowolny element/obiekt (system, moduł, aplikacja, podmiot, 

urząd itd.) uczestniczący w procesie wymiany danych, 
3) konteksty mogą być zagnieżdżane, 
4) proces reprezentujący usługę przenoszenia i/lub transformacji komunikatu może być 

przypisany do kontekstu na dowolnym poziomie zagnieżdżenia, 
5) kontekst musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej liczby wejść i wyjść procesu, 
6) każdy proces musi mieć zdefiniowany swój początek i koniec w brokerze, 
7) kontekst musi posiadać możliwość zdefiniowania dowolnej liczby usług i metod sieciowych, 
8) usługi mogą być usługami konsumowanymi – broker uruchamia metody systemu/modułu 

zewnętrznego, jak i serwowanymi – broker uruchamia metody udostępniane przez siebie 
systemom zewnętrznym. 
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IV. Front Office – Portal e-Mieszkańca PEM. Uruchomienie e-usług związanych z opłatami i 

podatkami lokalnymi 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: 

➢ Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP/Wrota Mazowsza na poziomie 
dojrzałości min. 4, 

➢ Portal e-Mieszkańca PEM - portal webowy, wyposażony w moduł uwierzytelniania 
mieszkańca i wymiany pism powiązany z portalami ePUAP i Wrota Mazowsza, 

➢ Zakup systemu dostępu do danych finansowych zawierający: 

a. moduł zbierania i aktualizacji danych o mieszkańcach / interesantach 

b. moduł komunikacji z systemami dziedzinowymi generującymi zobowiązania 
wobec urzędu, 

c. moduł udostępniania informacji o zobowiązaniach wobec urzędu 
oraz umożliwiający wykonanie płatności, 

d. moduł płatności bankowych oraz kartami płatniczymi. 

➢ Integracja systemu dostępu do danych finansowych z systemem płatności on-line 

➢ Konfiguracja udostępnionego przez Zamawiającego serwera na potrzeby portalu PEM 

➢ Uruchomienie e-usług Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach wraz z 
wdrożeniem odpowiedniego systemu back-office 

➢ Uruchomienie e-usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach (ZWiK) wraz 
z wdrożeniem odpowiedniego systemu back-office 

➢ Uruchomienie e-usług w zakresie edukacji w jednostkach prowadzonych przez UMiG – 
szkoły, przedszkola i żłobki 

➢ Uruchomienie i wdrożenie e-usług informacyjnych – Aplikacja Mobilna 

 
Schemat logiczny Portalu e-Mieszkańca: 
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1. Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP/Wrota Mazowsza 

1) Wymagania funkcjonalne 

L.p. Opracowanie i wdrożenie e-usług – Zamawiający w tym zakresie oczekuje spełnienia następujących 
wymagań: 

00077.  W ramach zamówienia konieczne jest dostosowanie formularzy dostępnych na ePUAP i/lub 
Wrotach Mazowsza na potrzeby  świadczenia  e-usług  przez  jednostkę  Zamawiającego. W 
przypadku, kiedy formularze odpowiadające planowanym w ramach zamówienia e-usługom nie 
są dostępne na tych platformach, Wykonawca musi je zaprojektować i wykonać. 

00078.  Wdrożone e-usługi muszą zapewniać funkcjonalność pozwalającą na pełną obsługę 
realizowanych procedur, związanych z nimi dokumentów i ewentualnych płatności (4 poziom 
dojrzałości e-usług).   

00079.  Użytkownik  zewnętrzny (np.  obywatel,  przedsiębiorca), jak i użytkownik wewnętrzny (np. 
pracownik jednostki Zamawiającego), musi posiadać możliwość korzystania z udostępnionych mu 
danych i usług (w zakresie zgodnym z posiadanymi uprawnieniami). 

00080.  W ramach tego zadania wymagane  jest wykonanie następujących prac: 
1) opracowanie (przygotowanie i uruchomienie) e-formularzy na podstawie przekazanych 

przez Zamawiającego opisów i karty e-usług w formatach umożliwiających ich publikację 
na platformie ePUAP/Wrota Mazowsza, z wykorzystaniem dostępnych na tych 
platformach mechanizmów weryfikacji wprowadzanych danych: walidacji i podpowiedzi 
lub opracowanie e-usług lokalnych które nie będą publikowane na e-PUAP/Wrota 
Mazowsza, 
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2) analiza dostępności formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów 
Dokumentów Elektronicznych (CRD) pod kątem możliwości ich wykorzystania w celu 
świadczenia wdrażanych w ramach projektu e-usług publicznych, 

3) opracowanie wzorów e-formularzy do przekazania do CRD, 
4) pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do umieszczenia 

opracowanych e-formularzy w CRD zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli będzie to 
konieczne, 

5) opracowanie procesów biznesowych dla e-usług zgodnie z przykładowym schematem 
opisu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ. 

00081.  W przypadku, gdy dokument składany za pomocą ePUAP lub Wrota Mazowsza wymaga płatności, 
to będzie ona realizowana przez system płatności zintegrowany z ePUAP lub Wrotami Mazowsza. 

00082.  Przed przystąpieniem do realizacji e-usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w ramach 
DAP , szczegółowy projekt uruchomienia e-usług. 

00083.  W przypadku, gdy w trakcie realizacji Projektu (przed podpisaniem protokołu Odbioru 
Wdrożenia) nastąpi zmiana przepisów prawa, powodująca konieczność modyfikacji e-usługi lub 
zastąpienia inną, Zamawiający wskaże nowy opis e-usługi lub wskaże inną e-usługę do wykonania 
w ramach Projektu. 

2) Tworzenie formularzy 

L.p. Tworzenie formularzy – Zamawiający w tym zakresie oczekuje spełnienia następujących wymagań: 

00084.  Formularze stosowane na ePUAP muszą być tworzone z wykorzystaniem języka XForms oraz 
XPath. 

00085.  Wykonawca musi opracować formularze elektroniczne (zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa) na podstawie przekazanych przez Zamawiającego kart usług z formularzami w formacie 
edytowalnym.  

00086.  Wszystkie formularze elektroniczne muszą być przygotowane z należytą starannością tak, aby 
pola do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami formularzy w formacie 
edytowalnym. 

00087.  Pola wskazane przez Zamawiającego, jako pola obowiązkowe w formularzach w formacie 
edytowalnym, muszą zostać polami obowiązkowymi również w formularzach elektronicznych. 

00088.  Układ graficzny wszystkich formularzy musi być jednolity. 

00089.  Wizualizacja formularzy elektronicznych nie musi być identyczna ze wzorem w formacie 
edytowalnym, ale musi zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości, co do treści i 
kontekstu zapisanych informacji, w sposób zgodny ze wzorem. 

00090.  Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników. 

00091.  W budowanych formularzach należy wykorzystać mechanizm automatycznego pobierania 
danych z profilu zaufanego – celem uzupełnienia danych o wnioskodawcy. 

00092.  Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i serwera 
zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu. 

00093.  Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te 
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muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę. 

00094.  Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz (w postaci pliku XML) musi zostać przekazany 
Zamawiającemu na okres 7 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na 
formularzu. 

00095.  Po okresie testów, o których mowa w wymaganiu poprzednim, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które 
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni. 

00096.  Wykonawca przygotuje wzory dokumentów elektronicznych zgodnie ze standardem ePUAP w 
formacie XML zgodnym z formatem CRD. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia poprawności 
przygotowanych formularzy. 

00097.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę wzorów, które są już 
opublikowane w CRD po akceptacji Zamawiającego. 

00098.  Wygenerowane dla poszczególnych formularzy wzory dokumentów elektronicznych, składające 
się z plików:  

1) Wyróżnik (wyroznik.xml)  
2) Schemat (schemat.xml)  
3) Wizualizacja (styl.xsl)  

muszą zostać dostosowane do wymogów formatu dokumentów publikowanych w CRD i spełniać 
założenia interoperacyjności. 

00099.  W ramach zamówienia Wykonawca musi przygotować i przekazać Zamawiającemu wszystkie 
wzory dokumentów elektronicznych w celu złożenia wniosków o ich publikację w CRD. 

00100.  Wykonawca musi udzielić wsparcia Zamawiającemu w przejściu procesu publikacji na ePUAP. 

00101.  Bazując na przygotowanych wzorach dokumentów elektronicznych oraz opracowanych na 
platformie ePUAP formularzach elektronicznych Wykonawca musi przygotować instalacje 
aplikacji w środowisku ePUAP. 

00102.  Aplikacje muszą być zgodne z architekturą biznesową ePUAP oraz architekturą systemu 
informatycznego ePUAP. 

00103.  Przygotowane aplikacje muszą zostać zainstalowane przez Wykonawcę na koncie ePUAP 
Zamawiającego. 

00104.  Zainstalowane aplikacje muszą spełniać wymogi ePUAP oraz pozytywnie przechodzić 
przeprowadzone na ePUAP walidacje zgodności ze wzorami dokumentów. 

00105.  Na czas realizacji projektu Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do części administracyjnej 
platformy ePUAP konta JST z uprawnieniami do konsoli administracyjnej. 

00106.  W przypadku zwłoki w publikacji wzorów dokumentów CRD realizowanej przez Ministerstwo 
Cyfryzacji (administrator ePUAP) dopuszcza się dokonanie odbioru tej części zamówienia w 
ramach lokalnej publikacji w CRD z zastrzeżeniem, że Wykonawca dokona przekonfigurowania 
aplikacji po pomyślnej publikacji CRD przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

00107.  Zamawiający przekaże Wykonawcy opisy usług w formacie edytowalnym. 

00108.  Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał opis usług, które są umieszczone na 
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platformie ePUAP po akceptacji opisu usługi przez Zamawiającego. 

00109.  Zadaniem Wykonawcy jest odpowiednie powiązanie opisów usług zamieszczonych na ePUAP z 
odpowiednimi usługami. 

00110.  Wykonawca musi przygotować definicję brakujących opisów usług na ePUAP. Zamawiający 
zwróci się do Ministerstwa Cyfryzacji w celu akceptacji i umieszczenia ich na platformie ePUAP. 

00111.  Wszystkie opisy usług muszą zostać przyporządkowane do jednego lub więcej zdarzenia 
życiowego z Klasyfikacji Zdarzeń, a także do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług ePUAP. 

 

3) Wykaz e-usług 

L.p.  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga opracowania i wdrożenia 
następujących e-usług o 4 poziomie dojrzałości: 

 Nazwa Opis Stopień 
dojrzałości 

Interesariusze e-
usług 

00112.  Wnioski o przyznanie 
stypendium sportowego 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAPz możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. Podmiot będzie 
mógł złożyć odpowiedni formularz. 
Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
przyznanie stypendium 
dla zawodnika (osoby 
fizycznej) 

00113.  Dofinansowanie kosztów 
kształcenia pracodawcom 
pracowników młodocianych 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. Podmiot będzie 
mógł złożyć odpowiedni formularz. 
Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
zwrot kosztów kształcenia 

00114.  Dowóz dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych do szkół 
i przedszkoli 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz. 
Komunikaty dotyczące 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna) wnioskujący o 
zapewnienie dowozu lub 
zwrot kosztów dowozu 
dziecka 
niepełnosprawnego 
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procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

00115.  Wnioski o dotacje dla 
organizacji pozarządowych 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. Podmiot będzie 
mógł złożyć odpowiedni formularz. 
Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca 
(organizacja 
pozarządowa) składająca 
ofertę w konkursie ofert 
lub trybie 
pozakonkursowym. 

00116.  Wniosek o wydanie odpisu 
aktu stanu cywilnego 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna) wnioskujący o 
wydanie odpisu aktu 
stanu cywilnego 

00117.  Rozłożenie należności na 
raty, odroczenie terminu, 
umorzenie zaległości, 
umorzenie odsetek 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
rozłożenie należności na 
raty, odroczenie terminu, 
umorzenie zaległości, 
umorzenie odsetek 
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00118.  Wniosek o wydanie 
zaświadczenia w sprawach 
podatkowych  

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
wydanie zaświadczenia w 
sprawach podatkowych 

00119.  Wniosek o zwrot opłaty 
skarbowej  

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
zwrot opłaty skarbowej 

00120.  Wniosek o zwrot nadpłaty Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
zwrot nadpłaty 

00121.  Wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych 
uwartunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności. Komunikaty 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
wydanie decyzji 
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dotyczące procedowania usługi 
mogą być skierowane do 
mieszkańca/klienta na jego krzynkę 
ePUAP, adres email lub poprzez 
Aplikację Mobilną. 

00122.  Wydanie zezwolenia na 
sprzedaż/podawanie 
napojów alkoholowych 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. Podmiot będzie 
mógł złożyć odpowiedni formularz 
oraz dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do Podmiotu na jego 
skrzynkę ePUAP, adres email lub 
poprzez Aplikację Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
prawna) wnioskujący 
wydanie zezwolenia 

00123.  Wniosek o wydanie 
zaświadczenia z akt 
ewidencji ludności 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna) wnioskujący o 
wydanie zaświadczenia z 
akt ewidencji ludności 

00124.  Wniosek o wydanie 
zaświadczenia o numerze 
porządkowym budynku 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
wydanie zaświadczenia o 
numerze porządkowym 
budynku 
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00125.  Wniosek o wydanie 
zaświadczenia o 
niezaleganiu w podatkach 
lub stwierdzającego stan 
zaległości 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
wydanie zaświadczenia o 
niezaleganiu w podatkach 
lub stwierdzającego stan 
zaległości 

00126.  Wniosek o wycinkę drzew 
lub krzewów związany z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz. 
Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi oraz decyzję 
końcową mogą być skierowane do 
mieszkańca/klienta na jego krzynkę 
ePUAP, adres email lub poprzez 
Aplikację Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
prawna) wnioskujący o 
wycinkę drzew lub 
krzewów 

00127.  Wniosek o usunięcie 
wyrobów zawierających 
azbest  

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
skierowane do mieszkańca/klienta 
na jego krzynkę ePUAP, adres email 
lub poprzez Aplikację Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
usunięcie wyrobów 
zawierających azbest 

00128.  Wydanie zaświadczenia o 
ustaleniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
zaświaczenie 
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4kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego krzynkę ePUAP, adres email 
lub poprzez Aplikację Mobilną. 

00129.  Wydanie wypisu/wyrysu z 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
4kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego krzynkę ePUAP, adres email 
lub poprzez Aplikację Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący 
wypis lub wyrys 

00130.  Opłaty za wodę Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnoszący opłaty 
za wodę i ścieki 

00131.  Wniosek o wydanie 
warunków technicznych 
przyłączenia nieruchomości 
do sieci wod-kan. 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
warunki techniczne 
przyłączenia 
nieruchomości 
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00132.  Wniosek o 
zawarcie/zminę/rozwiązanie 
umowy wod-kan. 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
podpisanie umowy wod-
kan 

00133.  Prowadzenie spraw w 
zakresie odpłatności za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnoszący opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

00134.  Oświadczenie o czasowym 
niekorzystaniu z usług wod-
kan  

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) składający 
oświadczenie o czasowym 
niekorzystaniu z usług 
wod-kan 

00135.  Formularz zgłoszenia 
reklamacji  

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) dokonujący 
zgłoszenia reklamacji  
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wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

00136.  Pełnomocnictwo dla 
przedstawiciela Klienta  

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) ustanawiająca 
pełnomocnika 

00137.  Rekrutacja do 
szkoły/przedszkola/żłobka  

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM lub w systemie 
opisanym w pkt 6 OPZ. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Rodzice/opiekunowie 
zgłaszający dziecko do 
szkoły/przedszkola/żłobka 

00138.  Prowadzenie spraw zakresie 
odpłatności za pobyt dziecka 
w przedszkolu/żłobku  

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM lub w systemie 
opisanym w pkt 6 OPZ . 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 

4 Rodzice/opiekunowie, 
dzieci uczęszczających do 
przedszkola/żłobka 
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Mobilną. 

00139.  Prowadzenie spraw zakresie 
odpłatności za posiłki dla 
dziecka w 
szkole/przedszkolu/żłobku 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM lub w systemie 
opisanym w pkt 6 OPZ . 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Rodzice/opiekunowie, 
dzieci uczęszczających do 
przedszkola/żłobka 

00140.  Wniosek o udostępnienie 
danych z rejestru PESEL 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Wnioskodawca (osoba 
fizyczna lub osoba 
prawna) wnioskujący o 
udostępnienie danych. 

00141.  Zakup biletów na 
wydarzenia 

Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM. 
Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Osoby fizyczne lub osoby 
prawne chcące nabyć bilet 
na wydarzenie 
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00142.  Zapisy na zajęcia artystyczne  Całość e-usługi będzie mogła być 
zrealizowana w pełni w sposób 
elektroniczny. W ramach e-usługi 
powstanie formularz na platformie 
ePUAP z możliwością jego złożenia 
przez portal PEM 
.Mieszkaniec/klient będzie mógł 
złożyć odpowiedni formularz oraz 
dokonać płatności, jeśli jest 
wymagana. Komunikaty dotyczące 
procedowania usługi mogą być 
kierowane do mieszkańca/klienta 
na jego skrzynkę ePUAP, adres 
email lub poprzez Aplikację 
Mobilną. 

4 Rodzice/opiekunowie 
zgłaszający dzieci na 
zajęcia lub osoby chcące 
wziąć udział w zajęciach  

  



 

27 
Adres: Plac Zygmunta Starego 9                   NIP 798 14 58 304 

  26-800 Białobrzegi            REGON 670223304 

 woj. mazowieckie             http://www.bialobrzegi.pl  

tel./fax 48 386 30 00           e-mail:bialobrzegi@bialobrzegi.pl 

 
 
 

27 

2. Portal Internetowy e-Mieszkańca PEM 

1) Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne - Portal Internetowy e-Mieszkańca PEM musi spełniać następujące 
wymagania: 

00143.  Portal Internetowy e-Mieszkańca PEM musi stanowić centralny punkt projektu „Portal e-
mieszkańca” w UMiG Białobrzegi.  

00144.  Portal PEM musi stanowić internetowy punkt styku mieszkańców/interesantów z jednostką 
Zamawiającego, udostępniając e-usługi planowane w ramach zamówienia. 

