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DEFINICJE I SKRÓTY
1. Architektura Systemu Teleinformatycznego - opis składników Systemu
teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami;
1

2.

Autentyczność - właściwość polegającą na tym, że pochodzenie lub zawartość danych
opisujących obiekt są takie, jak deklarowane;
3. Baza Danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów
zgromadzonych według określonej Systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w
jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości
lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego
2

4.

5.
6.
7.

8.

zawartości ;
Dane - wartości logiczne, liczbowe, tekstowe, jakościowe lub ich zbiory, które można
rozpatrywać w powiązaniu z określonymi zasobami lub w oderwaniu od jakichkolwiek
zasobów, podlegające przetwarzaniu w toku określonych procedur;
Dane Typu On-line - dane dostępne w czasie rzeczywistym tzn. natychmiast po
wprowadzeniu do określonego modułu Systemu;
Dane Typu Off-line - dane pochodzące z migracji z innych modułów Systemu, dostępne w
czasie zdefiniowanym przez administratora Systemu, np. z opóźnieniem 8 godzinnym;
Dane Referencyjne - dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone
do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone
atrybutem autentyczności;
Dostępność - właściwość określającą, że zasób Systemu teleinformatycznego jest możliwy do
wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w
6

Systemie teleinformatycznym ;
9. E-usługi (usługi on-line) - usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest
3

zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne . Od usługi w

1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r.; poz. 526).
2

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402
z późn. zm.)
3

Strona www PARP, www.parp.gov.pl, Według definicji „Regulamin przeprowadzania
konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8:
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ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz
świadczenie na odległość. Realizacja danej e-usługi nie jest jednoznaczna z załatwieniem
sprawy, a wyłącznie wykonaniem jej na danym etapie w sposób elektroniczny.
10. ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, System informatyczny,
dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu,
natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w
postaci elektronicznej.
11. ESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP, aplikacja do komunikacji elektronicznej,
która służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu
publicznego
przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej. ESP umożliwia
instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w zakresie
przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej.
12. Ewidencja – rejestr wraz z określonymi procedurami aktualizacji, którego atrybuty mogą
stanowić referencję do obiektów w innych rejestrach i ewidencjach;
13. Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) – rozumie się przez to jednolity dla kraju,
Systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich
właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami,
4

budynkami i lokalami ;
14. Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i
adresów (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 125).
15. GML – język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przeznaczony do
5

zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między Systemami informatycznymi ;

Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1:
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

4

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287)
5

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w
sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012; Poz. 125).
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16. Harmonizacji Zbiorów Danych – rozumie się przez to działania o charakterze prawnym,
technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych
6

zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego łącznego wykorzystywania ;
17. Integralność – właściwość polegającą
na tym,
że
zasób

Systemu

7

teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony ;
18. Informacja – dane, które dostarczają opisu właściwości lub stanu wybranych obiektów lub
opisują relacje pomiędzy obiektami lub wartościują poszczególne obiekty lub opisują stan
układu obiektów należących do pewnego zbioru w odniesieniu do innego układu;
19. Informatyczny Nośnik Danych – materiał lub urządzenie służące do zapisywania,
przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej;
20. Interoperacyjność - zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów
teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia
wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i
wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany
danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów
teleinformatycznych;
21. Metadane - W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze
określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich
atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru,
zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i
sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu;
22. Model Usługowy - model architektury, w którym dla Użytkowników zdefiniowano
stanowiące odrębną całość funkcje Systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz
opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej System zorientowany na usługi (Service
7

Oriented Architecture – SOA) ;
23. Moduł Systemu - kompletny zestaw narzędzi informatycznych obejmujących wszystkie
warstwy architektury Systemu, który dostarcza aplikację przeznaczoną dla Użytkownika
końcowego, adresowane do określonych dziedzin działania administracji;

6

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235 – j.t.)
7

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526).
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24. Oprogramowanie Dziedzinowe - oprogramowanie i skrypty wraz z kompletnymi kodami
źródłowymi, wytworzone i dostarczone lub dostarczone przez Wykonawcę w ramach
realizacji Umowy dla każdego z Systemów Dziedzinowych, wraz z Dokumentacją i
Modyfikacjami. Oprogramowanie ma stanowić pełny zestaw kodów źródłowych
umożliwiających po kompilacji prawidłowe działanie Systemów Dziedzinowych a także
dalszy rozwój każdego z Systemów Dziedzinowych.
25. Oprogramowanie Standardowe - wszelkie pozostałe oprogramowanie poza
oprogramowaniem dziedzinowym niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego działania
Systemów Dziedzinowych oraz prawidłowej i bezpiecznej integracji Systemów
Dziedzinowych, w tym sterowniki, Systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe itp.
Oprogramowanie powszechnie dostępne i eksploatowane na dzień złożenia oferty, będące
przedmiotem dostawy w ramach realizacji Umowy, którego producentem jest Wykonawca lub
podmiot trzeci, w tym podlegającej licencjom FLOSS (Free Libre/Open Source Software) lub
na które producent udziela Zamawiającemu licencji na warunkach i zasadach określonych w
Umowie. Oprogramowanie stanowi środowisko, w którym kompilowane jest i uruchamiane
oprogramowanie dziedzinowe (oprogramowanie dziedzinowe nie wchodzi w skład
oprogramowania standardowego)
26. Podmiot - osoba fizyczna, prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej;
27. Podsystem - grupa modułów, rejestrów lub ewidencji stanowiąca integralną całość i
obsługująca określone zagadnienia dziedzinowe;
28. Profil Zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w Systemach
elektronicznej administracji – odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego,
weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może
załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną
bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
29. Projekt Informatyczny o Publicznym Zastosowaniu (projekt) - określony w dokumentacji
zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie,
rozbudowanie lub unowocześnienie Systemu teleinformatycznego utrzymania tego Systemu
6

lub opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną ;
30. Rejestr – uporządkowany, wyposażony w System identyfikatorów wykaz zasobów wraz z
atrybutami;
31. Rejestr Publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące
do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie
7

odrębnych przepisów ustawowych ;
32. Środki Komunikacji Elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.
6

2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ;
33. SOA (ang. Service Oriented Architecture) - architektura zorientowana na usługi. Koncepcja
tworzenia Systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie
usług, które spełnią wymagania Użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod
organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony
organizacji z jej zasobami informatycznymi.
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34. System – obiekt (fizyczny lub abstrakcyjny) utworzony przez zbiór lub zbiory elementów,
powiązanych w określonej strukturze (pozostających w określonych relacjach fizycznych,
6

logicznych lub funkcjonalnych) związany z realizacją wskazanego celu lub funkcjonalności ;
35. System Informacyjny – System, którego elementami są informacje i układy służące do
zarządzania nimi;
36. System Informatyczny – System informacyjny, zarządzający informacją z wykorzystaniem
narzędzi informatycznych;
37. SQL - (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia,
modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.
38. System Dziedzinowy (moduł dziedzinowy) - Systemy teleinformatyczne, które są
wykorzystywane przez instytucję publiczną do realizacji zadania publicznego, w
szczególności służące do obsługi rejestrów i ewidencji zamawianego Systemu.
39. TERYT - Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47
ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
40. Usługa Sieciowa – właściwość systemu teleinformatycznego polegającą na powtarzalnym
wykonywaniu przez ten system z góry określonych funkcji po otrzymaniu, za pomocą sieci
teleinformatycznej, danych uporządkowanych w określonej strukturze.
41. Zasoby – obiekty, którymi są przedmioty materialne (rzeczy) i niematerialne (wartości,
prawa, dane i informacje) oraz zbiory tych obiektów, stanowiące przedmiot wymiany,
przetwarzania lub zarządzania;
42. Zasoby Informacyjne – obiekty, którymi są dane i informacje oraz zbiory tych obiektów,
gromadzone jako rejestry, ewidencje, dokumenty oraz zbiory dokumentów;
43. XML - Format XML (Extensible Markup Language) jest to obecnie powszechnie uznany
standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi Systemami.
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
INOFRMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest miasto gmina miejsko-wiejska Lubsko, położona w województwie
lubuskim. Adres zamawiającego: Urząd Miejski w Lubsku pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko.
Użytkownikami zamawianego Systemu będą pracownicy jednostek organizacyjnych
Zamawiającego, które mogą znajdować się w różnych lokalizacjach.
CEL ZAMÓWIENIA
Założono następujące cele główne, które zostaną osiągnięte przez realizacje projektu:
1. Przyrost ilościowy i jakościowy elektronicznych usług publicznych świadczonych dla
społeczeństwa przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy ePUAP.
2. Wzrost kompetencji społeczeństwa z obszaru Zamawiającego w korzystaniu z
elektronicznych usług publicznych.
3. Przyrost ilościowy i jakościowy zbiorów oraz usług danych przestrzennych w postaci
elektronicznej dystrybuowanych w sieci wewnętrznej Zamawiającego (dostęp autoryzowany)
i w sieci Internet (dostęp publiczny) z uwzględnieniem potrzeb podmiotów gospodarczych.
4. Przyrost ilościowy i jakościowy elektronicznych usług wspierających wykonywanie procedur
administracyjnych przez pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
5. Wzrost kompetencji pracowników Zamawiającego w korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań
IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
6. Przyrost ilościowy i jakościowy decyzji administracyjnych oraz strategicznych
podejmowanych i wydawanych przez Zamawiającego z wykorzystaniem Systemu.
7. Przyrost ilościowy korespondencji elektronicznej wymienianej między Zamawiającym a
społeczeństwem.
Cel Zamówienia zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie Systemu, który zgodnie z
wymaganiami będzie zapewniał:
1. Prowadzenie w postaci elektronicznej rejestrów i ewidencji, będących w
kompetencjach Zamawiającego.
2. Integrację danych i usług z wyżej wymienionych rejestrów i ewidencji poprzez
zapewnienie ich interoperacyjności na poziome organizacyjnym, semantycznym i
technologicznym.
3. Dystrybucję w sieci Zamawiającego usług on-line zapewniających pracownikom
gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w rejestrach i ewidencjach
Zamawiającego, w następujących dziedzinach:
a. gospodarka nieruchomościami,
b. kształtowanie ładu przestrzennego,
c. infrastruktura drogowa,
d. ochrona zabytków,
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e. infrastruktura sieci wodno-kanalizacyjnej,
f. ochrona środowiska.
4. Udostępnienie informacji publicznej na Geoportalu Internetowym.
5. Udostępnienie e-usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W
GMINIE LUBSKO.

Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1. Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jego
funkcjonowania.
2. Dostawę licencji oprogramowania:
a. standardowego,
b. dziedzinowego.
3. Instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania standardowego i
dziedzinowego.
4. Uruchomienie E-usług.
5. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu dla pracowników Zamawiającego.
6. Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów Systemu.
7. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego Systemu.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Harmonogram Zamówienia obejmuje:
1. Dostawę sprzętu komputerowego wraz z dostawą oprogramowania standardowego –
do 2 miesięcy od daty podpisania Umowy.
2. Dostawę oprogramowania GIS – do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy.
3. Dostawę oprogramowania dziedzinowego – do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy.
4. Pozyskanie danych i zasilenie Systemu w dane – do 5 miesięcy od daty podpisania
Umowy.
5. Instalację i konfigurację oprogramowania wraz z uruchomieniem E-usług dla
obywateli – do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy
6. Przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników oraz administratorów Systemu – do 6
miesięcy od daty podpisania Umowy.
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WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE
PRAWO KRAJOWE
PRAWO DZIEDZINOWE
4.1.1.
Gospodarka nieruchomościami:
4.1.1.a. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z
2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
4.1.1.b. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. 2012r. poz. 83).
4.1.1.c. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013r. poz. 330 z
późn. zm.).
4.1.1.d. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
4.1.1.e. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie
zintegrowanego Systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. 2013r. poz. 249).
4.1.1.f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 131, poz. 1092).
4.1.1.g. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.
2109 z późn. zm.).
4.1.1.h. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010r. Nr 242, poz. 1622).
4.1.1.i. Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja
2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2011r. Nr 113, poz. 661).
4.1.1.j. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego
2011r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku,
wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej
(Dz.U. z 2011r. Nr 50, poz. 256).
4.1.2.

Kształtowanie ładu przestrzennego

4.1.2.a.
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
4.1.2.b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.).
4.1.2.c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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(Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587).
4.1.2.d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
4.1.2.e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki
obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1134).
4.1.3.
Transport, drogi publiczne
4.1.3.a.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz.
260).
4.1.3.b. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2012r. poz.
1265 z późń. zm.).
4.1.3.c. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012r. poz.
1137 z późn. zm.).
4.1.3.d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz.U. z 2005r. Nr 67, poz. 582).
4.1.3.e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie
trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg
publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005r. Nr 67,
poz. 583).
4.1.3.f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie określenia
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r. Nr 140,
poz. 1481).
4.1.3.g. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U.
2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).
4.1.3.h. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 14 marca 2013r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i
dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. 2013r. poz. 366).
4.1.3.i. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
4.1.4. Ochrona Środowiska
4.1.4.a.
zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012r. poz. 145 z późn.

4.1.4.b.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013r. poz. 627
z późn. zm.).
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4.1.4.c.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w
sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r.
Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.).
4.1.4.d. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012r. w sprawie
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na
rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 747).
4.1.5.

Zarządzanie kryzysowe

4.1.5.a. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r.
Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
4.1.5.b. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie kęski żywiołowej (Dz.U. z 2002r. Nr
62, poz. 558 z późn. zm.).
4.1.5.c.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013r.
poz. 595).
4.1.5.d. Ustawa z dnia 24 sierpnia1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r.
Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).
4.1.5.e. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687 z
późn. zm.).
4.1.5.f. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.
2013r. poz. 611 z późn. zm.).
4.1.5.g.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012r. poz. 145 z późn.
zm.).
4.1.5.h. Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (tj. Dz.U. z
2007r. Nr 65, poz. 437).
4.1.5.i. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie
szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich
usuwaniu (Dz.U. z 2003r. Nr 41, poz. 347).
4.1.5.j. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie Systemów
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w
tych sprawach (Dz.U. 2013r. poz. 96).
4.1.6.

Podział administracyjny i sieć osadnicza

4.1.6.a. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i
obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.).
4.1.6.b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.12.1998r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 1998r.
Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).
15
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4.1.6.c. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w
sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012r. poz. 125).
4.1.7.

Geodezja i kartografia

4.1.7.a. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
4.1.7.b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.
454).
4.1.7.c. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 poz.
1551).

4.1.7.d. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w
sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012r. poz. 125).
4.1.7.e. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w
sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013r. poz. 383).
4.1.7.f. Rozporządzenie Ministra Spraw Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572).
4.1.7.g. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2013 poz. 1183).
4.1.7.h. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w
sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac
kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich
wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz.
924).
4.1.7.i. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w
sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych
lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 poz. 914).
4.1.7.j. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w
sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
(Dz.U. 2014 poz. 917).
4.1.7.k. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w
sprawie państwowego Systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012r. poz. 1247).
4.1.7.l. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w
sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012r. poz.
352).
4.1.7.m. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie
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państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
(Dz.U. 2012r. poz. 199).
4.1.7.n. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r.
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2012r. poz. 309).
4.1.7.o. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17
listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych
obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
(Dz.U. 2011r. Nr 279, poz. 1642 z poźn. zm.).
4.1.7.p. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011r. w
sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają
ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011r. Nr
299, poz. 1772).
4.1.7.q. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3
listopada 2011r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i
satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. z 2011r. Nr
263, poz. 1571),
4.1.7.r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011r. w sprawie
rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz.U. z 2011r. Nr
222, poz. 1328).
4.1.7.s. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 1998r.
Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).
4.1.7.t. Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.
z 2010r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).
4.1.7.u. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w
sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326/12 PL z 4.12.2008r.).
4.1.7.v. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w
sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
zakresie usług sieciowych (Dz. Urz. UE L 274/9 PL z 20.10.2009r.).
PRAWO CYWILNE I ADMISNISTRACYJNE
4.1.1.

Prawo cywilne

4.1.1.a. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz.
93 z późn. zm.).
4.1.2.

Prawo administracyjne

4.1.2.a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. 2013r. poz. 267).
4.1.3.

Samorząd terytorialny
17
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4.1.3.a.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013r. poz.
594).
4.1.3.b.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013r.
poz. 595).
4.1.4.