00145.  System musi być dostępny przez przeglądarki internetowe. Wymaganie dotyczy zarówno 
modułów udostępnianych mieszkańcom/ interesantom jak i panelu administracyjnego. 

00146.  System musi być dostępny i zapewniać ooprawne działanie dla przeglądarek: Google Chrome, 
Firefox, Safari, Edge - najnowszych wersji produktów (tzw. wersjach stabilnych) wydanych przez 
producentów na urządzeniach stacjonarnych, jak również dla przeglądarek tabletów i 
telefonów komórkowych instalowanych na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych (Apple 
iPad i Iphone, tablety i telefony z systemem iOS i Android) zgodnie z zasadami elastycznego 
projektowania (ang. Responsive Web Design - RWD).  

00147.  Zaprojektowany w RWD serwis musi automatycznie dostosowywać się do wszystkich 
rozdzielczości, rozmiarów ekranu, oraz orientacji (poziomej, pionowej). 

00148.  W przypadku korzystania ze starszej wersji przeglądarki internetowej użytkownikowi musi 
wyświetlić się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania strony www oraz minimalnej 
wersji przeglądarek internetowych, do których strona ta została zoptymalizowana. 

00149.  Obie części (publiczna i administracyjna) muszą stanowić odrębne aplikacje. 

00150.  System musi działać w technologii trójwarstwowej: 
1) warstwa danych (bazodanowa), 
2) warstwa aplikacyjna, 
3) warstwa kliencka (prezentacji danych), przy czym w warstwie klienckiej może istnieć 

tylko kod interpretowany przez przeglądarkę internetową z obsługą maszyny wirtualnej 
Java dla obsługi podpisu elektronicznego. 

00151.  Wszystkie dane muszą być przechowywane w bazie danych. Dopuszcza się przechowywanie 
plików poza bazą danych z zastrzeżeniem, że są z nią jednoznacznie powiązane. Mechanizm 
musi zabezpieczać przed nieautoryzowaną podmianą plików. 

00152.  System musi posiadać zdolność do obsługi interfejsów sieciowych zgodnych ze standardami 
WSDL, SOAP, REST, XML i WS-Security. 

00153.  System musi działać w oparciu o kodowanie UTF-8 i język polski. 

00154.  System musi pracować na poziomie 99% w skali roku. 

00155.  System musi być wyposażony w mechanizmy zabezpieczenia danych (backup) pozwalający na 
automatyczne zgodnie z uzgodnionym harmonogramem tworzenie kopii zapasowych całej 
aplikacji oraz bazy danych, zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi UMIG Białobrzegi 

00156.  Do komunikacji z mieszkańcem/interesantem musi być wykorzystywany protokół HTTPS, a dane 
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muszą być przekazywane w formacie XML. 

00157.  System musi być odporny na znane ataki internetowe mogące zakłócić jego funkcjonowanie. 

00158.  Formularze elektroniczne niezabezpieczone podpisem elektronicznym muszą być 
zabezpieczone mechanizmem CAPTCHA. 

00159.  System musi zapewniać ochronę danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę 
skarbową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz musi być zgodny z 
postanowieniami WCAG 2.1 tj. wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych zgodnie z 

ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). 

00160.  Dostęp spersonalizowanych usług i danych musi być możliwy tylko dla zautoryzowanych i 
zidentyfikowanych mieszkańców/interesantów/użytkowników. 

00161.  Portal musi wykorzystywać elementy architektury opartej na usługach (ang. Service- Oriented 
Architecture, SOA). 

2) Konto mieszkańca/interesanta 

L.p. Konto mieszkańca/interesanta - Portal Internetowy e-Mieszkańca PEM musi spełniać 
następujące wymagania: 

00162.  Konto mieszkańca/interesanta musi stanowić dedykowany i spersonalizowany obszar w części 
publicznej Systemu pozwalający zarządzać usługami i danymi w kontekście zautoryzowanego i 
zidentyfikowanego mieszkańca/interesanta. 

00163.  Na koncie mieszkaniec/interesant musi mieć wgląd w dokumenty (poprzez 
integrację/linkowanie do portali ePUAP/Wrota Mazowsza), informacje i dane powstające w 
wyniku komunikacji z UMiG Białobrzegi 

00164.  Konto mieszkańca / interesanta musi cechować się: 

1) możliwością jego dodania/stworzenia i potwierdzenia przez 

mieszkańca/interesanta samodzielnie lub przez urzędnika bezpośrednio w 

Systemie, z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacji ePUAP/Wrota Mazowsza 

lub podpisem kwalifikowanym (jedno konto dla mieszkańca / interesanta bez 

względu na sposób autoryzacji), 

2) rozróżnieniem mieszkańców / interesantów na osoby fizyczne, osoby prawne i 

podmioty gospodarcze(firmy) poprzez zastosowanie profili konta, 

3) możliwością przeglądania danych współmałżonka po uprzednim wyrażeniu 

zgody i udostępnieniu przez drugiego ze współmałżonków (formularz/zgoda 

możliwa do uruchomienia w systemie), 

4) możliwością przeglądania dokumentów (poprzez integrację/linkowanie do 

portali e-PUAP/Wrota Mazowsza), treści, danych, płatności powstających w 

komunikacji z urzędem, 

5) możliwością dokonania wymaganych opłat za pomocą mikropłatności 
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obsługiwanych przez operatora e-płatności, 

6) możliwością przyjęcia informacji o dokonanych opłatach za pomocą 

mikropłatności oraz przekazanych informacji z systemów dziedzinowych, 

7) możliwością wyświetlania treści i komunikatów dotyczących mieszkańca / interesanta, 
8) możliwością generowania przypomnień i powiadomień, 
9) możliwością zmiany danych adresowych Klienta z poziomu jego konta, 

10) możliwością zmiany tylko w systemach gdzie jest to możliwe zgodnie z 

przepisami prawa. W pozostałych przypadkach powyższa zmiana jest możliwa 

tylko za pomocą formularzy/deklaracji, 

11) brakiem konieczności ponownego logowania się do platformy ePUAP gdy 

mieszkaniec/Interesant jest już raz zalogowany do PEM danymi ePUAP. 

00165.  Z poziomu konta w PEM mieszkaniec/interesant musi mieć możliwość złożenia wniosku 
poprzez platformę ePUAP o dostęp do danych swoich zobowiązań (podatków, opłat lokalnych, 
itp.). Po rozpatrzeniu wniosku przez pracowników Urzędu, uporządkowaniu danych, 
powiązaniu odpowiednich kont zobowiązań w systemach dziedzinowych z kontem w PEM 
przewiduje się udostępnienie danych lub gdy występuje taka konieczność - odmowa (np. z 
powodu braku integracji systemu dziedzinowego z PEM, prawnym brakiem możliwości 
udostępnienia danych, itp.). 

00166.  Informacja na temat wykonanych płatności musi zostać zapisana w koncie 
mieszkańca/interesanta celem udostępnienia tej informacji mieszkańcowi / interesantowi i 
systemom dziedzinowym. 

00167.  Każdy mieszkaniec/interesant, po zalogowaniu się na własne konto w portalu i uzyskaniu 
dostępu musi mieć możliwość uzyskania informacji o zobowiązaniach i płatnościach 
przypisanych do jego konta. 

00168.  Na liście zobowiązań mieszkańca/interesanta musi być widoczna podstawa opodatkowania (np. 
podatek  od  nieruchomości,  podatek  leśny,  itd.),  kwota  należności,  informacja  o 
zaległościach, odsetkach i naliczonych opłatach dodatkowych. 

00169.  W zakresie opłat przeterminowanych oraz przekazanych do Wydziału Windykacji – 
mieszkaniec/interesant musi otrzymać informację (treść informacji edytowana w panelu 
administracyjnym) o braku możliwości uregulowania tych zobowiązań przez PEM wraz z 
instrukcją dalszego postępowania. 

00170.  Przy każdym zobowiązaniu musi być widoczna data jego powstania termin płatności, oraz 
dodatkowe informacje, charakterystyczne dla danego rodzaju zobowiązania (np. informacje o 
współwłaścicielach czy rodzaju współwłasności). 

00171.  Dla każdego zobowiązania musi być widoczna informacja o możliwościach zapłaty wraz z 
określeniem sposobu jego zapłaty. 

00172.  Mieszkaniec/interesant musi mieć możliwość wydrukowania z poziomu PEM gotowego i 
wypełnionego wszystkimi niezbędnymi danymi dokumentu wpłaty (przelew, przekaz itp.) lub 
dokonania płatności przez bankowość elektroniczną. 

00173.  System musi umożliwiać potwierdzenie dokonania płatności poprzez wysłanie potwierdzenia 
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płatności na konto mieszkańca/interesanta lub poprzez wiadomości e-mail lub/i SMS. 

3) Portal webowy 

L.p. Portal webowy - Portal Internetowy e-Mieszkańca PEM musi spełniać następujące wymagania: 

00174.  System musi umożliwiać dodawanie treści artykułów prezentowanych w części publicznej przez 
uprawnionych użytkowników panelu administracyjnego. 

00175.  System musi pozwalać na zarządzanie użytkownikami z panelu administracyjnego. System w 
panelu musi prezentować ostatnią datę zalogowania użytkownika i pozwalać na przeszukiwanie 
użytkowników. 

00176.  System musi pozwalać na zarządzanie uprawnieniami do każdego modułu systemu 
indywidualnie użytkownikom systemu. 

00177.  System musi pozwalać grupować uprawnienia w dowolne zestawy i przydzielać je 
użytkownikom. 

00178.  System w zakresie konfiguracji musi pozwalać minimum na: 

1) definiowanie wymagalności weryfikacji klientów rejestrujących własne konto 
mieszkańca / interesanta przed aktywacją ich konta, 

2) zarządzanie treścią komunikatów oraz zgód mieszkańca / interesanta 
wyrażanych w procesie rejestrowania profilu, 

3) włączenie statystyk Google Analytics lub Universal Analytics, 

4) zarządzenie zawartością stopki i nagłówka strony, 

5) określanie długości sesji zalogowanego użytkownika, 

6) zarządzanie treścią zgody na umieszczania ciasteczek na komputerze lokalnym, 

7) zarządzanie autoryzacją użytkowników – oddzielnie dla konta mieszkańca 
interesanta oraz użytkowników panelu administracyjnego minimum w zakresie: 
możliwości logowania za pomocą certyfikatów, minimalnej liczby znaków hasła, 
minimalnej siły hasła, maksymalnej liczby nieudanych prób logowania, liczby 
minut blokady konta po przekroczeniu liczby błędnie wprowadzonych haseł, 
liczby dni co które system wymusza zmianę hasła, liczbę niepowtarzalnych 
ostatnich haseł. 

00179.  System musi posiadać wbudowany dziennik zdarzeń rejestrujący wszystkie istotne działania 
wykonywane przez użytkowników panelu administracyjnego oraz przez 
mieszkańców/interesantów. System musi umożliwiać sortowanie/filtrowanie zdarzeń. 

00180.  System musi pozwalać na przeglądanie statystyk strony przez administratora w panelu 
administratora oraz pobranie danych statystyk do pliku PDF, CSV i XLSX. 

00181.  System musi posiadać możliwość tworzenia ankiet dla mieszkańców/interesantów urzędu z 
możliwością bieżącego przeglądania wyników ankiet w panelu administracyjnym. 

00182.  Moduł ankiet musi pozwalać na definiowanie pytań, dla których odpowiedź może stanowić: 
1) tekst otwarty, 
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2) data, 
3) liczba, 
4) wskazanie pozycji na liście jednokrotnego wyboru, 
5) wskazanie  pozycji  na  liście  jednokrotnego  wyboru z otwartą możliwością 

wprowadzenia tekstu, 
6) wskazanie pozycji na liście jednokrotnego wyboru z komentarzami, 
7) wskazanie pozycji na liście wielokrotnego wyboru, 
8) wskazanie  pozycji  na liście wielokrotnego  wyboru z otwartą możliwością 

wprowadzenia tekstu, 
9) wskazanie pozycji na liście wielokrotnego wyboru z komentarzami, 
10) ranking dostępnych opcji – ułożenie ich w odpowiedniej kolejności, 
11) macierz opcji i wartości. 

4) Moduł uwierzytelniania mieszkańca/interesanta i wymiany pism powiązany z portalami 

ePUAP i Wrota Mazowsza - ePUAP/WrotaMazowsza 

 Moduł uwierzytelniania mieszkańca / interesanta i wymiany pism powiązany z portalami ePUAP 
i Wrota Mazowsza - ePUAP/WrotaMazowsza - Portal Internetowy e-Mieszkańca PEM musi 
spełniać następujące wymagania: 

00183.  Moduł systemu musi umożliwiać rejestrowanie, potwierdzanie i zarządzanie 
mieszkańcami/interesantami systemu. 

00184.  Moduł musi wykorzystywać mechanizmy uwierzytelniania udostępnione na platformie ePUAP. 

00185.  Moduł musi integrować konta mieszkańców/interesantów z danymi potwierdzającymi 
tożsamość interesanta w systemie ePUAP/Wrota Mazowsza. 

00186.  Moduł musi pozwalać na zweryfikowanie mieszkańca/interesanta przez potwierdzenie jego 
konta. 

00187.  Moduł musi umożliwiać wprowadzenie wielu adresów korespondencyjnych oraz adresu 
elektronicznego mieszkańca/interesanta. 

00188.  Moduł musi być powiązany z kontem mieszkańca/interesanta oraz modułami powiadomień 
SMS i email wykorzystywany w procesach związanych z realizowaniem określonych usług 
wymagających potwierdzenia ich przez mieszkańca/interesanta np. potwierdzenie adresu 
email, a także generować przypomnienia dotyczące zbliżających się terminów płatności czy 
dokumentów oczekujących na odebranie. 

00189.  Moduł musi pozwalać na alfabetyczne przeszukiwanie treści kart usług. 

00190.  Moduł musi pozwalać na wyszukiwanie treści w opisie usługi i w nazwie usługi. 

00191.  Moduł musi pozwalać na pobranie dokumentów powiązanych z kartami usług np. wniosków do 
pobrania. 

00192.  Moduł musi pozwalać na udostępnienie (po uwierzytelnieniu mieszkańca / interesanta) 
informacji o prowadzonej sprawie w e-PUAP 

00193.  Moduł musi pozwalać na grupowanie e-usług na poziomie lokalnym (usługi o lokalnym 
charakterze wynikające z lokalnych przepisów prawa) 
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5) Wymagania dotyczące wdrożenia Portalu e-Mieszkańca (PEM)  

L.p. Wdrożenie Portalu e-Mieszkańca (PEM) musi zostać przeprowadzone w następujących fazach: 

00194.  Faza I – analiza systemu: 
1) przeprowadzenie analizy Systemu pod kątem wymagań funkcjonalnych i poza 

funkcjonalnych, 
2) przedstawienie Zamawiającemu koncepcji wdrożenia  

00195.  Faza II – przygotowanie wdrożenia w oparciu o przedstawioną Zamawiającemu koncepcję 
wdrożenia. 
W II fazie musi zostać opracowany dokument Analizy Przedwdrożeniowej, który stanowić 
będzie podstawę prowadzonych prac wdrożeniowych. W trakcie prac weryfikowane będą 
zawarte w koncepcji rozwiązania biznesowe pod kątem ich użyteczności do potrzeb.  

00196.  Faza III – Przygotowanie harmonogramu wdrożenia 
Faza III dotyczy przygotowania do startu produkcyjnego tj. opisu czynności związanych z 
uruchomieniem, wdrożeniem, szkoleniem użytkowników i administratorów wraz z 
przekazaniem pełnej dokumentacji użytkowania i konfiguracji Systemu. 

00197.  Faza IV – przygotowanie do startu produkcyjnego 
1) Uruchomienie i konfiguracja serwera produkcyjnego, 
2) opracowanie instrukcji użytkownika, 
3) przeprowadzenie instruktarzy dla użytkowników końcowych, 

Końcem fazy IV będzie osiągnięcie i zatwierdzenie przez Zamawiającego gotowości do startu 
produkcyjnego systemu. 

00198.  Faza V – start. 
Faza V oznacza start produkcyjny wykorzystania systemu. 
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3.   System dostępu do danych finansowych 

System dostępu do danych finansowych odpowiadał będzie za wymianę danych z systemami dziedzinowymi w 
zakresie informacji dotyczących mieszkańców/interesantów, zobowiązań, wykonanych płatności, dokumentów, 
powiadomień. Stanowi kluczowy komponent PEM obok brokera integrującego odpowiada za zasilenie danymi 
portalu oraz zapewnienie komunikacji zwrotnej do systemów dziedzinowych. 

1) Moduł zbierania i aktualizacji danych o zobowiązanych 

L.p. Moduł zbierania i aktualizacji danych o zobowiązanych – System w tym zakresie musi spełniać 
następujące wymagania: 

00199.  Wykonawca musi utworzyć nadrzędną Bazę Interesantów urzędu, wykorzystującą relacyjną 
bazę danych, w której będą przechowywane kopie danych wszystkich 
mieszkańców/interesantów z systemów dziedzinowych Zamawiającego. 

00200.  Baza Interesantów musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 
1) zbieranie online lub offline aktualnych danych ewidencyjnych firm i podmiotów – 

interesantów urzędu z systemów informatycznych posiadanych przez Zamawiającego 
(z którymi należy się zintegrować) jak i wdrażanych w ramach zamówienia, 

2) umożliwienie ręcznego (wymagane odpowiednie uprawnienia) zbierania, dodawania i 
aktualizacji adresów podmiotów oraz adresów do korespondencji, 

3) opracowanie i opisanie interfejsów wymiany danych z systemami urzędu, 
4) utworzenie mechanizmów wyszukiwania, filtrowanie, przekazywanie i przyjmowania 

danych do i z systemów urzędu, 
5) umożliwienie tworzenia wydruków/eksportów użytkownika dla wcześniej 

wyfiltrowanej grupy mieszkańców / interesantów, 
6) prezentowanie zbiorczej informacji o podmiocie, tzn. jakie dane o podmiocie znajdują 

się w bazach różnych systemów dziedzinowych urzędu lub portalach, kto i kiedy je 
wprowadził, krótka historia zmian (ograniczona definiowanym przez administratora 
parametrem ilości wpisów historycznych dla każdego systemu), itp. 