Informacja publiczna, dane osobowe i informatyzacja

4.1.4.a. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z
2001r. Nr 112, poz. 1198 z poźń. zm.).
4.1.4.b. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr
171, poz. 1800 z późn. zm.).
4.1.4.c. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.).
4.1.4.d. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001r. Nr 128,
poz. 1402 z późn. zm.).
4.1.4.e. Ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).
4.1.4.f. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4.1.4.g.
Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2013r.
poz.262).
4.1.4.h. Ustawa z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą
elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. z 2002r. Nr
126, poz. 1068 z późn. zm.).
4.1.4.i. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty
normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci
elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników
danych (Dz.U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699).
4.1.4.j. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r.
Nr 100, poz. 1024),
4.1.4.k. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005r.
w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i
weryfikacji tego badania – art. 21 ust. 6 pkt 1-5 ustawy (Dz.U. z 2005 r. Nr 217, poz.
1836).
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4.1.4.l. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14
marca 2006r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków
finansowych na informatyzację – art. 12 ust. 6 ustawy (Dz.U. z 2006r. Nr 53, poz. 388
z późn. zm.).
4.1.4.m. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz
wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu
dla jednostek uprawnionych (Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 592 z późn. zm.).
4.1.4.n. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada
2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
(Dz. Urz. UE L 345/90 z 31.12.2013r.).
PRAWO DOTYCZĄCE REJESTRÓW PUBLICZNYCH
4.1.1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2013r. poz. 235).
4.1.2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu,
zakresu i trybu udostępniania danych z rejestru publicznego – art. 15 ust. 3 ustawy
(Dz.U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692).
4.1.3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów
teleinformatycznych (Dz.U. 2012r. poz. 526).
WYMAGNIA DOTYCZĄCE LICENCJONOWNIA
Dostawa licencji dla Zamawiającego musi obejmować następujące produkty:
1. Oprogramowanie standardowe:
a. baza danych - nielimitowane, co do ilości Użytkowników, w wersji licencji
procesorowych,
b. oprogramowanie GIS klasy desktop – 1 licencja,
c. serwer danych przestrzennych - dla nieograniczonej liczby Użytkowników,
d. komponent mapowy - dla nieograniczonej liczby Użytkowników.
2. Oprogramowanie dziedzinowe i narzędziowe - dla nieograniczonej liczby
Użytkowników:
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a. oprogramowanie GIS klasy desktop – 1 licencja,
b. serwer danych przestrzennych - dla nieograniczonej liczby Użytkowników,
c. komponent mapowy - dla nieograniczonej liczby Użytkowników.
Dostarczone licencje muszą spełniać następujące cechy:
1. Muszą być udzielone na czas nieokreślony.
2. Zapewniać poprawne funkcjonowanie Systemu, zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
3. Wszystkie licencje powinny obejmować nieograniczoną liczbę stanowisk Zamawiającego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi i dostawy na okres nie krótszy niż 24
miesięcy (wykonawca zaproponuje okres gwarancji w swojej ofercie), liczony od daty
końcowego protokołu odbioru.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Zamówienia będzie zasadniczo działał zgodnie z jego
opisem, oraz dostarczonymi opisami i instrukcjami zgodnie z warunkami Zamówienia.
Powyższe nie oznacza, że każdy moduł Systemu (aplikacja) działał będzie bez żadnych
błędów lub nieprzerwanie.
3. Gwarancja na System obejmuje: nośniki elektroniczne, dokumentację techniczną dostarczoną
wraz z nim oraz zgodność Systemu ze specyfikacjami oficjalnie publikowanymi lub
dostarczonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę.
4. Wykonawca nie gwarantuje spełnienia wszystkich indywidualnych wymagań Użytkownika,
który może wprowadzać zmiany dostosowujące System do indywidualnych potrzeb i takich,
które będą niezgodne z przepisami regulującymi zasady prowadzenia baz danych z
wykorzystaniem Produktu. Wykonawca nie udziela gwarancji na takie zmiany, nawet w
wypadku, gdy zostały dokonane za jego wiedzą. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w
której Wykonawca dokona zmian w Systemie zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z
Umowy.
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WYMAGNIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMAWIANEGO SYSTEMU
WYMAGANIA ARCHITEKTURY SYSTEMU
1. Architektura Systemu musi posiadać budowę modularną, składającą się z poszczególnych
Systemów Dziedzinowych, w ramach, których prowadzone są poszczególne rejestry i
ewidencje Systemu.
2. Modularna budowa Systemu musi zapewniać pełną integrację wszystkich jego elementów
oraz musi być wykonana w taki sposób, by uniknąć redundancji danych. Redundancja danych
w Systemie jest dopuszczalna tylko na potrzeby tworzenia kopii zapasowych.
3. System musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej (SOA), składającej się z:
a. Warstwy danych, przechowującej wszystkie dane Systemu, zapewniającej poprawność
danych Systemu, ich spójność i wzajemną referencyjność.
b. Warstwy logiki biznesowej, której zadaniem jest pośredniczenie pomiędzy aplikacjami
Użytkownika (interfejsami Systemu) a zasobami informacyjnymi (danymi Systemu). Jej
głównym zadaniem jest gromadzenie, utrzymywanie i aktualizowanie zbiorów danych oraz
przekazywanie żądań Użytkownika i generowanie odpowiedzi do warstwy prezentacji.
c. Warstwy prezentacji, generującej interfejs Użytkownika aplikacji sieciowej, będącej klientem
Systemu, dostarczającej zgodnie z uprawnieniami Użytkownika funkcjonalność niezbędną do
realizacji przypisanych mu zadań.
4. Dla zapewnienia szybkości przepływu informacji gromadzonej i przetwarzanej w Systemie,
jej aktualności i bezpieczeństwa oraz z uwagi na zapewnienie racjonalizacji kosztów jego
wdrożenia i utrzymania, warstwa danych musi być zbudowana z wykorzystaniem jednej
instancji bazy danych, przechowującej dane wszystkich Systemów Dziedzinowych, dane
administracyjne i konfiguracyjne.
5. Warstwa logiki biznesowej musi być zrealizowana w postaci Usług Sieciowych.
6. Warstwa prezentacji (aplikacja klienta) musi być dostępna z poziomu przeglądarki
internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania po stronie
Użytkownika i musi działać, co najmniej w następujących przeglądarkach internetowych:
a. Internet Explorer 11+
b. Mozilla Firefox 34+
c. Opera 26+
d. Chrome 39+
7. Architektura Systemu musi składać się z części:
a. back-office, zapewniającego gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji w
Systemach Dziedzinowych,
b. front office, zapewniającego wgląd w dane publiczne znajdujące się w Systemach
Dziedzinowych.
8. Back-office i front-office muszą być zainstalowane na oddzielnych, odseparowanych zaporą
sieciową serwerach.
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9. Back-office Systemu (część podażowa Systemu), musi stanowić część operacyjną Systemu,
umożliwiającą zarządzanie danymi w trybie on-line przez Użytkowników wewnętrznych
Systemu.
10. Back-office System musi posiadać odpowiednie i zgodne z prawem rozwiązania techniczne,
takie jak zapory sieciowe obsługujące wirtualizacje VPN, transfer adresów NAT, pozwalające
m.in. zabezpieczyć przetwarzane w Systemie i chronione ustawą dane osobowe oraz
ograniczające ryzyko nieautoryzowanego wejścia do tych części Systemu.
11. Dopuszcza się rozwiązanie, w którym poszczególne Systemy Dziedzinowe, dane
konfiguracyjne oraz administracyjne będą znajdować się w wydzielonych schematach bazy
danych.
12. Front-office Systemu (część popytowa Systemu), musi stanowić część dystrybucyjną
Systemu, zapewniającą dostęp Użytkownikom zewnętrznym Systemu w trybie off-line
(dostęp do repliki bazy danych Systemu back-office). Dostęp do tych danych będzie
realizowany przez Geoportal Internet, publikujący dane o charakterze publicznym, zawarte w
Systemach Dziedzinowych.
13. Architektura Systemu musi zapewnić jednostkom Zamawiającego wyłączną
odpowiedzialność za gromadzenie, utrzymanie, aktualizację i udostępnianie zasobów
informacyjnych, które same wytwarzają. Aktualne dane źródłowe niezbędne do realizacji
swoich zadań, które wytwarzają i utrzymują w zakresie swoich kompetencji inne podmioty,
System powinien pozyskiwać na bieżąco od tych podmiotów.
14. Architektura Systemu musi umożliwiać wydajną pracę na stanowiskach roboczych, które są
wyposażone w komputery z oprogramowaniem Systemowym MS Windows, przeglądarkę
internetową i zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym.
15. Architektura Systemu musi zapewnić jego funkcjonowanie w sieci komputerowej w
standardzie TCP/IP.
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WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU
1. System musi zapewnić działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką eksploatację
infrastruktury, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji rozumiane, jako: poufność,
integralność i dostępność, przy uwzględnieniu autentyczności, rozliczalności,
niezaprzeczalności i niezawodności.
2. System musi zapewniać szyfrowanie transmisji, z wykorzystaniem protokołu SSL, dla
połączeń pomiędzy serwerami oraz pomiędzy serwerami i Użytkownikami oraz
interesantami. Transmisja może być niezaszyfrowana tylko w przypadkach, gdy wymieniane
dane są publicznie dostępne dla anonimowych Użytkowników. Wykonawca musi
zaprojektować komunikację z Systemami zewnętrznymi w taki sposób, aby wywołania
zewnętrznych Usług Sieciowych odbywały się za pomocą protokołu HTTPS.
3. Aplikacje webowe muszą być zabezpieczone przed atakami typu "SQL Injection". Aplikacje
webowe zapisujące dane w bazie muszą unieszkodliwiać niedozwolone znaki w danych
wejściowych do bazy.
4. Wykonawca musi zaprojektować aplikacje webowe w taki sposób, aby były odporne na ataki
Cross-site scripting (XSS) i Cross-site request forgery (XSRF), ponadto:
a.
nie można na stronie zamieszczać odnośników do skryptów znajdujących się na innych
serwerach,
b.
jeśli strona jest udostępniana po protokole HTTPS, to także wszystkie jej komponenty zależne
(obrazki, skrypty, arkusze stylów, itp.).
5. Wykonawca musi skonfigurować serwery aplikacji w taki sposób, aby automatycznie
zamykały sesję zalogowanego Użytkownika po definiowalnym przez Administratora czasie
nieaktywności.
6. System musi zapewniać zabezpieczenie dostępu do baz danych na poziomie danych, tabel i w
szczególnych przypadkach pojedynczych ról.
7. System musi zapewnić tworzenie kopii zapasowych danych gromadzonych na serwerach z
wykorzystaniem urządzeń archiwizujących i serwerów dostarczonych w ramach Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć harmonogramy tworzenia kopii
zapasowych oraz procedury odtworzenia w przypadku awarii.
8. System musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa wg określonego scenariusza,
nie rzadziej niż raz dziennie. Kopie bezpieczeństwa mają zapewnić możliwość niezwłocznego
odzyskania danych i przywrócenia całego Systemu do stanu normalnej pracy po ewentualnej
awarii sprzętowej lub programowej.
9. System musi umożliwiać wybór między archiwizacją pełną, a przyrostową, przy założeniu
takim, że na podstawie kopii zapasowych powinno być możliwe automatyczne odtworzenie
Systemu wraz z danymi w dowolnym momencie.
10. System musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w rozporządzeniach
Wykonawczych do ustawy.
11. Użytkownik, Administrator musi być uwierzytelniany w Systemie za pomocą unikalnego
loginu i hasła.
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12. System musi wykorzystywać mechanizm pojedynczego logowania (Single Sign-On)
umożliwiający zalogowanym (uwierzytelnionym) Użytkownikom lub Administratorom
uzyskanie dostępu do poszczególnych komponentów i zasobów Systemów Dziedzinowych na
podstawie przyznanych im uprawnień, bez konieczności ponownego logowania.
WYMAGANIA POJEMNOŚCI I WYDAJNOŚCI SYSTEMU
1. Zamawiający wymaga, aby System cechował się wydajnością i pojemnością wystarczającą do
jego sprawnego funkcjonowania przez 5 lat od odbioru końcowego.
2. Wydajność Systemu musi być dostosowana do ilości przetwarzanych danych, liczby
Użytkowników oraz liczby transakcji, przy zachowaniu zapasu zakładającego wzrost
obciążenia Systemu w ciągu 5 lat od odbioru końcowego.
3. System powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wydajności:
a. maksymalny czas odpowiedzi nieprzekraczający 3 sek. (przy założeniu warunków sieci LAN
100 Mbps i większej oraz zamawianego sprzętu i oprogramowania),
b. przepustowość - min. 30 obsługiwanych jednocześnie poleceń usług wyszukiwania,
c. dostępność - 99 % czasu funkcjonowania danego serwisu.
4. System musi być skalowalny, przy czym skalowanie Systemu może odbywać się przez:
a. dołączenie dodatkowych stanowisk - zwiększanie liczby Użytkowników,
b. rozbudowę warstwy aplikacyjnej (zwiększenie zasobów serwera obsługującego warstwę
poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów lub zwiększanie liczby maszyn
wirtualnych),
c. rozbudowę warstwy bazodanowej (zwiększenie zasobów serwera obsługującego warstwę
poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększenie pojemności
pamięci masowych).
5. System powinien zapewniać właściwą skalowalność w zakresie usług sieciowych zgodnie z
załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r.
w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
6. Odpowiednia pojemność Systemu oznacza możliwość przechowywania w Systemie takiej
ilości danych, jaka średnio zgromadzona będzie w Systemie w okresie 5 lat oraz dodatkowo
20% tej wielkości (zapas).
WYMAGANIA ADMINISTRACJI SYSTEMEM
1. Architektura Systemu musi zapewniać centralizację gromadzonych w nim danych przy
jednoczesnym rozproszeniu dostępności usług, pozwalających na formalne zarządzanie tymi
zasobami przez upoważnione jednostki Zamawiającego, zgodnie z ich formalnymi
kompetencjami.
2. Architektura Systemu musi pozwalać na:
a. definiowanie hierarchii poszczególnych poziomów administracji Systemem, zgodnie z
odpowiedzialnością poszczególnych jednostek Zamawiającego za utrzymywane zasoby,
b. zarządzanie określonymi Systemami Dziedzinowymi na wskazanych stanowiskach w zakresie
uprawnień edycyjnych lub informacyjnych w poszczególnych jednostkach Zamawiającego,
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3. Architektura Systemu musi zapewnić następujące, minimalne poziomy administracji
Systemem:
a. administrator Systemu, określający, do jakich Systemów Dziedzinowych posiada dostęp dana
jednostka Zamawiającego, definiujący administratora danej jednostki,
b. administrator jednostki, określający, do jakich Systemów Dziedzinowych posiadają dostęp
użytkownicy danej jednostki, definiujący role poszczególnych Użytkowników, w tym
administratorów poszczególnych Systemów Dziedzinowych,
c. administrator Systemu Dziedzinowego, posiadający uprawnienia do administracji danym
rejestrem i ewidencją w zakresie parametrów konfiguracyjnych, słowników, szablonów itp.
4. Architektura Systemu musi zapewniać scentralizowaną administrację uprawnieniami dostępu
do poszczególnych rejestrów i ewidencji, przynajmniej w zakresie:
a. definiowanie Użytkowników,
b. przypisywanie ról aplikacyjnych do Użytkowników,
c. definiowane grup Użytkowników i przypisanych im ról,
d. definiowanie parametrów zabezpieczeń logowania i reguł haseł,
e. definiowane harmonogramów logowania.
5. Uprawnienia nadawane Użytkownikom Systemów Dziedzinowych muszą pozwalać na
zdefiniowanie dla każdego Użytkownika dostępu do wybranych funkcjonalności danego
Systemu Dziedzinowego, w tym także wybranych funkcjonalności wskazanych modułów
tego Systemu. Użytkownik będzie mógł korzystać wyłącznie z funkcjonalności danego
Systemu Dziedzinowego udostępnionej mu w ramach nadanych uprawnień do tego Systemu.
6. Systemy Dziedzinowe muszą zapewniać możliwość zarządzania uprawnieniami
Użytkowników w zakresie dostępu do danych oraz w zakresie dostępu do funkcjonalności
Systemów Dziedzinowych w oparciu o role Użytkowników definiowane osobno w każdym
Systemie Dziedzinowym.
WYMAGANIA MONITORA SYSTEMU
1. System musi posiadać monitor Systemu.
2. Monitor Systemu musi być dostępny dla administratora Systemu.
3. Każda czynność wykonywana w Systemach Dziedzinowych musi być zapisywana (do
logów Systemowych, co najmniej w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i Systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych), tak, aby możliwa była identyfikacja
osoby ją wykonującej, obiektów, których dotyczyła oraz czasu jej wykonania.
Oprogramowanie musi umożliwiać generowanie raportów z dostępnych logów
Systemowych.
4. Monitor Systemu powinien rejestrować aktywności dotyczące wszystkich trzech
warstw architektury trójwarstwowej
a. warstwy danych,
b. warstwy logiki biznesowej,
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c. warstwy interfejsu użytkownika.
5. Monitor Systemu powinien obejmować czynności administracyjne Systemem.
6. Monitorowanie zdarzeń Systemu musi obejmować wszystkie dane/tabele Systemu.
7. Monitorowanie edycji danych Systemu musi działać niezleżenie od tego, czy dane
zostały zaktualizowane z poziomu logiki biznesowej Systemu, czy też dokonano ich
aktualizacji bezpośrednio z poziomu bazy danych.
8. Monitor Systemu musi zawierać przynajmniej następujące dzienniki:
d. aktywności logowania do Systemu, zawierający minimum informacje o tym,
kto i kiedy się logował, z jakiego adresu IP oraz jaki był wynik logowania do
Systemu (pozytywny lub negatywny),
e. aktywności aktualizacji danych Systemu, wraz ze szczegółową informacją o
tym, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały zaktualizowane,
f. aktywności uruchomianych funkcji Systemu, wraz ze szczegółową informacją
o tym, jakie procesy logiki biznesowej, kiedy i przez kogo zostały
uruchomione,
g. aktywności przeglądania stron Systemu, wraz ze szczegółową informacją o
tym, jakie procesy logiki biznesowej, kiedy i przez kogo zostały uruchomione,
9. System musi przechowywać informację dotyczącą daty utworzenia i modyfikacji
danego rekordu oraz informację o Użytkowniku, który utworzył lub zmodyfikował
dany rekord. Informacja ta musi być dostępna dla Użytkownika z poziomu interfejsu
Systemu.
10. System powinien zapewnić monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury o
krytycznym znaczeniu - w tym aplikacji, usług, systemów operacyjnych, protokołów
sieciowych oraz infrastruktury sieciowej. Powinien on posiadać scentralizowany
interfejs umożliwiający dostęp poprzez przeglądarkę internetową administratorom jak
i innym Użytkownikom Systemu pozwalający na szybki dostęp do wglądu w stan
całej architektury jak i poszczególnych jej składników. Powinien on pozwalać
Użytkownikowi na dostosowanie widoku lub widoków tak by mógł on mieć wgląd w
dane bezpośrednio go interesujące. System powinien mieć możliwość prezentowania
historii stanu poszczególnych monitorowanych składników w postaci graficznej np.
wykres historii obciążenia procesora itp.
11. System powinien zapewniać możliwość monitorowania:
a. usług sieciowych, co najmniej: SMTP, POP3, HTTP, NNTP, SNTP, FTP, SSH.
b. użycia zasobów systemowych (procesor, pamięć operacyjna, użycie dysku
twardego, logi systemowe, stan usług systemowych) w większości systemów
operacyjnych, w tym Microsoft Windows za pomocą agentów zainstalowanych
w tych systemach.
12. System powinien posiadać mechanizm powiadamiania w razie wykrycia problemów
za pomocą maila lub bramki SMS. Powiadamianie powinno być konfigurowalne do
poziomu pojedynczego elementu monitorowanego Systemu np. wolne miejsce na
dysku X, z możliwością zdefiniowania przynajmniej dwóch progów alarmowych
stanu danego elementu (np. miej niż 10% wolnego miejsca na dysku - ostrzeżenie i
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stan krytyczny - mniej niż 5% wolnego miejsca na dysku), jeżeli jest to możliwe w
kontekście monitorowanego elementu. Powinna istnieć możliwość definiowania, jakie
powiadomienia mają być przekazywane, jakim Użytkownikom/grupom
Użytkowników.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA STANDARDOWEGO
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BAZY DANYCH
Poniżej opisano minimalne wymagania funkcjonalne dla relacyjnej bazy danych.
1. Licencja procesorowa typu Full Use, bezterminowa Licencja zawiera asystę
techniczną wraz z konserwacją producenta bazy danych w zaoferowanym okresie
gwarancji.
2. Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla
procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM
AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, Microsoft Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna
funkcjonalność serwera baz danych na powyższych platformach.
3. Niezależność platformy Systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera
aplikacyjnego od platformy Systemowej bazy danych.
4. Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww.
platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska
aplikacyjnego.
5. Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego stopnia współbieżności.
Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie
może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi
gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili
jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych.
6. Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia
niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być
możliwy następujący scenariusz: każda modyfikacja rekordu tabeli X powinna w
wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji.
7. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z
Unicode).
8. Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode.
9. Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut,
formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.
10. Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość
uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z
serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych.
11. Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji
DML) w jednej sesji bazy danych.
12. Wsparcie protokołu XA.
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13. Wsparcie standardu JDBC 3.0.
14. Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym
15. Możliwość wskazywania optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji
na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych
zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w
wybranych instrukcjach SQL.
16. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich
rozmiar (liczbę rekordów).
17. Wsparcie dla procedur i funkcji składowania w bazie danych. Język programowania
powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie
zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy
wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia,
wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź
wywołującej go jednostki programu.
18. Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za
pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych
przez Użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów, jako
zbioru danych, możliwego do wykorzystania, jako źródło danych w instrukcjach SQL
(czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny
umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych
(wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np.
zatwierdzanie lub wycofanie transakcji wewnątrz procedury).
19. Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do kodu binarnego (biblioteki
dzielonej).
20. Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML
(INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza
modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np.
próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania
Użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu na serwerze). Ponadto mechanizm
wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML
wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach.
21. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony
przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza,
wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy
danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed
rozpoczęciem instrukcji, w której wystąpił błąd lub wyjątek.
22. Możliwość autoryzowania Użytkowników bazy danych za pomocą rejestru
Użytkowników założonego w bazie danych.
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23. Baza danych pozwalać będzie na wymuszanie złożoności hasła Użytkownika, czasu
użycia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowania konta (przez administratora bądź
po przekroczeniu limitu nieudanych logowań).
24. Przywileje Użytkowników bazy danych określane za pomocą przywilejów
Systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych – czyli utworzenia sesji,
prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych
(np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna
umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup
Użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili Użytkownik może mieć aktywny
dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.
25. Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez
serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii
bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych –
stosownie do założonej polityki nadmiarowości kopii. Możliwość integracji z
powszechnie stosowanymi Systemami wykonywania kopii (Legato, Veritas, Tivoli,
OmniBack, ArcServe itd.). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe
w trybie off-line oraz w trybie on-line.
26. Odtwarzanie umożliwiać będzie odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii
bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu
z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza bądź pojedyncze
pliki danych.
27. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe
pliki baz danych mogą być dostępne dla Użytkowników.
28. Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX, dostępna z
poziomu języka SQL jak i procedur i funkcji składowanych w bazie danych.
29. Możliwość budowy klastra na węźle obsługiwanym przez dostarczoną ilość licencji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA GIS
APLIKACJA GIS KLASY DESKTOP
1. Sposób licencjonowania oprogramowania.
a. Licencja umożliwiająca korzystanie z jednej licencji na dowolnym komputerze
zamawiającego – licencja pływająca (ang. floating) lub równoważna.
b. Licencja zawiera wsparcie pomocy technicznej oraz bezpłatną aktualizację
produktów w zaoferowanym okresie gwarancji.
2. Funkcjonalność w zakresie obsługi okna mapy.
a. Nawigacje w oknie mapy.
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2.a.i.
Przesuwanie, przybliżanie mapy, przybliżanie do obiektu,
warstwy oraz wszystkich warstw.
2.a.ii.

Przybliżanie do dowolnej lub zdefiniowanej skali mapy.

2.a.iii.

Przybliżanie do punktu na podstawie określenia współrzędnych.

2.a.iv. Możliwość zapamiętywania zasięgów przestrzennych (zakładki
przestrzenne).
2.a.v. Możliwość równoległego uruchomienia kilku instancji aplikacji
do przeglądania różnych zestawów danych.
b. Podstawowe funkcje.
2.b.i.

Pomiar odległości, powierzchni.

2.b.ii.

Wyszukiwanie obiektów na mapie na podstawie nazwy atrybutu.

2.b.iii. Selekcja danych według atrybutów oraz kryteriów
przestrzennych.
2.b.iv. Interaktywna selekcja obiektów na mapie (wskazanych lub w
określonym zakresie).
2.b.v. Pokazywanie wartości wybranego atrybutu w „dymku” dla
wskazanego obiektu lub w pojawiającym się oknie informacyjnym.
c. Wyświetlanie mapy.
2.c.i.
Odwzorowywanie „w locie” wszystkich obsługiwanych typów
danych.
2.c.ii. Obsługa używanych w Polsce układów odniesień
przestrzennych (1965 –wszystkie strefy, 1980, 1942, 1992, 2000 –
wszystkie strefy, WGS84, UMT).
2.c.iii. Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania
warstwy informacyjnej.
3. Funkcjonalność w zakresie obsługiwanych danych wektorowych.
a. Wyświetlanie danych wektorowych.
3.a.i.

Zróżnicowana symbolizacja dla określenia skali mapy.

3.a.ii.

Wykluczanie obiektów wyświetlanych poprzez zapytania SQL.

b. Wyświetlanie mapy tematycznej.
1.a.i.

Jednolita symbolizacja danych.

1.a.ii.

Zróżnicowana symbolizacja dla unikalnych wartości atrybutu.

1.a.iii. Kartogram (wizualizacja zjawisk poprzez gradację koloru lub
stopniowaniem wielkości symboli, mapa kropkowa).
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1.a.iv. Kartodiagram (symbolizacja wykresami kołowymi i
słupkowymi).
c. Obsługa tabeli atrybutów.
3.c.i.
Tworzenie relacji przestrzennych i atrybutowych pomiędzy
obiektami przestrzennymi z różnych baz danych.
3.c.ii. Prowadzenie operacji matematycznych, statystycznych,
tekstowych i logicznych na danych.
3.c.iii.

Tworzenie wykresów i raportów.

3.c.iv.

Identyfikacja wybranych obiektów tabeli na mapie.

3.c.v.

Identyfikacja wybranych obiektów mapy w tabeli.

d. Symbolizacja danych.
3.d.i.
Możliwość definiowania symboli wypełnienia, linii, obrysów i
punktów.
3.d.ii. Możliwość tworzenia symboli za pomocą edytora właściwości
symboli.
3.d.iii. Możliwość tworzenia symboli złożonych z wielu symboli.
3.d.iv.

Dostępność biblioteki predefiniowanych symboli.

3.d.v. Możliwość zastosowania opcji „halo”(tło symboli) i
zaawansowanych symboli tła lub równoważnej.
3.d.vi.

Możliwość importu grafiki (obrazu) jako wzoru wypełnienia.

3.d.vii. Możliwość ustawiania procentowej przeźroczystości
prezentowanych warstw.
e. Transformacje danych wektorowych
3.e.i.

Transformacja afiniczna.

3.e.ii.

Transformacja rzutowa.

f. Bezpośredni odczyt danych wektorowych.
3.f.i.

AutoCAD Drawing File.

3.f.ii.

Bezpośredni odczyt i edycja danych wektorowych.

3.f.iii. Obiekty przestrzenne w bazie danych MS SQL, DB2,
PostgreSQL.
3.f.iv.

Pliki w formacie shapefile.

4. Odczyt serwisów OGC.
a. WMS.
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b. WFS.
5. Funkcjonalność w zakresie obsługi danych.
a. Wyświetlanie danych rastrowych.
5.a.i.
Wyświetlanie wielokanałowych obrazów przez przypisanie
wartości RGB kanałom.
5.a.ii.

Wyświetlanie katalogu rastrów jako, serii danych.

5.a.iii. Wyświetlanie wartości pikseli rastra podczas nawigowanie na
mapie w postaci objaśnienia.
b. Geoprzetwarzanie rastrów.
5.b.i.

Budowa piramid.

5.b.ii.

Zmiana odwzorowania rastra.

5.b.iii. Transformacja rastrów (wielomianowa afiniczna, drugiego i
trzeciego stopnia).
5.b.iv.

Przeskalowanie, obrót, przesunięcie.

c. Konwersja rastrów.
5.c.i.

Raster na punkt.

5.c.ii.

Raster na obszar.

5.c.iii.

Raster na linię.

d. Bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych.
5.d.i.

Tagged Image File Format.

5.d.ii.

Joint Photographics Experts Group (również 2000).

5.d.iii. Graphic Interchange Format.
e. Bezpośredni odczyt danych rastrowych.
5.e.i.

Rastry w bazie Oracle.

5.e.ii.

Bitmap.

5.e.iii.

Digital Terrain Elevation Data.

5.e.iv.

Multiresolution Seamless Image Database.

5.e.v.

Portable Network Graphics.

6. Funkcjonalność w zakresie tworzenia wydruków kompozycji mapowych.
a. Elementy rozkładu mapy – Mapa, tytuł, dowolny tekst, ramka, dowolne
obiekty graficzne, legenda, strzałka północy, skala liniowa (mianowana i
liczbowa), siatka kilometrowa, siatka kartograficzna.
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b. Formaty wydruku i eksportu – Windows Bitmap, Tagged Image File Format,
Portable Document Format, Joint Photographics Experts Group, Portable
Network Graphics.
7. Funkcjonalność w zakresie obsługi tekstu na mapie.
a. Etykietowanie.
7.a.i.
Reguły rozmieszczenia etykiet w zakresie ustawienia
priorytetów\pomiędzy warstwami.
7.a.ii.

Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu.

8. Funkcjonalność w zakresie edycji danych.
a. Funkcje ogólne.
8.a.i.

Jednoczesne edytowanie wielu warstw.

8.a.ii.

Nielimitowana liczba operacji cofnij / ponów.

8.a.iii.

Obsługa wersjonowania.

b. Opcje dociągania.
8.b.i.

Do wierzchołka, segmentu, końca obiektu.

8.b.ii.

Możliwość zdefiniowania tolerancji dociągania.

c. Opcje tworzenia i edycji geometrii.
8.c.i.
Definiowanie kolejnego segmentu przez określenie kierunku,
długości kąta, odchylenia od ostatniego segmentu, określenie
współrzędnych XY następnego wierzchołka, przesunięcie XY
względem ostatniego wierzchołka.
8.c.ii. Definiowanie kolejnego segmentu, jako równoległego lub
prostopadłego do ostatniego.
8.c.iii.

Tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty.

8.c.iv.

Przycinanie geometrii do określonej długości.

8.c.v.

Przecinanie warstw poligonowych.

8.c.vi.

Rozciąganie i przyciąganie obiektów do innych obiektów.

8.c.vii. Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie
obiektów.
8.c.viii. Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków.
d. Edytowanie atrybutów.
e. Modyfikacja pojedynczego wybranego rekordu lub grupy rekordów
jednocześnie.
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f. Kopiowanie atrybutów do jednego lub wielu wierszy jednocześnie.
9. Obsługiwane analizy przestrzenne.
a. Wycinanie.
b. Przecinanie.
c. Sumowanie.
d. Buforowanie.
e. Agregowanie.
f. Scalanie.
10. Geokodowanie.
a. Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów.
b. Tworzenie warstwy punktowej z tabeli ze współrzędnymi.
11. Eksport danych do formatów zgodnych z formatem danych oprogramowania serwera
usług danych przestrzennych.
SERWER MAP
1. Sposób licencjonowania oprogramowania standardowego:
a. nielimitowana liczba licencji na serwery/procesory,
b. licencja obejmuje wsparcie pomocy technicznej w okresie gwarancji.
2. Serwer usług danych przestrzennych zapewni prezentację danych zapisanych w
następujących formatach:
a. Microsoft SQL Server,
b. Oracle,
c. PostgreSQL (PostGIS),
d. Shapefile,
e. WFS (połączenie do innego serwera WFS),
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f. WMS (połączenie do innego serwera WMS),
g. GeoTiff
h. mozaika,
i. piramida,
j. pojedynczy plik.
3. Aplikacja serwera danych przestrzennych musi mieć możliwość:
a. działania na platformie Linux (32 oraz 64 bity),
b. działania na platformie Windows Server (32 oraz 64 bity),
c. działając na platformie 64 bitowej, aplikacja powinna mieć możliwość
działania w trybie 64 bitowym oraz 32 bitowym.
4. Serwer map musi umożliwiać transformację współrzędnych w czasie rzeczywistym,
dla WMS i WFS, dla układów współrzędnych określonych kodem EPSG, na
podstawie wbudowanej bazy układów współrzędnych zwierającej, co najmniej układy:
a. 1965 (wszystkie strefy),
b. 2000 (wszystkie strefy),
c. 1992,
d. UTM,
e. Google Mercator (EPSG:900913),
f. WGS 84 (EPSG:4326).
5. Serwer usług danych przestrzennych zapewni obsługę standardów OGC:
a. WFS 1.0, 1.1, 2.0
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b. WMS 1.1.1, 1.3,
c. WMTS 1.0.0,
d. WCS 1.0.0, 1.1.1
e. TMS 1.0.0
f. WMS-C 1.1.1
g. SLD 1.0,
h. Filter Encoding Implementation Specification w wersji 1.1.
6. Serwer map musi umożliwiać generowanie map poprzez standard WMS co najmniej w
formatach:
a. JPEG,
b. GIF,
c. PNG,
d. PDF,
e. SVG,
f. KML,
g. GeoRSS.
h. Serwer map musi serwować dane przez WFS, co najmniej w następujących
formatach:
i. GML (2.1.2 i 3.1.1),
j. GeoJSON,
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k. Shapefiles.
7. Serwer map musi mieć możliwość stosowania w wygenerowanych przez WMS
mapach anti-aliasingu.
8. Serwer map musi umożliwiać zdefiniowanie szablonu treści danych opisowych
obiektów uzyskiwanych metodą GetFeatureInfo zgodną ze standardem WMS.
Szablony treści atrybutów powinny być definiowane dla wszystkich warstw lub dla
jednej warstwy.
9. Serwer zapewni narzędzia do tworzenia kafelków dla dowolnych skal i układów
odniesienia. Narzędzia z poziomu interfejsu graficznego będą umożliwiały:
a. tworzenie kafelków dla nowego poziomu skalowego dodanego do istniejących
poziomów,
b. aktualizacją kafelków dla zadanego obszaru (w tym nieregularnego poligonu).
10. Serwer map musi współpracować z komponentem mapowym.
KOMPONENT MAPOWY
WYMAGANIA OGÓLNE
1. Komponent mapowy musi posiadać możliwość wyświetlania danych przestrzennych,
udostępnianych przez serwer map.
2. Komponent mapowy jest aplikacją klienta do wyświetlania map, działającym z
poziomu przeglądarki internetowej, który jest uruchamiany z poziomu:
a. modułów Dziedzinowych Systemu,
b. Geoportalu Intranet (back-office Systemu), prezentując aktualne dane w
postaci map tematycznych, zawarte w modułach Dziedzinowych Systemu,
c. Geoportalu Internet (front-office Systemu), prezentując dane publiczne z
modułów Dziedzinowych Systemu.
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3. Komponent mapowy musi umożliwiać tworzenie dynamicznych map tematycznych,
których wygląd zmienia się wraz ze zmianą wartości prezentowanych danych –
atribiute based symbology.
4. Mapa tematyczna musi być wyświetlana z wykorzystaniem standardu WMS i WFS.
5. Komponent mapowy musi umożliwiać prezentację dynamicznych etykiet obiektów.
6. Komponent mapowy musi umożliwiać prezentację atrybutów obiektów, z
wykorzystaniem metody GetFeatureInfo opisanej w standardzie WMS.
7. W powyższym przypadku, gdy Użytkownik posiada uprawnienia dostępu do modułu
dziedzinowego, musi on posiadać możliwość podglądu szczegółowych informacji w
Systemie Dziedzinowym.
8. Komponent mapowy musi zapewniać możliwość podłączania plików rastrowych
(geotiff) z lokalnego dysku komputera.
9. Komponent mapowy musi zapewniać możliwość podczytywania wykazów punktów z
plików tekstowych ze współrzędnymi z lokalnego dysku komputera.
10. Komponent mapowy musi pozwalać na wyświetlanie map tematycznych na tle map
pochodzących od innych dostawców usług np. geoportal.gov.pl, google.maps. System
powinien zapewniać możliwość zmiany podkładu dla wybranej mapy tematycznej.
11. Komponent mapowy musi pozwalać na wykorzystanie własnych map tematycznych
Systemu jako tła dla innych map tematycznych.
12. Okno mapy musi zawierać informacje o prezentowanej skali mapy, wskazanych
współrzędnych x,y.
13. Komponent mapowy musi udostępniać funkcje, dotyczące:
a. nawigacji na mapie,
b. legendy mapy,
c. identyfikacji obiektów,
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d. lokalizowania,
e. pomiarów,
f. obsługi układów współrzędnych.
14. Funkcje nawigacji na mapie:
a. przesuwanie,
b. powiększanie/pomniejszanie (przyciski i kółko myszy), także z możliwością
powiększania do miejsca wskazanego kursorem na mapie,
c. powiększanie prostokątem (funkcjonalność możliwa również przy użyciu
klawiatury – np. poprzez wciśnięcie klawisza SHIFT i narysowaniu na mapie
prostokąta),
d. maksymalne oddalenie.
15. Funkcje legendy mapy:
a. wyświetlanie legendy mapy (wykazu warstw i kategorii), w postaci
hierarchicznego drzewa (tree view) , którego poszczególne gałęzie posiadają
ikony graficzne odpowiadające stylem obiektom prezentowanym na mapie i
mogą być zwijane i rozwijane.
b. włączanie i wyłączanie widoczności warstw i kategorii,
c. wyszarzanie nazw niewidocznych w danej skali warstw i kategorii.
16. Funkcje w zakresie identyfikacji obiektów:
a. możliwość przeglądania atrybutów obiektów wskazanych kursorem,
b. możliwość przeglądania atrybutów kilku obiektów, znajdujących się pod
wskazanym kursorem.
17. Funkcje lokalizowania:
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a. wyszukiwanie poprzez podanie współrzędnej w układzie geograficznym i
2000,
b. wyszukiwanie poprzez podanie numeru działki z EGiB,
c. wyszukiwanie poprzez podanie numeru adresowego z EMUiA.
18. Funkcje pomiarów na mapie:
a. pomiar odległości – możliwość pomiaru linii w metrach; wyświetlanie na
mierzonym odcinku miar pośrednich oraz miary końcowej,
2

b. pomiar powierzchni – możliwość pomiaru powierzchni w m .
19. Funkcje w zakresie obsługi układów współrzędnych:
a. płynne (podczas ruchu myszą nad mapą) wyświetlenie współrzędnych kursora,
b. możliwość zmiany układu w jakim wyświetlane są współrzędne (z układu
geograficznego na układ 2000 i odwrotnie).
WYMAGANIA DOTYCZĄCE EYDCJI DANYCH GRAFICZNYCH
1. Komponent mapowy musi umożliwiać tworzenie punktowych, liniowych i
obszarowych obiektów przestrzennych i ich edycję.
2. Edycja obiektów przestrzennych polega na:
a. edycji geometrii obiektów poprzez dodawanie nowych węzłów, usunięcie
istniejących węzłów, modyfikację współrzędnych istniejących węzłów.
b. edycji atrybutów obiektów.
3. Wybór obiektu do edycji na mapie powinien być możliwy poprzez jednokrotne
kliknięcie obiektu na mapie. W sytuacji, gdy w danym punkcie znajduje się kilka
obiektów, Użytkownik powinien posiadać możliwość wyboru obiektu do edycji.