00201.  Dane ewidencyjne mieszkańców/interesantów muszą być aktualizowane poprzez mechanizmy 
wymiany danych z innymi systemami wykorzystywanymi przez urząd zawierającymi dane firm 
i podmiotów (co musi także umożliwiać monitorowanie, w którym z systemów została 
dokonana modyfikacja danych), jak też w razie potrzeby muszą być modyfikowalne przez 
uprawnionego użytkownika systemu bezpośrednio w systemie. 

00202.  Mieszkaniec/interesant w Systemie musi być identyfikowany poprzez nr PESEL (w przypadku 
przedsiębiorców poprzez NIP). Z poziomu systemu musi mieć możliwość aktualizacji swoich 
danych we wszystkich bazach w których jest to możliwe (ustalenie na etapie analizy 
przedwdrożeniowej) (poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na ePUAP) w 
systemach dziedzinowych. Wypełnione formularze podpisane podpisem elektronicznym np. 
profilem zaufanym muszą trafić do wydziałów w celu uaktualnienia lokalnych baz. 

00203.  Dane muszą być aktualizowane na podstawie danych zawartych w systemach dziedzinowych, 
z informacją z których systemów pochodzą i w jakich okolicznościach zostały zaktualizowane. 

00204.  Uprawniony użytkownik musi mieć możliwość definiowania nowych 
mieszkańców/interesantów. 

00205.  Przy wpisie każdego z mieszkańców/interesantów musi istnieć możliwość zdefiniowania 
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więcej niż jednego adresu, w tym adresów korespondencyjnych. Możliwość modyfikacji 
adresu korespondencyjnego przez uprawnionego użytkownika tylko z poziomu systemu 
źródłowego. 

00206.  Baza Interesantów musi zapewniać możliwość przeszukiwania i filtrowania danych po wielu 
polach danych oraz możliwość pobierania wyników wyszukiwania/filtrowania  w formie 
generowanych wydruków, raportów, plików csv, xlsx, itp. 

00207.  System musi spełniać wszelkie wymogi związane z ochroną danych osobowych i musi 
przechowywać wszelkie niezbędne informacje o pełnej historii zmian w danych 
mieszkańca/interesanta. 

00208.  Możliwość nadawania uprawnień do bazy kontrahentów dla wyznaczonych przez 
Zamawiającego osób. 

2) Moduł komunikacji z systemami dziedzinowymi generującymi zobowiązania 

L.p. Moduł komunikacji z systemami dziedzinowymi generującymi zobowiązania – System w tym 
zakresie musi spełniać następujące wymagania: 

00209.  System musi zapewniać wymianę danych z systemami dziedzinowymi w zakresie informacji 
dotyczących mieszkańców / interesantów, zobowiązań, wykonanych płatności. 

00210.  System musi zapewniać aktualność danych po obu stronach. Z systemów dziedzinowych 
pobierane będą informacje dotyczące zobowiązań i płatności, a w drugą stronę przekazywane 
będą dane dotyczące zapłat dokonanych przez mieszkańców / interesantów na ich kontach. Na 
konta mieszkańców / interesantów będą nanoszone także informacje o dokonanych wpłatach. 

00211.  Wykonawca musi zintegrować System z systemami dziedzinowymi poprzez udostępnione przez 
Zamawiającego API systemów dziedzinowych. 

00212.  Dopuszcza się wykorzystanie standardów SOAP i REST w ramach udostępnionego przez system 
API. 

00213.  Wymagana jest integracja systemu dostępu do danych finansowych z systemem płatności on-
line. 

3) Moduł udostępniania informacji o zobowiązaniach wobec urzędu oraz umożliwiający 

wykonanie płatności 

L.p. Moduł udostępniania informacji o zobowiązaniach wobec urzędu oraz umożliwiający 
wykonanie płatności – System w tym zakresie musi spełniać następujące wymagania: 

00214.  Każdy mieszkaniec/interesant, po zalogowaniu się na własne konto w portalu i uzyskaniu 
dostępu do danych musi posiadać informację o zobowiązaniach i płatnościach przypisanych do 
jego konta. 

00215.  Moduł musi zapewnić nieprzerwany dostęp do informacji o zobowiązaniach 
mieszkańców/interesantów wobec Zamawiającego i umożliwiać monitorowanie na bieżąco 
informacji dotyczących należności w szczególności: kwot należnych podatków, dzierżawy, 
opłaty za odpady, użytkowania wieczyste, itp. oraz zaległości i odsetek. 

00216.  Z poziomu konta w PEM, mieszkaniec/interesant musi mieć możliwość zawnioskowania o 
dostęp do danych dotyczących swoich zobowiązań (podatków, opłat lokalnych, itp.). Po 
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rozpatrzeniu wniosku przez pracowników Urzędu, uporządkowaniu danych, powiązaniu 
odpowiednich kont zobowiązań w systemach dziedzinowych z kontem w PEM przewiduje się 
udostępnienie danych lub gdy występuje taka konieczność - odmowa (np. z powodu braku 
integracji systemu dziedzinowego z PEM, prawnym brakiem możliwości udostępnieni danych, 
itp.). 

00217.  Mieszkaniec/interesant musi mieć możliwość opłacenia należności bezpośrednio z poziomu 
Systemu przez wykorzystanie systemu bankowości internetowej. 

00218.  Mieszkaniec/interesant posiadający konto musi mieć dostęp do informacji o stanie 
realizowanych płatności. 

00219.  W zakresie zobowiązań muszą być udostępniane następujące dane: podstawa opodatkowania 
(np. podatek od nieruchomości, podatek leśny, itd.), kwota należności, informacja o 
zaległościach, odsetkach, daty zobowiązań, płatności czy też naliczonych opłatach dodatkowych 
z możliwością filtrowania danych. 

00220.  W zakresie opłat przeterminowanych oraz przekazanych do Wydziału Windykacji Wykonawca 
musi przygotować informacje – instrukcje dla mieszkańca/interesanta (treść informacji 
edytowana w panelu administracyjnym). 

00221.  W zakresie dat publikowane muszą być informacje:  
1) data powstania zobowiązania oraz termin płatności,  
2) data zapłaty,  
3) dodatkowe informacje, charakterystyczne dla danego rodzaju zobowiązania (np. 

informacje o współwłaścicielach czy rodzaju współwłasności) z możliwością filtrowania 
danych. 

00222.  System musi  zapewniać  możliwość  wymiany  informacji  o dokonanych  wpłatach  z systemami 
dziedzinowymi, przy zobowiązaniach muszą znajdować się pełne i aktualne informacje 
dotyczące płatności bez względu na to, z jakiej formy zapłaty skorzystał mieszkaniec/interesant. 

00223.  System musi umożliwiać potwierdzenie dokonania płatności poprzez wysłanie potwierdzenia 
płatności na konto mieszkańca/interesanta lub poprzez wiadomości e-mail. 

00224.  Uprawnieni użytkownicy systemu muszą mieć możliwość generowania raportów 
umożliwiających pozyskiwanie informacji o zobowiązaniach na kontach 
mieszkańców/interesantów oraz raportów zawierających informacje o płatnościach. 

00225.  Tytuły opłat muszą posiadać przypisane automatycznie ID operacji dla pojedynczej 
wpłaty/koszyka płatności, pozwalające na prawidłową weryfikację płatności po stronie Urzędu 
oraz umożliwiające rozksięgowanie zobowiązań z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

00226.  Dane do realizacji przelewu przy płatnościach internetowych muszą być wypełniane 
automatycznie bez możliwości ich edycji na etapie wykonywania płatności. Wyjątek stanowić 
będzie kwota wpłaty. Administrator w panelu konfiguracyjnym systemu płatności powinien 
posiadać możliwość dopuszczenia lub zablokowania możliwości zmiany kwoty jaką będzie chciał 
wpłacić zobowiązany, dodatkowo z podziałem na zobowiązania związane z 
współwłasnościami/opłatami solidarnymi i pozostałymi zobowiązaniami. Wynikowo 
mieszkaniec / interesant ma widzieć oprócz informacji charakteryzującej dane zobowiązanie 
również saldo zobowiązania, wpłaty. 
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00227.  Integracja Systemu z operatorem płatności online spełniającym co najmniej następujące 
warunki: 

1) umożliwienie mieszkańcom/interesantom realizacji płatności z wykorzystaniem 
następujących instrumentów płatniczych: 
a) przelewy Pay-by-link (predefiniowane przelewy wewnątrzbankowe), 
b) płatności automatyczne BLIK, 
c) karty płatnicze (VISA, MasterCard), 
d) szybkie przelewy (dla banków nieposiadających płatności PBL), 

2) min. 15banków, z którymi podpisana jest umowa na obsługę przelewów 
elektronicznych, 

3) minimalna wysokość opłaty za przelew z preferencyjną stawką dla administracji 
publicznej, 

4) minimalna ilość czasu na transfer środków na konto UMiG Białobrzegi (maksymalnie24 
godz.), 

5) dostępność systemu na poziomie min.99,5%dla usług płatniczych, 
6) dostępność wsparcia serwisowego dla płacących, 
7) dostępność wsparcia serwisowego dla pracowników jednostki Zamawiającego, 
8) wpis do Rejestru Usług Płatniczych KNF jako Krajowa instytucja Płatnicza, 
9) udostępnienie zestawu danych transakcyjnych niezbędnych do procesu 

automatycznego rozksięgowania wpłat po stronie jednostki Zamawiającego na 
odpowiednie konta zobowiązań. 

00228.  System płatności on-line musi pobierać prowizję z tytułu obsługi płatności bezpośrednio od 
mieszkańca/interesanta. 

00229.  Moduł musi umożliwiać Zamawiającemu weryfikację statusu płatności (w czasie rzeczywistym) 
oraz odbiór płatności. 

00230.  System płatności on-line powinien również umożliwiać płatności poprzez funkcję płatności 
platformy ePUAP (w przypadku spełnienia warunków umożliwiających rozksięgowanie zapłaty). 

4) Integracja systemu dostępu do danych finansowych z systemem płatności on-line (PEM) 

L.p. Integracja systemu dostępu do danych finansowych z systemem płatności on-line (PEM) musi 
spełniać następujące warunki: 

00231.  Mieszkańcy/interesanci regulujący zobowiązania w sposób elektroniczny muszą mieć 
możliwość dokonania płatności za pomocą karty lub bezpośrednio z konta banku za pomocą 
modułu udostępnianego przez operatora płatności elektronicznych. 

00232.  Wymaga się umożliwienia dokonania płatności za pomocą ePUAP (usługa PayByNet Krajowej 
Izby Rozliczeniowej S.A) przy wnioskach/deklaracjach, które tego wymagają.  W przypadku 
płatności za zobowiązania wobec Urzędu powinna istnieć możliwość wyboru dokonania 
płatności: - za pomocą usługi PayByNet - lub innego dostawcy płatności elektronicznych 
spełniającego w/w warunki. 

00233.  Moduł płatności internetowych musi zapewnić rozliczalność transakcji i przypisywać w sposób 
jednoznaczny płatność do mieszkańca/interesanta oraz konkretnego zobowiązania. 

00234.  Po dokonaniu przez mieszkańca/interesanta zapłaty, informacja musi być odnotowana na jego 
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koncie i przekazana do systemów dziedzinowych, fakt zapłaty musi być potwierdzony przez 
Urząd. 
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4. Uruchomienie e-usług Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach wraz z 

wdrożeniem odpowiedniego systemu back-office 

1) Wymagania ogólne 

L.p. Wymagania ogólne – wdrożone rozwiązanie musi spełniać następujące funkcjonalności: 

00235.  E-usługa musi umożliwiać mieszkańcom/interesantom zgłaszanie przez Internet uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez miejską placówkę kultury. 

00236.  E-usługa musi być udostępniona w postaci dedykowanego modułu na portalu PEM. 

00237.  Moduł udostępniający ww. e-usługę musi być wykonany w technologii responsywnej – 
umożliwiającej poprawne oraz wygodne czytanie zawartości na wszystkich urządzeniach, a w 
szczególności na: laptopach, komputerach stacjonarnych, smartfonach i tabletach. 

00238.  Moduł, będąc częścią PEM, musi być zainstalowany na infrastrukturze przewidzianej dla PEM, 
a każda placówka musi otrzymać swoją unikalną subdomenę na którą będą mogli się logować 
użytkownicy. 

00239.  Rozwiązanie obsługujące zapisy na zajęcia musi generować pliki zawierające harmonogram zajęć, dla 
każdej instytucji osobno, w formacie użytecznym dla zewnętrznych systemów informatycznych. 

00240.  Dla realizacji usługi konieczne jest: 
1) zaprojektowanie i wykonanie formularzy dla MGOK na portalu PEM, 
2) dostarczenie systemu back-office obsługującego e-usługi w PEM, 
3) wdrożenie systemu back-office obsługującego e-usługi w PEM. 

00241.  Zaprojektowanie i wykonanie formularzy dla MGOK na portalu PEM musi obejmować: 
1) wprowadzenie mechanizmu uwierzytelniania osoby logującej się do Portalu PEM – 

Konta mieszkańca/interesanta poprzez mechanizm uwierzytelniania portalu ePUAP, 
2) przekazywanie danych o zalogowanym podmiocie z możliwością aktualizacji Bazy 

Interesantów, 
3) wykorzystanie mechanizmu ePUAP i Wrót Mazowsza składania podpisów – 

przekierowanie do konta użytkownika na ePUAP lub Wrót Mazowsza oraz do 
formularzy utworzonych na w tym celu na wymienionych platformach, 

4) wykorzystanie mechanizmu kontroli stanu sprawy z ePUAP i Wrót Mazowsza. 
Dedykowane dla e-usługi formularze muszą umożliwić: 

5) zapisywanie się na konkretne zajęcia (wizualny kalendarz z opisami zajęć oraz 
opcjonalnie wolnymi miejscami), 

6) dokonanie zapłaty za zajęcia poprzez internetowe platformy płatnicze zintegrowane z 
PEM. 

00242.  System back-office obsługujący e-usługi w placówkach kultury musi umożliwiać: 
1) nadawanie loginów i haseł dla użytkowników – pracowników placówek kultury, 
2) dodawanie zajęć, 
3) przypisywanie zajęć do poszczególnych instruktorów, sal i poszczególnych dat w ujęciu 

miesięcznym, kwartalnym i rocznym, 
4) weryfikację czy dany instruktor w danym dniu może w tej sali przeprowadzić swoje 

zajęcia, 
5) prowadzenie profilu instruktora zawierającego odpowiednie dane tekstowe, 
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6) wysyłanie powiadomień do zarejestrowanych użytkowników (instruktorów oraz 
uczestników zajęć) o ewentualnych zmianach w grafiku, 

7) podgląd i edycja list zapisanych na zajęcia uczestników, 
8) podgląd płatności wykonanych online przez uczestników, 
9) generowanie raportów i zestawień. 

2) E- usługa sprzedaży biletów na wydarzenia – wymagania funkcjonalne 

L.p. E- usługa sprzedaży biletów na wydarzenia musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne: 

00243.  Możliwość przypisywania biletów do wydarzeń. 

00244.  Dodawanie biletów jest możliwe tylko przez użytkowników uprawnionych. 

00245.  Umieszczanie linków w postaci odnośników do biletów (interaktywne przyciski) w miejscach na 
stronie portalu w którym opisywane będą wydarzenia. 

00246.  Umieszczanie wszystkich dostępnych biletów w zakładce „Bilety i rezerwacje” (dedykowany 
moduł na portalu PEM). 

00247.  Możliwość definiowania rodzaju ulg biletowych . 

00248.  Możliwość wyboru ilości biletów podczas jednego procesu zakupowego.  

00249.  Automatyczne uzupełnianie danych zamawiającego danymi z konta z  możliwością 
zmiany/edycji tych danych podczas procesu zamawiania. 

00250.  Możliwość zakupu biletu bez konieczności rejestracji w Systemie. 

00251.  Możliwość wyboru miejsca przy wydarzeniach które tego wymagają (np. kino) poprzez 
kliknięcie na konkretne miejsce na wizualizacji sali przedstawiającą dostępne/zajęte miejsca. 

00252.  Możliwość zdefiniowania przez zamawiającego dostępnych sal (stworzenie wizualizacji Sali) z 
określeniem ilości miejsc.  

00253.  Opcja wprowadzenia danych do wystawienia faktury – pola do uzupełniania pokazują się po 
odznaczeniu odpowiedniego znacznika. 

00254.  Możliwość sprawdzenia dostępności ilości zamawianych biletów na etapie składania 
zamówienia.  

00255.  Rezerwacja biletów – związane jest z koniecznością (w terminie późniejszym) wniesienia opłaty 
online ale do określonego czasu. Po złożeniu rezerwacji generowane są linki do płatności, które 
wysyłane są do klienta.  

00256.  Automatyczne przekierowanie do systemu płatności online wyborze biletów do zakupu.  

00257.  Generowanie zakupionego biletu w formacie PDF (szata graficzna zostanie ustalona z 
Zamawiającym i będzie zgodna z wytycznymi Zamawiającego – etap Analizy 
Przedwdrożeniowej). 

00258.  Wysyłanie do Klienta wygenerowanego biletu poprzez e-mail oraz umieszczanie na jego koncie 
w historii zamówień (jeśli zakup nastąpił przez zarejestrowanego użytkownika). 

00259.  Wymagane pola na wygenerowanym bilecie: dane zamawiającego, sposób płatności, kod QR 
2D biletu, cena biletu, nazwa wydarzenia, termin wydarzenia, logo Zamawiającego.  
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00260.  Możliwość wpisania przy tworzeniu biletu jest dostępnej puli do sprzedaży internetowej.  

00261.  Pełna integracja z systemem księgowym MGOK. 

3) Wymagania dotyczące wdrożenia systemu back-office obsługującego e-usługi w MGOK 

 Wdrożenie systemu back-office obsługującego e-usługi w MGOK musi zostać przeprowadzone 
w następujących fazach: 

00262.  Faza I: 
1) przeprowadzenie analizy Systemu pod kątem wymagań funkcjonalnych i poza 

funkcjonalnych, 
2) przedstawienie Zamawiającemu koncepcji wdrożenia 

00263.  Faza II –przygotowanie wdrożenia w oparciu o przestawioną Zamawiającemu koncepcję 
wdrożenia. 
W II fazie musi zostać opracowany dokument Analizy Przedwdrożeniowej, który stanowić 
będzie podstawę prowadzonych prac wdrożeniowych. W trakcie prac weryfikowane będą 
zawarte w koncepcji rozwiązania biznesowe pod kątem ich użyteczności do potrzeb.  

00264.  Faza III – Przygotowanie harmonogramu wdrożenia 
Faza III dotyczy przygotowania do startu produkcyjnego tj. opisu czynności związanych z 
uruchomieniem, wdrożeniem, szkoleniem użytkowników i administratorów wraz z 
przekazaniem pełnej dokumentacji użytkowania i konfiguracji Systemu. 

00265.  Faza IV – przygotowanie do startu produkcyjnego  W tej fazie projektu podejmowane są 
następujące działania: 

1) uruchomienie i konfiguracja Systemu, 
2) wytworzenie instrukcji użytkownika, 
3) szkolenia użytkowników końcowych, 

Końcem fazy IV jest osiągnięcie i zatwierdzenie przez Zamawiającego gotowości do startu 
produkcyjnego systemu. 

00266.  Faza V oznacza start produkcyjny wykorzystania Systemu. 
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5. Uruchomienie e-usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach (ZWiK) wraz z 

wdrożeniem odpowiedniego systemu back-office 

1) Wymagania ogólne 

L.p. Wymagania ogólne – wdrożone rozwiązanie musi spełniać następujące funkcjonalności: 

00267.  Skalowalność i integracja wdrożonego systemu obsługi. 

00268.  Zapewnienie przez planowany system back-office niezbędnych danych do świadczenia e-usług. 

00269.  System bilingowy umożliwiający realizację zadań niezbędnych do obsługi klientów ZWiK – 
mieszkańców Gminy Białobrzegi i przedsiębiorców zawarty w planowanym systemie back-
office. 

00270.  Wielowarstwowa architektura zapewniająca wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność 
rozwiązania. 

00271.  Aplikacja Klient Serwer, z możliwością pracy poza biurem ZWiK na wyznaczonych urządzeniach.  

00272.  Elastyczne reagowanie na wzrost liczby obsługiwanych odbiorców, reorganizację struktury 
firmy, wymianę danych z innymi systemami, zmiany zasad rozliczeń, czy kampanie 
marketingowe. 

00273.  Automatyzacja i przetwarzanie masowe:  
1) wszystkie algorytmy są zaprojektowane na potrzeby przetwarzania masowego, 
2) możliwość równomiernego rozkładu obciążenia zasobów fizycznych.  

00274.  Dbałość o dane:  
1) zorientowanie na kontrahenta,  
2) walidacja i sposób wprowadzania danych skutkują minimalizacją duplikatów 

szczególnie w zakresie danych osobowych i adresowych,  
3) definiowalne katalogi, 
4) wsparcie dla ogólnie znanych standardów (TERYT, PNA, PKD, PESEL, NIP).  

00275.  Elastyczne podejście do zasad rozliczeń:  
1) wsparcie dla aktualnych zasad sprzedaży,  
2) modyfikowalny katalog usług.  

00276.  Obsługa klienta:  
1) obsługa umów sprzedaży, 
2) rozliczanie danych odczytowych, 
3) fakturowanie (faktury proforma, e-faktury, faktury zaliczkowe, prognozowanie), 
4) naliczanie karnych opłat odsetkowych, 
5) windykacja należności. (noty, wezwania, pisma sądowe, windykatorzy zewnętrzni), 
6) rejestracja i obsługa spraw (zgłoszenia, reklamacje, pisma), 
7) elektroniczna wymiana danych z operatorem obsługującym liczniki i elektroniczne 

pozyskiwanie danych odczytowych, 
8) rejestracja wpłat, księgowania, 
9) ewidencja m.in.: kontrahentów, punktów poboru, danych adresowych, kont 

rozliczeniowych, PKD, odbiorników, pracowników, cenników, jednostek 
organizacyjnych.  
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00277.  Sprawozdawczość  
1) sprawozdawczość podatkowa,  
2) sprawozdawczość wewnętrzna –dostosowana do indywidualnych potrzeb.  

00278.  Wymiana elektroniczna:  
1) wymiana danych z operatorem obsługującym liczniki, 
2) wsparcie dla wydruków masowych, 
3) współpraca z bankami dla różnych sposobów płatności (PZ, ROR) oraz rejestracji wpłat,  
4) powiadomienia SMS i e-mail, 
5) współpraca z elektronicznym biurem obsługi klienta (eBOK),  
6) eksport danych finansowych i ewidencyjnych do systemów księgowych.  

 

2) EBOK 

L.p. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – eBOK musi spełniać następujące wymagania: 

00279.  Aplikacja musi być dostępna poprzez przeglądarkę WWW. 

00280.  eBOK musi umożliwiać skuteczną komunikację ZWiK z klientami. 

00281.  eBOK musi zapewniać klientom szybki i całodobowy dostęp do informacji dotyczących 
wykupionej usługi. 

00282.  Architektura systemu musi zapewniać separację danych produkcyjnych od danych 
prezentowanych poprzez WWW. Do tego celu musi zostać wykorzystana pośrednia baza 
danych, która przechowuje komplet niezbędnych informacji, pobieranych w czasie 
rzeczywistym z systemów źródłowych. 

00283.  Podstawowe funkcje systemu eBOK – dla klientów: 
1) Prosta i natychmiastowa rejestracja oraz logowanie - podane przez klienta dane są 

weryfikowane w systemie rozliczeniowym.  
2) Sprawdzenie salda należności – stały dostęp do informacji o aktualnym saldzie, co 

pozwala zauważyć istniejąca nadpłatę lub konieczność uregulowania płatności za 
zaległe faktury.  

3) Podgląd danych rozliczeniowych i ewidencyjnych zapewnia informacje m.in. o kliencie, 
punkcie rozliczeniowym, adresie poboru, itp.  

4) Podgląd historii wystawionych dokumentów (faktur, not, wezwań do zapłaty) 
umożliwia pozyskanie informacji o wysokości rachunków, czasie ich wystawienia i 
opłacenia.  

5) Podgląd historii dokonanych wpłat stanowi informację o opłaconych fakturach, 
odzwierciedla tendencję dotyczącą wysokości środków przeznaczanych na daną 
usługę.  

6) Podgląd historii odczytów oraz ich graficzna prezentacja w formie wykresu pokazuje 
informacje o wielkości i charakterystyce poboru, przedstawia trend dotyczący poziomu 
konsumpcji/poboru.  

7) Zmiana wybranych danych klienta i ich przekazanie do systemu bilingowego pozwala 
na aktualizację danych adresowych/kontaktowych klienta oraz danych konta.  
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8) Zapłata należności kartą kredytową lub przelewem (po integracji z operatorami 
płatności), czyli łatwe i szybkie pokrycie należności poprzez kanał elektroniczny.  

9) Podawanie stanów liczników i symulacja rozliczenia – oferuje możliwość szacunkowego 
wyliczenia wysokości przyszłych opłat.  

10) Formularz kontaktowy umożliwia zgłoszenie reklamacji, wydawanie dyspozycji 
przeksięgowań, wystawienia faktury, projektu usług dodatkowych.  

11) Wydruk obrazów dokumentów.  
12) Wyrażanie lub odwoływanie zgody na marketing, zgody na kontakt handlowy i zgody 

na przesyłanie e-faktur określa zakres i rodzaj komunikacji firmy z klientem końcowym.  
13) Pobieranie formularzy i dokumentów zapewnia dostęp do formularzy koniecznych do 

komunikacji klienta z usługodawcą.  
14) Powiadomienia mailowe o zdarzeniach wprowadzają możliwość wyboru rodzaju 

powiadomień, przypominających o czynnościach związanych z zarządzaniem kontem.  

00284.  Podstawowe funkcje systemu eBOK – dla pracowników: 
1) Zarządzanie użytkownikami - aktywacja/blokada konta, zmiana loginu/hasła, możliwość 

podglądu konta tak jak je widzi Klient, ręczne dodanie konta.  

2) Wsparcie dla uproszczonych metod zakładania konta – podczas podpisywania umowy 
w systemie bilingowym jest zaznaczana chęć założenia konta eBOK, informacja ta trafia 
do systemu eBOK i jeśli klient ma aktywną umowę zostaje wysłany do niego e-mail z 
danymi konta.  

3) Dodawanie dodatkowych kont rozliczeniowych do konta klienta eBOK.  
4) Statystyki systemu - ilości użytkowników, aktywności użytkowników, liczba i kwoty 

płatności.  
5) Możliwość parametryzacji systemu - czasy automatycznego wylogowania, sposobu 

blokady konta, adresów kontaktowych, dodawanie pozycji dostępnych w menu klienta, 
linków.  

6) Konieczność akceptacji nowego Regulaminu.  
7) Możliwość zmiany banerów na stronie.  
8) Opcja kierowania komunikatów i wiadomości (o zdefiniowanym czasie pojawienia się i 

trwania) do niezalogowanych i zalogowanych użytkowników systemu.  
9) Możliwość pełnej edycji treści komunikatów powiadomień, podpowiedzi dostępnych w 

systemie eBOK.  
10) Możliwość kierowania do określonej grupy klientów e-maili, zachęcających do 

założenia konta eBOK (wraz z linkiem do uproszczonego formularza rejestracji).  

00285.  Udostępnianie następujących danych w eBOK: 
1) dane ewidencyjne klienta, 
2) faktury klienta + możliwość pobrania faktur w formie pliku *.pdf., 
3) informacja o statusie płatności faktur i historia wpłat, 
4) automatyczne generowanie lub poprzez kliknięcie w przycisk „generuj” faktury po 

wpisaniu stanu licznika prze klienta, 
5) umowy klienta, 
6) historia odczytów wodomierzy, 
7) analizy – graficzne przedstawienie zużyć i kosztów w zadanym przedziale czasowym. 

00286.  Rejestracja użytkowników: 
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00287.  Rejestracja nowych klientów – weryfikacja tożsamości musi być dokonywana przez kod SMS 
wysłany na numer klienta lub inny bezpieczny numer weryfikacyjny dostępny dla kontrahenta 
przekazany przez ZWiK. 

00288.  Rejestracja obecnych klientów – weryfikacja tożsamości musi być dokonywana przez podanie 
wymaganej pary danych np. kodu klienta i numeru ostatniej faktury lub kodu klienta i nr 
PESEL/NIP. 

00289.  Weryfikacja wniosku rejestrowego składanego przez kontrahenta musi odbywać się po stronie 
systemu stacjonarnego w zakresie poprawności podanych danych. Pozytywna weryfikacja 
dopuszcza udostępnienie dla rejestrującego danych zewidencjonowanych w systemie 
stacjonarnym a dotyczących wnioskowanego kontrahenta 

00290.  eBOK musi umożliwiać udostępnianie danych podmiotu dla wielu zarejestrowanych 
użytkowników Systemu. 

00291.  System musi umożliwiać wpływ na zakres udostępnianych w eBOK informacji poprzez 
odpowiednie uprawnienia do zakresów tematycznych oraz powiązań z podmiotem 
zarejestrowanym w Systemie. 

00292.  System musi umożliwiać składanie wniosków przez jeden podmiot zarejestrowany w eBOK w 
imieniu innego podmiotu, do którego danych otrzymał on dostęp i odpowiednie uprawnienia. 

00293.  Szata graficzna eBOK musi zostać dostosowana na etapie wdrożenia. 

00294.  Aplikacja musi mieć możliwość obsługi na urządzeniach mobilnych. 

00295.  Strona mobilna musi być dostępna w wersji responsywnej pozwalającej na prawidłowe 
wyświetlanie strony na tabletach i smartfonach. 

00296.  System musi być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

00297.  Gwarantowana dostępność Systemu na poziomie 99 %. 

3) Billing 

L.p. Billing – system w tym zakresie musi spełniać następujące wymagania: 

00298.  System musi umożliwiać relacyjne (wiele do wielu) powiązanie obiektów sieciowych z 
kontrahentami, posesjami i wodomierzami. 

00299.  System musi umożliwiać odwzorowanie rzeczywistego stanu infrastruktury sieci – powiązań z 
przyłączami wody i wodomierzami oraz powiązań między przyłączami a posesjami. 

00300.  System musi umożliwiać ewidencję pełnej informacji o klientach: Imię i Nazwisko / Nazwa, dane 
adresowe, w tym adres do korespondencji, NIP / PESEL, wszystkie punkty rozliczeniowe, 
subkonta do masowych płatności, typ Klienta, rodzaj prowadzonej działalności i inne. 

00301.  System musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające dublowanie kontrahentów. 

00302.  System musi umożliwiać śledzenie pełnej historii zmian o kontrahencie, posesji, punkcie 
poboru, obiekcie sieciowym, taryfie i wodomierzu. 

00303.  System musi umożliwiać podział na kontrahentów aktywnych i nieaktywnych wraz z 
możliwością filtrowania. 



 

45 
Adres: Plac Zygmunta Starego 9                   NIP 798 14 58 304 

  26-800 Białobrzegi            REGON 670223304 

 woj. mazowieckie             http://www.bialobrzegi.pl  

tel./fax 48 386 30 00           e-mail:bialobrzegi@bialobrzegi.pl 

 
 
 

45 

00304.  System musi umożliwiać przypisanie wybranej grupy kontrahentów dla operatora (możliwość 
pracy użytkownika modułu na wybranej części bazy klientów). 

00305.  System musi umożliwiać użytkownikom dodawanie dodatkowych, ujętych w słownikach cech 
dla kontrahentów (przypisywanie im parametrów), np. gmina, miejscowość, przemysł, 
instytucje itp. 

00306.  System musi umożliwiać generowanie zestawień po wszystkich dodatkowo dodanych przez 
użytkownika polach. 

00307.  System musi umożliwiać łatwe filtrowanie i wyszukiwanie po wszystkich polach znajdujących 
się w kartotekach / informacjach o: kontrahentach, połączeniach, wodomierzach. 

00308.  System musi umożliwiać relacyjne wyszukiwanie kontrahentów, posesji, punktów poboru i 
obiektów sieciowych. 

00309.  System musi umożliwiać nadawanie „przyjaznej” nazwy dla danego kontrahenta. 

00310.  System musi umożliwiać przypisanie i rozliczanie jednego wodomierza do wielu kontrahentów 
na zasadzie udziału procentowego, przy czym każdy odbiorca może być wtedy rozliczany wg 
innej taryfy. 

00311.  System musi przechowywać dane adresowe w osobnych polach (gmina, miejscowość, ulica, nr 

lokalu, kod pocztowy). 

00312.  System musi umożliwiać logiczne sortowanie adresów kontrahentów i posesji, (czyli adresy w 
kolejności: Wiejska 2, Wiejska 12, a nie Wiejska 12, Wiejska 2). 

00313.  System musi umożliwiać analizowanie sprzedaży w rozbiciu na kontrahentów, posesje, 
przyłącza, gminy, miejscowości oraz inne cechy kontrahenta, posesji, punktu świadczenia 
usługi. 

00314.  System musi umożliwiać pełną ewidencję historii aktywnych i nieaktywnych kontrahentów wraz 
z taryfami, odczytami, usługami i cennikami. 

00315.  System musi umożliwiać ręczne wprowadzanie odczytów wodomierzy. 

00316.  System powinien współpracować z modułem inkasenckim zainstalowanym na terminalach 
inkasenckich. 

00317.  System musi umożliwiać import i eksport tras / odczytów z pliku *.csv (ang. comma-separated 
values, wartości rozdzielone przecinkiem) w celu wymiany danych z innymi systemami 
pozyskującymi odczyty. 

00318.  System poprzez integrację lub mechanizmy importu i eksportu musi umożliwiać wymianę 
wymaganych danych z aplikacjami producentów modułów do odczytów radiowych (ITRON i 
SENSUS). 

00319.  System musi umożliwiać tworzenie tras inkasenckich i ich wydruk z wybranymi informacjami 
powiązanymi z odbiorcą i wodomierzem. 

00320.  System musi zawierać informację o typie wodomierza na posesji, jego parametrach 
technicznych, numerze fabrycznym, datę produkcji, datę legalizacji, numer posiadanej nakładki 
radiowej, przynajmniej dwa numery plomb. 
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00321.  System musi podsiadać informację o miejscu instalacji wodomierza z której będzie mógł 
skorzystać inkasent pobierając trasę do obsługi. 

00322.  System musi umożliwiać pominięcie wybranych punktów poboru przed wysłaniem ich na trasę 
inkasencką. 

00323.  System przed wysłaniem trasy inkasenckiej musi umożliwiać dodanie do niej dodatkowych 
punktów spoza trasy. 

00324.  System musi umożliwiać podział tras inkasenckich ze względu na cykle rozliczeniowe. 

00325.  System musi umożliwiać wprowadzenie cykli rozliczeniowych na punktach poboru (np. punkty 
rozliczane tylko, co miesiąc, co dwa itd.). 

00326.  System musi umożliwiać rozliczenie inkasentów z wykonanej pracy. 

00327.  System musi umożliwiać walidację odczytów podczas ich rejestracji do systemu ZSI pod kątem 
wartości, dat, średniej itp. 