42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer Zamówienia: IZ.271.1.2015

Nazwa zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko”

4. W trakcie rysowania obiektów przestrzennych Użytkownik powinien posiadać
możliwość przesuwania okna mapy, jego powiększania i pomniejszania.
5. Położenie punktów obiektu przestrzennego powinno być możliwe poprzez:
a. klikanie kolejnych punktów w oknie mapy (digitalizacja)
b. rysowanie z wykorzystaniem wcześniej wczytanego wykazu współrzędnych
wierzchołków (pikiet)
c. wyznaczenie ich położenia konstrukcyjnie.
6. W trakcie rysowania obiektów przestrzennych, Użytkownik powinien posiadać
możliwość:
a. włączania i wyłączania warstw mapy,
b. określania przyciągania kursora do punktów charakterystycznych wektora
(snapowanie).
7. Snapowanie powinno być możliwe do:
a. krawędzi obiektu,
b. załamania obiektu,
c. punktu końcowego obiektu.
8. Wybór obiektu przestrzennego do rysowania powinien umożliwiać automatyczne
odczytanie konfiguracji lokalizacji warstw i ustawień przyciągania do nich kursora.
9. Edycja wspólnych węzłów obiektów przestrzennych (np. dwa obszary przylegające do
siebie), powinna umożliwiać aktualizację geometrii tych obiektów.
10. W trakcie rysowania powinny być dostępne narzędzia konstrukcyjne.
11. Narzędzie konstrukcyjne powinno umożliwiać wyznaczenie położenia kolejnego
punktu na podstawie wprowadzonych przez operatora wartości kątów, odległości i/lub
relacji przestrzennych w stosunku do innych elementów geometrycznych:
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a. wyznaczenie położenia kolejnego punktu w zadanej odległości i kierunku do
danego.
b. wyznaczenie położenia kolejnego punktu w zadanej odległości i pod
określonym kątem w stosunku do ostatnio zdigitalizowanego odcinka.
c. wyznaczenie położenia kolejno digitalizowanego punktu na prostopadłej do
wskazanego odcinka.
d. wyznaczenie położenia kolejno digitalizowanego punktu na prostopadłej do
wcześniej zdigitalizowanego odcinka.
e. wyznaczenie położenia kolejno digitalizowanego punktu na równoległej do
wskazanego odcinka.
f. wyznaczenie położenia kolejno digitalizowanego punktu na podstawie
odległości, od wybranego punktu początkowego, mierzonej wzdłuż wybranego
odcinka i odległości mierzonej po prostopadłej do wybranego odcinka.
g. wyznaczenie położenia kolejno digitalizowanego punktu na podstawie
odległości, od dwóch różnych wybranych punktów.
12. Podczas digitalizacji powinna istnieć możliwość wyboru i zmiany, narzędzia
konstrukcyjnego, służącego do wyznaczenia położenia kolejnego punktu na podstawie
konstrukcji geometrycznej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONFIGURACJI KOMPONENTU MAPOWEGO
1. Komponent mapowy musi posiadać moduł administracyjny, umożliwiający jego
konfigurację.
2. Funkcje administracyjne związane z konfiguracją komponentu mapowego muszą
polegać na definiowaniu map wyświetlanych przez ten komponent, co najmniej w
zakresie konfiguracji: legendy, kategorii, warstw, użytej stylistyki, lokalizowalności
warstw, snapowalności warstw oraz widoczności warstw, etykiet.
3. Stylistyka obiektów musi być przechowywana w formacie SLD zawierającego
definicję styli warstw serwowanych przez usługę.
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4. Administrator komponentu mapowego musi posiadać możliwość definiowania
uprawnień dostępu Użytkowników do zdefiniowanych map.
5. Moduł administracyjny komponentu mapowego musi być zintegrowany z modułem
administracyjnym, Systemu a dane konfiguracyjne muszą być przechowywane w
bazie danych.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYDRUKÓW I ICH KONFIGURACJI
1. System musi zapewniać pełną konfigurowalność wydruków przez administratora, w
zakresie:
a. stylistyki obiektów prezentowanych na wydrukach,
b. szablonów wydruków.
2. System musi zapewniać automatyczną redakcję map, przeprowadzaną podczas
generowania wydruku.
3. Automatyczna redakcja ma polega
4. na:
a. nadaniu właściwej stylistyki drukowanych obiektów,
b. właściwym opisaniu na mapie drukowanych obiektów przestrzennych
(etykietowanie obiektów),
5. Nadanie właściwej stylistyki drukowanych obiektów musi być realizowane z
wykorzystaniem standardu SLD.
6. Opisy obiektów przestrzennych na mapie muszą być automatycznie umieszczane na
mapie tak, aby etykiety nie nachodziły na siebie. Jeśli dana etykieta musi zostać
odsunięta od obiektu w celu zapewnienia czytelności, System powinien automatycznie
dodawać do etykiety odnośnik, łączący etykietę z obiektem.
7. System powinien umożliwiać poprawę/korektę automatycznie umieszczonych etykiet.
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8. System musi zapewniać automatyczne obracanie etykiet, w sytuacji, gdy jest
wymagane ich zorientowanie do krawędzi wydruku, z automatycznym
rozmieszczaniem etykiet tak aby nie nachodziły na siebie.
9. Drukowanie mapy polega na:
a. wybraniu szablonu wydruku
b. umieszczeniu na mapie jednej lub wielu kartek, symbolizujących obszar
wydruku dla wybranego szablonu.
c. określeniu skali i kąta obrotu wydruku. Kąt obrotu może być określony
poprzez wskazanie kartki na mapie, symbolizującej obszar wydruku i jej
przekręcenie.
d. wydrukowaniu map.
10. Użytkownik powinien posiadać możliwość wykorzystania podczas przygotowywania
wydruków różnych szablonów wydruków.
11. Zbiór warstw do wydrukowania powinien być pobierany automatycznie z konfiguracji
legendy mapy. Włączenie lub wyłączenie warstwy w legendzie mapy, powinno
powodować automatyczne włączenie lub wyłączenie danej warstwy do drukowania.
12. Szablon wydruku musi zawierać takie parametry jak: informacje o opisach na
wydruku, wielkości marginaliów, dostępne skale wydruku, strzałce północy,
legendzie.
13. Moduł administracji wydrukami musi być zintegrowany z modułem
administracyjnym, Systemu a dane konfiguracyjne muszą być przechowywane w
bazie danych.
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OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH
WYMAGNIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH
1. Systemy Dziedzinowe muszą umożliwiać bezpieczne i zgodne z przepisami obowiązującego
prawa, prowadzenie rejestrów publicznych według stanu prawa z dnia odbioru z
zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby przepisy prawa zmieniły się w ciągu 60 dni przed
odbiorem Systemu w sposób, który nie był możliwy do przewidzenia wcześniej i powodował
konieczność zmian w Systemie informatycznym, to jego dostosowanie do tych nowych
przepisów zostanie wykonane w ramach gwarancji.
2. Podstawą dla realizacji Systemów Dziedzinowych muszą być wymagania zawarte w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów teleinformatycznych
3. Wymaga się od Wykonawcy stosowania jednolitej konwencji rozwiązań Systemów
Dziedzinowych, w szczególności stosowania wzorców architektonicznych - komponenty tego
samego typu muszą być implementowane w ten sam sposób (poprzez użycie tego samego
wzorca).
4. Systemy Dziedzinowe muszą być wyposażone, mechanizmy uniemożliwiające wpisywanie
nieprawidłowych danych, w szczególności muszą, tam gdzie jest to możliwe, weryfikować
poprawność wprowadzonych danych w danym polu a także zależności pomiędzy innymi
polami. W przypadku wpisania niewłaściwych danych Systemy Dziedzinowe muszą
zaznaczać te dane i informować Użytkownika o błędzie.
5. Systemy Dziedzinowe nie mogą ograniczać możliwości skalowalności infrastruktury
sprzętowej.
6. Systemy Dziedzinowe muszą działać w środowiskach 32 i 64 bitowych.
7. Systemy Dziedzinowe muszą zapewniać bezpieczeństwo przesyłanych danych (przesyłanie
danych z użyciem protokołu SSL od wersji 2.0).
8. Systemy Dziedzinowe muszą mieć postać komponentową, w której współdziałające
komponenty komunikują się za pomocą uznanych, otwartych standardów, takich jak Web
Services czy dokumenty XML.
9. Systemy Dziedzinowe muszą zapewniać zaszyfrowaną transmisję danych między stacją
kliencką a serwerem.
10. Systemy Dziedzinowe muszą uwzględniać możliwość ulokowania Użytkowników w różnych
siedzibach i konieczność komunikacji Użytkowników z Systemem dziedzinowym za
pośrednictwem dedykowanego łącza VPN.
11. Systemy Dziedzinowe muszą współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, w tym drukarki
(lokalne, sieciowe), skanery (lokalne, sieciowe), kserokopiarki, faksy itp. i umożliwiać m.in. :
a. wydruk przygotowanych dokumentów;
b. wydruk zeskanowanych załączników;
c. wydruk raportów;
d. wydruk mapy zawierającej elementy wniesione przez operatorów Systemów Dziedzinowych.
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12. Systemy Dziedzinowe muszą umożliwiać tworzenie i modyfikację słowników przez
uprawnionego Użytkownika.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW
DZIEDZINOWYCH
1. System musi zapewniać współdziałanie Systemów Dziedzinowych, osiągane poprzez:
a. ich jednolitość, rozumianą jako stosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur do
ich budowy,
b. ich zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do
ich wspólnego użytkowania.
2. System musi zapewniać współdziałanie, o którym mowa w pkt 1, na poziomie:
a. organizacyjnym, gwarantującym:
2.a.i.
zapewnienie dostępu do aktualnych danych dla potrzeb
Zamawiającego,
2.a.ii.
przepływ informacji pomiędzy jednostkami Zamawiającego,
2.a.iii.
standaryzację i ujednolicenie procedur administracyjnych
Zamawiającego,
b. semantycznym, gwarantującym:
2.b.i.
stosowanie jednolitych i zgodnych modeli danych Systemów
Dziedzinowych,
2.b.ii.
wzajemną referencyjność Systemów Dziedzinowych,
c. technologicznym, gwarantującym:
2.c.i.
jednolitość zastosowanych rozwiązań technologicznych
Systemów Dziedzinowych,
2.c.ii.
neutralność technologiczną Systemów Dziedzinowych.
3. Architektura Systemu musi pozwalać na wzajemne udostępnianie online danych pomiędzy
Systemami dziedzinowymi, tak, aby nie kopiować i nie powielać zasobów utrzymywanych
przez poszczególne Systemy Dziedzinowe, a tym bardziej uniknąć ich wielokrotnego i
kosztownego opracowywania, a jednocześnie zapewnić ich wiarygodność i aktualność.
4. Architektura Systemu musi zapewnić wzajemną referencyjność danych i usług Systemów
Dziedzinowych, pozwalać tworzyć relacje pomiędzy obiektami znajdującymi się w różnych
Systemach Dziedzinowych, aby dostęp do określonych obiektów Systemu możliwy był z
poziomu obiektów z nimi powiązanych.
5. Wymiana danych pomiędzy Systemami dziedzinowymi musi odbywać się przez bezpośrednie
odwołanie się do danych referencyjnych, przez System inicjujący wymianę.
6. Architektura Systemów Dziedzinowych musi zapewniać interoperacyjne wykorzystanie
danych i informacji dzięki standaryzacji modelu danych i ich wymiany, ujednoliconym eusługom oraz opisowi poszczególnych zasobów (metadane). Standaryzacja musi odbywać się
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa polskiego lub Unii Europejskiej. W
przypadku braku regulacji prawnych i norm krajowych lub unijnych, należy zastosować
uznawane w kraju i Unii Europejskiej standardy międzynarodowe.
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7. Systemy Dziedzinowe musi być zrealizowane zgodnie z dyrektywą INSPIRE i Ustawą z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, a w szczególności musi pozwalać
na wzajemne udostępnianie usług danych przestrzennych (np. WMS). Jednocześnie Systemy
Dziedzinowe będą wykorzystywały zasoby danych i usług danych przestrzennych
udostępnianych przez inne zobowiązane do tego podmioty.
8. Format zapisu danych musi zapewniać interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych
m. in. poprzez stosowanie otwartych i jawnych formatów zapisu danych przestrzennych
zgodnie z normą PN-EN-ISO 19125-2 - Informacja geograficzna – Środki dostępu do
obiektów prostych (odpowiednik - Standard OGC: OpenGIS Simple Features - SQL - Types
and Functions), gwarantującą neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i
specyfikacji zapisu danych przestrzennych w Systemie.
9. Systemy Dziedzinowe muszą posiadać możliwość wymiany informacji z innymi Systemami,
zgodnie z określonymi w przepisach standardami wymiany danych: GML, XML i innymi
normami.
10. W celu zapewnienia identyfikacji podmiotowej i przedmiotowej, Systemy Dziedzinowe
muszą być zintegrowane z następującymi zbiorami danych referencyjnych:
a. ewidencją gruntów i budynków,
b. ewidencją miejscowości, ulic i adresów.
WYMAGANIA W ZAKRESIE INTERFEJSU SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH
1. Systemy Dziedzinowe muszą mieć charakter usługowy, zapewniający:
a. interfejsy kontekstowe, zorientowane na procesy, uzależnione od uprawnień nadanych
Użytkownikowi i aktualnego stanu baz danych,
b. możliwość kontekstowego uruchomienia interfejsów wielu Systemów Dziedzinowych, w
sytuacji, gdy ich dane są ze sobą powiązane, a ich obsługa wymaga dostępu do danych
zawartych w innym Systemie dziedzinowym
c. standaryzację interfejsów gwarantującą ich spójność, tak, aby typowe przypadki użycia we
wszystkich Systemach Dziedzinowych zrealizowane były w identyczny sposób.
2. Ze względu na ergonomię interfejsu Użytkownika, menu kontekstowe Systemu
dziedzinowego musi umożliwiać szybkie uruchomienie najczęściej wykorzystanych funkcji.
3. System dziedzinowy musi dostosowywać zawartość menu kontekstowego w zależności od
typu obiektu i etapu procedowania.
4. Użytkownik Systemu dziedzinowego musi posiadać możliwość korzystania ze wszystkich
funkcjonalności, które są dla niego udostępnione zgodnie z przypisanymi mu uprawnieniami.
5. Dla Użytkownika muszą być widoczne tylko te funkcjonalności, do których ma dostęp,
funkcjonalności nieaktywne, muszą być dla niego niewidoczne.
6. System musi zapewniać prowadzenie Systemów Dziedzinowych z poziomu zintegrowanych,
standardowych interfejsów:
a. opisowego (listy, zestawienia, formularze, tabele, zakładki), który umożliwia prowadzenie,
przeglądanie i analizę relacyjnych baz danych z poziomu, którego Użytkownik ma możliwość
uruchomienia interfejsu graficznego,
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b. graficznego, w którym dane prezentowane są w postaci mapy i który w zakresie przeglądania
danych i ich prostej analizy jest zbliżony funkcjonalnością do klasycznych aplikacji GIS typu
desktop i z jego poziomu, którego Użytkownik ma możliwość uruchomienia interfejsu
opisowego.
7. Interfejs Użytkownika końcowego musi być polskojęzyczny. Zamawiający oczekuje
polskiego interfejsu Użytkownika także w odniesieniu do modułów administratorskich chyba,
że wykorzystane rozwiązania firm trzecich to uniemożliwiają.
WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJI RAPORTOWANIA SYSTEMÓW
DZIEDZIONOWYCH
1. Systemy Dziedzinowe muszą posiadać możliwość tworzenia raportów – sformatowanych
wyników zapytania do bazy danych, działających w trybie on-line.
2. Moduł raportów musi działać na danych Systemów Dziedzinowych w trybie on-line.
3. Użytkownicy powinni mieć możliwość zmiany zawartości i wyglądu raportu poprzez
włączenie lub wyłączenie wyświetlania treści wybranej kolumny, zastosowanie filtrów,
podświetlenia, sortowanie, definiowanie sposobu podziału na strony, agregowanie danych,
wykorzystanie wykresów, grupowanie rekordów, wyliczanie wartości wyświetlanych w
raporcie na podstawie wartości z innych kolumn.
4. Użytkownik powinien móc określić liczbę rekordów wyświetlanych na stronie raportu.
5. Użytkownik powinien mieć możliwość wybrania kolumn, których treść ma być wyświetlana
w raporcie i określić kolejność ich wyświetlania.
6. Użytkownik powinien mieć możliwość ukrywania i ponownego wyświetlania, treści wybranej
kolumny raportu.
7. Użytkownik powinien mieć możliwość określenia zawartości raportu poprzez zdefiniowanie
filtra wyszukiwania, to znaczy określenie warunku, który musi spełniać treść wyświetlanych
rekordów.
8. Użytkownik powinien posiadać możliwość zdefiniowania filtra wyszukiwania dla każdej z
wybranych kolumn, przy użyciu standardowych operatorów baza danych (=, !=, not in,
between), znaku globalnego (%) i wprowadzeniu odpowiedniego wyrażenia.
9. Użytkownik powinien posiadać możliwość zdefiniowania filtra wyszukiwania poprzez
wpisanie złożonego zapytania SQL.
10. Użytkownik powinien móc wyłączyć, ponownie włączyć, usunąć zdefiniowany filtr
wyszukiwania.
11. Powinna istnieć możliwość ograniczenia treści raportu do rekordów związanych z obiektami
znajdującymi się we wskazanym na mapie obszarze.
12. Powinna istnieć możliwość prezentacji na mapie obiektów odpowiadających rekordom
zawartym w raporcie.
13. Użytkownik powinien mieć możliwość sortowania treści raportu według wybranych kolumn:
rosnąco lub malejąco.
14. Użytkownik powinien mieć możliwość wyróżnienia w dynamicznym raporcie, kolorem,
rekordów, których zawartość spełnia zdefiniowane przez Użytkownika kryteria.
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15. Powinna istnieć możliwość wybrania dla wyróżnienia koloru tła oraz koloru tekstu.
16. Powinna istnieć możliwość zdefiniowania wielu kryteriów wyróżniania i określenia
kolejności ich stosowania.
17. Powinna istnieć możliwość wyróżnienia całego rekordu lub pola odpowiadającego wybranej
kolumnie.
18. Powinna istnieć możliwość dodania do raportu kolumny, której wartość powstaje w wyniku
wykonania obliczeń w oparciu o wartości innych kolumn. Obliczenia powinny móc
wykorzystywać działania arytmetyczne oraz standardowe funkcje bazy danych.
19. Użytkownik powinien mieć możliwość podziału treści raportu na grupy. Podział na grupy
powinien następować w oparciu o treść wybranej kolumny lub wielu wybranych kolumn.
20. Powinna istnieć możliwość prezentacji w raporcie zagregowanych danych wyliczonych w
oparciu o dane grup rekordów, na które może być podzielony raport. Agregacja powinna móc
wykorzystywać operacje: sumowania, obliczania wartości średniej, określenia liczby
rekordów, określenia wartości minimalnej, określenia wartości maksymalnej, obliczenie
mediany.
21. Powinna istnieć możliwość prezentacji w raporcie wykresu wykonanego na podstawie danych
wyświetlanych w nim rekordów.
22. Powinna istnieć możliwość prezentacji wykresów liniowych, kołowych, słupkowych
(pionowych i poziomych).
23. Powinna istnieć możliwość wybrania kolumn z wartościami do wykonania wykresu.
24. Powinna istnieć możliwość wybrania kolumn z etykietami do wyświetlenia na wykresie.
25. Użytkownik powinien mieć możliwość zapamiętania w Systemie skonfigurowanego przez
siebie raportu. Powinna istnieć możliwość nadania mu nazwy, określenia czy ma być
dostępny publicznie i opisania go.
26. Powinna istnieć możliwość zapisania raportu w postaci pliku w jednym z formatów: tekstowy
z polami oddzielonymi przecinkami (CSV), HTML, Microsoft Excel (XLS), Adobe Portable
Document Format (PDF) lub Microsoft Word Rich Text Format (RTF).
27. Użytkownik powinien móc skorzystać z subskrypcji raportu, to znaczy otrzymywania jego
wersji HTML, za pośrednictwem e-mail, w ustalonych interwałach czasu. Powinna istnieć
możliwość określenia jednego lub wielu adresów, na które wysyłane będą raporty,
częstotliwości przesyłania raportów oraz początku i końca okresu subskrypcji.
28. Powinna istnieć możliwość przywrócenia standardowych ustawień raportu.
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WYMAGANIA
DZIEDZINOWEGO

FUNKCJONALNE

OPROGRAMOWANIA

REJESTR INTERESANTÓW
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. w przypadku, gdy Interesant jest właścicielem nieruchomości System powinien
pozwalać na pobranie danych Interesanta z danych EGiB,
b. określanie adresu Interesanta z wykorzystaniem danych EMUiA,
c. określanie adresu Interesanta z wykorzystaniem danych TERYT.
2. Rejestr Interesantów musi być słownikiem przechowującym informacje o podmiotach,
które występują w rejestrach i ewidencjach Systemu.
3. Rejestr Interesantów musi zapewnić mechanizmy kontroli uniemożliwiające
wprowadzanie danych niespójnych, niepełnych, powielonych (np. wielokrotne
występowanie tego samego interesanta).
4. Na poziomie danego rejestru interesant musi występować, jako wnioskodawca,
inwestor, projektant itp.
5. Rejestr Interesantów musi zapewniać przechowywanie pełnej historii zmian danych o
interesancie.
6. Wpisy dotyczące interesantów przechowywane w rejestrach muszą posiadać charakter
historyczny. Aktualizacja danych interesanta, który został dowiązany do danej pozycji
rejestrowej, nie może powodować jego aktualizacji w tym rejestrze.
7. Rejestr Interesantów musi przechowywać następujące dane:
a. Typ podmiotu (osoba fizyczna, instytucja)
b. Dla osoby fizycznej:
7.b.i.

Imię i Nazwisko
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7.b.ii.

Imię drugie

7.b.iii. Imię ojca i matki
7.b.iv.

Określenie płci

7.b.v.

Obywatelstwo

7.b.vi.

PESEL

7.b.vii. Dokument tożsamości
7.b.viii. NIP (opcjonalnie)
7.b.ix.

Numer telefonu stacjonarnego

7.b.x.

Numer telefonu komórkowego

7.b.xi.

Adres email

7.b.xii. Kraj
7.b.xiii. Miejscowość
7.b.xiv. Kod pocztowy
7.b.xv. Ulica
7.b.xvi. Numer budynku i lokalu
c. Dla instytucji:
7.c.i.

Pełna nazwa

7.c.ii.

Skrócona nazwa

7.c.iii.

NIP
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7.c.iv.

REGON

7.c.v.

Numer telefonu stacjonarnego

7.c.vi.

Numer telefonu komórkowego

7.c.vii. Numer faksu
7.c.viii. Adres email
7.c.ix.

Kraj

7.c.x.

Miejscowość

7.c.xi.

Kod pocztowy

7.c.xii. Ulica
7.c.xiii. Numer budynku i lokalu
8. System musi zapewniać przeszukiwanie bazy interesantów według dowolnych
atrybutów.
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. zapewniać import danych EGiB w formacie SWDE.
b. zapewniać integrację z ewidencją miejscowości ulic i adresów, w zakresie
możliwości wyszukiwania danych EGiB na podstawie danych adresowych
pochodzących z EMUiA.
2. System musi zapewnić dostęp do danych EGiB, w tym:
a. dostęp do zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków dla celów
informacyjnych, z możliwością ich przeszukiwania, z uwzględnieniem
kryteriów przedmiotowych i podmiotowych oraz filtrów przestrzennych
(zawężenie wyszukiwania do określonego obszaru/ linii/bufora na mapie).
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b. wizualizację wyszukanych danych EGiB na mapie,
c. prezentację przekrojowych analiz w postaci map tematycznych, np. mapa
struktury własności, mapa użytkowania terenu,
d. generowanie wypisu dla celów informacyjnych, zawierającego odpowiednią
klauzulę,
e. generowanie wyrysu dla celów informacyjnych, wraz z jego automatyczną
redakcją, zawierającego odpowiednią klauzulę użycia:
3. System musi zapewnić powiązanie danych EGiB (przedmiotowych i podmiotowych) z
danymi w rejestrach i ewidencjach w sytuacji, gdy dane te są ze sobą powiązane.
4. Powiązanie danych w EGiB z danymi w rejestrach i ewidencjach musi uwzględniać
fakt, że dane dotyczące EGiB są aktualne na dzień dokonania wpisu w danym
rejestrze. Późniejsza aktualizacja danych EGB nie może powodować utraty tego
powiązania.
5. Wybór danych EGiB, do których odnoszą się dane w rejestrze musi być zapewnione
poprzez:
a. ich określenie na podstawie dowolnych atrybutów przedmiotowych i
podmiotowych,
b. ich określnie na podstawie obszaru/linii/bufora na mapie,
c. ich określenie poprzez wczytanie działek z pliku tekstowego.
6. System musi zapewniać dostęp do danych EGiB z poziomu rejestrów i ewidencji, w
sytuacji, gdy dane te są ze sobą powiązane:
a. relacją atrybutową,
b. relacją przestrzenną.
7. System musi zapewniać możliwość lokalizacji danych zgromadzonych w rejestrach i
ewidencjach na mapie w sytuacji, gdy istnieje powiązanie tych danych z danymi
EGiB.
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8. System musi zapewnić możliwość wyszukiwania danych zgromadzonych w rejestrach
i ewidencjach z poziomu interfejsu opisowego, poprzez podanie atrybutów
wyszukiwanej działki, w sytuacji, gdy istnieje powiązanie tych danych z działkami
ewidencyjnymi.
9. System musi zapewnić możliwość wyszukiwania danych zgromadzonych w rejestrach
i ewidencjach z poziomu interfejsu graficznego, poprzez wskazanie obszaru
wyszukiwania na mapie, w sytuacji, gdy istnieje powiązanie tych danych z działkami
ewidencyjnymi.
EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI ULIC I ADRESÓW
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. zapewniać powiązanie numeru adresowego z działką ewidencyjną.
b. zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie określania
podmiotów będących stroną w postępowaniu o nadanie numeru adresowego.
2. System musi zapewniać import i eksport plików GML zawierających dane EMUiA.
3. System musi przechowywać historię przetwarzanych danych.
4. System musi zapewniać archiwizację danych adresów i ulic, z możliwością
wyświetlenia mapy historycznej prezentującej stan bazy danych EMUiA na dany
dzień.
5. System musi umożliwiać rezerwację numerów adresowych (numery planowane)
6. System musi umożliwiać obsługę spraw związanych z nadaniem numeru adresowego,
w tym:
a. rejestrację wniosków o nadanie numeru adresowego, wraz z danymi
dotyczącymi działek ewidencyjnych pochodzących z formularza wniosku,
b. tworzenie, prowadzenie i edycję spraw o nadanie numeru adresowego i ich
statusów (w toku, zakończona).

56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer Zamówienia: IZ.271.1.2015

Nazwa zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko”

c. przejęcie zarezerwowanego numeru adresowego, jeśli dotyczy on działki,
będącej przedmiotem sprawy,
d. automatyczne
generowanie
dokumentów
związanych
(zawiadomienia i decyzje) wraz z załącznikiem graficznym.

ze

sprawą

7. System musi zapewnić dostęp do danych EGiB, powiązanych z danym numerem
adresowym.
8. System musi posiadać funkcje kontroli informujące o niespójnościach dotyczących
numerów adresowych znajdujących się bazie danych EMUiA a danymi dotyczącymi
adresów znajdującymi się w bazie danych EGiB.
9. System musi zapewnić integrację danych EMUiA z rejestrami i ewidencjami poprzez
wykorzystanie danych adresowych, jako słownika danych adresowych dla potrzeb
prowadzenia rejestrów i ewidencji np. określenie adresu zabytku w ewidencji
zabytków.
10. System musi umożliwiać powiązanie danych zawartych w rejestrach i ewidencjach z
danymi adresowymi, poprzez wybór:
a. numerów adresowych z listy,
b. numerów adresowych z mapy.
11. Odniesienie przestrzenne danych zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach do
numerów adresowych musi uwzględniać fakt, że dane dotyczące tych adresów są
aktualne na dzień dokonania wpisu w rejestrze. Późniejsza aktualizacja danych
EMUiA nie może powodować utraty powiązania z pierwotnym numerem adresowym,
do którego nastąpiło powiązanie w rejestrze.
12. System musi zapewniać możliwość lokalizacji danych zgromadzonych w rejestrach i
ewidencjach na mapie w sytuacji, gdy istnieje powiązanie tych danych z danymi
EMUiA.
13. System musi zapewnić możliwość wyszukiwania danych zgromadzonych w rejestrach
i ewidencjach z poziomu interfejsu opisowego, poprzez podanie atrybutów numeru
adresowego, w sytuacji, gdy istnieje powiązanie danych w rejestrach z danymi
adresowymi..
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14. System musi zapewnić możliwość wyszukiwania danych zgromadzonych w rejestrach
i ewidencjach z poziomu interfejsu graficznego, poprzez wskazanie obszaru
wyszukiwania na mapie, w sytuacji, gdy istnieje powiązanie tych danych z numerami
adresowymi.
EWIDENCJA NIERUCHOMOŚCI
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. zapewniać integrację z EGiB w zakresie:
1.a.i.
określania danych przedmiotowych i podmiotowych ewidencji
nieruchomości na podstawie danych EGiB,
1.a.ii.

kontroli spójności ewidencji nieruchomości z EGiB,

1.a.iii. automatycznej aktualizacji danych przedmiotowych i
podmiotowych ewidencji nieruchomości na podstawie zmian w danych
EGiB,
1.a.iv. automatycznej aktualizacji kart opłat na podstawie zmian
danych w EGiB.
b. zapewniać integrację z EMUiA w zakresie określania adresów nieruchomości.
c. zapewniać integrację z Rejestrem Planów Przestrzennych w zakresie:
1.c.i.

określenia funkcji planistycznych nieruchomości,

1.c.ii. dostępu do szczegółowych danych planistycznych dotyczących
nieruchomości,
1.c.iii. możliwości wyszukiwania nieruchomości z uwzględnieniem
funkcji planistycznych (np. działki, których jedynym właścicielem jest
gmina przeznaczonych w miejscowym planie pod usługi).
d. zapewniać integrację z ewidencją zabytków w zakresie:
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1.d.i.
powiązania danych dotyczących nieruchomości z ewidencją
zabytków,
1.d.ii.

możliwości wyszukiwania nieruchomości będącego zabytkiem.

e. zapewniać integrację z ewidencją dróg, w zakresie określenia działek
ewidencyjnych znajdujących się pod drogami publicznymi.
2. System musi umożliwiać prowadzenie:
a. zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
b. gminnych zasobów nieruchomości,
c. powiatowych zasobów nieruchomości,
d. wojewódzkich zasobów nieruchomości,
e. nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
f. sporządzania planów wykorzystania zasobu,
g. naliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
h. ewidencji nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością gmin, lecz
co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje potwierdzające nabycie
własności,
i. ewidencjonowania budynków i lokali.
3. System musi umożliwiać przechowywanie następujących informacji o nieruchomości:
a. data wprowadzenia i przyjęcia do zasobu,
b. oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków,
c. adres nieruchomości i jej położenie,
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d. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, a w przypadku braku
księgi wieczystej wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie praw do
nieruchomości,
e. powierzchnie nieruchomości
klasoużytków,

ze

wskazaniem

informacji

dotyczących

f. wielkość udziałów własności oraz innych form prawnych władania
nieruchomością,
g. wartość środka trwałego,
h. numer inwentarzowy,
i. wartość z operatu szacunkowego,
j. przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku
planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
k. kategoria drogi publicznej oraz jej numer,
l. wpis do rejestru zabytków wraz z numerem w rejestrze lub numeru karty w
wykazie nieruchomości do objęcia ochroną konserwatorską,
m. uzbrojenie nieruchomości w infrastrukturę techniczną
n. obiekty fizjograficzne na nieruchomości,
o. data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
p. opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
q. wymiarowanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
4. System musi umożliwiać przechowywanie danych pochodzących z księgi wieczystej
w zakresie:
a. oznaczenia numeru księgi wieczystej,
60
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer Zamówienia: IZ.271.1.2015

Nazwa zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko”

b. daty odpisu,
c. ujawnionego obszaru,
d. treści działów I, II, III i IV.
5. System musi umożliwiać przechowywanie następujących danych budynków:
a. adres,
b. oznaczenie Księgi Wieczystej,
c. powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia użytkowa,
d. funkcja użytkowa,
e. liczba kondygnacji,
f. rodzaj materiału ścian zewnętrznych,
g. rok zakończenia budowy.
6. System musi umożliwiać przechowywanie następujących danych lokali :
a. adres,
b. oznaczenie Księgi Wieczystej,
c. powierzchnia użytkowa,
d. funkcja użytkowa,
e. liczba izb,
f. powierzchnia, ilość i rodzaje pomieszczeń przynależnych.
7. System musi umożliwiać prowadzenie zintegrowanych z ewidencją nieruchomości
rejestrów:
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a. wycen,
b. przychodów,
c. kosztów,
d. obciążeń,
e. informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości,
f. informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych do
nieruchomości.
8. W zakresie obsługi opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd Systemu musi
umożliwiać:
a. dodawanie i edycje udziałów, bonifikat oraz umów (podstawa prawna, data
obowiązywania umowy, cel, wartość nieruchomości, stawka opłaty rocznej,
data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej, ustalenia dotyczące
zagospodarowania nieruchomości),
b. automatyczne naliczanie
nieruchomości,

opłat

na

podstawie

danych

z

ewidencji

c. automatyczna aktualizacją kart opłat na podstawie zamian w bazie danych
EGiB, z możliwością zatwierdzenia zmiany przez Użytkownika,
d. naliczanie bonifikat od opłat,
e. rozliczanie umów poprzez generowanie przypisów rocznych z możliwością
rozbicia na raty,
f. aktualizację opłat.
9. System musi umożliwiać generowanie:
a. raportów do formatu *.pdf, *.xls i *.docx,
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b. raportów szczegółowych i ogólnych obrazujących stan nieruchomości
wchodzących w skład zasobu nieruchomości: Skarbu Państwa, województwa,
powiatu i gminy ze wskazaniem: daty ostatniej aktualizacji danych
ewidencyjnych, daty sporządzenia raportu i daty, na którą przedstawiany jest
stan zasobu,
c. raportów szczegółowych i ogólnych z prowadzonej ewidencji gruntów
oddanych w użytkowanie wieczyste, ze wskazaniem: daty ostatniej aktualizacji
danych ewidencyjnych, daty sporządzenia raportu i daty, na którą przestawiany
jest stan zasobu,
d. raportów szczegółowych i ogólnych obrazujących wykazy zmian gruntowych
zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w zadanym
okresie czasu od - do,
e. raportów szczegółowych i ogólnych obrazujących nabycie lub zbycie
nieruchomości wchodzących w skład zasobu w zadanym okresie czasu od - do,
f. dokumentów (takich jak: zawiadomienie o opłacie, wezwanie do zapłaty,
wypowiedzenie opłaty),
g. raportów i zestawień dla działu księgowego lub organu nadrzędnego
obejmujących m. in. przychody z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały
zarząd.
h. raportów interaktywnych utworzonych przez Użytkownika Systemu na
potrzeby gospodarowania zasobami nieruchomości oraz możliwość ich zapisu
na dysku w postaci plików csv (*.xml) i *.html.
10. System musi przechowywać historię przetwarzanych danych, w zakresie:
a. danych przedmiotowych nieruchomości,
b. danych podmiotowych nieruchomości, w tym wielkości i rodzaju udziałów w
działkach,
c. kart opłat.
11. Historia przetwarzanych danych dotyczących nieruchomości musi być zrealizowana w
układzie jednostki rejestrowej gruntowej, w sposób umożliwiający automatyczne
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rozpoznawanie zmian przedmiotowych i podmiotowych EGiB, w danej jednostce
rejestrowej.
12. System musi umożliwiać analizę spójności danych EGiB oraz danych ewidencji
nieruchomości, z informacją dotyczącą zakresu różnic danych przedmiotowych i
podmiotowych w jednostce rejestrowej, wraz z możliwością automatycznej
aktualizacji tych zmian przez operatora, w zakresie ewidencji nieruchomości i kart
opłat.
13. System musi umożliwiać wprowadzenie zmian w ewidencji nieruchomości niezależnie
od zmian w EGiB.
14. System musi pozwalać na prezentację ewidencji nieruchomości na dowolną datę w
przeszłości z uwzględnieniem filtra przestrzennego (zaznaczenia obszaru na mapie).
15. System musi umożliwiać automatyczne naliczenie podatku od nieruchomości zgodne
z Ustawą o Podatkach i opłatach lokalnych oraz powinno uwzględniać:
a. powierzchnie nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
b. powierzchnie nieruchomości wydzierżawioną.
REJESTR OFERT INWESTYCYJNYCH
1. System musi zapewniać integrację z ewidencją nieruchomości, w zakresie określania
nieruchomości z tej ewidencji, będących przedmiotem sprzedaży.
2. System musi zapewniać obsługę procesów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w
tym:.
a. umożliwić tworzenie wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż,
oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użytkowanie,
b. umożliwić tworzenie i zapisywanie przez użytkowników własnych szablonów
publikacji wykazu,
c. umożliwić tworzenie ogłoszeń o przetargach oraz zapisywanie własnych
szablonów publikacji tych ogłoszeń,
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d. umożliwić przegląd historii nieruchomości ujętych w wykazach i ogłoszeniach
o przetargu.
3. System musi umożliwiać tworzenie przetargów przez bezpośrednie przejęcie
nieruchomości z wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz
dodawanie nieruchomości z ewidencji nieruchomości.
4. System musi umożliwiać przeprowadzenie całego procesu przetargu publicznego, tj.:
a. utworzenie wykazu nieruchomości do sprzedaży,
b. ogłoszenie przetargu pierwszego,
c. w razie konieczności utworzenie kolejnych przetargów.
5. System musi umożliwiać tworzenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do:
a. sprzedaży,
b. oddania w użytkowanie wieczyste,
c. oddania w najem,
d. oddania w dzierżawę,
e. oddania w użytkowanie.
6. System musi umożliwiać tworzenie grup nieruchomości, będących przedmiotem
sprzedaży w przetargach.
7. System musi umożliwiać tworzenie ofert inwestycyjnych z wykorzystaniem
szablonów wspomagających tworzenie nowych pozycji.

REJESTR PLANÓW PRZESTRZENNYCH
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
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a. zapewniać integrację z EGiB, w zakresie:
1.a.i.
dostępu do danych EGiB, znajdujących się w obszarze
planu/terenu planistycznego,
1.a.ii. wyszukiwania ustaleń planistycznych na podstawie danych
EGiB,
1.a.iii. generowania
dokumentów
z
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych,
1.a.iv. odniesienia przestrzennego decyzji lokalizacyjnych do działek
ewidencyjnych,
1.a.v.

dostępu do danych EGiB powiązanych z decyzją lokalizacyjną,

1.a.vi. wyszukiwania decyzji lokalizacyjnych poprzez podanie działek
ewidencyjnych.
1.a.vii. zapewniać integrację z EMUiA, w zakresie dostępu do danych
EMUiA, znajdujących się w obszarze planu/terenu planistycznego.
1.a.viii. zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie
określania podmiotów, którym wydawane są dokumenty planistyczne,
2. System powinien umożliwiać prowadzenie:
a. rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z jego
zmianami,
b. rejestru studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, wraz z jego zmianami,
c. rejestru wypisów i wyrysów.
3. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać
plany obowiązujące, nieobowiązujące, uchylone, projektowane a także zmiany planów
miejscowych.
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4. System musi umożliwiać rejestrowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w zakresie:
a. rejestracji planów miejscowych, w tym:
4.a.i.

zakresu przestrzennego planu miejscowego,
4.a.i.1.

atrybutów opisowych planu miejscowego, takich jak:

4.a.i.2.

dane TERYT,

4.a.i.3.
status
planu
(uchwalony,
obowiązujący, uchylony, projektowany)

4.a.ii.

obowiązujący,

4.a.i.4.

nazwa planu,

4.a.i.5.

inicjał planu,

4.a.i.6.

obszar sporządzenia i jego powierzchnia,

4.a.i.7.

data przystąpienia do sporządzenia,

4.a.i.8.

numer uchwały o przystąpieniu,

4.a.i.9.

data uchwalenia,

4.a.i.10.

data uchylenia,

4.a.i.11.

Wykonawca,

4.a.i.12.

projektant,

4.a.i.13.

skala opracowania.

nie

tekstu uchwały w postaci pliku w formacie *.pdf, *.xml,
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4.a.iii. załącznika graficznego do tekstu uchwały, w postaci pliku
rastrowego z georeferencją - wymagane jest automatyczne odniesie
przestrzenne rejestrowanych plików do mapy,
b. rejestracji przeznaczeń terenów w planach miejscowych, w tym:
4.b.i.

zakresu przestrzennego terenów,

4.b.ii.

ich symbolu literowego oraz numeru (oznaczenia na mapie),

4.b.iii. atrybutów funkcji głównych i funkcji towarzyszących
przeznaczenia terenów oraz ich opisów zgodnych z treścią uchwały,
4.b.iv.

powiązania z treścią uchwały w pliku XML.

5. System musi umożliwiać rejestrowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie:
a. rejestracji studium uwarunkowań i kierunków, w tym:
5.a.i.

zakresu przestrzennego studium,

5.a.ii.

atrybutów opisowych studium, takich jak:
5.a.ii.1.

dane TERYT,

5.a.ii.2.

nazwa planu,

5.a.ii.3.

obszar sporządzenia i jego powierzchnia,

5.a.ii.4.

data przystąpienia do sporządzenia,

5.a.ii.5.

numer uchwały o przystąpieniu,

5.a.ii.6.

data uchwalenia,

5.a.ii.7.

data uchylenia,
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5.a.ii.8.

Wykonawca,

5.a.ii.9.

projektant,

5.a.ii.10. skala opracowania,
5.a.iii.

tekstu uchwały w postaci pliku w formacie *.pdf

5.a.iv. załącznika graficznego do tekstu uchwały, w postaci pliku
rastrowego z georeferencją - wymagane jest automatyczne odniesie
przestrzenne rejestrowanych plików do mapy,
b. rejestracji przeznaczeń terenów w studium, w tym:
5.b.i.

zakresu przestrzennego terenów,

5.b.ii.

ich symbolu literowego oraz numeru (oznaczenia na mapie),

5.b.iii. opisu terenu.
6. System musi pozwalać na automatyczne odniesienie granic planów i terenów do
granic działek ewidencyjnych tak, aby zapewnić spójność przebiegu tych granic z
granicami działek ewidencyjnych.
7. System musi zapewnić automatyczne powiązanie tekstu uchwały w formacie xml, z
odpowiednimi obiektami (planem, terenami), tak, aby możliwe było automatyczne
generowanie dokumentów planistycznych.
8. System musi zapewniać przeszukiwanie kontekstowe tekstu uchwały poprzez podanie
dowolnej frazy.
9. Z poziomu tekstu uchwały, System musi zapewnić lokalizację tekstu uchwały na
mapie, w sytuacji, gdy tekst ten jest powiązany z planem lub terenami.
10. System musi zapewniać przeglądanie załącznika graficznego planu i studium, jego
pomniejszanie, powiększanie, przesuwanie, bez możliwości pobierania załącznika na
stanowisko komputerowe.
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11. System musi zapewniać prezentację na mapie planu miejscowego zgodnie z jego
oznaczeniem barwnym wynikającym z załącznika graficznego do tekstu uchwały jak i
zgodnie z oznaczeniem barwnym przeznaczenia terenu wymaganym rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. System musi zapewnić dostęp do szczegółowych ustaleń planistycznych dla danego
terenu, związanego z nią tekstu uchwały i załącznika graficznego.
13. System musi pozwalać na wyszukiwanie ustaleń planistycznych według funkcji
głównych i dopuszczalnych terenu zgodnych z treścią uchwały jak i zgodnie z
oznaczeniem terenów wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
14. System musi umożliwiać wyszukiwanie przeznaczeń terenów, zgodnie z oznaczeniami
wymaganymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (np. wyszukanie wszystkich terenów o oznaczeniu U), niezależnie od
tego, jakie oznaczenie tereny posiadają zgodnie z treścią uchwały.
15. System musi pozwalać na wyszukiwanie ustaleń planistycznych dla dowolnych
obszarów określonych na mapie, wraz z prezentacją powierzchni terenów
planistycznych znajdujących się w tym obszarze.
16. System musi pozwalać na wyszukiwanie ustaleń planistycznych występujących w
planach miejscowych i studium, poprzez podanie działek ewidencyjnych. Określenie
działek ewidencyjnych musi być możliwe poprzez:
a. podanie atrybutów przedmiotowych lub podmiotowych tych działek,
b. podanie obszaru na mapie.
17. Dla wyszukanych ustaleń planistycznych System musi pozwalać na prezentację
ustaleń planistycznych w działkach ewidencyjnych, wraz z zapewnieniem pełnego
dostępu do danych EGiB oraz do pełnych danych miejscowych planów i studium. Dla
każdej działki ewidencyjnej System musi prezentować informacje o znajdujących się
w niej terenach i ich powierzchniach w działce ewidencyjnej.
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18. Dla wyszukanych ustaleń planistycznych, System musi zapewnić automatyczne
generowanie następujących rodzajów dokumentów:
a. dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
18.a.i.

wypisów,

18.a.ii. wyrysów,
18.a.iii. zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości
b. dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
18.b.i.

zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości

19. System musi zapewniać generowanie wypisów z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, z wykorzystaniem danych zawartych plikach
XML, z zachowaniem formatowania tekstu zgodnie z treścią uchwały.
20. System musi zapewnić prowadzenie rejestru wydanych dokumentów planistycznych,
w tym:
a. informacji o interesancie,
b. informacji o działkach ewidencyjnych z EGiB oraz adresach z EMUiA,
których dany dokument dotyczy,
c. sygnatury dokumentu,
d. daty wpływu wniosku,
e. daty sporządzenia dokumentu,
f. daty wydania dokumentu,
g. rodzaju dokumentu,
h. statusu dokumentu,
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i. pliku *.pdf wydanego dokumentu.
21. System musi zapewniać rejestrację zmian w planach miejscowych, z uwzględnieniem
przechowywania pełnej historii tych zmian, zarówno w kontekście przestrzennym
(rysunek mapy) jak i w kontekście opisowym (pliki XML)
22. Aktualne ustalenia planistyczne muszą być prezentowane na mapie w sposób ciągły i
jednorodny tak, aby plan miejscowy z jego zmianami stanowił jednolitą spójną
warstwę z poziomu której, Użytkownik powinien posiadać dostęp do ustaleń
planistycznych zawartych w plikach *.XML.
23. System powinien umożliwiać prezentację mapy historycznej planów miejscowych i
studium na dowolny dzień w przeszłości. Z poziomu tej mapy Użytkownik powinien
posiadać dostęp do historycznych ustaleń planistycznych
24. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie i zmianę
dokumentów planistycznych, zintegrowanego z rejestrem planów przestrzennych.
25. System umożliwi generowanie wymaganych prawem plików XML, zawierających
metadane miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
wymaganiami dyrektywy INSPIRE.
REJESTR DECYZJI LOKALIZACYJNYCH
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. zapewniać integrację z EGiB, w zakresie:
1.a.i.
odniesienia przestrzennego decyzji lokalizacyjnych do działek
ewidencyjnych,
1.a.ii.

dostępu do danych EGiB powiązanych z decyzją lokalizacyjną,

1.a.iii. wyszukiwania decyzji lokalizacyjnych poprzez podanie działek
ewidencyjnych,
b. zapewniać integrację z EMUiA, w zakresie:
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1.b.i.
odniesienia przestrzennego decyzji lokalizacyjnych do numerów
adresowych,
1.b.ii. wyszukiwania decyzji
numerów adresowych.

lokalizacyjnych

poprzez

podanie

c. zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie:
1.c.i.

określania podmiotów będących stroną decyzji lokalizacyjnych.