00328.  System musi umożliwiać generowanie zestawienia punktów poboru bez odczytów za dany 
okres lub ilość cykli. 

00329.  System musi umożliwiać generowanie zestawienia punktów poboru bez zużycia i z odczytami 
zerowymi. 

00330.  System musi umożliwiać podawanie źródła odczytu (odczytywacz, odbiorca, klient). 

00331.  System musi umożliwiać rozliczanie odbiorców wg średniej. 

00332.  System musi umożliwiać rozliczanie wodomierzy okresowych (np. ogródków działkowych). 

00333.  System musi umożliwiać umieszczenie na fakturze dodatkowych informacji w zależności od 
typu kontrahenta. 

00334.  System musi umożliwiać generowanie jednostronicowych faktur wraz z drukiem przekazu. 

00335.  System musi umożliwiać konfigurację struktury numeracyjnej faktur w układzie rocznym, 
miesięcznym w rozbiciu na operatora wystawiającego dokument 

00336.  System musi umożliwiać posiadanie jednolitego słownika ulic. 

00337.  System musi umożliwiać masowe zmiany danych na punktach poboru (np. taryfy, cenniki itp.) 
dla wybranej grupy odbiorców. 

00338.  System musi umożliwiać hierarchiczne rozliczanie struktury wodomierzy (węzłów grupowych) 
np. zwykłe, główne (nadrzędne), podliczniki, wodomierze sprzężone, ujęcia własne, z 
uwzględnieniem rozliczenia różnicy pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań 
podliczników. 

00339.  System musi umożliwiać informowanie w procesie rozliczania struktury wodomierzy o 
anomaliach rozliczeniowych, niepożądanych wynikach oraz niewłaściwych parametrach 
rozliczeniowych 

00340.  System musi umożliwiać fakturowanie za okresy wsteczne za usługi ujawnione w ramach 
kontroli posesji. 

00341.  System musi umożliwiać wielokrotne rozliczenie kontrahenta w ramach jednego miesiąca 
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rozliczeniowego 

00342.  System musi umożliwiać rozliczanie wodomierzy dzielonych. 

00343.  System musi umożliwiać przypisanie wielu taryf do jednego wodomierza. 

00344.  System musi umożliwiać dodawanie uwag do punktów rozliczeniowych. 

00345.  System musi umożliwiać wpisanie współrzędnych GPS (układ współrzędnych) do punktu 
rozliczeniowego. 

00346.  System musi umożliwiać dodawanie dodatkowych pól (parametrów) do punktów 
rozliczeniowych, które będą je charakteryzowały. 

00347.  System musi umożliwiać zachowanie pełnej historii punktu rozliczeniowego. 

00348.  System musi umożliwiać łatwe wyszukiwanie obiektów sieciowych, punktów poboru, posesji 
po wielu parametrach i ich kombinacjach. 

00349.  System musi umożliwiać wyszukiwanie danych po wybranej frazie lub jej części ze wskazanych 
pól w bazie danych. 

00350.  System musi umożliwiać wystawianie jednego rachunku (faktury) dla kontrahenta w przypadku, 
gdy ten posiada wiele posesji i wiele punktów poboru. 

00351.  System musi umożliwiać rozdzielenie rozliczenia wielu posesji, które są fakturowane w ramach 
jednego kontrahenta. 

00352.  System musi umożliwiać ręczne wprowadzanie odczytów. 

00353.  System musi umożliwiać automatyczne fakturowanie odczytów dla wybranej trasy inkasenckiej 
lub wybranej grupy odbiorców. 

00354.  System musi umożliwiać podgląd faktury na ekranie przed jej wydrukiem. 

00355.  System musi umożliwiać export faktury do formatu *.pdf. 

00356.  System musi umożliwiać pełną obsługę rozliczeń kontrahentów, posesji (fakturowanie po 
wybranych grupach, trasach itp.). 

00357.  System musi umożliwiać rozliczanie ryczałtów na podlicznikach. 

00358.  System musi umożliwiać szacowanie zużycia na podstawie wcześniejszych zużyć. 

00359.  System musi umożliwiać korektę wprowadzonych odczytów. 

00360.  System musi umożliwiać ewidencję korekty zużycia bez zmiany odczytu 

00361.  System musi umożliwiać wprowadzenie przez operatora żądanej wartości średniej zużycia w 
wariantach średnia za okres rozliczeniowy lub średnia wartość dobowego zużycia 

00362.  System musi umożliwiać wykonanie rozliczenia wg średniej. 

00363.  System musi umożliwiać zdefiniowanie kilku metod wyliczenia zastępczego wielkości zużycia na 
wodomierzu wraz z określeniem priorytetu ich wykorzystania 

00364.  System musi umożliwiać drukowanie na fakturze informacji o tym, z czego wynika kwota faktury 
(np. nr wodomierza, numer punktu, wskazanie, daty wskazań, taryfy, szacunki, średnie, wartość 
dodatkowego zużycia itp.). 
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00365.  System musi umożliwiać nadawanie numeru faktury w chwili jej zatwierdzenia. 

00366.  System musi umożliwiać masowe zatwierdzanie faktur wraz z nadawaniem ich numeracji. 

00367.  System musi umożliwiać rozliczenia w przypadku wymiany wodomierza, awarii, zmiany cen, 
zmiany taryf, zmiany odbiorcy, uszkodzenia wodomierza, braku dostępu do wodomierza itp. 

00368.  System musi umożliwiać wystawianie faktur korygujących z uwzględnieniem wymiany 
wodomierza, awarii, zmiany cen, zmiany taryf itp. 

00369.  System musi umożliwiać wystawienie korekty faktury do wartości, ilości, ceny, taryfy, treści, 
zdarzeń typu: wymiany wodomierza, awarii, zmiany cen, zmiany taryf. 

00370.  System musi umożliwiać wystawianie faktur korygujących stornujących i modyfikujących. 

00371.  System musi umożliwiać wystawianie not obciążeniowych 

00372.  System musi umożliwiać ewidencję cenników taryf w cenach netto. 

00373.  System musi umożliwiać rozliczenie na wodomierzu wielu usług i taryf procentowo. 

00374.  System musi umożliwiać procentowe rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej. 

00375.  System musi umożliwiać niezależne rozliczanie wody i ścieków oraz opłat abonamentowych za 
wodę i za ścieki. 

00376.  System musi umożliwiać rozliczanie opłat abonamentowych wraz z rozliczeniem (ile rozliczeń 
tyle opłat abonamentowych). 

00377.  System musi umożliwiać konfigurację różnych usług/produktów wraz z dobraną do nich metodą 
i algorytmem ich rozliczania 

00378.  System musi umożliwiać rejestrację na obiekcie stałych parametrów rozliczeniowych zarówno 
związanych z samym obiektem jak i specyficznych dla danego kontrahenta. 

00379.  System musi umożliwiać konfigurację usług pod kątem szacowania i nieszacowania w 
przypadku zmiany taryf i cen w kontekście usług, które mają zostać objęte szacunkiem 
(podziałem) np. przy zmianie cen, tzn. część usługi rozliczana po starej cenie, a część po nowej. 
Chodzi o to, która z fakturowanych usług ma uwzględniać np. zmianę ceny z szacowaniem daty 
zmiany cennika, a która usługa nie powinna zostać objęta takim szacunkiem. 

00380.  System musi umożliwiać szacowanie i nieszacowania rozliczanej wielkości zużycia na 
okoliczność zmiany kontrahenta na obiekcie. 

00381.  System musi umożliwiać prowadzenie osobnych cenników dla wody, ścieków, innych usług. 

00382.  System musi umożliwiać prowadzenie cenników indywidualnych dla kontrahenta na wszelkie 
dostępne dla niego usługi 

00383.  System musi umożliwiać definiowanie dowolnych okresów rozliczeniowych dla punktów 
rozliczeniowych. 

00384.  System musi umożliwiać rozliczanie dopłat i bonifikat. 

00385.  System musi umożliwiać procentowe naliczanie bonifikaty do ceny. 

00386.  System musi umożliwiać wydruk poleceń przelewów w formacie zgodnym z przepisami. 
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00387.  System musi umożliwiać dostosowanie szaty graficznej faktury w zakresie wykorzystania logo 
spółki, tła, wytłuszczenia niektórych elementów 

00388.  System musi umożliwiać umieszczanie na fakturach informacji o zaległościach i odsetkach. 

00389.  System musi umożliwiać wystawianie masowych faktur korygujących wg ustalonego klucza 
(parametru). 

00390.  System musi umożliwiać dostosowanie szaty graficznej faktury w zakresie wykorzystania logo 
spółki, tła, wytłuszczenia niektórych elementów 

00391.  System musi umożliwiać umieszczanie na fakturach informacji o zaległościach i odsetkach. 

00392.  System musi umożliwiać wystawianie masowych faktur korygujących wg ustalonego klucza 
(parametru). 

00393.  System musi umożliwiać wydruk oryginału, duplikatu i kopii faktur wraz z zachowaniem 
pierwotnych danych rozliczeniowych. 

00394.  System musi umożliwiać konfigurację wydruku szablonu faktury w zależności od rodzaju faktury 
i grup odbiorców. 

00395.  System musi umożliwiać wystawianie faktur w formie elektronicznej (w tym e-faktura). 

00396.  System musi umożliwiać automatyczne wysyłanie faktur elektronicznych – e-faktura na jeden 
lub dwa adresy email zadeklarowane przez kontrahenta 

00397.  System musi umożliwiać obsługę poleceń zapłaty. 

00398.  System musi umożliwiać obsługę indywidualnych kont bankowych (konta wirtualne) 

00399.  System musi umożliwiać obsługę masowych płatności. 

00400.  System musi umożliwiać obsługę płatności za pomocą kodów kreskowych drukowanych na 
fakturze. 

00401.  System musi umożliwiać integrację z systemem kopertującym, np. za pomocą kodów OMR 
podstawowych i rozszerzonych 

00402.  System musi umożliwiać generowanie zestawienia odbiorców bez faktur za wybrany okres lub 
liczbę cykli rozliczeniowych. 

00403.  System musi umożliwiać automatyczne nadawanie terminu płatności na podstawie 
zdefiniowanych parametrów, w ramach grup kontrahentów. 

00404.  System musi umożliwiać ustawienie indywidualnego terminu płatności faktury dla wybranych 
kontrahentów. 

00405.  System musi umożliwiać automatyczną dekretację faktur do modułu windykacyjnego (moduł / 
obszar funkcjonalny Rozrachunki z windykacją / windykacja) i/lub modułu finansowo-
księgowego, w zależności od umiejscowienia rozrachunków w rozwiązaniu Wykonawcy. 

00406.  System musi umożliwiać integrację faktur z modułem rozrachunków. 

00407.  System musi umożliwiać prowadzenie wielu rejestrów sprzedaży w podziale na grupy 
kontrahentów, rodzaje usług, taryfy, ceny, okresy, wysokość VAT. 

00408.  System musi umożliwiać wystawianie faktur prognozowanych. 
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00409.  System musi umożliwiać generowanie zestawień wg grup kontrahentów, posesji, przyłączy, 
punktów poboru (sprzedaż, kwoty, taryfy, usługi, porównanie okresów itp.). 

00410.  System musi umożliwiać export zestawień do Microsoft Excel. 

00411.  System musi umożliwiać filtrowanie danych po wygenerowaniu zestawienia. 

00412.  System musi umożliwiać generowanie zestawień statystycznych pojedynczych oraz grupowych 
dla kontrahentów, posesji, punktów poboru, wodomierzy, odczytów. 

00413.  System musi umożliwiać wygenerowanie statystyki przedstawiającej ilość sprzedanej na 
podstawie faktur wody / ścieków ale rozbitej proporcjonalnie na miesiące wg wskazań 
wodomierzy / urządzeń pomiarowych tak aby statystyka w możliwie najwierniejszy sposób 
przedstawiała ilość sprzedanej wody/ścieków w czasie . 
Np. faktura wystawiona za okres: odczyt: 2020-01-05 do odczyt: 2020-03-06 wystawiona w 
marcu 2020 zostałaby rozbita proporcjonalnie do liczby dni na składowe miesiące: styczeń, luty 
i marzec przy założeniu, że zużycie w dzielonym okresie było równomierne. Celem takiego 
rozbicia jest porównywanie sprzedaży z wtłoczeniem wody do sieci w danym okresie 
(szacowanie strat). 

00414.  System musi umożliwiać generowanie zestawień sprzedażowych dla danego miesiąca, kilku 
wybranych miesięcy, narastająco z możliwością porównywania do analogicznego okresu z lat 
poprzednich. 

00415.  System musi umożliwiać samodzielne tworzenie zestawień statystyki sprzedaży przez 
operatorów systemu w obrębie danych znajdujących się w systemie wraz z możliwością 
indywidualnego lub ogólnego ich wykorzystania przez innych operatorów  

00416.  System musi umożliwiać podgląd zapytania SQL, które generowane jest w danym zestawieniu. 

00417.  System musi umożliwiać generowanie wielowymiarowych zestawień ze wszystkich danych 
zawartych w systemie billingowym. 

00418.  System musi umożliwiać przeprowadzanie analiz sprzedaży wg różnych kryteriów. W 
szczególności musi umożliwiać przygotowanie sprawozdań ze sprzedaży wg dowolnej 
kombinacji cech obiektów bezpośrednio lub pośrednio uczestniczących w rozliczeniu klientów 
(płatnik, odbiorca, posesja, wodomierz, producent wodomierza itp.) z wykorzystaniem relacji 
bazodanowych. 

00419.  System musi umożliwiać definiowanie zestawień / statystyk sprzedaży za różne okresy i w 
różnych przekrojach, w tym wykorzystywanych do porównywania sprzedaży w różnych 
okresach itp. 

00420.  System musi umożliwiać obliczanie statystyczne sprzedaży wody i odbioru ścieków wg ram 
czasowych zdefiniowanych przez użytkownika, wg cech płatników, wg cech przyłączy, wg cech 
adresowych. 

00421.  System musi umożliwiać rozliczanie wg definiowanych cenników opłat za wodę i ścieki oraz inne 
asortymenty definiowane przez użytkownika. 

00422.  System po akceptacji operatora musi umożliwiać automatyczne wystawianie faktur dla 
wybranych grup klientów i wybranych cenników. 

00423.  System musi umożliwiać określenie niezależnie odbiorcy, płatnika i adresata faktury dla punktu 
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rozliczeniowego. Przypisanie płatnika i adresata faktury będzie się odbywać z katalogu 
płatników/adresatów. Np. 1) kontrahent ma dom w Warszawie, ale mieszka w Gdyni i tam chce 
otrzymywać faktury. 2) jest 100 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez jednego 
zarządcę. Faktury są adresowane na zarządcę. Na poszczególnych wspólnotach ma być, jako 
adresat faktury przypisany ten zarządca, ale w taki sposób, żeby zmiana adresu zarządcy nie 
wymagała modyfikacji 100 wspólnot mieszkaniowych. Rozwiązaniem jest użycie 
odpowiedniego katalogu adresatów faktur. 

00424.  System musi umożliwiać automatyczne wystawianie faktur do wszystkich niezafakturowanych 
odczytów w danej trasie na żądanie operatora. 

00425.  System musi umożliwiać automatyczną dekretację faktur do Modułu finansowo-księgowego. 

00426.  System musi umożliwiać drukowanie dokumentów według wzorców zdefiniowanych przez 
użytkownika (konfigurowalne wydruki). 

00427.  System musi umożliwiać grupową zmianę stawek VAT w cennikach. 

00428.  System musi umożliwiać nanoszenie uwag do punktu / instalacji / odczytu przez inkasenta. 

00429.  System musi umożliwiać stosowanie kodów kreskowych na wydrukach dokumentów i ich 
wykorzystywanie w czasie wprowadzania danych. 

00430.  System musi umożliwiać tworzenie nowej pozycji asortymentu przez skopiowanie danych z 
wybranej już istniejącej pozycji asortymentu. 

00431.  System musi umożliwiać kontrolę poprawności wprowadzanych danych w zakresie m.in. 
danych klienta, odczytów, rozliczeń, faktur, dekretów. 

00432.  System musi umożliwiać wykrywanie przekręceń liczników. 

00433.  System musi umożliwiać kontrolę zgodności numeracji i dat wystawionych dokumentów. 

00434.  System musi umożliwiać automatyczne generowanie sprawozdań wymaganych przepisami, w 
formacie dokumentów wymaganym przez instytucje zewnętrzne (Urząd Skarbowy, ZUS). 

00435.  System musi umożliwiać automatyczne tworzenie zapisów w rejestrze sprzedaży VAT. 

00436.  System musi umożliwiać wydruk rejestru faktur VAT według daty wystawienia, terminu 
płatności, daty powstania obowiązku podatkowego. 

00437.  Na podstawie zmiennych z systemu bilingowego np. struktury połączeniowej lub charakteru 
punktu poboru, System musi automatyczne rozpoznawać, co musi zawierać dana umowa. 

00438.  System musi umożliwiać ewidencjonowanie w ramach umowy wszystkich niezbędnych 
parametrów warunkujących prawidłowe rozliczenie kontrahenta w szczególności określenie 
dat obowiązywania, formy płatności, terminu płatności, produktów, rozliczeniowych wartości 
stałych.  

00439.  System musi dostosowywać niezbędne parametry umowy do objętego przez nią przedmiotu 
umowy oraz charakteru punktu poboru 

00440.  System musi umożliwiać wprowadzanie różnych wzorców umów dla różnych odbiorców. 

00441.  System musi sam proponować właściwy wzorzec umowy dla danego kontrahenta i punktów 
świadczenia usług na podstawie danych zawartych w systemie bilingowym. 
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00442.  System musi umożliwiać generowanie treści umów, aneksów i załączników z wykazem punktów 
świadczenia usługi na podstawie definiowalnych szablonów w formacie MS Word, z 
możliwością późniejszej, ręcznej edycji.  

00443.  Szablony dokumentów muszą mieć możliwość edycji tylko przez uprawnionych użytkowników. 

00444.  System musi umożliwiać dołączanie załączników do umów. 

00445.  System musi umożliwiać generowanie i wydruk załączników do umów ze zdefiniowanymi 
parametrami (np. załącznik z punktami świadczenia usługi, warunki odprowadzania ścieków 
itp.). 

00446.  System musi umożliwiać zachowanie historii umów, aneksów i załączników. 

00447.  System musi umożliwiać tworzenie jednej umowy na wszystkie posesje kontrahenta oraz 
umożliwiać tworzenie umów na poszczególne posesje lub ich grupy (jeden kontrahent może 
mieć kilka umów na różne posesje a jedna umowa może dotyczyć wielu posesji). 