2. System musi zapewnić prowadzenie rejestru decyzji lokalizacyjnych, w tym:
a. decyzji lokalizacyjnych celu publicznego,
b. decyzji o warunkach zabudowy.
3. System musi zapewnić generowanie wymaganych prawem raportów, w tym:
c. raport z rejestru decyzji warunków zabudowy,
d. raport z rejestry decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. System musi pozwolić na wyszukiwanie wydanych decyzji lokalizacyjnych, według:
e. atrybutów działki,
f. atrybutów adresu,
g. atrybutów inwestora,
h. atrybutów wniosku (numer, data złożenia wniosku),
i. atrybutów decyzji (numer, data wydania decyzji),
j. atrybutów sprawy (znak sprawy, kod RWA, numer, rok, data wszczęcia, data
załatwienia),
k. daty wpisu do rejestru,
73
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer Zamówienia: IZ.271.1.2015

Nazwa zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko”

l. znaczenia decyzji (powiatowe, gminne, krajowe, wojewódzkie),
m. rodzaju zabudowy (mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna itp)
n. dowolnego obszaru wskazanego na mapie.
5. System musi posiadać funkcjonalność pozwalająca o określenie średniego wskaźnika
powierzchni zabudowy dla analizowanego obszaru wydawanej decyzji lokalizacyjnej.
6. Metadane wniosków, decyzji i spraw muszą być zgodne z instrukcją kancelaryjną.
7. System musi pozwalać na dodawanie dowolnych załączników związanych z
wnioskiem lub decyzją lokalizacyjną.
8. System musi zapewniać automatyczne określanie danych interesanta na podstawie
danych EGiB w sytuacji, gdy interesantem jest właściciel działek, dla których wydano
decyzję lokalizacyjną.
9. System musi zapewniać automatyczne określanie danych adresowych na podstawie
działek ewidencyjnych, których dotyczy decyzja lokalizacyjna.
10. System musi zapewniać dostęp do informacji, czy dla danej decyzji lokalizacyjnej
wydano pozwolenie na budowę.
11. Z poziomu rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, System
musi umożliwiać dostęp do decyzji lokalizacyjnych w obszarze planu, z podziałem na:
a. decyzje lokalizacyjne bez wydanych pozwoleń na budowę,
b. decyzje lokalizacyjne, dla których wydano pozwolenie na budowę.
EWIDENCJA DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:.
a. zapewniać integrację z EMUiA w zakresie określania nazw ulic odcinków
referencyjnych.
b. zapewniać z EGiB w zakresie:
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1.b.i.
określenia działek
ewidencyjny drogi,

ewidencyjnych,

stanowiących

pas

1.b.ii. kontroli spójności przebiegu pasów drogowych z granicami
pasów ewidencyjnych drogi (działek ewidencyjnych) i wykrywania
ewentualnych konfliktów.
2. System musi pozwalać na prowadzenie bazy danych, ewidencji dróg i obiektów
mostowych, w tym :
a. infrastruktury drogowej,
b. oznakowania poziomego i pionowego,
c. sygnalizacji świetlnej,
d. bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e. ewidencji obiektów inżynieryjnych.
3. System musi zapewnić lokalizację zdarzeń drogowych w ramach Systemu
referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach międzywęzłowych.
4. Numeracja punktów referencyjnych będzie prowadzona według następujących zasad:
a. przyjęta zostanie 7-cyfrowy szablon numeru gdzie pierwsze cztery cyfry
oznaczają numer sektora, w którym znajduje się punkt, a trzy ostatnie
oznaczają kolejny numer punktu w danym sektorze
b. sektor początkowy o numerze 0101 bierze swój początek od 14 stopnia
długości i 55 stopnia szerokości geograficznej
c. obszar sektora odpowiada wielkości arkusza mapy topograficznej w skali 1 :
25 000
d. numeracja sektorów rośnie w sposób następujący: w kierunku z zachodu na
wschód 0101, 0102, 0103,…; oraz w kierunku z północy na południe 0101,
0201, 0301...;
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5. Punkty referencyjne będą posiadać następujące, edytowalne, atrybuty:
a. numer sektora,
b. numer punktu w sektorze,
c. współrzędne X i Y oraz ich pochodzenie,
d. ponadto do punktu będzie możliwość załączenia dowolnych dokumentów w
postaci np. szkiców topograficznych lub zdjęć.
6. Odcinki międzywęzłowe będą numerowane narastająco zgodnie z kierunkiem
przebiegu drogi według schematu 010, 020, 030... a opisywać je będą następujące,
edytowalne atrybuty:
a. numer drogi, do której należy odcinek,
b. numer kolejny odcinka,
c. nazwa ulicy (jeżeli występuje),
d. kilometraż początkowy,
e. kilometraż końcowy,
f. numer punktu początkowego,
g. numer punktu końcowego,
h. klasę techniczną odcinka,
i. rodzaj odcinka (główny, nieciągłość, sięgacz, łącznik...),
j. długość odcinka.
7. System będzie umożliwiał tworzenie i edycję Systemu referencyjnego z
wykorzystaniem wyłącznie przeglądarki internetowej, podczas edycji możliwa będzie
zmiana:
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a. korekta geometrii osi odcinka,
b. dodanie nowego odcinka,
c. dodanie nowego punktu,
d. korekta długości odcinka,
e. atrybutów opisowych,
f. kierunku przebiegu odcinka.
8. Podczas tworzenia i edycji Systemu referencyjnego zapewniona będzie możliwość
nanoszenia osi dróg na podstawie źródeł (podkładów) w postaci:
a. plików rastrowych posiadających georeferencje,
b. współrzędnych X, Y punktów załamań linii, zasilanych z plików txt.
c. ortofotomapy,
d. map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z geoportalu
krajowego.
9. System zapewni narzędzi kontroli poprawności tworzenia i edycji Systemu
referencyjnego w zakresie:
a. zgodności numeracji punktów referencyjnych z numeracją sektora, w którym
dany punkt się znajduje,
b. poprawności topologicznej relacji pomiędzy odcinkami referencyjnymi a
punktami referencyjnymi: pod każdym odcinkiem referencyjnym musi
znajdować się punkt węzłowy początkowy i końcowy, zgodność numeracji
odcinków referencyjnych z kierunkiem dróg,
c. poprawności relacji atrybutowych pomiędzy punktami referencyjnymi,
odcinakami referencyjnymi i drogą: droga może przebiegać przez klika
odcinków referencyjnych, jedna droga może przebiegać przez klika ulic, każdy
punkt referencyjny referuje do n-odcinków i n- dróg które przez niego
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przebiegają, każdy punkt referencyjny posiada przypisanych n-kilometraży w
tym jeden główny itp.
10. System musi pozwolić na określenie pasów ewidencyjnych drogi, poprzez wskazanie
(automatyczne i ręczne) działek ewidencyjnych tworzących drogę, w tym:
a. działek znajdujących się pod daną drogą (odcinkiem referencyjnym) i
posiadających odpowiednią dla danego zarządcy formę władania,
b. pozostałych działek, które przynależą do danej drogi i posiadają odpowiednią
formę władania (np. wykupy gruntów pod drogę sąsiadujących z pasem
drogowym).
11. System musi pozwolić na określenie pasów drogowych zgodnych z faktycznym
przebiegiem infrastruktury drogowej w terenie.
12. System musi pozwolić na automatyczne wykrywanie konfliktów pomiędzy stanem
ewidencyjnym pasa drogowego a jego stanem faktycznym w terenie. System musi
pozwolić na raportowanie tych konfliktów wraz z ich powierzchniami w podziale na:
a. numery dróg,
b. kategorie dróg.
13. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie atrybutów lokalizacji zdarzenia
drogowego w stosunku do Systemu referencyjnego, w tym:
a. numer drogi,
b. nazwa ulicy,
c. kilometraż początkowy i końcowy zdarzenia drogowego,
d. tzw. pikietaż tj. odległość zdarzenia drogowego od najbliższego punktu
referencyjnego, wraz z numerem tego punktu i odcinka referencyjnego oraz
długością zdarzenia.
e. strona drogi (lewa, prawa),
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14. System musi zapewniać automatyczne wyliczanie powierzchni i długości zdarzeń
drogowych, z uwzględnieniem enklaw.
15. System musi pozwalać na prowadzenie bazy danych zdarzeń drogowych w ujęciu
historycznym, tak, aby możliwe było ich przeszukiwanie oraz wizualizacja na mapie
na dowolny dzień w przeszłości.
16. System musi przechowywać historię przetwarzania danych o zdarzeniach drogowych
wraz z informacją o Użytkowniku, który dokonał ich edycji, dacie tej edycji, dacie
wprowadzenia na drogę zdarzenia i jego ewentualnego usunięcia.
17. System musi umożliwiać wyświetlenie mapy zdarzeń drogowych na dowolny moment
w przeszłości.
18. System musi przechowywać geometrię zdarzeń drogowych zgodnie z ich stanem
faktycznym w terenie, bez konieczności dzielenia obiektów w obszarze skrzyżowań
oraz bez konieczności dzielenia obiektów przy zmianie ich szerokości na kilometrażu
o 0.5m.
19. Określenie lokalizacji danego zdarzenia drogowego w Systemie referencyjnym musi
zachodzić automatycznie, na podstawie relacji przestrzennej zdarzenia drogowego w
stosunku do Systemu referencyjnego.
20. System musi umożliwiać edycję zdarzeń drogowych z wykorzystaniem przeglądarki
internetowej. Podczas edycji musi być zapewniona następująca funkcjonalność:
a. snapowanie do wybranych warstw infrastruktury drogowej lub innych,
stanowiących źródło pozyskania geometrii zdarzeń,
b. możliwość tworzenia obiektów na podstawie źródeł (podkładów) w postaci:
c. plików rastrowych posiadających georeferencję,
d. współrzędnych X,Y punktów załamań linii, zasilanych w postaci plików txt,
e. wyników pomiarów bezpośrednich z terenu, wykonanych przy użyciu metody
pomiarów ortogonalnych (bieżąca, domiar),
f. ortofotomapy,
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g. map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z geoportalu
krajowego.
21. System musi umożliwiać wyszukiwanie zdarzeń drogowych, poprzez:
a. określenie daty historycznej,
b. atrybutów wyszukiwanych zdarzeń drogowych,
c. określenie kilometrażu początkowego i końcowego drogi wraz z możliwością
wskazania na mapie,
d. określenie pikietażu początkowego i końcowego odcinka referencyjnego wraz
z możliwością wskazania na mapie,
e. określenie obszaru wyszukiwania na mapie, z automatycznym rozliczeniem
zdarzeń drogowych w analizowanym obszarze. W takim przypadku Systemu
musi prezentować w postaci raportu atrybuty zdarzeń drogowych, w tym dane
dotyczące rozliczonych powierzchni i długości zdarzeń drogowych w
analizowanym obszarze, wraz z możliwością ich lokalizacji na mapie, a każda
zmiana obszaru na mapie, powinna powodować automatyczne uaktualnienie
raportu.
22. System musi zapewnić prowadzenie ewidencji dróg wraz z generowaniem
wymaganych prawem raportów w zakresie:
a. Książki drogi,
b. Mapy techniczno-eksploatacyjnej.
23. System musi umożliwić prowadzenie ewidencji oznakowania drogowego pionowego i
poziomego, sygnalizacji, barier, ekranów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności musi
zapewnić prowadzenie projektów organizacji ruchu drogowego.
24. System musi zapewniać gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących
oznakowania w następującym zakresie:
a. kod znaku,
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b. podgląd symbolu graficznego,
c. treść znaku (tekst i grafika),
d. położenie względem osi drogi,
e. lokalizacja w Systemie referencyjnym (nr drogi, nr odcinka, węzeł
początkowy, węzeł końcowy, pikietaż odcinka, kilometraż drogi, nazwa ulicy),
f. lokalizacja na mapie (X,Y w przyjętym układzie współrzędnych),
g. generacja znaku,
h. stan znaku,
i. technologia malowania (oznakowanie poziome),
j. powierzchnia malowania (oznakowanie poziome),
k. dokumentacja fotograficzna znaku,
l. data wprowadzenia,
m. data wycofania.
25. Wymagane jest rzeczywiste odzwierciedlenie oznakowania poziomego tak, aby było
możliwe generowanie raportu o rzeczywistej powierzchni malowania.
26. System musi zapewnić możliwość rozbudowywania i edycji słowników znaków.
27. System musi zapewnić możliwość wyświetlania na mapie oznakowania pionowego,
jako zdjęcia tego oznakowania wykonanego w terenie.
28. System musi zapewnić prowadzenie projektów organizacji ruchu drogowego (stałych i
czasowych) wraz z możliwością generowania map projektów organizacji ruchu
drogowego w celu ich wydrukowania.
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29. Aktualizacja oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji świetlnej oraz
urządzeń BRD powinna być powiązana z projektem organizacji ruchu drogowego.
30. System powinien zezwalać na wcześniejsze wprowadzenia projektu organizacji ruchu
drogowego i jego dat obowiązywania.
31. Wprowadzenie stałego lub czasowego projektu organizacji ruchu drogowego powinno
powodować automatyczne jego uwidocznienie w Systemie z dniem jego wejścia w
życie oraz automatyczne jego wycofanie z dniem zakończenia jego obowiązywania
wraz z automatycznym przywróceniem pierwotnego oznakowania.
32. System powinien umożliwiać prowadzenie bazy danych sygnalizacji świetlnej w tym:
a. informacji o konstrukcji wsporczej obiektów: maszt, wysięgnik, bramownica,
b. informacji o sygnalizatorach na konstrukcji wsporczej, kolejności ich
lokalizacji na konstrukcji oraz ich atrybutów:
c. kod sygnalizatora,
d. rodzaj soczewki,
e. średnica soczewki,
f. informacja o ekranach kontrastowych,
g. informacja o stanie technicznym,
h. kąt obrotu.
33. System powinien umożliwiać prowadzenie bazy danych urządzeń BRD, w tym:
a. słupków hektometrowych,
b. ekranów,
c. barier.
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34. System musi umożliwiać przeglądanie zdjęć z fotorejestracji w oparciu o System
referencyjny, kilometraż lub mapę ( integracja z widokiem mapy poprzez GPS).
35. System musi umożliwiać wykonywanie pomiarów elementów widocznych na
zdjęciach:
a. pomiar szerokości,
b. pomiar wysokości,
c. pomiar powierzchni.
36. System musi umożliwiać przeglądanie zdjęć w dwóch trybach:
a. standardowe przeglądanie: automatyczne wyszukanie i prezentacja zdjęć dla
wskazanego przez Użytkownika pikietażu,
b. przeniesienie do widoku odpowiedniego zdjęcia poprzez kliknięcie na mapie
punktu na osi drogi ( Systemie referencyjnym).
37. Użytkownik musi mieć dostęp do następujących informacji dotyczących miejsca
wykonania przeglądanych aktualnie zdjęć (bez względu na tryb przeglądania):
a. pikietaż lokalny (długość od początku odcinka),
b. kilometraż globalny,
38. W ramach przeglądania fotorejestracji, System musi umożliwiać:
a. automatyczne przechodzenie do następnego odcinka w ciągu drogi,
b. pokazywanie lokalizacji bieżącego zdjęcia na mapie,
c. powiększanie obszarów zdjęcia (Lupa)
d. kopiowanie aktualnie wybranego zdjęcia do schowka wraz z informacjami o
numerze drogi, pikietażu, nazwie drogi i dacie wykonanego zdjęcia,

83
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer Zamówienia: IZ.271.1.2015

Nazwa zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko”

e. pobieranie współrzędnych w celu pozyskiwania na mapie zdarzeń drogowych i
ich edycji.
39. Ewidencja Obiektów Inżynieryjnych musi zawierać następujący zakres rzeczowy:
a. Książkę Obiektu Mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla
pieszych,
b. Książkę Tunelu dla tunelu drogowego,
c. Książkę Tunelu dla przejścia podziemnego,
d. Wykazy:
39.d.i.

obiektów mostowych,

39.d.ii. tuneli dla tuneli drogowych,
39.d.iii. tuneli dla przejść podziemnych,
39.d.iv. przepustów.
e. Kartę Obiektu Mostowego,
40. System będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji obiektów inżynieryjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa wraz z możliwością generowania przewidzianych
wymogami prawa raportów.
41. System musi pozwalać na wyszukiwanie obiektów inżynieryjnych na podstawie ich
atrybutów.
42. System musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów inżynieryjnych, poprzez podanie
kilometraża początkowego i końcowego obiektu wraz z możliwością wskazania na
mapie.
43. System musi przechowywać historię przetwarzania danych o obiektach inżynieryjnych
wraz z informacją o Użytkowniku, który dokonał kolejnej zmiany.
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44. System musi przechowywać historię zmian parametrów obiektów mostów, tuneli i
przejść podziemnych wraz z informacją o podstawie tej zmiany, zgodnie z
wymaganiami Książki Obiektu Mostowego, Tunelu Drogowego, Przejścia
Podziemnego.
45. System musi umożliwiać edycję danych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Podczas edycji musi być zapewniona następująca funkcjonalność:
a. powiązanie z Systemem referencyjnym, poprzez wskazanie lokalizacji obiektu
inżynieryjnego na mapie,
b. snapowanie do wybranych warstw infrastruktury drogowej lub innych,
stanowiących źródło pozyskania geometrii obiektów,
c. możliwość tworzenia obiektów na podstawie źródeł (podkładów) w postaci:
45.c.i.

plików rastrowych posiadających georeferencję,

45.c.ii. współrzędnych X,Y punktów załamań linii, zasilanych w postaci
plików txt,
45.c.iii. wyników pomiarów bezpośrednich z terenu, wykonanych przy
użyciu metody pomiarów ortogonalnych (bieżąca, domiar),
45.c.iv. map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z
geoportalu krajowego.
EWIDENCJA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
1.a.i.
zapewniać Integrację z Systemem referencyjnym w zakresie
określania lokalizacji zajęcia pasa drogowego,
b. zapewniać integrację z ewidencją dróg w zakresie:
1.b.i.
pozyskania informacji o elementach powierzchniowych pasa
drogowego, a w szczególności o ich rodzaju, nawierzchni, lokalizacji
itp.,
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1.b.ii. pozyskania informacji o geometrii drogi jak i poszczególnych
jej zdarzeń w celu kontroli deklarowanych powierzchni zajęć oraz
automatycznego naliczenia opłaty.
c. zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie określania
podmiotów (wnioskodawca, inspektorzy nadzoru itp.)
2. Określenie lokalizacji zajęcia pasa drogowego w Systemie referencyjnym musi
zachodzić automatycznie, na podstawie relacji przestrzennej zajęcia pasa drogowego
w stosunku do Systemu referencyjnego.
3. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie atrybutów lokalizacji zajęcia
pasa drogowego w stosunku do Systemu referencyjnego, w tym:
a. numer drogi,
b. nazwa ulicy,
c. kilometraż początkowy i końcowy,
d. tzw. pikietaż tj. odległość zdarzenia drogowego od najbliższego punktu
referencyjnego, wraz z numerem tego punktu i odcinka referencyjnego oraz
długością zdarzenia.
4. System musi zapewnić obsługę procesu wydawania decyzji o zajęciu pasa drogowego
w następującym zakresie:
a. Obsługa wniosków na zajęcie pasa drogowego:
4.a.i.
wniosek może zawierać kilka zajęć pasa drogowego, np. roboty
drogowe prowadzone są w kilku miejscach na danej ulicy,
4.a.ii. System musi pozwalać na odniesienie przestrzenne zajęcia pasa
drogowego do zdarzeń drogowych,
4.a.iii. System musi pozwalać na weryfikację i ewentualną
automatyczną lub manualną poprawę danych ilościowych dotyczących
deklarowanych we wniosku powierzchni i długości zajęć pod
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poszczególne rodzaje zdarzeń drogowych (jezdnie, chodniki, ścieżki
rowerowe, pasy dzielące itp.).
b. Obsługa spraw związanych z zajęciem pasa drogowego:
4.b.i.
dla jednego wniosku, System musi pozwalać na założenie kilku
spraw, zgodnie z deklarowanym we wniosku celem zajęcia,
4.b.ii. System musi być zgodny z instrukcją kancelaryjną w zakresie
numerowania wniosków, spraw i decyzji oraz pozwalać na ich
automatyczną numerację.
4.b.iii. System musi pozwalać na rejestrowanie statusów spraw: w toku,
zakończona, zakończona nierozpatrzona, wznowiona,
4.b.iv. System musi pozwolić na prezentację zakresu sprawy i jej
statusu na mapie.
c. Obsługa naliczania opłat związanych z zajęciem pasa drogowego:
4.c.i.
System musi pozwalać na automatyczne rozliczanie zajęcia pasa
drogowego z wykorzystaniem obszaru zajęcia oraz rodzaju i
powierzchni zdarzeń drogowych znajdujących się pod zajęciem pasa
drogowego,
4.c.ii. System musi pozwalać na automatyczne naliczenie opłat na
podstawie definiowalnych cenników.
d. Obsługa decyzji na podstawie wprowadzonych wniosków:
4.d.i.
decyzje mogą być wydawane na podstawie kilku wniosków, o
ile dotyczą one tego samego wnioskującego oraz tej samej kategorii
drogi,
4.d.ii. dopuszczalne jest wydawanie kilku decyzji do jednego wniosku,
np. dla każdego zajęcia pasa we wniosku,
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4.d.iii. każda decyzja zawiera znak sprawy, nr i rok decyzji, kategorię
drogi, datę wydania oraz geometrię (zakres przestrzenny) decyzji
złożoną z wszystkich zaznaczonych na mapie zajęć pasa drogowego,
4.d.iv. System musi
dokumentów decyzji,

pozwalać

na

automatyczne

generowanie

4.d.v. System musi posiadać możliwość zdefiniowania szablonów
generowanych decyzji o zajęciu pasa drogowego,
4.d.vi.

System musi pozwolić na prezentację zakresu decyzji na mapie.

5. System musi pozwalać na obsługę zajęć pasa drogowego w zakresie minimum
następujących informacji:
a. wniosek, którego dotyczy,
b. decyzja, której dotyczy (jeżeli została wydana),
c. sposób zajęcia pasa (stałe lub czasowe),
d. cel zajęcia (pod reklamę, awaria, prowadzenie robót, umieszczenie w pasie
drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą itd.),
e. lokalizacja w Systemie referencyjnym i zakres przestrzenny na mapie,
f. powierzchnia zajęcia,
g. rozliczenie powierzchni na poszczególne elementy pasa drogowego,
h. datę rozpoczęcia i zakończenia zajęcia,
i. termin gwarancji,
j. załączników w formatach: tiff, jpg, doc, xls, dxf, docx, xlsx
6. System musi posiadać edytowalne słowniki dotyczące:
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a. cen za poszczególne zajęcia,
b. rodzajów zajęcia,
c. celów zajęcia,
d. rodzajów dokumentów stanowiących załączniki.
7. System musi zapewniać możliwość tworzenia zajęcia pasa drogowego na podstawie
źródeł (podkładów) w postaci:
a. plików rastrowych posiadających georeferencję,
b. współrzędnych X,Y punktów załamań linii, zasilanych w postaci plików txt,
c. ortofotoamapy,
d. map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z geoportalu
krajowego.
8. System musi umożliwiać wyszukiwanie zajęć pasów drogowych, poprzez podanie:
a. kilometrażu początkowego i końcowego drogi wraz z możliwością wskazania
na mapie,
b. piekatażu początkowego i końcowego odcinka referencyjnego wraz z
możliwością wskazania na mapie.
9. System musi umożliwiać wyszukiwanie zajęć pasów drogowych poprzez podanie
obszaru wyszukiwania na mapie, a każda zmiana parametrów wyszukiwania, powinna
powodować automatyczne uaktualnienie tego raportu.
10. System musi zapewniać wykonywanie podstawowych operacji na wyszukanych
zajęciach pasów drogowych, takich jak:
a. grupowanie według dowolnego atrybutu,
b. sumowanie z uwzględnieniem grupowania,
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c. filtrowanie według wybranego atrybutu,
d. generowanie wykresów liniowych i kołowych, prezentujących dane spełniające
zadane kryteria.
11. System musi mieć możliwość zdefiniowania przez Użytkownika własnych raportów i
generowania ich w formatach: html, pdf, xls.
EWIDENCJA OŚWIETLENIA DRÓG
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. zapewniać integrację z Systemem referencyjnym w zakresie określania
lokalizacji oświetlenia drogowego.
b. zapewniać integrację z rejestrem interesantów w zakresie określania
podmiotów np. właściciela oświetlenia.
2. System musi zapewnić lokalizację punktów oświetleniowych w ramach Systemu
referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach międzywęzłowych.
3. Określenie lokalizacji oświetlenia drogowego w Systemie referencyjnym musi
zachodzić automatycznie, na podstawie relacji przestrzennej oświetlenia w stosunku
do Systemu referencyjnego.
4. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie
oświetlenia w stosunku do Systemu referencyjnego, w tym:

atrybutów

lokalizacji

a. numer drogi,
b. nazwa ulicy,
c. kilometraż początkowy i końcowy zdarzenia drogowego,
d. tzw. pikietaż tj. odległość zdarzenia drogowego od najbliższego punktu
referencyjnego, wraz z numerem tego punktu i odcinka referencyjnego oraz
długością zdarzenia.
e. strona drogi (lewa, prawa).
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5. System musi zapewniać możliwość tworzenia obiektów oświetlenia na podstawie
źródeł (podkładów) w postaci:
a. plików rastrowych posiadających georeferencję,
b. współrzędnych X,Y punktów załamań lini, zasilanych w postaci plików txt,
c. wyników pomiarów bezpośrednich z terenu, wykonanych przy użyciu metody
pomiarów ortogonalnych (bieżąca, domiar),
d. ortofotoamapy,
e. map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z geoportalu
krajowego.
6. System powinien gromadzić minimum następujące dane:
a. lokalizację punktu oświetleniowego,
b. dane techniczne punktu oświetleniowego
c. typ oprawy,
d. moc energetyczna oprawy,
e. ilość opraw na słupie,
f. typ słupa,
g. oznaczenie szafy zasilającej,
h. dane właściciela wraz z informacjami kontaktowymi,
i. informacje o dokonanych przeglądach i remontach.
j. informacje o stwierdzonych wadach i usterkach, terminach ich usunięcia,
k. informacje o gwarancjach.
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7. System musi umożliwiać wyszukiwanie oświetlenia, poprzez podanie:
a. kilometrażu początkowego i końcowego drogi wraz z możliwością wskazania
na mapie,
b. piekatażu początkowego i końcowego odcinka referencyjnego wraz z
możliwością wskazania na mapie.
EWIDENCJA ZABYTKÓW
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. zapewniać integrację z EMUiA w zakresie:
1.a.i.

określania numerów adresowych zabytków,

1.a.ii.

wyszukiwania zabytków poprzez podanie numeru adresowego.

b. zapewniać integracje z EGiB w zakresie:
1.b.i.
określania lokalizacji przestrzennej zabytku poprzez wybór
działek ewidencyjnych, budynków,
1.b.ii. wyszukiwanie zabytków poprzez podanie numeru działki
ewidencyjnej,
1.b.iii. dostępu do danych EGiB związanych z danym zabytkiem,
c. zapewniać integrację z rejestrem interesantów w zakresie:
1.c.i.
określenia stron postępowania, będących podmiotem inspekcji
zabytku.
2. System musi przechowywać
archeologicznych.

informacje

o

zabytkach

nieruchomych

i

3. System musi umożliwiać określenie lokalizacji przestrzennej zabytku na podstawie
danych EGiB, poprzez:
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a. wybór działek ewidencyjnych, tworzących zabytek,
b. wybór budynków, tworzących zabytek.
4. System musi umożliwiać określenie lokalizacji przestrzennej zabytku poprzez
określenie jego zakresu na mapie.
5. System musi umożliwiać przechowywanie pism i danych dotyczących inspekcji
danego zabytku.
6. System musi umożliwiać przechowywanie dowolnych załączników dotyczących
zabytku.
7. System musi umożliwiać dodawanie dokumentacji fotograficznej do zabytku, wraz z
możliwością podglądu tych zdjęć z poziomu mapy oraz ustawienia zdjęcia głównego
na karcie zabytku.
8. System musi umożliwiać tworzenie zespołów zabytków wraz z jego lokalizacją
przestrzenną.
9. System musi umożliwić filtrowanie zabytków wg formy ochrony, rodzaju oraz z
wykorzystaniem filtra przestrzennego.
10. Na podstawie danych zgromadzonych w Systemie, System musi pozwalać na
generowanie następujących raportów:
a. karta ewidencyjna zabytku wpisanego do rejestru zabytków wraz z
załącznikami:
10.a.i.

opis zabytku,

10.a.ii. historia zabytku,
10.a.iii. stan zachowania,
10.a.iv. akta archiwalne,
10.a.v. adnotacje o inspekcjach,
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10.a.vi. istniejące zagrożenia i postulaty konserwatorskie,
10.a.vii. bibliografia,
10.a.viii. źródła ikonograficzne,
10.a.ix. uwagi,
10.a.x. fotografie/szkice,
10.a.xi. lokalizacja zabytku na mapie.
b. karta ewidencyjna zabytku niewpisanego do rejestru zabytków,
c. karta adresowa zabytku nieruchomego.
11. System musi zapewniać dostęp do zintegrowanych danych EGiB związanych z
zabytkiem.
REJESTR POMNIKÓW PRZYRODY
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. zapewniać integracje z EGiB w zakresie dostępu do danych EGiB związanych
z danych EGiB związanych z zabytkiem.
b. zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie określenia Zarządcy
pomnika przyrody.
2. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru pomników przyrody, w tym informacji
dotyczących :
a. nazwy pomnika przyrody,
b. opis pomnika przyrody,
c. podstawy prawna ustanowienia,
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d. statusu pomnika przyrody,
e. daty ustanowienia pomnika,
f. zarządca pomnika przyrody
g. kategorii pomnika:
1.g.i.

przyroda ożywiona,

1.g.ii.

przyroda nieożywiona,

h. gatunek drzewa
i. obwód,
j. wysokość,
k. wiek,
l. Ilość szt.
3. System powinien pozwalać na dołączanie dowolnych załączników do pomnika
przyrody.
4. System powinien pozwalać na dostęp do danych EGiB, związanych z danym
pomnikiem przyrody.
5. System powinien pozwalać na wprowadzenie pomnika przyrody poprzez jego
wskazanie na mapie
REJESTR DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH
1. System musi spełniać następujące, minimalne warunki integracji:
a. zapewniać integrację z EGiB, w zakresie:
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1.a.i.
odniesienia przestrzennego decyzji środowiskowych do działek
ewidencyjnych,
1.a.ii.

dostępu do danych EGiB powiązanych z decyzją środowiskową,

1.a.iii. wyszukiwania decyzji środowiskowych poprzez podanie działek
ewidencyjnych,
b. zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie:
1.b.i.
określania podmiotów będących stroną decyzji
środowiskowych.
2. System powinien pozwolić na rejestrację następujących informacji:
a. atrybutów wniosku (numer, data złożenia wniosku),
b. atrybutów decyzji (numer, data wydania decyzji),
c. atrybutów sprawy,
d. data publikacji decyzji,
e. znak dokumentu,
f. data wydania decyzji,
g. opis dokumentu,
h. miejsce przechowywania dokumentu,
i. informacje o ostateczności wydane decyzji,
j. zastrzeżenia do decyzji,
k. uwagi,
l. informacja o temacie którego dotyczy decyzja, w tym :
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2.l.i.

ochrona powierzchni ziemi,

2.l.ii.

ochrona przed polami elektroenergetycznymi,

2.l.iii.

ochrona wód,

2.l.iv.

ochrona zwierząt oraz roślin.

m. Informacja o stronach decyzji, w tym:
2.m.i.

dane wnioskodawcy,

2.m.ii. dane podmiotu wydającego decyzję,
n. dane dotyczące działek ewidencyjnych, których dotyczy dycyzja
środowiskowa..
3. Metadane wniosków, decyzji i spraw muszą być zgodne z instrukcją kancelaryjną.
4. System musi pozwalać na dodawanie dowolnych załączników związanych z
wnioskiem lub decyzją lokalizacyjną.

EWIDENCJA SIEICI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
1. System powinien umożliwić wprowadzanie, modyfikację, przetwarzanie i
udostępnianie informacji o sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i związanej z nimi
infrastrukturze oraz procesach planowania, projektowania, budowy, eksploatacji oraz
obsługi technicznej klientów przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.
2. System powinien posiadać zdefiniowany obiektowy model danych pozwalających na
odwzorowanie w nim fizycznych obiektów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz
związanej z nimi infrastruktury technicznej.
3. Zdefiniowany model danych powinien umożliwiać wprowadzanie, przetwarzanie i
udostępnianie danych o:
a. położeniu elementów infrastruktury w terenie,
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b. parametrach technicznych i eksploatacyjnych,
c. połączeniach pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury (topologii
sieci) lub innych relacjach oraz stanie tych połączeń (np. zamknięty/otwarty),
d. innych istotnych informacji.
4. System powinien posiadać zdefiniowany model danych pozwalający na reprezentację
w nim fizycznych elementów infrastruktury technicznej sieci wodociągowej. W tym,
co najmniej:
a. ujęcie wody,
b. studnia,
c. stacja uzdatniania wody,
d. stacja hydroforowa/pomp,
e. zbiornik,
f. przewód - odcinek sieci wodociągowej,
g. przyłącze,
h. trójnik,
i. czwórnik,
j. złącze,
k. studzienka,
l. hydrant,
m. aparatura kontrolno-pomiarowa,
n. armatura zaporowa,
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o. inne urządzenia wodociągowe,
p. wodomierz.
5. System powinien posiadać zdefiniowany model danych pozwalający na reprezentację
w nim fizycznych elementów infrastruktury technicznej sieci kanalizacyjnej. W tym,
co najmniej:
a. oczyszczalnia ścieków,
b. przepompownia ścieków,
c. wlot/wylot kanałowy,
d. studzienka,
e. kolektor,
f. przewód - odcinek sieci kanalizacyjnej,
g. przyłącze,
h. złącze,
i. armatura zaporowa,
j. inne urządzenia kanalizacyjne.
6. System powinien posiadać zdefiniowany model danych pozwalający na reprezentację
w obiektów związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną. W tym, co najmniej:
a. granice rejonów eksploatacji,
b. granice stref zasilania.
7. Położenie elementów infrastruktury w terenie powinno być reprezentowane przez
punkty, linie i obszary (granice obiektów powierzchniowych).
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8. Każdemu z reprezentowanych w Systemie obiektów System powinien nadawać
jednoznaczny, unikalny identyfikator Systemowy.
9. Powinna istnieć możliwość rejestrowania z każdym z reprezentowanych w Systemie
obiektów, co najmniej następujących danych:
a. numeru eksploatacyjnego,
b. numeru inwentarzowego środków trwałych,
c. daty budowy, instalacji, odbioru,
d. nazwy Wykonawcy,
e. parametrów technicznych takich jak: rodzaj, oznaczenie producenta, materiał,
średnica, długość, itp.,
f. innych istotnych danych.
10. System powinien zapewnić możliwość wprowadzania informacji z wykorzystaniem
list wartości (słowników, domen).
11. Powinno być możliwe powiązanie z każdym z obiektów za pomocą hyperlinków,
wielu różnorodnych dokumentów (projekty, szkice, inne).
12. System powinien zapewnić możliwość powiązania każdego z obiektów z
a. ewidencją gruntów i budynków,
b. informacją adresową,
c. z pasem drogowym.
13. System powinien zapewnić możliwość rejestracji, modyfikacji i analizy informacji o
powiązaniach pomiędzy poszczególnymi elementami modelowanej infrastruktury.
14. System powinien zapewnić możliwość rejestrowania i wykorzystywania różnorodnych
powiązań pomiędzy obiektami: połączenia topologiczne, jeden-do-wielu, wiele-dowielu.
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15. System powinien zapewnić możliwość wykorzystania połączeń topologicznych typu
węzeł-krawędź nieskierowane (ang. node-edge connectivity) bądź skierowane (ang.
node-orderer connectivity). Relacje te mają służyć do zamodelowania topologii sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
16. Rejestrowanie relacji powinno następować w trakcie wprowadzania i modyfikacji
danych.
17. Bezpośrednio po zarejestrowaniu lub zmodyfikowaniu relacji System powinien być
gotowy do wykorzystania tej informacji podczas analiz.
18. System powinien zapewnić możliwość zarejestrowania z odpowiednimi obiektami
informacji czy płynie przez nie woda lub ścieki. Informacja to powinna być możliwa
do wykorzystania podczas analiz sieci.
19. Wprowadzanie i modyfikacja danych w Systemie powinna odbywać się w trybie
długoterminowych transakcji (ang. Long Term Transaction - LTT) dzięki temu
wprowadzanie zmian przez operatora powinno być możliwe do wykonania w długim
okresie czasu w ramach wielu sesji.
20. Długoterminowa transakcja powinna być procedurą, zarządzaną przez standardowe
mechanizmy bazy danych.
21. Zmiany wprowadzone w ramach długoterminowej transakcji nie powinny być
widoczne dla innych Użytkowników do czasu ich zatwierdzenia.
22. Zatwierdzenia zmiany powinien móc wykonywać Użytkownik posiadający
odpowiednie uprawnienia.
23. System musi umożliwiać prezentację wszystkich modyfikacji danych wprowadzonych
w ramach danej zmiany (długoterminowej transakcji), a w szczególności:
a. prezentować wykaz obiektów nowych, usuniętych i zmodyfikowanych,
b. pozwolić na podgląd atrybutów obiektów nowych, usuniętych i
zmodyfikowanych, w tym ich geometrii,
c. pozwolić na podgląd i porównanie atrybutów obiektów zmodyfikowanych
(stan przed zmianą i stan po zmianie), w tym ich geometrii.
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d. umożliwić przywrócenie pierwotnej wersji obiektu zmodyfikowanego lub
usuniętego w ramach danej transakcji.
24. Powinna istnieć możliwość modyfikacji geometrii obiektów wprowadzonych do
Systemu.
25. W trakcie zmiany geometrii obiektów operator powinien móc zadecydować czy
System będzie automatycznie zakładał nowe relacje czy też utrzymywał oryginalne.
26. Powinno być możliwe do wykonania, co najmniej:
a. podział obiektu liniowego,
b. przesuwanie pojedynczych lub wielu wierzchołków obiektu,
c. usuwanie wybranych obiektów i wierzchołków,
d. przesuwanie wybranych obiektów,
e. modyfikacja geometrii poprzez dołączenie kolejnych wierzchołków,
f. łączenie obiektów liniowych lub powierzchniowe tego samego typu w jeden.
27. Powinna istnieć możliwość cofnięcia wprowadzonych zmian.
28. Powinna istnieć możliwość anulowania cofnięcia wprowadzonych zmian.
29. Powinna istnieć możliwość wprowadzania i modyfikacji informacji opisowej, z
wyjątkiem tych obsługiwanych wyłącznie przez System (np. identyfikatory
Systemowe).
30. Wprowadzanie i modyfikacja informacji opisowej powinna się odbywać z
wykorzystaniem wcześniej przygotowanych formularzy.
31. Powinna istnieć możliwość skopiowania wartości atrybutów z pojedynczego obiektu
do jednego lub więcej obiektów.
32. Powinna istnieć możliwość wspólnej edycji atrybutów różnych obiektów, które mają
taką samą nazwę i typ.
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33. Użytkownik powinien móc, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, szybko wyszukiwać
obiekty i wyświetlać informacje na ich temat.
34. Wyszukiwanie obiektów powinno polegać na wybraniu z listy odpowiedniego obiektu
i jego atrybutu oraz zdefiniowaniu warunków, które powinien spełnić.
35. Wyszukany obiekt powinien zostać wyróżniony i wyświetlony na środku okna mapy,
zgodnie z ustaleniami dotyczącymi wyświetlania.
36. Powinna istnieć możliwość wyświetlenia informacji opisowych na temat znalezionego
obiektu.
37. Użytkownik powinien móc, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, analizować dane
zgromadzone w Systemie.
38. Analizując dane Użytkownik powinien móc znaleźć obiekty spełniające określone
przez niego warunki.
39. Warunki, które muszą spełnić obiekty, mogą dotyczyć związanej z nim informacji
opisowe oraz relacji (przestrzennych, połączeń topologicznych, innych).
40. Wynik analizy powinien być możliwy do przekazania do kolejnych analiz lub
przetwarzania.
41. System ma zapewniać analizowania informacji o połączeniach (topologii sieci).
42. Powinno być możliwe wykonanie analizy polegającej na wskazaniu obiektu i
znalezieniu wszystkich obiektów z nim połączonych, wyszukiwanych do momentu
spełnienia warunku zakończenia wyszukiwania.
43. Powinno być możliwe wykonanie analizy polegającej na wskazaniu obiektu i kierunku
przeszukiwania oraz znalezieniu wszystkich obiektów z nim połączonych,
wyszukiwanych do momentu spełnienia warunku zakończenia wyszukiwania.
44. Powinno być możliwe wykonanie analizy polegającej na wskazaniu obiektu
początkowego i końcowego i znalezieniu wszystkich obiektów łączących te dwa
punkty.
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45. Warunkiem zakończenia wyszukiwania może być np. znalezienie zasuw izolujących
wybranych odcinek i związany z nim fragment sieci.
46. Dzięki analizom informacji o połączeniach (topologii sieci) powinno być możliwe:
a. określenie sposobu dostawy wody dla danego odbiorcy,
b. ustalenie, którzy odbiorcy zostaną pozbawieni dostawy wody,
c. określenie drogi odprowadzania ścieków,
d. znalezienie punktu na sieci znajdującego się w określonej odległości od
zadanego punktu.
47. Wyniki analizy informacji o połączeniach powinny być możliwe do zaprezentowania
w postaci:
a. mapy tematycznej,
b. tabeli z danymi,
c. sformatowanego raportu,
d. hierarchicznej listy.
GEOPORTAL INTRANET
5. Geoportalu Intranet musi zapewnić integrację danych przestrzennych zgromadzonych
w Systemach Dziedzinowych.
6. Integracja danych przestrzennych musi być realizowana poprzez publikację
definiowanych przez administratora Systemu map tematycznych.
7. Geoportal Intranet musi wykorzystywać serwer map i komponent mapowy.
8. Dostęp do określonych map tematycznych musi być autoryzowany - wgląd w mapy
tematyczne musi być dostępny tylko dla Użytkowników posiadających odpowiednie
uprawnienia.
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9. Geoportal Intranet powinien zapewniać dostęp on-line do szczegółowej informacji
zawartej w Systemach Dziedzinowych w przypadku, gdy Użytkownik posiada
stosowane uprawnienia do Systemu Dziedzinowego.
10. Dostęp do szczegółowej informacji z poziomu mapy realizowany musi być poprzez
uruchomienie interfejsu Systemu Dziedzinowego zawierające szczegółowe informacje
o obiekcie wskazanym na mapie.
11. Z poziomu Geoportalu Użytkownik powinien posiadać możliwość wyboru mapy
tematycznej, do której posiada przyznane uprawnienia.
12. Geoportal Intranet powinien udostępniać następujących, minimalny zestaw map
tematycznych, skonfigurowanych w module administracyjnym Systemu:
a. mapa ewidencji gruntów i budynków,
b. mapa klasyfikacji gleboznawczej,
c. mapa struktury użytkowania gruntów,
d. mapa wysokości budynków,
e. mapa adresowa,
f. mapa drogowego systemu referencyjnego,
g. mapa infrastruktury drogowej,
h. mapa organizacji ruchu drogowego,
i. mapa ewidencji zajęcia pasa drogowego,
j. mapa ewidencji zabytków,
k. mapa pomników przyrody,
l. mapa zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.
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13. Szczegółowy zakres map tematycznych i ich stylistykę należy uzgodnić z
Zamawiającym
GEOPORTAL INTERNET
1. Geoportal Internet musi zapewniać dostęp do danych publicznych zawartych w
Systemach Dziedzinowych Systemu.
2. Geoportal Internet musi wykorzystywać serwer map i komponent mapowy.
3. Geoportal Internet powinien mieć postać wielofunkcyjnego portalu przeznaczonego do
wglądu publicznego, zapewniającego łatwy i wydajny dostęp do danych
przestrzennych przez Użytkowników niezaznajomionych z Systemami Informacji
Przestrzennej. Powinien charakteryzować się łatwością obsługi (poprzez intuicyjne
przyciski i suwaki, definiowalne mapy umożliwiające szybką prezentację wybranej
tematyki) i optymalizacją prezentacji danych (poprzez interaktywną zmianę zakresu
wyświetlanej treści przy zmianie stopnia powiększenia mapy).
4. Geoportal Internet powinien posiadać budowę modułową, co oznacza możliwość
dołączania kolejnych warstw tematycznych i rozbudowy portalu w przyszłości o
dodatkową funkcjonalność bez konieczności wymiany całego rozwiązania
portalowego.
5. Z poziomu Geoportalu Użytkownik powinien posiadać możliwość wyboru mapy
tematycznej
6. Geoportal Internet powinien udostępniać następujących, minimalny zestaw map
tematycznych, skonfigurowanych w module administracyjnym Systemu:
a. mapa ewidencji gruntów i budynków,
b. mapa adresowa,
c. mapa drogowego Systemu referencyjnego,
d. mapa organizacji ruchu drogowego,
e. mapa ewidencji zajęcia pasa drogowego,
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f. mapa ewidencji zabytków,
g. mapa pomników przyrody,
h. mapa zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.
7. Szczegółowy zakres map tematycznych i ich stylistykę należy uzgodnić z
Zamawiającym.
CMS
System CMS powinien posiadać, co najmniej następujące funkcjonalności:
1. System powinien być zintegrowany z Geoportalem Internet.
2. System powinien zapewniać dostęp do map tematycznych zawartych w Geoportalu.
3. Mapy tematyczne powinny być prezentowane w postaci obrazów, symbolizujących
poszczególne mapy tematyczne oraz ich opisów.
4. System powinien być wykonany z wykorzystaniem oprogramowania WordPress lub
Joomla.
5. System powinien posiadać budowę modularną, umożliwiająca rozszerzenie o nowe
komponenty (moduły) funkcjonalne oraz ich włączanie/wyłączanie w zależności od
potrzeb,
6. Interfejs administratora portalu powinny być dostępne języku polskim,
7. Powinna istnieć możliwość tworzenia obcojęzycznych wersji umieszczanych w
portalach treści (z poprawną obsługą narodowych znaków diakrytycznych) wraz z ich
prostą publikacją bez konieczności tworzenia obcojęzycznych replik portali,
8. System powinien posiadać udokumentowany interfejs API umożliwiający korzystanie
z funkcji Systemu CMS oraz budowę dedykowanych rozszerzeń Systemu,
9. System musi zapewnić powiązanie z narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW
- Google Analytics.
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10. W momencie uruchomienia CMS powinien zawierać następujące działy:
a. Informacje o projekcie,
b. Dostępne mapy w postaci galerii,
c. Aktualności,
d. Statystki zawierające statystyczne dane, dotyczące publikowanych informacji,’
e. Formularz kontaktowy.
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WYMAGNIA DOTYCZĄCE E-USŁUG SYSTEMU
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE E-USŁUG
1. System musi zapewnić dostęp do zdefiniowanych dla niego e-usług publicznych, które
muszą być zintegrowane z ePUAP.
2. Interfejsy obsługujące dostęp do e-usług, rejestrów publicznych, zintegrowanych usług
mapowych i katalogowych musi być wykonany w technologii WWW. Klientem
Systemu musi być aplikacja, uruchamiana w przeglądarce internetowej, bez
konieczności instalowania w urządzeniach komputerowych Użytkowników
dodatkowego oprogramowania, poza tym, które jest niezbędne do działania samego
urządzenia komputerowego i przeglądarki internetowej.
3. System musi udostępniać e-usługi publiczne na następujących poziomach:
a. e-usługi na poziomie 1 – informacja – elektroniczne usługi zapewniające
dostępność informacji (on-line) niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu,
realizowane w formie map tematycznych publikowanych na Geoportalu
Internetowym.
b. e-usługi na poziomie 2 - jednostronna interakcja - elektroniczne usługi
zapewniające możliwość pobrania formularzy i aplikacji;
c. e-usługi na poziomie 3 – dwustronna interakcja – elektroniczne usługi
zapewniające możliwość wypełnienia formularza na stronie ePUAP lub na
oficjalnej stronie urzędu w połączeniu z Systemem identyfikacji osoby.
d. e-usługi na poziomie 4 – transakcja – elektroniczne usługi transakcyjne,
udostępniane w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz
dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym z etapów
realizacji usługi, a dane z elektronicznych formularzy niezbędnych będą mogły
być importowany do Systemu.
4. System powinien składać się z następujących części zapewniających:
a. obsługującej e-formularze, wypełniane przez Użytkowników e-usługi
publicznej (np. obywateli, przedsiębiorców, geodetów), inicjujące
postępowanie administracyjne,
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b. brokera e-usług publicznych, zarządzającego komunikacją i wymianą danych
między ESP i modułami rejestrów i ewidencji Systemu opisanymi w rozdziale
5.
c. repozytorium dokumentów, zapewniającego gromadzenie, przechowywanie i
udostępnianie dokumentów generowanych w Systemie jak również
załączonych z plików zewnętrznych w formatach *.xml, *.docx, *.doc, *.pdf,
*.tif, *.jpg.
5. System musi być zintegrowany z platformą ePAUP zgodnie z wszystkim instrukcjami
i zaleceniami opublikowanymi na stronie: http://www.epuap.gov.pl, a w szczególności
zgodnie z oficjalną instrukcją „Współpraca ePUAP z Systemami zewnętrznymi”.
6. Wykonawca musi dostarczyć i skonfigurować w ramach wdrożenia e-usług
dwustronnie interakcyjnych i transakcyjnych, następujące komponenty:
a. e-formularze, wykonane zgodnie z uzgodnionymi wzorcami na etapie analizy
przedwdrożeniowej i umieszczenie ich w Centralnym repozytorium wzorów
dokumentów na platformie ePAUP oraz lokalnym repozytorium dokumentów,,
b. broker e-usług zapewniający integrację Systemu z platformą ePUAP poprzez
ESP,
c. repozytorium dokumentów.
7. E-usługi Systemu, muszą zapewniać funkcjonalności pozwalające na pełną obsługę
określonych dla Systemu i realizowanych przez niego procedur i związanych z nimi
dokumentami. Zarówno Użytkownik zewnętrzny (np. obywatel, przedsiębiorca,
geodeta), jak i Użytkownik wewnętrzny (np. pracownik Zamawiającego) musi mieć
możliwość korzystania z udostępnionych dla niego danych i usług sieciowych za
pośrednictwem Geoportalu Internetowego lub Intranetowego, zgodnie ze jego
uprawnieniami.
8. System musi pozwalać na korzystanie z niego przez Użytkowników zewnętrznych,
którzy są anonimowi i korzystają wyłącznie z usług informacyjnych i jednostronnej
interakcji oraz przez Użytkowników autoryzowanych, profilem zaufanym lub
podpisem kwalifikowanym korzystających z usług dwustronnie interakcyjnych i
transakcyjnych.
9. Wszystkie operacje związane z działaniem e-usług powinny być monitorowane przez
System.
WYKKAZ E-USŁUG BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WDROŻENIA
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Poniżej, przedstawiono wykaz E-usług będących przedmiotem wdrożenia.
1. Ewidencja Gruntów i Budynków
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej dane przedmiotowe
EGiB - e-usługa poziomu 1
2. Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematyczne prezentującej numery adresowe - eusługa poziomu 1
b. Przyjęcie wniosku o nadanie numeru adresowego dla nieruchomości dla
użytkowników zewnętrznych Systemu z platformy ePUAP - e-usługa poziomu 3
3. Ewidencja Nieruchomości
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematyczne prezentującej nieruchomości
stanowiące mienie gminne - e-usługa poziomu 1
b. Przyjęcie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości z platformy ePUAP - e-usługa poziomu 3
4. Rejestr Ofert Inwestycyjnych
a. Wygenerowanie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dla celów
publikacji ogłoszenia - e-usługa poziomu 1
b. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej gminne oferty
sprzedaży nieruchomości - e-usługa poziomu 1
5. Ewidencja Zabytków
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej informację o
zabytkach nieruchomych na terenie Gminy - e-usługa poziomu 1
b. Dostęp z poziomu Geoportalu publicznego do szczegółowej informacji o zabytku - e-usługa
poziomu 1
c. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji zabytków z platformy ePUAP i
wygenerowanie dokumentu - e-usługa poziomu 4
6. Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej przeznaczenie terenów
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - e-usługa poziomu 1
b. Dostęp z poziomu Geoportalu publicznego do szczegółowej informacji o przeznaczeniu
nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - e-usługa
poziomu 1
c. Przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z platformy e-PUAP i wygenerowanie dokumentu - e-usługa poziomu 4
7. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej informację ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - e-usługa poziomu 1
b. Dostęp z poziomu Geoportalu publicznego do szczegółowej informacji w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - e-usługa poziomu 1
c. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z poziomu platformy e-PUAP i
wygenerowanie dokumentu - e-usługa poziomu 4
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8. Rejestr Decyzji Lokalizacyjnych
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej decyzje lokalizacji
inwestycji celu publicznego - e-usługa poziomu 1
b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z
platformy e-PUAP - e-usługa poziomu 3
9. Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej sieć komunikacyjną
oraz pasy drogowe - e-usługa poziomu 1
b. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej oznakowanie poziome
i pionowe - e-usługa poziomu 1
10. Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej zajęcia pasów
drogowych - e-usługa poziomu 1
b. Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z poziomu platformy
ePUAP i wygenerowanie dokumentu - e-usługa poziomu 4
11. Ewidencja Oświetlenia Dróg
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej oświetlenie dróg - eusługa poziomu 1
12. Rejestr Decyzji Środowiskowych
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej informacje o
decyzjach środowiskowych - e-usługa poziomu 1
b. Przyjęcie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia i wygenerowanie dokumentu - e-usługa poziomu 4
13. Rejestr Pomników Przyrody
a. Publikacja na Geoportalu publicznym mapy tematycznej prezentującej pomniki przyrody
- e-usługa poziomu 1
14. Ewidencja Infrastruktury Wodociągowej i Kanalizacyjnej
a. publikacja mapy tematycznej prezentującej infrastrukturę sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej dla użytkowników wewnętrznych Systemu na Geoportalu Intranetowym - eusługa poziomu 1
Wymagania dotyczące w drożenia e- usług
1. System musi być zintegrowany z platformą ePAUP zgodnie z wszystkim instrukcjami
i zaleceniami opublikowanymi na stronie: http://www.epuap.gov.pl, a w szczególności
zgodnie z oficjalną instrukcją „Współpraca ePUAP z Systemami zewnętrznymi”.
2. Wykonawca musi dostarczyć i skonfigurować w ramach wdrożenia e-usług
dwustronnie interakcyjnych i transakcyjnych, następujące komponenty:
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a. e-formularze, wykonane zgodnie z uzgodnionymi wzorcami na etapie analizy
przedwdrożeniowej i umieszczenie ich w Centralnym repozytorium wzorów
dokumentów na platformie ePAUP oraz lokalnym repozytorium dokumentów,,
b. broker e-usług zapewniający integrację Systemu z platformą ePUAP poprzez
ESP,
c. repozytorium dokumentów.
3. W ramach Zamówienia Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować, skonfigurować i
uruchomić e-usługi, które swoim zakresem obejmują wykonanie dedykowanych eformularzy, ich instalację na platformie ePAUP, wykonanie stosownych rozwiązań
technicznych, zapewniających integrację z modułami dziedzinowymi (rejestrami
publicznymi), a w przypadku e-usług informacyjnych zautomatyzowane generowanie
map tematycznych i umieszczenie ich na Geoportalu.
4. Implementacja e-usług musi umożliwić integrację informacji zawartych w
elektronicznych dokumentach udostępnionych na platformie ePUAP, z Systemami
dziedzinowymi.
Wymagania funkcjonalne e-usług
1. Broker e-usług publicznych powinien zostać zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i
kopii dokumentów elektronicznych.
2. Broker e-usług musi zapewniać integrację z ePUAP, w zakresie:
a. identyfikacji i autentykacji Użytkownika e-usług publicznych z
wykorzystaniem profilu zaufanego na ePUAP, zgodnie z „Instrukcją integracji
z ePUAP w zakresie interfejsów Profilu Zaufanego”.
b. przyjmowania i rejestrowania przez ESP e-formularzy, wraz z wysłaniem do
Użytkownika e-usługi publicznej informacji o przyjęciu formularza,
c. udostępnienie e-formularza brokerowi e-usług publicznych przez ESP.
d. wysyłania do Użytkowników Systemu informacji o zarejestrowaniu
formularza,
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e. wysyłania dokumentów elektronicznych generowanych przez poszczególne
moduły Systemu (np. decyzje administracyjne, informacje, raporty) do
zewnętrznych odbiorców posiadających ESP w ramach ePUAP potwierdzone
profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
3. Broker e-usług musi być zintegrowany z modułem administracji Systemu, zarówno na
poziomie centralnym jak i lokalnym, m.in pozwalając uprawnionym Użytkownikom
na udostępnianie danych z repozytorium dokumentów i wysyłanie elektronicznych
dokumentów z modułów rejestrów publicznych Systemu, podczas realizacji danej eusługi publicznej.
4. System musi umożliwiać wysyłanie automatycznych potwierdzeń o przyjęciu oraz o
stanie zaawansowania sprawy poprzez komunikaty wysyłane z udziałem brokera eusług i ESP do Użytkowników, którzy zainicjowali sprawę poprzez platformę ePUAP
lub posiadają konto na ePUAP i wyrażają taką wolę. Rejestry, których dotyczyć będzie
powyższa funkcjonalność należy określić na etapie ustaleń przedwdrożeniowych.
5. Broker e-usług musi umożliwić wysyłanie upoważnień do pracy w Systemie w formie
elektronicznych dokumentów poprzez ESP platformy ePUAP po wcześniejszym
podpisaniu profilem zaufanym.
WYMAGANIA FUNKCJONALNE REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW
1. Repozytorium dokumentów musi umożliwiać przechowywanie dokumentów
generowanych z Systemów Dziedzinowych, które później mogą być procedowane w
systemach elektronicznego obiegu dokumentów funkcjonujących u Zamawiającego.
2. Repozytorium dokumentów musi zapewnić integrację z e-formularzami
wystawionymi na ePUAP (każdy e-formularz musi zostać wczytany do repozytorium).
3. Repozytorium dokumentów musi zapewnić integrację wniosków z generowanymi
decyzjami poprzez automatyczne przejmowanie metadanych z wniosków do decyzji.
4. Repozytorium dokumentów musi umożliwiać również odniesienie przestrzenne
dokumentów do działek ewidencyjnych i numerów porządkowych nieruchomości z
zachowaniem ich historii a także odniesienie przestrzenne dokumentów do dowolnych
obiektów na mapie.
5. Repozytorium dokumentów musi umożliwiać przeglądanie dokumentów z
uwzględnieniem zarchiwizowanych dokumentów wchodzących, wychodzących
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według dowolnych metadanych dokumentów takich jak np.: numer sprawy, nazwa
interesanta, numer działki, numer porządkowy nieruchomości, kod wydział, referatu i
inspektora, a także z uwzględnieniem filtru przestrzennego określonego na mapie.
6. Z poziomu danego rejestru lub ewidencji musi istnieć możliwość podglądu
dokumentów wraz z metadanymi zarejestrowanych w repozytorium. Wymaga się
obsługę przynajmniej następujących formatów dokumentów: *.xml, *.docx, *.pdf,
*.tif, *.jpg.
7. Repozytorium dokumentów musi pozwalać na przechowywanie metadanych
dokumentów wchodzących, wychodzących i spraw. Z poziomu repozytorium
dokumentów Użytkownik musi posiadać możliwość poglądu wszystkich danych
związanych z daną działką/adresem zawartych w rejestrach i ewidencjach oraz w
repozytorium dokumentów do, których Użytkownik posiada stosowne uprawnienia.
WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZĄCE E-FORMULARZY
1. System musi być zaprojektowany i wykonany tak, by zapewnić poprawnie
zidentyfikowanej przez ePUAP osobie możliwość wypełnienia e-formularzy związany
z daną e-usługą publiczną.
2. System powinien wspomagać weryfikacje poprawności merytorycznej i formalnoprawnej danych z e-formularzy złożonych w ESP z ePUAP.
3. Każdy e-formularz wykony w ramach projektu musi zapewniać wszystkie pola
informacyjne
konieczne
do
prawidłowego
procedowania
postępowania
administracyjnego, łącznie z jednoznacznym określeniem informacji przestrzennej,
np. nr obrębu, nr działki, nr porządkowy nieruchomości, nr miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego danej gminy, określony zakres przestrzenny.
4. Wykonawca powinien dla wszystkich e-formularzy, które nie zostały opublikowane w
centralnym repozytorium platformy ePUAP przygotować wzory dokumentów
elektronicznych, obejmujące:
a. określenie struktury pism tworzonych na podstawie tego wzoru zdefiniowane
w formacie danych XSD,
b. ustalenie sposobu wizualizacji pism tworzonych na podstawie tego wzoru
zdefiniowane w formacie danych XSL ,
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c. metadane opisujące
szczególności:

wzór

dokumentu

elektronicznego

określające

w

d. twórcę wzoru – rozumianego, jako podmiot odpowiedzialny za ten wzór, w
tym zgodność wzoru z przepisami prawa,
e. podstawę prawną - w przypadku, gdy istnieje przepis prawa wymagający
złożenia pisma w określonej formie lub według określonego wzoru,
f. tytuł wzoru - wskazujący w sposób zwięzły zakres użytkowy dokumentów,
które mają być tworzone na podstawie wzoru,
g. opis - wskazujący zakres stosowania wzoru - określone w formacie danych
XML.
5. W ramach realizacji tego zadania Wykonawca musi wykonać również następujące
prace:
a. Opracowanie na podstawie danych przekazanych przez JST, opisów i karty eusług w formie zgodnej z platformą ePUAP.
b. Przygotowanie i uruchomienie e-formularzy w formatach XML na platformie
ePUAP oraz uzgodnienie ich z MAiC.
c. Opracowanie wzorów e-formularzy w formatach PDF, które muszą zgodnie z
prawem zostać przekazane do repozytorium dokumentów wdrożonego
Systemu.
d. Pomoc w przygotowaniu merytorycznym wniosków niezbędnych do
umieszczenia opracowanych e-formularzy w Centralnym Repozytorium
Wzorów Dokumentów zgodnie z nowymi przepisami.
e. Skonfigurowanie brokera e-usług do wymiany metadanych pochodzących z eformularzy wypełnionych na ePUAP, a modułami dziedzinowymi Systemu w
celu zapewnienia realizacji e-usług na poziomie min. 3 (dwustronna
interakcja).
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WYMAGANIA W ZAKRESIE POZYSKANIA DANYCH DO SYSTEMU
OGÓLNE INFORMACJE O ZAKRESIE DANYCH DO POZYSKANIA
1. W ramach wdrożenia Systemu Wykonawca musi pozyskać następujące dane do
wymienionych rejestrów i ewidencji:
a. Ewidencja Gruntów i Budynków – należy wdrożyć mechanizm zasilenia
Systemu w dane EGiB, pochodzące z plików SWDE.
b. Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów – należy założyć ewidencję na
podstawie danych posiadanych przez Zamawiającego.
c. Ewidencja Nieruchomości – należy założyć ewidencję na podstawie danych
EGiB.
d. Rejestr Planów Przestrzennych – pozyskanie danych opisano w dalszej części
dokumentu.
e. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego –
pozyskanie danych opisano w dalszej części dokumentu.
f. Rejestr Decyzji Lokalizacyjnych – należy pozyskać decyzje lokalizacyjne z
ostatnich 12 miesięcy.
g. Ewidencja Dróg i Obiektów Mostowych – pozyskanie danych opisano w
dalszej części dokumentów.
h. Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego – należy pozyskać dane dotyczące
trwałych zajęć pasa drogowego.
i. Ewidencja Oświetlenia Drogowego – należy ewidencję na podstawie wywiadu
terenowego.
j. Ewidencja Zabytków – należy założyć ewidencję na podstawie danych
posiadanych przez Zamawiającego.
k. Rejestr Pomników Przyrody – należy założyć ewidencję na podstawie danych
posiadanych przez Zamawiającego.
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l. Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Oczyszczalni Przydomowych należy założyć ewidencję na podstawie danych posiadanych przez
Zamawiającego.
m. Ewidencja Infrastruktury Wodociągowej i Kanalizacyjnej – pozyskanie danych
opisano w dalszej części dokumentu.
Szczegółowe wymagania pozyskania danych planów miejscowych.
1. Przedmiotem prac jest pozyskanie i przetworzenie załączników kartograficznych
planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz treści uchwał.
8

2. Pozyskanie danych obejmuje …x.. planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Wykonawca musi pozyskać załączniki kartograficzne (rysunki planów) i przetworzyć,
jako skan oryginałów zachowując następujące wytyczne:
a. do formatu A0 obraz w jednej części, powyżej formatu A0 skan w częściach,
mozaikowanych następnie podczas rektyfikacji,
b. rozdzielczość skanowania minimum 300 dpi,
c. paleta barw: 24-bit kolor lub szarości 8-bit (jeżeli oryginał nie posiada koloru nie należy brać pod uwagę pieczęci i adnotacji urzędowych),
d. treści uchwał należy pozyskać w jednym z następujących formatów danych:
XML, DOC, PDF, JPG, TIF.
4. Wykonawca musi przetworzyć dane, w następujący sposób:
a. Załącznikom kartograficznym należy nadać georeferencję poprzez
rektyfikację obrazu rastrowego na podstawie minimum 8 punktów kontrolnych
lokalizowanych na węzłach działek EGIB lub innych trwałych lokalizacjach, z
zastosowaniem transformacji afinicznej, do układu współrzędnych 2000. Plik
należy zapisać w formacie geoTIF.
8

Zostanie liczba podana po podpisaniu umowy.
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b. Należy dokonać kontroli rektyfikacji poprzez analizę błędu wpasowania RMS i
jakości pokrycia granic z EGIB. Wartość RMS i lokalizację (współrzędne)
punktów kontrolnych należy dostarczyć zamawiającemu w postaci pliku
tekstowego CSV.
c. Należy dokonać wektoryzacji obszarów terenów planistycznych. Dopuszcza
się tworzenie wektorowej warstwy terenów poprzez:
4.c.i.
przeniesienie całych działek z EGIB i połączenie w teren
planistyczny,
4.c.ii. wektoryzację analityczną (poprzez uzgodnienie granic terenów z
EGIB) z przyciąganiem do węzłów i krawędzi EGiB),
4.c.iii. rodzaj metody powstania terenu należy zaznaczyć w tabeli
atrybutów terenów planistycznych.
d. Podczas kontroli poprawności wektoryzacji należy wykonać następujące
czynności:
4.d.i.
analizę topologii (identyfikację przecięć, dziur, nałożeń,
niezgodności położenia wierzchołków),
4.d.ii. identyfikację obszarów resztkowych (o skrajnie małych
powierzchniach) na warstwie powstałej z intersekcji terenów
planistycznych i działek z EGIB.
4.d.iii. klasyfikację obszarów resztkowych do dwóch kategorii:
4.d.iii.1. omyłka operatora (np. brak przeniesienia węzła z granicy
działki EGIB do granicy terenu planistycznego, przy drugim
wariancie wektoryzacji),
4.d.iii.2. topologicznie uzasadnione (powstają np. w przypadku,
gdy poligon terenu planistycznego musi posiadać dodatkowe
wierzchołki, które nie występują na EGIB),
4.d.iv. usunięcie przyczyn powstawania obszarów resztkowych z
kategorii 1. tj. omyłka operatora,
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e. Powstałym w wyniku wektoryzacji obszarom terenów planistycznych należy
przypisać minimum następujące atrybuty:
4.e.i.

oznaczenie porządkowe (kolejności) terenu,

4.e.ii.

symbole funkcji głównych (podstawowych),

4.e.iii. opisy przeznaczenia funkcji głównych (podstawowych) zgodne
z treścią uchwały,
4.e.iv.

symbole funkcji uzupełniających,

4.e.v.
opisy przeznaczenia funkcji uzupełniających (dopuszczalnych),
zgodne z treścią uchwały,
4.e.vi.

pochodzenie terenu (operator, EGIB), o którym mowa powyżej.

f. Treść uchwał MPZP należy przetworzyć do postaci XML, w standardzie
zgodnym z Dziennikiem Urzędowym.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DROGOWYCH
9

1. Informacje dotyczące ilości dróg:
a. Miejskie (ulice): ….. km
b. Pozamiejskie: …… km
c. Drogi nieutwardzone: ….. km
2. W celu jednolitego sposobu lokalizacji wszystkich zdarzeń, należy opracować i
wdrożyć System referencyjny utworzony według następujących zasad:
a. System referencyjny musi przedstawiać model sieci drogowej, z
uwzględnieniem wszystkich dróg zarządzanych przez Zamawiającego i dróg

9

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
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wyższej kategorii
Zamawiającego

zlokalizowanych

w

granicach

administracyjnych

b. przebieg dróg należy zdefiniować, jako ciąg następujących po sobie punktów
referencyjnych (tj. punktów wzajemnych przecięć osi dróg objętych Systemem
referencyjnym) i łączących je odcinków międzywęzłowych (tj. odcinków dróg
ograniczonych dwoma punktami referencyjnymi)
c. System referencyjny należy zrealizować tak aby lokalizacja zdarzeń
drogowych mogła następować poprzez:
2.c.i.

podanie numeru drogi i kilometrażu występowania zdarzenia

2.c.ii. podanie numeru drogi, odcinka i kilometrażu lokalnego
występowania zdarzenia
2.c.iii. podanie punktu referencyjnego początkowego i końcowego oraz
kilometrażu lokalnego odcinka zawartego między tymi punktami.
3. Należy zapewnić unikalność numeracji punktów referencyjnych poprzez opis 7znakowym identyfikatorem, generowanym zgodnie z następującymi zasadami:
a. pierwsze 4 znaki to niepowtarzalny w skali kraju numer sektora; numery
sektorów należy wyznaczyć według następujących zasad:
3.a.i.
sektor początkowy o numerze 0101 bierze swój początek od 14
stopnia długości i 55 stopnia szerokości geograficznej
3.a.ii.

sektor ma być podziałem arkusza 1: 50 000 na 4 równe części.

3.a.iii. numeracja sektorów rośnie w sposób następujący: w kierunku
na wschód 0101, 0102, 0103,…; w kierunku na południe 0101, 0201,
0301,…
b. ostatnie 3 znaki to niepowtarzalny w sektorze numer węzła sieciowego
c. na danej drodze nie może powtórzyć się numer węzła (ostatnie 3 znaki):
3.c.i.

dla dróg powiatowych w obszarze powiatu,
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3.c.ii. wymagana jest spójność w zakresie numeracji węzłów
sieciowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych
Zamawiającego, a zdefiniowanych przez innych zarządców dróg, w
określonym powyżej standardzie,
3.c.iii.

układ 2000 zgodny ze strefą Zamawiającego.

4. Wykonawca musi wykonać inwentaryzację elementów drogowych, którą należy
wykonać w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego materiały. Ponadto należy
koniecznie przeprowadzić szczegółową wizję w terenie tak, aby zdefiniować rodzaje
nawierzchni oraz stwierdzić rozbieżności i braki w materiałach źródłowych a
następnie przeprowadzić pomiary uzupełniające.
5. Dane należy pozyskać z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii według
następującego podziału rzeczowego:
a. inwentaryzacja parametrów technicznych drogi:
5.a.i.
informacje o pasach drogowych i skrzyżowaniach (lokalizacja,
rodzaj, długość, zabezpieczenie/droga),
5.a.ii. parametry elementów korytarza drogi
(lokalizacja,
szerokość, długość, powierzchnia i rodzaj nawierzchni),
5.a.iii.

informacje o obiektach mostowych (lokalizacja, rodzaj obiektu)

5.a.iv. informacje o skrajniach
szerokość, wysokość)

(lokalizacja,

rodzaj

obiektu,

b. inwentaryzacja zagospodarowania drogi:
5.b.i.
informacje o zjazdach
szerokość)

(lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia,

5.b.ii. informacje o obiektach przydrożnych
obiektu)

(lokalizacja, rodzaj

6. Dane należy pozyskać w takiej szczegółowości, aby możliwe było uzupełnienie
następujących tabel i kolumn książki drogi:
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a. tabela nr 2 książki drogi (kolumny: 1-6, należy wprowadzić dane za okres
obowiązywania rozporządzenia)
b. tabela nr 3a książki drogi (kolumny: 2-26 oraz 31 )
c. tabela nr 3b książki drogi (kolumny: 2-26 oraz 31)
d. tabela nr 4 ( wprowadzić dane za okres obowiązywania rozporządzenia)
e. tabela nr 5 ( wprowadzić dane za okres obowiązywania rozporządzenia)
f. tabela nr 6 ( wprowadzić dane za okres obowiązywania rozporządzenia)
g. tabela nr 7 ( wprowadzić dane za okres obowiązywania rozporządzenia)
h. tabela nr 8 (kolumny: 1-34)
i. tabela nr 9 (kolumny: 1-5,8-17)
j. tabela nr 10 (kolumny: 1-17)
k. tabela nr 11 (kolumny nr: 1-14)
7. Pozyskane informacje o drogach, obiektach inżynieryjnych i oznakowaniu należy
zaimplementować do bazy danych oferowanego Systemu, z zachowaniem topologii i
prawidłowej geometrii obiektów. Wyniki inwentaryzacji dla dróg należy przekazać
Zamawiającemu również w formie warstw cyfrowych na tle wykonanego Systemu
referencyjnego, które będą dostępne w programie do prowadzenia ewidencji dróg.
8. Oznakowanie poziome powinno być przekazane dodatkowo, jako warstwa wektorowa
naniesiona na odpowiednie elementy pas drogowego.
9. Grafika oznakowania pionowego a w szczególności tablice "E" i "F" powinny zostać
dodatkowo wykonane i przekazane, jako pliki PNG.
10. Należy wykonać
fotograficznej.

fotorejestrację

pasa

drogowego

w

postaci

dokumentacji
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11. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać wykonana w dowiązaniu do
zaktualizowanego Systemu referencyjnego, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych
z interwałem wynoszącym max 5 m.
12. Zdjęcia należy wykonać z sześciu kamer tworzących pojedynczy obraz sferyczny o
pokryciu minimum 80% sfery znajdującej się nad miejscem wykonania zdjęcia.
Ponadto pojedyncze zdjęcie sferyczne musi zapewnić przegląd sytuacji w
płaszczyźnie poziomej 360 stopni i w płaszczyźnie pionowej minimum 290 stopni.
13. Każde zdjęcie z pojedynczej kamery ( oprócz zdjęcia połączonego-sferycznego) musi
być dodatkowo dostępne i pokazane w osobnym oknie.
14. Zdjęcia muszą zostać wykonane zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącego
kilometrażu).
15. Minimalna rozdzielczość zdjęć to 1600x1200. Zdjęcia mają być zdjęciami
fotogrametrycznymi tj. mają umożliwiać dokonywanie pomiarów przy użyciu
dostarczonego modułu narzędziowego.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
1. Wykonawca przetworzy do postaci modelu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
wprowadzi do Systemu, dane przekazane przez Zamawiającego.
2. Przeniesienie danych dotyczyć ma sieci wodociągowej Zamawiającego wraz z
10

przyłączami wodociągowymi o łącznej długości ….. km , w tym:
a. ……… km sieci magistralnej,
b. ……… km sieci rozdzielczej,
c. …….. sztuk przyłączy o łącznej długości,

10

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
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3. Przeniesienie danych dotyczyć ma sieci kanalizacyjnej Zamawiającego wraz z
11

przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości …… km , w tym:
a. ……. sieci sanitarnej,
b. …….. sieci ogólnospławnej,
c. …….. km sieci deszczowej,
d. …… sztuk przyłączy o łącznej długości …….,
12

4. Przeniesieniu podlegać będą dane , którymi dysponuje Zamawiający:
a. …… arkuszy mapy branżowej w postaci analogowej w skali: ….., układzie
współrzędnych ….. zawierającej …….
b. ….. plików mapy branżowej w postaci cyfrowej w formacie ….., układzie
współrzędnych …., zawierającej …...
c. Branżowej bazy danych w formacie … zawierającej …..
13

5. Przeniesieniu danych podlegać będzie … sztuk
postaci analogowej dotyczącej:

dokumentacji powykonawczej w

a. …. km odcinków sieci wodociągowej,
b. …. km odcinków przyłączy sieci wodociągowej,
c. ….. km odcinków sieci kanalizacyjnej,
11

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
12

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
13

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
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d. … km odcinków przyłączy sieci kanalizacyjnej.
6. Przeniesieniu podlegać będzie:
14

a. wykaz punktów przyłączenia ……

15

odbiorców w formacie ……. ,

16

17

b. wykaz …… wodomierzy w formacie …….. .
7. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych Wykonawcy przeprowadzi analizę
stanu posiadanych danych przez Zamawiającego. Wyniki analizy przedstawi w postaci
dokumentu gromadzącego zebrane informacje oraz opis procedury przetwarzania
danych w tym sposób:
a. przygotowania danych przez Zamawiającego,
b. przekazywania danych przez Zamawiającego,
c. przetwarzania danych,
d. przedstawiania Zamawiającemu wykazu rozbieżności lub braków w danych,
e. odbioru przetworzonych danych przez Zamawiającego.
8. Zamawiający przekaże wszystkie dane podlegające przetworzeniu na 10 dni roboczych
przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania danych.

14

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
15

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
16

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
17

Dokładne dane zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy
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9. Przed przekazaniem danych Zamawiający dokona przeglądu materiałów do
przetworzenia i oddzieli informacje nieaktualne oraz dane nieistotne z punktu widzenia
celu przetwarzania.
10. Wykonawca dokona zeskanowania map branżowych przekazanych przez
Zamawiającego. Skanowanie odbywać się będzie z rozdzielczością 300 dpi (punktów
na cal), do formatu tiff, jako obrazy monochromatyczne, w odcieniach szarości lub
wielobarwne (odpowiednio do postaci przekazanych map branżowych).
11. Zeskanowane mapy zostaną przycięte i skalibrowane z wykorzystaniem transformacji
afinicznej, na co najmniej 6 punktów wpasowania.
12. Mapy w postaci cyfrowej zostaną wczytane do Systemu.
13. Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wykazów punktów przyłączenia,
które będą zawierały adresy wraz z numerami, Wykonawca przeprowadzi
geokodowanie i umieści na mapie obiekty reprezentujące punkty przyłączeniowe a
następnie wczyta dla nich dane. Wykonawca sporządzi raport zawierający wykaz
punktów, które nie zostaną geokodowane, wraz z podaniem przyczyny.
14. Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wykazów wodomierzy, które będą
zawierały adresy wraz z numerami lub numery punktów przyłączeniowych,
Wykonawca przeprowadzi geokodowanie i powiąże dane wodomierzy z obiektami na
mapie reprezentującymi punkty przyłączeniowe a następnie wczyta dla nich dane.
Wykonawca sporządzi raport zawierający wykaz wodomierzy, które nie zostaną
geokodowane, wraz z podaniem przyczyny.
15. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość uzupełnienia i poprawienia danych.
16. Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzania aktualizacji danych dotyczących
punktów przyłączeniowych i wodomierzy w sposób zautomatyzowany.
17. Wykonawca przetworzy przekazane dane na postać modelu sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej.
18. Obiekty modelu zostaną powiązane z :
a. ewidencją gruntów i budynków,
b. informacją adresową,
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c. z pasem drogowym.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
1. Serwer Typu Rack – 2 szt.
LP

Parametr lub
warunek

1

Obudowa

2

Płyta główna

3

Procesory

4

Pamięć RAM

5

Kontrolery
dyskowe, I/O

6

Dyski twarde

7

9

Inne napędy
zintegrowane
Kontrolery
LAN
Kontrolery I/O

10

Porty

11

Zasilanie,
chłodzenie

8

Minimalne wymagania

-Typu Rack, wysokość 1U;
-Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z
szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack;
-Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta
serwera;
-Minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącze o
prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8;
-Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej
dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych);
-Zainstalowany jeden procesor 10-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w
oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 742 pkt
dla konfiguracji dwuprocesorowej;
-Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla
oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół
poświadczony przez producenta serwera;
-Zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w
kościach o pojemności 16 GB
-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC;
-Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”;
-24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 1536GB pamięci RAM;
-Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci
podręcznej cache,
-Zainstalowane 2 dyski 2,5” NL-SAS o pojemności 1 TB każdy, 7,2K RPM dyski
Hotplug;
-Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5;
-Obsługa dysków SAS, SATA, SSD;
-Zintegrowany napęd DVD-RW;
-2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
-kontroler SAS, 2 porty SAS 6Gb zewnętrzne (8 linków);
-2 x kabel SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 min. 2m;
-zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;
-5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim;
-Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o
mocy maksymalnej 450W;
-Redundantne wentylatory hotplug;
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12

Zarządzanie

13
14

Wspierane OS
Gwarancja

15

Dokumentacja,
inne

-Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera
-Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego
zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
• Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler
umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
• Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z
kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej
komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem
operacyjnym;
• Dodatkowe złącze serwisowe RJ-45 1Gb/s dostępne z przodu
obudowy
• Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)
• Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii
• Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
• Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
• Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz
możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie
sprzętowym (cyfrowy KVM)
• Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i
kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych)
• Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy
sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w
serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i
kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera)
• Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID,
instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i
przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach
zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring
systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta
główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
-Windows 2012 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6
-3 lata gwarancji onsite, reakcja najpóźniej w następny dzień roboczy od
zgłoszenia awrii, zgłoszenia w trybie 9 godzin x 5dni
-Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
-Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta
tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie
producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta,
potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne;
-Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału
dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że
oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg;
-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową
oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego
sprzętu;
-Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
(ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy
podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca
po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej
serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie
zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej
gwarancji;
-Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu
serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet
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za pośrednictwem strony www producenta serwera;

16

System
operacyjny

17

Instalacja

Zainstalowany Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 z wirtualizacją lub
równoważny.
Montaż, instalacja oraz konfiguracja urządzenia do poziomu witalizatora.
Instalacja i konfiguracja obejmuje oprogramowanie będące przedmiotem
zamówienia (system operacyjny, oprogramowanie bazy danych).