00448.  System musi umożliwiać dostęp do umowy z poziomów nadrzędnych (kontrahent) oraz 
podrzędnych (posesja, dokument w systemie obiegu dokumentów, punkt świadczenia usługi, 
wodomierz, faktura). 

00449.  System musi umożliwiać poprawienie wygenerowanej umowy z poziomu aplikacji wraz z 
zachowaniem historii zmian. 

00450.  System musi nadzorować możliwość wprowadzania zmian do parametrów umowy w zależności 
od stanu jej procedowania. 

00451.  System musi umożliwiać przechowywanie w bazie danych informacje potrzebne do 
generowania treści umów. Wygenerowana treść umowy może podlegać swobodnej edycji w 
edytorze Microsoft Word. Finalna wersja treści umowy zostanie zapisana w bazie danych wraz 
z wszystkimi parametrami na podstawie, których została wygenerowana i z adnotacją, kiedy, 
przez kogo została manualnie zmodyfikowana. 

00452.  System musi przechowywać historię zarówno generowanych jak i edytowanych manualnie 
umów. 

00453.  System musi umożliwiać przechowywanie zeskanowanych (podpisanych) wersji umów w 
różnych formatach np. *.jpg, *.pdf, *.dxf, *.xml, *.docx. 

00454.  System musi umożliwiać przechowywanie załączników do umów w różnym formacie np. *.jpg, 
*.pdf, *.dxf, *.xml, *.docx. 

00455.  System musi umożliwiać wydruk umowy z kodem kreskowym, 2D zawierającym identyfikator 
umowy i kontrahenta. 

00456.  System musi umożliwiać udostępnienie umów do Internetowego Biura Obsługi Klienta na 
potrzeby wyświetlenia w nim treści umowy. 

00457.  System musi umożliwiać stworzenie nowej umowy nawet w przypadku dodania tylko załącznika 
(umowa bez treści). 

00458.  System musi umożliwiać opisanie załącznika do umowy za pomocą parametrów (definiowalne 
słowniki). 
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00459.  Numer umowy musi być unikalny i automatycznie nadawany. 

00460.  Numer umowy z konwersji (importu), z obecnie używanych aplikacji musi być zapisywany w 
polu pomocniczym, możliwym do odczytu przez zwykłego użytkownika. 

00461.  System musi umożliwiać wyszukiwanie umów po numerze kontrahenta, numerze umowy, 
adresach punktów świadczenia usługi (nawet, jeśli te punkty są wymienione w załączniku do 
umowy, a nie w samej umowie), po numerze faktury, numerze wodomierza. 

00462.  Istniejące umowy muszą mieć możliwość uzupełniania o wartości (pola) zdefiniowane przez 
użytkownika, przy pomocy określonych parametrów, które podczas generowania treści umowy 
zostaną w niej podmienione (dynamicznie podstawione) np. zdefiniowanie na poziomie 
kontrahenta pola: "TYP_DZIALALNOSCI" ma skutkować podmianą w szablonie umowy 
znacznika "TYP_DZIALALNOSCI" na wartość tego pola w tablicy kontrahentów. 

00463.  System musi umożliwiać eksport umów do formatu *.pdf, *.docx, *.xml. 

00464.  System musi monitorować stan realizacji umów. 

00465.  System musi umożliwiać uprawnionemu operatorowi wypowiedzenie umowy. 

00466.  System musi umożliwiać przeglądanie historii umów i aneksów. 

00467.  System musi umożliwiać nadawanie umowom statusów ujętych w słowniku. 

00468.  System musi umożliwiać bieżącą zmianę statusu umowy uprawnionym pracownikom. 

00469.  Dane do umów, aneksów i załączników z wykazem punktów świadczenia usług mają być 
wstawiane z bazy danych (a nie ręcznie przez operatora). 
 

4) Inkasent 

L.p. Inkasent –System w tym zakresie musi spełniać następujące wymagania: 

00470.  Wysyłanie i przyjmowanie wysyłek w systemie stacjonarnym musi odbywać się bez przełączania 
się między programami, ręcznym przenoszeniem / eksportowaniem / importowaniem plików. 

00471.  System stacjonarny musi umożliwiać układanie posesji w trasy i ustalanie kolejności 
dokonywania odczytów w obrębie danej trasy. 

00472.  System musi udostępniać aplikację (program)na urządzenia przenośne z systemem Android, w 
celu umożliwienia zbieranie odczytów w terenie z jednoczesnym wystawianiem i drukowaniem 
faktur a także przyjmowaniem wpłat przez inkasenta. Na żądanie aplikacja musi przekazywać 
dane do systemu bilingowego.  

00473.  Program na urządzeniu przenośnym musi umożliwiać co najmniej:  
1) rejestrację odczytów w terenie, 
2) rejestrację „Braku dostępu”, 
3) wystawianie faktur, 
4) drukowanie faktur, 
5) przyjmowanie wpłat + wydruk potwierdzeń wpłat/listy wpłat. 

00474.  Program na urządzeniu przenośnym musi wyświetlać dane takie jak: 
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1) numer identyfikacyjny i nazwa odbiorcy, 
2) adres (Miejscowość, Ulica, Numer domu), 
3) numer i rodzaj odczytywanego licznika, 
4) wartość poprzedniego odczytu, 
5) data legalizacji licznika. 

00475.  Po dokonaniu odczytu dany punkt musi znikać z podglądu listy punktów do odczytu. 

00476.  Inkasent musi mieć możliwość poprawienia błędnie wprowadzonego odczytu. 

00477.  Program na urządzeniu przenośnym musi umożliwiać wyszukiwanie danego punktu, odbiorcy 
lub odczytywanie punktów według np. danej ulicy. 

00478.  Program na urządzeniu przenośnym musi umożliwiać sortowanie punktów po wybranej 
kolumnie. 

00479.  Program na urządzeniu przenośnym musi rozróżniać i umożliwiać wprowadzanie odczytów 
liczników zwykłych, głównych, podliczników, sprzężonych, proporcjonalnych. 

00480.  W przypadku braku możliwości odczytu, inkasent musi mieć możliwość wybrania 
odpowiedniego statusu ze słownika wprowadzonego w systemie stacjonarnym (brak odbiorcy, 
uszkodzony licznik itp.). Wybrany status powinien określać dalszy algorytm postępowania 
operatora systemu stacjonarnego oraz sposób rozliczenia punktu poboru. 

00481.  W przypadku gdy dana sytuacja nie pasuje do istniejących w słowniku statusów, inkasent musi 
mieć możliwość zapisania krótkiej notatki dla operatora stacjonarnego. 

00482.  Program musi umożliwiać wprowadzanie odczytów niezależnie od kolejności rozliczania 
liczników. 

00483.  Przy wprowadzaniu odczytów na licznikach, które będą rozliczane zależnie od odczytów innych 
liczników (licznik nadrzędny, podlicznik) musi pojawiać się informacja o występowaniu 
zależności liczników celem zebrania kompletu odczytów w układach zależnych. 

00484.  Program na urządzeniu przenośnym musi pokazywać informację dla inkasenta przy 
wprowadzeniu rażąco niskiego lub wysokiego odczytu (np. przypadkowe wciśnięcie jednej cyfry 
więcej) w porównaniu / odniesieniu do poprzedniego, musi też umożliwiać jego zatwierdzenie 
pomimo ww. informacji. 

00485.  Program na urządzeniu przenośnym musi wskazywać kończący się okres legalizacji 
wodomierza, aby można było powiadomić o tym odbiorcę. 

00486.  System lub konfiguracja na urządzeniu przenośnym musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia 
zapobiegające utracie danych lub łatwe ich odzyskiwanie w przypadku rozładowania baterii, 
restartu urządzenia lub jego awarii. 

00487.  Program na komputerze stacjonarnym musi prowadzić ewidencję wysłanych tras, aby można 
było zobaczyć informacje takie jak numer wysyłki, numer lub nazwa trasy, inkasent, data 
wysyłki, jeśli przyjęto to data przyjęcia wysyłki. 

00488.  Program na komputerze stacjonarnym musi mieć możliwość ustalania harmonogramów pracy 
inkasentów w zakresie przydzielonych im tras odczytowych oraz cykli rozliczeniowych 

00489.  Program na komputerze stacjonarnym musi mieć możliwość rozliczenia pracy inkasentów z 
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dokładnością do trasy w zakresie efektywności pozyskiwania odczytów (ilość punktów 
odczytanych, nie odczytanych etc.). 

00490.  Program na komputerze stacjonarnym musi mieć możliwość czasowego przekazania 
zrealizowania odczytów danej trasy innemu inkasentowi niż przydzielony do danej trasy. 

00491.  Program na urządzeniu przenośnym musi mieć możliwość częściowego oddania wyników pracy 
inkasenta bez konieczności zdawania całej trasy. 

00492.  Program na urządzeniu przenośnym musi mieć możliwość wystawienia faktury po dokonaniu 
odczytu. 

5) Windykacja 

L.p. Windykacja – System w tym zakresie musi spełniać następujące wymagania: 

00493.  Wspólna dla całego systemu kartoteka dostawców i odbiorców. 

00494.  Widok kartoteki transakcji odbiorcy. 

00495.  Podział kontrahentów na branże i grupy statystyczne wykorzystywane w systemach 
bilingowych. 

00496.  Moduł zarządzania ponagleniami windykacyjnymi 
(tworzenie/modyfikacja/zarządzanie/przekazywanie do druku). 

00497.  Funkcjonalność wysyłania powiadomień windykacyjnych do Klientów w kanałach SMS/EMAIL. 

00498.  Wiekowanie zaległości. 

00499.  Rejestrowanie rozrachunków (należności i zobowiązań). 

00500.  Automatyczna obsługa wpłat bankowych i księgowanie ich na kontach odbiorców. 

00501.  Dołączanie noty odsetkowych oraz ponagleń do faktur. 

00502.  Przekazywanie danych syntetycznych w podziałem na konta do Księgi Głównej. 

00503.  Obsługa: 

1) ugód ratalnych, 
2) postępowań specjalnych. 

00504.  Generowanie potwierdzenia sald odbiorców. 

00505.  Zakładanie alertów na zdefiniowane terminy płatności za zaległości ustalone z odbiorcą. 

00506.  Kalkulator odsetkowy. 

00507.  Raporty: 

1) salda, 
2) ugody ratalne, 
3) raporty odsetek, 
4) zaległości wg atrybutów. 
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6) Wymagania dotyczące wdrożenia 

00508.  Wdrożenie e-usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach (ZWiK) musi zostać 
przeprowadzone w następujących fazach zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

00509.  Oprogramowanie musi być wdrożone w modelu Klient Serwer, z możliwością pracy poza 
biurem ZWiK na wyznaczonych urządzeniach.  

00510.  Cała niezbędna infrastruktura wraz z licencjami musi znajdować się na serwerach 
Zamawiającego.  

00511.  Zakres wdrożenia musi obejmować: 
1) udostępnienie aplikacji dla wskazanej listy użytkowników,  
2) konfigurację Systemu (taryfy, cenniki, parametry, słowniki, kartoteki),  
3) dostosowanie szablonów umów, wezwań do zapłaty, pism,  
4) konfigurację importu odczytów zgodnie z formatem używanym przez Wnioskodawcy,  
5) import  wpłat  na podstawie formatu wyciągów bankowych używanego przez 

Zamawiającego,  
6) dostosowanie wyglądu wydruku faktur do używanego w spółce,  
7) konfiguracja eksportu do systemu księgowego oraz wykonanie integracji z aktualnie 

posiadanym systemem Finansowo-Księgowym (integracja dwustronna – koszty 
integracji aktualnego wykonawcy powinny być ujęte w ofercie). 

8) szkolenie użytkowników (stacjonarne szkolenie jednej grupy pracowników 
Zamawiającego, w razie dalszych potrzeb szkolenie zdalne, np. w formie webinarium), 

9) dostosowanie wyglądu graficznego eBOK,  
10) uruchomienie eBOK.  

00512.  Czynności w ramach serwisu i utrzymania  
• usługi maintenance – zestaw czynności zapewniających ciągłość funkcjonowania 
aplikacji oraz eBOK,  
• usługi help desk – świadczenie pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów 
utrudniających lub uniemożliwiających pracę z aplikacją poprzez udzielanie informacji i 
wyjaśnień dla zgłoszonych problemów,  
• usługi zarządzania systemem – zestaw czynności związany z opieką administracyjną nad 
elementami udostępnionego systemu informatycznego:  
• serwera aplikacyjnego,  
• systemu operacyjnego,  
• serwera bazodanowego,  
• bazy danych,  
• aplikacji eBOK,  
• aplikacji bilingowej.  

00513.  Model wdrożenia 
Oprogramowanie będzie wdrożone w modelu Klient Serwer, z możliwością pracy poza biurem 
ZWiK na wyznaczonych urządzeniach. 
  
 
Zakres wdrożenia  
• udostępnienie aplikacji dla wskazanej listy użytkowników,  
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• konfiguracja systemu (taryfy, cenniki, parametry, słowniki, kartoteki),  
• dostosowanie szablonów umów, wezwań do zapłaty, pism,  
• konfiguracja importu odczytów zgodnie z formatem używanym przez Wnioskodawcy,  
• import  wpłat  na  podstawie  formatu  wyciągów  bankowych 
 używanego  przez Wnioskodawcę,  
• dostosowanie wyglądu wydruku faktur do używanego w spółce  
• konfiguracja eksportu do systemu księgowego oraz wykonanie integracji z aktualnie 
posiadanym systemem Finansowo-Księgowym (integracja dwustronna – koszty integracji 
aktualnego wykonawcy powinny być ujęte w ofercie). 
• szkolenie użytkowników (stacjonarne szkolenie jednej grupy pracowników 
Wnioskodawcy, w razie dalszych potrzeb szkolenie zdalne, np. w formie webinarium) • 
 dostosowanie wyglądu graficznego eBOK,  
• uruchomienie eBOK.  
  
Czynności w ramach serwisu i utrzymania  
• usługi maintenance – zestaw czynności zapewniających ciągłość funkcjonowania 
aplikacji oraz eBOK,  
• usługi help desk – świadczenie pomocy użytkownikom w rozwiązywaniu problemów 
utrudniających lub uniemożliwiających pracę z aplikacją poprzez udzielanie informacji i 
wyjaśnień dla zgłoszonych problemów,  
• usługi zarządzania systemem – zestaw czynności związany z opieką administracyjną nad 
elementami udostępnionego systemu informatycznego:  
• serwera aplikacyjnego,  
• systemu operacyjnego,  
• serwera bazodanowego,  
• bazy danych,  
• aplikacji eBOK,  
• aplikacji bilingowej.  
    
  
Systemy są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarantowana dostępność – 99%. 
Wykonawca zapewnia przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach od 7 do 15.  
  
Zakres rozliczeń kont  
Dla nielimitowanej liczby osób pracujących w systemie i liczby zarejestrowanych kont 
rozliczeniowych nie większej niż 5500. 

 

6. Uruchomienie e-usług w zakresie edukacji, prowadzonych przez UMiG – szkoły, przedszkola i 

żłobki 

1) E-Przedszkole/żłobek 

L.p. E-Przedszkole - uruchomione e-usługi w zakresie edukacji muszą spełniać następujące 
wymagania: 

00514.  Platforma musi być udostępniona jest w modelu SaaS na wysokowydajnej infrastrukturze 
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serwerowej zapewniającej odpowiednią wydajność i skalowalność systemu. Dołączanie 
dodatkowych placówek nie powinno wpływać na wydajność rozwiązania. 

00515.  W ramach wdrożenia system zostanie uruchomiony w jednostkach: 

• Publiczny Żłobek „Krasnal” w Białobrzegach; 

• Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach; 

• Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach. 

00516.  Platforma musi być dostępna z poziomu przeglądarek internetowych Safari, Chrome, Firefox, 
Internet Explorer, Edge i Opera w wersji najnowszej (według stanu na dzień złożenia oferty). 
Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych komponentów wymagających instalacji.  

00517.  Platforma musi być zgodna ze standardem WCAG 2.1 

00518.  Centrum przetwarzania danych w oparciu o które funkcjonuje platforma musi być zgodne z 
normą ISO 27001 oraz musi być zlokalizowane na terytorium UE.  

00519.  Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a serwerem musi być realizowana z wykorzystaniem 
bezpiecznego protokołu SSL. 

00520.  Platforma musi pozwalać na dodawanie osób upoważnionych do odbioru dziecka zarówno z 
poziomu konta opiekuna prawnego oraz w ramach aplikacji mobilnej.  

00521.  Platforma musi umożliwiać wprowadzenie szczegółowych danych dotyczących dziecka: 
1) zadeklarowane godziny obecności, 
2) zalecenia lekarskie, 
3) uczulenia na pokarmy, 
4) uczulenia na ukąszenia owadów, 
5) uwagi, 
6) zgody, 
7) zaświadczenia, 
8) schematy płatności, 
9) zdjęcie, 
10) dowolne załączniki, 
11) opiekunowie prawni, 
12) osoby upoważnione do odbioru, 
13) obecności, nieobecności, 
14) liczba dni płatnych, 
15) czas pobytu. 

00522.  Platforma musi pozwalać na rejestrowanie rację wejść i wyjść bez wykorzystania kart 
zbliżeniowych (mechanizm PINów dla opiekunów prawnych, osób odbierających).  

00523.  Odbiór dziecka w placówce musi być sygnalizowany wiadomością PUSH po stronie opiekuna 
prawnego bezpośrednio w aplikacji mobilnej.  

00524.  Platforma musi pozwalać na prowadzenie kalendarza wydarzeń z możliwością wyświetlania go 
z poziomu aplikacji mobilnej. Wydarzenia mogą być przypisywanie do wybranych grup lub 
dzieci.  
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00525.  Platforma musi pozwalać na tworzenie tablicy ogłoszeń z możliwością wyświetlania jej z 

poziomu aplikacji mobilnej (w tym powiadomienia PUSH). 

00526.  Platforma musi pozwalać na dodawanie zdjęć, załączników do ogłoszeń i wyświetlanie ich z 
poziomu aplikacji mobilnej.  

00527.  Platforma musi pozwalać na zgłaszanie posiłków z poziomu aplikacji mobilnej. 

00528.  Platforma musi pozwalać na przeglądanie historii obecności również po stronie rodzica w 
aplikacji mobilnej.  

00529.  Platforma musi pozwalać na zgłaszanie nieobecności dzieci i ich wycofywanie z poziomu 
aplikacji mobilnej rodzica.  

00530.  Platforma musi pozwalać na odłączanie dzieci od grup oraz ich archiwizację. Musi pozwalać na 
podgląd rozliczeń zarchiwizowanych.  

00531.  Platforma musi pozwalać na generowanie rozliczeń zarówno dla dzieci jak i nauczycieli.  

00532.  Platforma musi pozwalać na definiowanie uniwersalnych schematów płatności z 
indywidulanym numerem konta (wyżywienie, pobyt, rada rodziców, zajęcia dodatkowe, opłaty 
jednorazowe). Musi być możliwość automatycznego i ręcznego przypinania/odpinania 
schematów płatności do profilu dziecka. 

00533.  Platforma musi obsługiwać różne mechanizmy naliczania opłat (z góry, z dołu z uwzględnieniem 
rabatów i ulg, płatności jednorazowe, rada rodziców). Każda ze schematów płatności może 
mieć różne numery kont bankowych.  

00534.  Platforma musi umożliwiać obsługę 6-latków polegającą na nieodpłatnym pobycie w placówce. 

00535.  Platforma musi umożliwiać definiowanie dowolnych ulg. 

00536.  Platforma musi umożliwiać definiowanie godzin płatnych i bezpłatnych.  

00537.  Platforma musi pozwalać na definiowanie dowolnych szablonów numeracji dla kwitariuszy.  

00538.  Platforma musi pozwalać na generowanie raportów niezbędnych do rozliczeń z Jednostką 
nadrzędną (w formacie pdf i xls). Raport xls musi pozwalać na wygenerowanie następujących 
danych: Imię, Nazwisko, poprzednia zaległość, należność bieżąca, odpis, odsetki, ulgi, wpłata 
przelewem, online, data wpłaty, nadpłaty, wypłaty, opiekun prawny.  

00539.  Platforma musi obsługiwać wpłaty gotówkowe, zwykłe przelewy, nadpłaty, wypłaty w kasie 
wraz z raportowaniem. 

00540.  Platforma musi integrować się z modułem bramki płatności elektronicznych pozwalając na 
wnoszenie opłat za pomocą Pay-bu-Link oraz BLIK (w aplikacji mobilnej oraz w wersji WWW). 

00541.  Platforma musi pozwalać na definiowanie dostępu do raportów w zależności od roli.  

00542.  Platforma musi pozwalać na definiowanie dni wolnych we wbudowanym kalendarzu.  

00543.  Z poziomu platformy musi być możliwość dwukierunkowej komunikacji bezpośrednio z 
opiekunem prawnym (dedykowany kanał komunikacji)- chat.  

00544.  Platforma musi posiadać dedykowaną wielojęzyczną aplikację mobilną dostępną do pobrania 
w sklepie Google Play i App Store na dzień złożenia oferty.  
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00545.  Platforma musi pozwalać na generowania kwitariuszy oraz raportów prezentujących 
planowaną liczbę dzieci w placówce oraz liczbę dzieci ze specjalną dietą.  

00546.  Platforma musi umożliwiać dodawanie skanów umów i innych dokumentów bezpośrednio z 
poziomu dziecka. 

00547.  Platforma musi pozwalać na definiowanie dowolnych atrybutów powiązanych z profilem 
dziecka.  

2) E-rekrutacja 

a) Wymagania ogólne  

 E-rekrutacja – uruchomione e e-usługi w tym zakresie muszą spełniać następujące wymagania 
ogólne: 

00548.  System musi składać się z dwóch rodzajów widoków:  
a. część publiczna - dla rodziców, dostępna przez przeglądarkę internetową, za 

pośrednictwem której kandydat rejestruje się do placówki oświatowej, a następnie 
logując się za pomocą indywidualnego loginu i hasła może śledzić na bieżąco postęp 
procesu rekrutacji, 

b. część rekrutacyjna - przeznaczona dla komisji rekrutacyjnych, dostępny przez 
przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów. – 
ma umożliwić komisjom obsługę procesu rekrutacji.  

00549.  System musi być dostępny w przeglądarkach internetowych w najnowszej wersji na dzień 
złożenia oferty (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge i Opera) i dwóch poprzednich. 

00550.  System musi być zbudowany w technologii RWD (Responsive Web Design) zapewniając dostęp 
do platformy z urządzeń mobilnych poprzez przeglądarki internetowe. 

00551.  System musi być zgodny z WCAG 2.1 AA 

00552.  Wykonawca w ramach Zamówienia musi zapewnić infrastrukturę w modelu SaaS niezbędną dla 
eksploatacji systemu co najmniej w okresie gwarancji, umożliwiającą korzystanie przez 
użytkowników z systemu w trybie ciągłym (24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu).  

00553.  System musi być zgodny z Rozporządzeniem 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 

00554.  System musi pozwalać na autoryzację dwustopniową (email, kod weryfikacyjny SMS). 

b) E-rekrutacja dla szkół 

L.p. E-rekrutacja dla szkół - uruchomione e-usługi w tym zakresie muszą spełniać następujące 
wymagania: 

00555.  Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej szkół 
objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu szkoły. 

00556.  Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz 
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terminarza rekrutacji.  

00557.  Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla 
kandydatów i ich rodziców.  

00558.  Moduł musi posiadać mechanizmy, pozwalające na udostępnienie w części publicznej 
wyszukiwania szkoły obwodowej na podstawie wybranej ulicy oraz wprowadzonego numeru 
domu.  

00559.  Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności 
zamieszczanych dla kandydatów i ich rodziców przez pracowników Organu Prowadzącego.  

00560.  Moduł musi umożliwiać w części publicznej systemu rejestrację oraz wydruk uzupełnionego 
zgłoszenia do szkoły obwodowej  

00561.  Moduł musi umożliwiać w części publicznej systemu uzupełnienie kryteriów naboru, zgodnych 
z przyjętymi zasadami rekrutacji (w przypadku uruchomienia naboru dzieci spoza obwodu 
szkoły).  

00562.  Moduł musi umożliwiać złożenie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu po zakończonym 
terminie przyjmowania zgłoszeń od rodziców dzieci obwodowych.  

00563.  Moduł musi umożliwiać edycję wniosku lub zgłoszenia w części publicznej systemu przez 
kandydata lub jego rodzica do czasu zatwierdzenia wniosku/zgłoszenia w placówce(moduł musi 
umożliwić wycofanie wniosku/zgłoszenia i złożenie ponownie)  

00564.  Moduł musi zapewniać w części publicznej systemu funkcjonalność umożliwiającą przesłanie 
nowego hasła do konta na wskazany we wniosku/zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.  

00565.  Moduł musi umożliwiać dostęp w części publicznej do monitorowania statusu 
wniosku/zgłoszenia w systemie na każdym etapie rekrutacji.  

00566.  Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do informacji o wynikach rekrutacji zgodnie 
z harmonogramem, w tym otrzymanie wyników rekrutacji na wskazany we wniosku/zgłoszeniu 
adres poczty elektronicznej.  

00567.  Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na dokonanie potwierdzenia woli zapisu do 
placówki kwalifikacji z poziomu konta kandydata/rodzica w części publicznej (w zależności od 
decyzji Zamawiającego) (w przypadku naboru dzieci spoza obwodu)  

00568.  Moduł musi umożliwiać tworzenie przez placówki objęte systemem elektronicznej rekrutacji 
opisu szkoły oraz opisu oddziałów/grup rekrutacyjnych.  

00569.  Moduł musi zapewniać kontrolę utworzonych oddziałów/grup rekrutacyjnych przez Organ 
Prowadzący z możliwością podglądu i edycji wprowadzonych przez placówkę informacji.  

00570.  Moduł musi umożliwiać wprowadzenie i potwierdzenie wniosków dla dzieci spoza obwodu 
przez szkołę wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.  

00571.  Moduł musi zapewniać obsługę procesu przyjęć kandydatów z obwodu, w szczególności:  
a. podglądu wprowadzonej listy kandydatów obwodowych, w tym możliwość zaimportowania 
pliku w formacie pliku arkusza kalkulacyjnego z listą kandydatów obwodowych,  
b. wprowadzenie w systemie we wniosku/zgłoszeniu przez rodzica/prawnego opiekuna adresu 
zamieszkania powoduje wskazanie szkoły obwodowej kandydata,  
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c. dostępu do informacji o statusie wniosku kandydata z obwodu placówki,  

00572.  Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego do oddziałów/grup rekrutacyjnych przeznaczonych dla dzieci z 
orzeczeniem w drodze indywidualnej decyzji dyrektora placówki  

00573.  Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na ustalenie kolejności przyjęć kandydatów, 
którzy uzyskali tą samą liczbę punktów w procesie rekrutacji na podstawie potwierdzonych 
kryteriów.  

00574.  Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list kandydatów 
zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.  

00575.  Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list kandydatów przyjętych i 
list kandydatów nieprzyjętych.  

00576.  Moduł musi zapewniać zamknięcie etapu pracy indywidualnie przez każdą placówkę biorącą 
udział w elektronicznej rekrutacji.  

00577.  Moduł musi zapewniać obsługę procesu rekrutacji uzupełniającej prowadzonej według zasad 
naboru, przy czym w zależności od decyzji Zamawiającego:  

1) rekrutacja może być prowadzona z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów 
wykorzystanych na pierwszym etapie rekrutacji,  

2) rekrutacja może być wprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu tj. 
internetowa publikacja liczb wolnych miejsc, aktualizowanych na bieżąco przez Organ 
Prowadzący.  

00578.  Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego wysyłanie komunikatów do 
wszystkich użytkowników placówek, którzy mają założone konta w systemie elektronicznej 
rekrutacji.  

00579.  Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego pobieranie z systemu raportów w 
formacie arkusza kalkulacyjnego na każdym etapie procesu rekrutacji, dotyczących:  

1) oferowanej liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,  
2) liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie placówki,  
3) liczby kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji z uwzględnieniem placówki 

preferencji, statusu wniosku,  
4) liczby kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  
5) liczby kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,  
6) liczby kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,  
7) liczby zgłoszeń kandydatów do szkoły obwodowej,  
8) liczby kandydatów do oddziałów/grup rekrutacyjnych, w których wymagane jest 

dodatkowe postępowanie (sprawdziany predyspozycji językowych, próba sprawności 
fizycznej),  

9) minimalnej, średniej i maksymalnej liczby punktów kandydatów zakwalifikowanych i 
przyjętych,  

10) liczby kandydatów z gminy i spoza gminy.  

00580.  Moduł musi zapewniać pracownikowi Organu Prowadzącego obsługę procesu symulacji 
przydziału, w szczególności:  
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1) wyświetlane w czasie przydziału raporty powinny pozwalać na zmianę limitów miejsc 
w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,  

2) dostęp do informacji o liczbie kandydatów biorących udział w kwalifikacji (w tym 
obwodowych oraz z pierwszej i kolejnych preferencji),  

3) dostęp do informacji o liczbie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
(w tym obwodowych oraz pierwszej i kolejnych preferencji),  

4) dostęp do informacji o wyniku punktowym ostatniego zakwalifikowanego kandydata,  
5) dostępu do informacji o liczbie wolnych miejsc,  
6) pobranie z widoku symulacji arkusza kalkulacyjnego lub tekstowego z danymi 

zawartymi w raporcie, z możliwością ograniczenia liczby wyświetlanych danych.  

00581.  Moduł musi umożliwiać w toku rekrutacji wprowadzanie korekt w ofertach szkół objętych 
elektronicznym systemem rekrutacji, w tym dodawanie i usuwanie oddziałów/grup 
rekrutacyjnych oraz zmiany liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych.  

c) E-rekrutacja dla przedszkoli 

L.p. E-rekrutacja dla przedszkoli - uruchomione e-usługi w tym zakresie muszą spełniać następujące 
wymagania: 

00582.  Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji oferty edukacyjnej placówek 
objętych elektronicznym systemem rekrutacji, w tym do opisu przedszkola, listy i liczby 
oddziałów.  

00583.  Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do prezentacji zasad naboru oraz 
terminarza rekrutacji.  

00584.  Moduł musi zapewniać w części publicznej dostęp do plików i instrukcji obsługi systemu dla 
rodziców.  

00585.  Moduł musi umożliwiać edycję wniosku w części publicznej systemu przez rodzica do czasu 
zatwierdzenia wniosku w placówce (moduł musi umożliwić wycofanie wniosku i złożenie 
wniosku ponownie).  

00586.  Moduł musi zapewniać dostęp w części publicznej do komunikatów i aktualności 
zamieszczanych dla rodziców przez pracowników Organu Prowadzącego.  

00587.  Moduł musi zapewniać w części publicznej systemu funkcjonalność umożliwiającą przesłanie 
nowego hasła do konta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.  

00588.  Moduł musi umożliwiać dostęp w części publicznej do monitorowania statusu wniosku w 
systemie na każdym etapie rekrutacji.  

00589.  Moduł musi zapewniać otrzymanie wyników rekrutacji na wskazany we wniosku adres poczty 
elektronicznej. Moduł posiada mechanizmy pozwalające na dokonanie potwierdzenia woli 
zapisu do placówki kwalifikacji z poziomu konta rodzica w części publicznej (w zależności od 
decyzji Zamawiającego).  

00590.  Moduł musi zapewniać kontrolę utworzonych oddziałów/grup rekrutacyjnych przez Organ 
Prowadzący z możliwością podglądu wprowadzonych przez placówkę informacji.  

00591.  Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na wprowadzenie dziecka kontynuującego 
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edukację w kolejnym roku szkolnym.  

00592.  Moduł musi pozwalać na odnotowanie we wniosku kandydata informacji o odroczeniu 
obowiązku szkolnego. Brak zaznaczonej informacji o odroczeniu obowiązku szkolnego powinien 
uniemożliwiać wypełnienie wniosku w rekrutacji do przedszkoli.  

00593.  Moduł musi umożliwiać wprowadzenie i potwierdzenie wniosków w systemie przez placówkę 
wskazaną na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.  

00594.  Moduł musi zapewniać możliwość wprowadzenia zmian w listach preferencji kandydatów 
zgodnie z zasadami rekrutacji.  

00595.  Moduł musi umożliwiać przyporządkowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego do oddziałów/grup rekrutacyjnych przeznaczonych dla dzieci z 
orzeczeniem w drodze indywidualnej decyzji dyrektora placówki wskazanej przez rodzica na 
liście preferencji  

00596.  Moduł musi posiadać mechanizmy pozwalające na ustalenie kolejności przyjęć dzieci, które 
uzyskały tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji na podstawie spełnianych przez 
kandydata kryteriów przyjęć.  

00597.  Moduł musi zapewniać utworzenie i przygotowanie do publikacji list dzieci zakwalifikowanych i 
list dzieci niezakwalifikowanych.  

00598.  Moduł musi zapewniać utworzenie, przygotowanie oraz wydrukowanie do publikacji list dzieci 
przyjętych i list dzieci nieprzyjętych w podziale na placówki  

00599.  Moduł musi zapewniać zamknięcie etapu pracy indywidualnie przez każdą placówkę biorącą 
udział w elektronicznej rekrutacji.  

00600.  Moduł musi zapewniać obsługę procesu rekrutacji uzupełniającej prowadzonej według zasad 
naboru, przy czym w zależności od decyzji Zamawiającego:  

1) rekrutacja może być prowadzona z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów 
wykorzystanych na pierwszym etapie rekrutacji,  

2) rekrutacja może być wprowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu tj. 
internetowa publikacja liczby wolnych miejsc, aktualizowanych na bieżąco. Możliwie 
jest wprowadzenie przez placówki kandydatów przyjętych.  

00601.  Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego wysyłanie komunikatów do 
wszystkich użytkowników placówek, którzy mają założone konta w systemie elektronicznej 
rekrutacji.  

00602.  Moduł musi zapewniać pracownikom Organu Prowadzącego pobieranie z systemu raportów 
w formacie arkusza kalkulacyjnego na każdym etapie procesu rekrutacji, dotyczących:  

1) oferowanej liczby miejsc w oddziałach/grupach rekrutacyjnych,  
2) liczby dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji z uwzględnieniem preferencji 

placówki, statusu wniosku,  
3) liczby kandydatów kontynuujących,  
4) liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  
5) liczby dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,  
6) liczby dzieci przyjętych i nieprzyjętych,  
7) informacji o spełnianych kryteriach przez kandydatów.  
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00603.  Moduł musi zapewniać obsługę procesu symulacji przydziału miejsc, w szczególności:  
1) wyświetlane w czasie przydziału raporty muszą pozwalać na zmianę limitów miejsc w 

oddziałach/grupach rekrutacyjnych,  
2) dostęp do informacji o liczbie dzieci biorących udział w kwalifikacji (w tym z pierwszej i 

kolejnych preferencji z uwzględnieniem roczników),  
3) dostęp do informacji o liczbie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

(pierwszej i kolejnych preferencji z uwzględnieniem roczników),  
4) dostęp do informacji o wyniku punktowym ostatniego zakwalifikowanego dziecka,  
5) dostępu do informacji o liczbie wolnych miejsc.  

00604.  Moduł musi umożliwiać w toku rekrutacji wprowadzanie korekt w ofertach placówek objętych 
elektronicznym systemem rekrutacji, oraz zmiany liczby miejsc w oddziałach/grupach 
rekrutacyjnych.  

3) Wymagania dotyczące wdrożenia 

L.p. Wdrożenie e-usług w zakresie edukacji, prowadzonych przez UMiG – szkoły, przedszkola i żłobki 
musi zostać przeprowadzone w poniższych fazach: 

00605.  Faza I obejmująca: 
1) przeprowadzenie analizy Systemu pod kątem wymagań funkcjonalnych i poza 

funkcjonalnych 
2) przedstawienie Zamawiającemu koncepcji wdrożenia. 

00606.  Faza II – przygotowania wdrożenia w oparciu o przedstawioną Zamawiającemu koncepcję 
wdrożenia. 
W II fazie musi zostać opracowywany dokument Analizy Przedwdrożeniowej, który stanowić 
będzie podstawę prowadzonych prac wdrożeniowych. W trakcie prac weryfikowane będą 
zawarte w koncepcji rozwiązania biznesowe pod kątem ich użyteczności do potrzeb. 

00607.  Faza III – Przygotowanie harmonogramu wdrożenia 
Faza III dotyczy przygotowania do startu produkcyjnego tj. opisu czynności związanych z 
uruchomieniem, wdrożeniem, szkoleniem użytkowników i administratorów wraz z 
przekazaniem pełnej dokumentacji użytkowania i konfiguracji Systemu. 

00608.  Faza IV – przygotowanie do startu produkcyjnego. 
W tej fazie projektu podejmowane są następujące działania: 

1) uruchomienie i konfiguracja Systemu, 
2) wytworzenie instrukcji użytkownika, 
3) szkolenia użytkowników końcowych. 

Końcem fazy IV jest osiągnięcie i zatwierdzenie przez Zamawiającego gotowości do startu 
produkcyjnego systemu. 

00609.  Faza V oznacza start produkcyjny wykorzystania systemu. 

7. Aplikacja Mobilna 

Celem uruchomienia e-usług informacyjnych jest wysyłanie spersonalizowanych komunikatów dla 
zidentyfikowanych klientów  Urzędu,  dotyczących  w szczególności  spraw  związanych z realizacją e-usług i 
płatności obsługiwanych przez tworzone rozwiązanie. 
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1) Wymagania funkcjonalne 

Lp. Aplikacja Mobilna – wdrożone rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania: 

00610.  Wdrożone  rozwiązanie musi obejmować: 
1) utworzenie bazy danych kontaktów do mieszkańców/interesantów (adres email, nr telefonu lub 

adres skrytki na ePUAP), 
2) utworzenie rozproszonej aplikacji mobilnej dla UMiG Białobrzegi umożliwiającej personalizację 

jej szaty graficznej i dowolną kategoryzację informacji wysyłanej na telefony z systemem 
Android i IOS, 

3) utworzenie w pełni zautomatyzowanej usługi elektronicznej umożliwiającej wpisanie się przez 
mieszkańca/interesanta do stworzonej bazy danych z możliwością wyrażenia zgody na 
przetwarzanie jego danych i komunikację elektroniczną za pomocą ePUAP, 

4) połączenie z systemami dziedzinowymi - generowanie i przesyłanie automatycznych 
powiadomień i informacji z i do systemów dziedzinowych. 

00611.  Rozwiązanie musi być zintegrowane z PEM stanowiąc centrum elektronicznej dystrybucji informacji 
oraz promocji usług elektronicznych Urzędu skierowanej do obywateli. 

00612.  Rozwiązanie musi umożliwiać informowanie mieszkańców/interesantów o sprawach ich dotyczących za 
pomocą kont email, SMS oraz aplikacji mobilnej. 

00613.  Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie odbiorców informacji na podstawie wskazanych dowolnych 
kryteriów. 

00614.  Rozwiązanie powinien działać w oparciu o technologie webowe dając możliwość pracy dowolnej liczbie 
użytkowników w Urzędzie, nie wymagając konieczności instalacji aplikacji na stanowiskach pracy. 

00615.  Wprowadzanie danych odbywać się musi na dwa sposoby:  
1) poprzez wypełnianie odpowiednich formularzy dostępnych w aplikacji lub  
2) za pośrednictwem dedykowanego formularza ePUAP.  

Po wprowadzeniu danych pierwszą metodą, system musi automatycznie generować dokument/zgodę 
na komunikację elektroniczną z obywatelem, który po jego podpisaniu przez wyrażającą zgodę osobę, 
musi być archiwizowany (sytuacja ta nie dotyczy wprowadzania danych za pomocą formularza ePUAP, 
gdzie zgoda jest potwierdzana profilem zaufanym). 

00616.  Rozwiązanie musi pozwalać na stworzenie treści wysyłanego dokumentu, załączanie plików 
elektronicznych oraz wybór, poprzez zaawansowane filtrowanie osób, do których informacja zostanie 
wysłana. 

00617.  Wszystkie wykonane czynności w systemie muszą być zapisywane (logowane), dając możliwość 
późniejszego przeglądania historii wykonanych operacji. 

00618.  Wbudowane mechanizmy filtrowania systemu muszą pozwalać na wybranie osób według dowolnych 
kryteriów. 

00619.  Rozwiązanie musi dawać możliwość edycji informacji o mieszkańcach / interesantach, bądź na życzenie 
każdego z nich jej usunięcia. 

00620.  Zarządzanie systemem musi odbywać się z poziomu modułu CMS (moduł zarządzający uprawnieniami i 
prawami dostępu użytkowników), do którego dostęp ma administrator. 

00621.  Rola administratora musi umożliwiać podstawową konfigurację systemu, zarządzanie kontami 
użytkowników systemu oraz kopią zapasową. 

00622.  Moduł komunikacyjny systemu musi być zintegrowany z aplikacją mobilną. 

00623.  Aplikacja mobilna musi działać na telefonach z systemem IOS i Android. 
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00624.  Wykonawca w ramach Zamówienia musi umieścić aplikację w App Store i Google Play. 

00625.  Aplikacja mobilna musi być bezpłatna dla użytkowników. 

00626.  W przypadku wiadomości mailowych, musi zostać wykorzystana funkcjonalność portalu (wbudowana 
usługa wysyłania maili). 

00627.  System musi w sposób w pełni zautomatyzowany pobierać dane osoby zgłaszającej się przy 
wykorzystaniu formularza eUsługi opublikowanej na elektronicznej Platformie Usług Administracji 
Publicznej (e-PUAP). W tym celu musi zostać uruchomiona e-usługa Wpisania się do bazy danych systemu 
komunikacji mobilnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną. 

00628.  Przed przystąpieniem do realizacji e-usług Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu, w ramach 
Analizy Przedwdrożeniowej, szczegółowy projekt uruchomienia e-usług. 

 

2) Wymagania dotyczące wdrożenia 

L.p. Wdrożenie Powiadomień e-mail i Aplikacji Mobilnej musi zostać przeprowadzone w poniższych fazach: 

00629.  Faza  I obejmująca: 
1) przeprowadzenie  analizy  Systemu  pod  kątem  wymagań  funkcjonalnych i poza 

funkcjonalnych, 
2) zaprojektowanie architektury systemu. 

00630.  Faza II – weryfikacja koncepcji 

W II fazie musi zostać opracowywany jest dokument zwany DAP (Dokumentacja Analizy 
Przedwdrożeniowej, który stanowić będzie podstawę prowadzonych prac wdrożeniowych. W trakcie 

prac weryfikowane będą zawarte w koncepcji rozwiązania biznesowe pod kątem ich użyteczności. Do 
propozycji przebiegu procesów wprowadzane będą zmiany i rozszerzenia uwzględniające specyfikę 
danego rozwiązania. 

00631.  Faza III – weryfikacja prototypu i testy 
Faza  III  dotyczy  implementacji  zmian  i rozszerzeń  w procesach  zaproponowanych w Analizie 
Przedwdrożeniowej. Po wprowadzeniu zmian konfiguracyjnych musi nastąpić etap testów 
funkcjonalnych. Testy muszą być prowadzone na gotowym systemie na podstawie wcześniej 
przygotowanych planów testów. Faza III musi zakończyć się zatwierdzeniem przez Zamawiającego 
wyników przeprowadzonych testów. 

00632.  Faza IV – przygotowanie do startu produkcyjnego 
W tej fazie projektu podejmowane są następujące działania: 

1) instalacja i konfiguracja systemu, 
2) wytworzenie instrukcji użytkownika. 

W celu prawidłowego wdrożenia systemu informatycznego musi zostać przeprowadzone szkolenie z 
zakresu funkcjonowania systemu. 
Końcem fazy IV będzie osiągnięcie i zatwierdzenie przez Zamawiającego gotowości do startu 
produkcyjnego systemu. 

00633.  Faza V oznacza start produkcyjny wykorzystania systemu. 
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V. Wymagania prawne 

L.p. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z następującymi aktami 
prawnymi: 

00634.  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. 2011r., nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

00635.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 
1126, z 2001 r. Nr 81, poz. 875.). 

00636.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. 2012r., poz. 250). 

00637.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i 
rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002r., Nr 5, poz. 46). 

00638.  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
164.). 

00639.  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 r. Nr 206 poz. 1519). 

00640.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1518). 

00641.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie 
niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 206 poz. 1517). 

00642.  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 346, 568, 695.). 

00643.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247). 

00644.  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 (Dz.U. 2018 poz. 180). 

00645.  Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 162, 1590.) 

00646.  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 r. 
Nr 217 poz. 1836). 

00647.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu 
udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2018 poz. 29). 

00648.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) 

00649.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1429, z 2020 
r. poz. 695). 

00650.  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344.). 
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00651.  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych 
lub polegających na dostępie warunkowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1341.). 

00652.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), 

00653.  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych 
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VI. Gwarancja 

 Wymagania w zakresie Gwarancji 

00654.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia Gwarancji na okres min. 36 miesięcy liczonych od 
momentu startu pełnej produkcyjnej pracy Systemu. 

00655.  W okresie Gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługi obejmujące w szczególności: 
1) zapewnienie poprawnego działania Oprogramowania i usuwania Wad, Usterek, Błędów i 

Awarii, 
2) stały audytu nad Systemem w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz przygotowanie nowych wersji Systemu w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych 
przepisów prawnych (aktualizacje muszą być dostarczone i wdrożone u Zamawiającego w 
okresie poprzedzającym wejście w życie tych przepisów), 

3) uaktualnienie (tzw. update) Systemu do każdej jego nowej wersji bez dodatkowych opłat 
Wykonawcy z tego tytułu uwzględniając aktualizację oprogramowania użytkowników w 
tym: systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, 

4) konsultacje telefoniczne, 
5) konsultacje Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego (z wyłączeniem konsultacji drogą 

elektroniczną lub telefoniczną) w wymiarze 6 (sześciu) godzin w miesiącu; niewykorzystany 
w danym miesiącu limit godzin może być wykorzystany w ciągu kolejnych miesięcy trwania 
Gwarancji; podany wymiar godzin nie obejmuje procedury usuwania Wad w ramach 
Naprawy, 

6) pomoc w diagnostyce problemów związanych z działaniem Systemu, 
7) zdalny serwis - możliwość wykonywania za pośrednictwem bezpiecznego połączenia 

internetowego naprawy Systemu bezpośrednio po ustaleniu przyczyny. 

00656.  Komunikacja w ramach Gwarancji, wdrożenia i utrzymania systemu musi odbywać się poprzez 
Internetowy System obsługi zgłoszeń i weryfikacji błędów. 

00657.  Każda nowa wersja Systemu dostarczonego Zamawiającemu musi zawierać udokumentowany opis 
zmian funkcjonalności w porównaniu z wersją poprzednią. 

00658.  Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia aktualizacji lub nowych wersji Systemu u Zamawiającego 
w sposób niezakłócający jego bieżącego użytkowania. 

00659.  System w okresie Gwarancji musi być dostosowywany do aktualnie dostępnej wersji systemu 
Windows. Ma działać co najmniej od wersji sytemu Windows 7 i nowszych.  

00660.  System w okresie Gwarancji musi być dostosowywany do aktualnych wersji systemu IOS i Android. 

00661.  Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przeprowadzenia szkolenia użytkowników i 
administratorów Zamawiającego w zakresie funkcjonalności wynikających z aktualizacji Systemu. 

00662.  W przypadku ujawnienia Wad, Wykonawca musi usunąć je w czasie określonym poniżej (w trybie 
pracy godzin „24/7"): 

Wada Czas Naprawy Czas Obejścia Czas Reakcji 

Awaria 48 godziny 24 godzin 2 godzina 

Błąd 72 godzin 48 godziny 4 godziny 

Usterka 10 dni kalendarzowych 5 dni kalendarzowe 1 dzień kalendarzowy 
 

00663.  Czas usunięcia Wad podczas Naprawy liczony jest w od chwili zgłoszenia w sposób ciągły, przy czym 
nie obejmuje odtworzenia danych z kopii zapasowych. Zamawiający dopuszcza możliwość 
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dostosowania terminów, o których mowa w niniejszym ustępie po konsultacjach z Wykonawcą, do 
Godzin Roboczych Zamawiającego.  

00664.  Strony zobowiązane są do dokumentowania wszelkich zgłoszeń wykonania usług w ramach serwisu 
gwarancyjnego za pośrednictwem Internetowy System obsługi zgłoszeń i weryfikacji błędów. 

00665.  W przypadku ujawnienia w czasie Gwarancji, że System nie realizuje funkcji określonych w Analizie 
Przedwdrożeniowej, OPZ i Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca dokona jego wymiany na 
wersję poprawną w terminie nie dłuższym, niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia mu 
tego faktu na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail). 
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Załącznik nr 1 

Przykładowy schemat opisu procesu e-usługi 
 
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych 
Usługa umożliwia wysłanie do urzędu gminy wniosku o uzyskanie zaświadczenia w sprawach 
podatkowych. O zaświadczenie może wystąpić podatnik lub jego pełnomocnik.  

1. Analiza uwzględniająca mapę procesów biznesowych w standardzie BPMN  

Proces składania wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych odbywa się w sposób 
tradycyjny i typowy dla administracji samorządowej. Wnioskodawca składa wniosek do właściwego 
urzędu w formie papierowej.  

Kluczowe procesy w realizacji tej usługi to:  

1) proces składania wniosku o wydanie zaświadczenia,  
2) proces obsługi wniosku przez pracowników urzędu.  

 
2. Modele kluczowych procesów biznesowych w standardzie BPMN  
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Elektronizacja usługi spowoduje zmianę jej realizacji według poniższego diagramu: 

 
3. Szczegółowa analiza modelu kluczowych procesów biznesowych usługi:  

1) Klient składa wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych drogą elektroniczną.  

2) Platforma ePUAP generuje UPO standardowe powiadomienie o przedłożeniu dokumentu (UPP).  

3) Złożenie wniosku powoduje wykonanie transakcji przez system informatyczny (rejestracja 
metadanych zawartych w ramach wniosku w bazie danych systemu elektronicznego obiegu 
dokumentów i systemu dziedzinowego urzędu).  

4) Zarejestrowany wniosek podlega procesowi dekretacji przez pracownika kancelarii w systemie 
elektronicznego obiektu dokumentów.  

5) Pracownik merytoryczny przy wsparciu przez system rozpatruje wniosek pod względem 

formalnym i merytorycznym.  

6) Pracownik merytoryczny wystawia zaświadczenie w formie elektronicznej oraz podpisuje je 
podpisem elektronicznym.  



 

75 
Adres: Plac Zygmunta Starego 9                   NIP 798 14 58 304 

  26-800 Białobrzegi            REGON 670223304 

 woj. mazowieckie             http://www.bialobrzegi.pl  

tel./fax 48 386 30 00           e-mail:bialobrzegi@bialobrzegi.pl 

 
 
 

75 

7) System informatyczny wysyła do Klienta zaświadczenie w formie elektronicznej, na jego konto 
na platformie ePUAP.  

8) Klient odbiera zaświadczenie na platformie ePUAP.  

9) System informatyczny rejestruje potwierdzenie odbioru zaświadczenia (UPD).  

4. Zakres zmian w procesach biznesowych:  

1) usprawnienie i przyśpieszenie procesu składania wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach 

podatkowych wraz z możliwością informowania składającego o kolejnych etapach 
rozpatrywania wniosku,  

2) automatyzacja obsługi wniosku wewnątrz urzędu.  

5. Właściciele kluczowych procesów:  

• Wnioskodawca – osoba chcąca uzyskać zaświadczenie w sprawach podatkowych.  

• Organ właściwy do złożenia wniosku i wystawienia zaświadczenia.  

6. Analiza korzyści dla kluczowych procesów  

Cel  

1) Zwiększenie dostępności usługi poprzez drogę elektroniczną.  

2) Monitorowanie procesu obsługi wniosku.  

3) Komputeryzacja realizacji usługi.  
4) Spełnienie wymogu stosowania korespondencji w postaci elektronicznej dla podmiotów 

wyrażających wolę obsługi drogą elektroniczną.  

Czas  

  Urząd  

1) Zmniejszenie pracochłonności procedowania obsługi wniosku o wydanie zaświadczenia o 

zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.  
2) Zmniejszenie nakładu pracy na przygotowanie dokumentu zaświadczenia. Zaoszczędzony czas 

potrzebny na drukowanie i przekazywanie wersji papierowej dokumentu.  

  Klient  

1) Skrócenie czasu wymaganego do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.  

2) Bezpośrednie śledzenie postępów w obsłudze wniosku. Znaczące przyśpieszenie uzyskania 

informacji o aktualnym stanie sprawy.  

Koszt  

Poprzez wykorzystanie do obsługi wniosku usługi elektronicznej oraz automatyzację kluczowych 

procesów, koszty związane z procedowaniem wniosku i wysyłką zaświadczenia można w znaczący 
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stopniu obniżyć. Korzyści:  

  Urząd  

1) Wspomaganie procesów w urzędzie. Scentralizowanie rejestru zawierającego wszystkie 

dokumenty z możliwością przeglądu czynności wykonanych w ramach procedowania wniosku.  

2) Uporządkowanie procesów obsługi wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach 

podatkowych.  

3) Znaczna  część  wykonywanych  przez  pracowników  urzędu  czynności 
 realizowana automatycznie po stronie urzędu.  

  Klient  

1) Złożenie wniosku drogą elektroniczną bez konieczności dostarczania do urzędu w postaci 

papierowej.  

2) Możliwość złożenia wniosku poza godzinami pracy urzędu. Złożenie wniosku o wydanie 

zaświadczenia w czasie rzeczywistym 

 
 
 