2. Licencje dostępowe – 40 szt.
Licencje dostępowe do Windows Server 2012 (lub równoważne do oferowanego równoważnego systemu
operacyjnego):
- Licencje dostępu dla użytkownika – 20 szt
- Licencje zdalnego dostępu (RDP) dla użytkownika – 20 szt

3. Macierz dyskowa – 1 szt.
Lp.

Nazwa podzespołu

Minimalne wymagane parametry

1.

Obudowa

2.

Pojemność

1) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do
instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w
tej szafie.
2) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów
zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w
razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy
3) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne
do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy.
4) Maksymalna moc zasilania nie może przekraczać 800W dla
maksymalnej możliwej konfiguracji macierzy.
5) Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator
wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana,
przełączanie, ładowanie.
6) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków
powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez
konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego
oprogramowania aktywującego proces rozbudowy
1) System musi umożliwiać instalację min 24 dysków formatu 2,5”
wykonanych jako dyski SAS lub NearLine-SAS
2) System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń
3) System musi mieć możliwość rozbudowy o redundantny kontroler
RAID bez utraty wcześniej zapisanych danych.
4) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak
w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych.
5) macierz musi być dostarczona z 11 dyskami SAS, 10k RPM, o
pojemności 1,2 TB, 2,5” w konfiguracji: RAID1 2:2, RAID5 5:1, 1

131
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer Zamówienia: IZ.271.1.2015

Nazwa zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko”

Hot spare

3.

Kontrolery

4.

Interfejsy SAS

5.

Poziomy RAID

6.

Wspierane dyski

1) System musi posiadać 2 kontrolery RAID, z minimum 1GB
pamięci podręcznej cache każdy
2) Kontrolery RAID musza pracować w trybie redundantnym przy
obsłudze zasobów macierzy:
- zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być
identyczna tzw. cache mirror
- możliwość obsługi przez pojedynczy kontroler RAID wszystkich
zasobów macierzy w przypadku uszkodzenia drugiego kontrolera
RAID
3) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski,
przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą
trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający
stosowania zasilania zewnętrznego lub bateryjnego.
4) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez
konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – dotyczy
konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID.
5) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez
utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku
konfiguracji z jednym kontrolerem RAID.
6) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID.
7) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min.
1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami :
1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z
oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.
1) Oferowana macierz musi mieć wyprowadzone na każdy
kontroler RAID minimum 2 porty SAS dla bezpośredniego
dołączenia serwerów.
2) Porty powinny pracować z prędkością min. 3 Gbit/s
Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na
dyskach definiowany poziomami RADI: 0,1 ,1+0, 5 ,5+0, 6
Oferowana macierz musi wspierać dyski:
1) dyski SAS wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach:
300GB, 450GB i 600GB oraz prędkości obrotowej 15000 obrotów
na minutę,
2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) wykonane w technologii hot-plug
o pojemnościach: 750GB, 1TB i 2TB oraz prędkości obrotowej
7200 obrotów na minutę,
3) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min.
2 porty pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesną transmisję
danych przez dwa porty)
4) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS,
NearLine-SAS w obrębie dowolnego pojedynczego modułu
obudowy
5) Macierz musi wspierać dla min. jednej z obsługiwanych
technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej
migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy.
6) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive
Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i
automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time
scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym.
7) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków
zapasowych tzw. hot-spare w trybach:
- hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy
dyskowej RAID
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- hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID.

7.

Opcje software’owe

1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych
(snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowe z możliwością
rozszerzenia licencji do min. 512 kopii migawkowych.
2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS)
3) Macierz musi wspierać Microsoft Virtual Disk Services (VDS)
4) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 512 woluminów (LUN)
5) Oprogramowanie wbudowane macierzy musi wspierać szyfrowanie
danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem algorytmu
szyfrującego o długości klucza minimum 123-bitów
6) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego
i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez
konieczności wyłączania ścieżek logicznych dla podłączonych
stacji/serwerów
8) macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line operacji:
- zmiana rozmiaru woluminu
- zmiana poziomu RAID
- zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID
- dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej
10) macierz musi umożliwiać wystawienie woluminu logicznego o
wielkości min. 16TB

8.

Konfiguracja, zarządzanie

1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z
systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez
konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego
oprogramowania.
2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem
zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np.
poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.
3) Pełne zdalne zarządzanie macierzą powinno być możliwe bez
konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji
administratora
4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać
połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie
komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez
przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI
5) Macierz musi posiadać oprogramowanie umożliwiające
zarządzanie kilkoma urządzeniami tego typu w obrębie podsieci
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LAN, licencja na użytkowanie tego oprogramowania musi być
dostarczona wraz z macierzą
9.

10.

18

Gwarancja i serwis

Instalacja

1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym
okresem gwarancji z naprawą w miejscu instalacji urządzenia,
zgłoszenia w trybie 9 godzin x 5 dni, następny dzień roboczy
naprawa
2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i
nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są
elementem zamówienia w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.
3) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i
automatycznego powiadamiania producenta i administratorów
Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych
poprzez protokół SNMP lub SMTP
Montaż, instalacja oraz konfiguracja urządzenia. Integracja z
urządzeniami oraz oprogramowaniem będącymi przedmiotami
niniejszego postepowania przetargowego.

4. Oprogramowanie bazodanowe – 2 szt.

Nazwa

Minimalne wymagane parametry

Funkcjonalność

Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HPUX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i
Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach
Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera
aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych
Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy
ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji
środowiska aplikacyjnego
Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia
współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei
odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie
spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań
odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od
modyfikacji przeglądanego zbioru danych.
Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia
niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien
być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna
w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy
zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana.

18

Zgodnie z okresem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie.
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Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z
Unicode).
Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode
Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut,
formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych.
Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość
uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia
z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych
Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji
DML) w jednej sesji bazy danych
Wsparcie protokołu XA
Wsparcie standardu JDBC 3.0
Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym.
Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL
preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy
serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość
umieszczania
wskazówek
dla
optymalizatora
w
wybranych
instrukcjach SQL.
Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na
ich rozmiar (liczbę wierszy).
Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język
programowania
powinien być
językiem
proceduralnym, blokowym
(umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym
obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi
wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie
propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu
Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za
pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych,
definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość
zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako
źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww.
jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL
(zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw.
kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem)
oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie
transakcji wewnątrz procedury).
Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu
binarnego (biblioteki dzielonej)
Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML
(INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego
wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy
danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop
serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w
serwerze).
Ponadto mechanizm
wyzwalaczy powinien
umożliwiać
oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE)
wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).
W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd
zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie
wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana
przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi
odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd
lub wyjątek
Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za
pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych
Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła
użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta
przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych
logowań.
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Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą
przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu
do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania
procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za
pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej
chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról
bazodanowych.
Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio
przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania
zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii
nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów.
Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato,
Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online
Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup).
Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili
wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W
przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może
podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych.
W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych,
pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników
Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX
dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w
bazie danych.
Możliwość pracy na maszynie wyposażonej maksymalnie w 2 gniazda
procesorowe (ang. sockets)

5.

Terminale dostępowe – 20 szt.

Lp.

Nazwa podzespołu

Minimalne wymagane parametry

1.

Układ scalony

SOC (System-on-Chip)

2.

Oprogramowanie

3.

Obsługiwane systemy
operacyjne

Windows, Linux

Rozdzielczość

- Tryb normalny (kolor 16- lub 24-bitowy, 60 Hz) 640x480, 800x600,
1024x768, 1280x1024 oraz 1600x1200

4.

Oprogramowanie do zarządzania

- Tryb panoramiczny (kolor 16- lub 24-bitowy, 60 Hz) 1280x720,
1280x800, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1680x1050 oraz
1920x1080
5.

Dźwięk:

- Wyjście na głośniki wtyczka typu jack 3.5mm
- Wejście do podłączenia mikrofonu
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6.
7.

Złącze wideo

VGA

Porty

- Ethernet 10/100 Mb/s
- Porty: 2 x USB 2.0 / 2 x USB1.1

8.

Konstrukcja

- Ramka do montowania VESA
- Wymiary max.: 115 mm (S) x 115 mm (G) x 30 mm (W)
- Waga max.: 154g
- Brak elementów ruchomych konstrukcji, brak wentylatora

9.

Zasilanie

- Pobór mocy (3-5 W)
- Zasilacz: 12V
- praca w gnieździe typu E, 230 V / 50 Hz

10.

Środowisko pracy:

- Temperatura: 0 - 40 °C
- Wilgotność względna: 10 - 85% (bez kondensacji)

11.

Dodatkowe
wymagania

- Niezawodność (MTBF): >100000 godzin
- Certyfikacje: FCC Class B, CE, KCC, RoH

6.

Lp.

Przełącznik sieciowy – 1 szt.

Nazwa wymogu

Minimalne wymagane parametry

Architektura sieci LAN

GigabitEthernet

1.
2.
Zarządzanie Web

Tak

3.
Liczba portów
1000BaseT (RJ45)

24 szt.

4.
Liczba portów
COMBO GEth
(RJ45)/MiniGBIC
(SFP)

4 szt.
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5.
Zarządzanie,
monitorowanie i
konfiguracja

6.
Protokoły
uwierzytelniania i
kontroli dostępu

13.

zarządzanie przez przeglądarkę WWW

14.

SSH - Secure Shell

15.

CLI - Command Line Interface

16.

Telnet

17.

SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

18.

SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

19.

SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

20.

SSH v2.0

13.

RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

14.

AAA authentication

15.

TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

7.
Obsługiwane
protokoły routingu
8.
Obsługiwane
protokoły i standardy

ruting statyczny

1.

RMON - Remote Monitoring

2.

SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

3.

HWTACACS

4.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

5.

IEEE 802.1x - Network Login

6.

IEEE 802.3 - 10BaseT

7.

IEEE 802.3u - 100BaseTX

8.

IEEE 802.1Q - Virtual LANs

9.

IPv6

10.

IGMP - Internet Group Management Protocol

11.

IGMP (v. 1, 2) Snooping

12.

IEEE 802.1d

13.

IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

14.

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

15.

SEP (Smart Ethernet Protection)

16.

IEEE 802.1ag - Connectivity Fault Management

17.

DHCP snooping

18.

IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet
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9.
Rozmiar tablicy
adresów MAC

16000

10.
Algorytm przełączania

brak danych

11.
Przepustowość

42 mpps

12.
Warstwa przełączania

2

Możliwość łączenia w
stos

Nie

13.

14.
Typ obudowy

1U Rack

15.
Maksymalny pobór
mocy

25 Wat

Dodatkowe funkcje

filtrowanie MAC

16.
17.
Dodatkowe informacje

4K VLANs

18.
Szerokość

442 mm

Wysokość

43,6 mm

Głębokość

220mm

19.
20.

7.

Szafa rack – 1 szt.

Lp.

Nazwa podzespołu

1.

Szafa rack

Minimalne wymagane parametry
Szafa o wysokości 24U i wymiarach Wysokość x Szerokość x
Głębokość =120 x 70 x 105 (cm);
Wymaga się aby technologia produkcji szafy zapewniła poziomy
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system chłodzenia.
Zapewnienie odpowiedniego chłodzenia zainstalowanego sprzętu w
szafie RACK musi się odbywać bez konieczności zastosowania
dodatkowych wentylatorów.
Wszystkie nie wykorzystane miejsca w szafie RACK muszą zostać
zaślepione odpowiednimi panelami.
Dodatkowo szafa RACK musi umożliwiać zamontowanie minimum 2
urządzeń 19” w pozycji pionowej z dostępem do tych urządzeń z
przodu szafy RACK, bez zmniejszania dostępnej przestrzeni 24U.
Szafa RACK wyprodukowana lub certyfikowana przez producenta
serwera - musi posiadać jego gwarancję

8.

Lp.

UPS – 1 szt.

Nazwa
wymogu

Minimalne wymagane parametry

Moc:

2.1 kW - 3000 VA

Typ :

montowany w szafie rack

Wysokość:

3U

Waga:

55 kg

Napięcie
wejściowe:

AC 220/230/240 V

Napięcie
wyjściowe:

AC 220/230/240 V ± 3% ( 50/60 Hz )

Gniazda
zewnętrzne:

2 x power IEC 320 EN 60320 C19 ¦ 8 x power IEC 320 EN 60320 C13

Czas pracy

14.1 min przy pełnym obciążeniu

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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(do):
9.
Czas
ładowania

3 godziny

Wymiary (szer.
x głęb. x
wysok.):

431.8 x 660.4 x 129.5 mm

Technologia:

On-line

Interfejsy::

1 x RS-232 - 25 pin D-Sub (DB-25)

Parametry
środowiskowe:

Temp. pracy od 0 °C do 40 °C , Dopuszczalna wilgotność: 0 - 95% ,

Gwarancja
producenta:

1 rok

10.

11.
12.
13.

14.

9.

Firewall z funkcją IPS – 1 szt.

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje
bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby
elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej
platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie
ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien
zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem
operacyjnym.

Nazwa

Minimalne wymagane parametry
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Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z
elementów systemu.
Monitoring

i

wykrywanie

uszkodzenia

elementów

sprzętowych

i

programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w
jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent.
System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16
portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Możliwość tworzenia min 254 interfejsów wirtualnych definiowanych jako
VLANy w oparciu o standard 802.1Q.
W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 miliony jednoczesnych
Funkcjonalność

połączeń oraz 20 tys. nowych połączeń na sekundę
Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 1 Gbps dla pakietów 512 B
Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 400 Mbps
System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny
dysk o pojemności minimum 16GB do celów logowania i raportowania. W
przypadku kiedy system nie posiada dysku do poszczególnych lokalizacji
musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej,
odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej.
W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie
z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu
bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform
sprzętowych lub programowych:
kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection
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ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3,
IMAP, HTTP, FTP, HTTPS).
poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN
ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS]
kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie
niebezpiecznych:

zawierających

złośliwe

oprogramowanie,

stron

szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM.
kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3,
IMAP)
kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping]
Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P
Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL
Ochrona

przed

wyciekiem

poufnej

informacji

(DLP)

z

funkcją

archiwizowania informacji
Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 500
Mbps
Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia
danych z włączoną funkcją: Antivirus min. 300 Mbps
W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej
niż:
Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site
Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności
Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh
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Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np.
OSPF
Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing
statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz
PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych
na urządzeniu połączeniach IPSec VPN.
Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji
systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a,
IPS’a, Web Filter’a.
Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego.
Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP,
interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń,
rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo
gwarantowane i maksymalne, priorytety)
Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ
Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu
kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych
portach (np. FTP na porcie 2021)
Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i
sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500
wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość
definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być
możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących
podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos.
Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie
głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów
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TCP/UDP
Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL
pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być
dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy
avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii
oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.
Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek
antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL.
System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania
tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:
30. Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w
lokalnej bazie systemu
31. haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w
bazach zgodnych z LDAP
32. haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o
zewnętrzne bazy danych
33. Rozwiązanie

powinno

umożliwiać

budowę

architektury

uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory
bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania a
kontrolerze domeny.
Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny
posiadać następujące certyfikaty:
6. ICSA dla funkcjonalności SSL VPN, IPSec, IPS, Antywirus
7. ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall
Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS,
SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i
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monitorowania platformami. Komunikacja systemów zabezpieczeń z
platformami

zarządzania

musi

być

realizowana

z

wykorzystaniem

szyfrowanych protokołów.
Serwisy i licencje
Dostawca

powinien

dostarczyć

licencje

aktywacyjne

dla

funkcji

bezpieczeństwa na okres jednego roku.
Gwarancja z czasem reakcji na okres jednego roku w trybie NBD 5x8.

10.

Firewall z funkcją VPN – 2 szt.

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje
bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w
skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w
postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W
przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy
sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.
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Nazwa

Minimalne wymagane parametry

10. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i
programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
11. Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników powinny dawać
możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub
transparent
12. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum
5 interfejsami miedzianymi Ethernet 10/100/1000
13. Możliwość

tworzenia

min

230

interfejsów

wirtualnych

definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q.
14. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 150tys jednoczesnych
połączeń oraz 3 tys. nowych połączeń na sekundę.
Funkcjonalność

15. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane
wszystkie

z

poniższych

funkcjonalności.

Poszczególne

funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w
postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych:
a. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection
b. Ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów
SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). System kontroli
AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików typu: rar, zip.
c. Poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN
d. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System
[IPS/IDS]
e. Kontrola stron Internetowych – Web Filter [WF]
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f. Kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów
SMTP, POP3, IMAP)
g. Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P
h. Możliwość analizy ruchu szyfrowanego SSL’em
i. Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP)
16. Wydajność systemu Firewall min 500 Mbps
17. Wydajność

skanowania

strumienia

danych

przy

włączonych

funkcjach: Stateful Firewall, Antivirus min. 20Mbps
18. Wydajność ochrony przed atakami (IPS) min 100 Mbps.
19. Wydajność IPSEC VPN, nie mniej niż 200 Mbps
20. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie
mniej niż:
a. Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość
definiowania połączeń Client-to-site
b. Producent

oferowanego

rozwiązania

VPN

powinien

dostarczać klienta VPN współpracującego z proponowanym
rozwiązaniem
c. Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich
aktywności
d. Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh
e. Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
f. Obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel
21. Rozwiązanie powinno zapewniać: routing statyczny oraz obsługę
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Policy Routingu
22. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu
docelowego.
23. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać
adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników,
reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń
24. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall
np. DMZ
25. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu
kierunkach

komunikacji

dla

protokołów

działających

na

niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021)
26. Ochrona IPS powinna opierać się, co najmniej na analizie protokołów
i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać, co
najmniej 6000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien
mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur.
Dodatkowo

powinna

być

możliwość

wykrywania

anomalii

protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami
typu DoS oraz DDos.
27. Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na
podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na
wartościach portów TCP/UDP
28. Baza filtra WWW o wielkości, co najmniej 45 milionów adresów
URL pogrupowanych w kategorie tematyczne – min 50 kategorii. W
ramach filtra powinny być dostępne m.in. kategorie spyware,
malware, spam, proxy avoidance, sieci społecznościowe, zakupy.
Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz
tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW.
29. Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek
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antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr
URL.
30. System

zabezpieczeń

musi

umożliwiać

wykonywanie

uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:
a. Haseł

statycznych

i

definicji

użytkowników

przechowywanych w lokalnej bazie systemu
b. Haseł

statycznych

i

definicji

użytkowników

przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
c. Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o
zewnętrzne bazy danych
d. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury
uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active
Directory
31. Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie
Firewall powinien posiadać certyfikat ICSA dla rozwiązań kategorii
Network Firewall
32. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego
(HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi platformami
do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów
zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z
wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
33. Wymaga się aby dostawa obejmowała również:
Gwarancja z czasem reakcji na okres jednego roku w trybie NBD
5x8.

11. Laptop – 1 szt.
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Wymagania
funkcjonalne

Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o
rozdzielczości HD WLED (1366x768), matryca podświetleniem LED,
dotykowa z funkcją dotyku wielopunktowego o jasności min. 200cd, typowy
kontrast 300:1,
Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do
Internetu oraz poczty elektronicznej,
Wydajność obliczeniowa: Procesor Intel Core i7-4702MQ lub procesor
równoważny, który powinien osiągać w teście wydajności PassMark
PerformanceTest (wynik dostępny na
stronie: http://www.cpubenchmark.net/laptop.html ) co najmniej
wynik 7200 punktów Passmark CPU Mark.
Pamięć operacyjna: 8B 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB,
Parametry pamięci masowej: Min. 1 TB SATA, SMART, zawierający
partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego
fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych
nośników.
Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać
pracę na trzech monitorach ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.3,
Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 1GB pamięci.
dedykowana karta graficzna typu NVIDIA GeForce GT 720M lub
równoważna

umożliwiająca

PerformanceTest

uzyskanie

(wynik

teście

dostępny

wydajności
na

PassMark
stronie:

http://www.videocardbenchmark.net/index.php) co najmniej wynik 564
punkty Average G3D Mark
Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą
główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki
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Wymagania dotyczące baterii i zasilania: 6-cell, 48Whr, Li-Ion Czas pracy
na baterii min. 4,5 godziny, zasilacz o mocy min. 65W
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele
komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną
współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym
Windows 7 64bit oraz Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony
Microsoft WHCL)
BIOS:
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych
odczytania z BIOS informacji o:
modelu komputera,
nr seryjnego komputera
wersji BIOS,
modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach
Informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego,
zewnętrznych urządzeń bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,
Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
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twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora i dysku
twardego,
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem
administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany
ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Waga i wymiary:
Waga max 2,5kg z baterią 6-cell
Bezpieczeństwo:
Złącze typu Kensington Lock lub równoważne
Kompatybilność z technologią COMPUTRACE lub równoważną
Wymagania dodatkowe:
Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z
oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7 lub Windows 8.1, płyty
Recovery umożliwiające instalację systemu Windows 7 i Windows 8.1 w wersji 64 bitowej.

Wbudowane porty i złącza:
Min. 4x USB (w tym min. 3 typu 3.0 oraz 1 z możliwością ładowania
zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera)
RJ-45
VGA
HDMI
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Czytnik kart (min. SD/SDHC/SDXC)

Audio: line-in/mikrofon
Audio: line-out/słuchawki
Kamera HD z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy
Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą
główną
Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w
postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express;
Karta WLAN musi obsługiwać jednoczesną pracę w trybie połączenia do
punktu dostępowego WLAN AP (Infrastructure) dla dostępu do sieci
firmowej/sieci internet oraz trybie MS Windows 7 VirtualWiFi - tworzyć
własny punkt dostępowy (Soft Access Point) dla połączenia z urządzeniami
pomocniczymi

(aparat

komórkowy,

itp)

zapewniając

możliwość

udostępniania połączenia Internetowego dla urządzeń pomocniczych.
Zintegrowana karta WLAN musi zapewniać możliwość bezprzewodowego
bezpośredniego (t.j. bez pośrednictwa punktu dostępowego lub sieci LAN)
podłączenia

do

komputera

dodatkowego

monitora

lub

projektora

wyposażonego w odpowiedni adapter (lub natywną obsługę takiej funkcji) z
wykorzystaniem standardów IEEE 802.11n w pasmie 2,4 Ghz lub 5GHz, w
trybie ekranu systemowego – z obsługą wyświetlania w trybie kolonowania
ekranów, rozszerzonego desktopu oraz wyświetlania ekranu systemu jedynie
na dodatkowym monitorze lub projektorze (Clone, Extended Desktop,
Remote Only). Wymagana jest obsługa przesyłania dowolnej treści ekranu
oraz dźwięku systemu operacyjnego z parametrami nie gorszymi niż:
-

rozdzielczość 1920x1080 - 30 fps–kompresja H.264

-

dzwięk with AC3 5.1 Surround Audio

154
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer Zamówienia: IZ.271.1.2015

Nazwa zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Gminie Lubsko”

-

obsługa szyfracji WPS/WPA2/WEP

Klawiatura układ US -QWERTY, min 106 klawisze z wydzielonym blokiem
klawiatury numerycznej.
Touchpad
Bluetooth 4.0 + EDR,
Napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu
„slot”

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera
oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u
producenta lub jego przedstawiciela

Normy i standardy
Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne
dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie:
Deklaracja zgodności CE
certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 64bit oraz
Windows 8.1 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w

internetowym katalogu

http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
normy Energy Star 6.0
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD, wymagany wpis dotyczący
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oferowanego

modelu

komputera

w

internetowym

katalogu

http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001
i ISO 14001

Zamawiający wymaga:
dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt

odpowiada

postawionym

wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie
jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg
normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał :Certyfikat ISO 9001 lub inne
zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się
poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi odpowiadającej normie

ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający

spełnianie wymogu).
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
w

postaci

oświadczenia

wykonawcy

wystawionego

na

podstawie

dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
Gwarancji jakości producenta:
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19

Na okres co najmniej 36 miesięcy typu door-to-door
Zgłoszenia w trybie 5 dni x 9 godzin
Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

SZKOLENIA
Szkolenia dla administratorów systemu:
Szkolenie 1 dotyczące systemu firewall – dla dwóch osób

Szkolenie 1 - firewall - dla dwóch osób
Czas trwania - 2 dni
Lokalizacja – Wrocław lub Warszawa

Certyfikat - Producenta

Szkolenie powinno obejmować minimum:
1. Wstęp do UTM
o

podstawowa konfiguracja urządzenia

19

Zgodnie z zaoferowaną w ofercie przez Wykonawcę
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2. Logowanie i monitoring
o

konfiguracja logowania dla zdarzeń systemowych

o

konfiguracja logowania ruchu

o

alerty

3. Konfiguracja polityk firewalla
o

zasada działania firewalla stanowego

o

polityki firewalla

o

reguły uwierzytelniające użytkowników

o

polityki bazujące na urządzeniach

o

NAT

o

tworzenie obiektów dla reguł zapory ogniowej

o

ochrona przed zagrożeniami – konfiguracja UTM

o

traffic shaping

4. Lokalne uwierzytelnianie użytkowników
o

metody uwierzytelniania

o

obiekty użytkowników i grup

o

dwuskładnikowe uwierzytelnianie

5. SSL-VPN
o

koncepcja sieci VPN

o

dostępne technologie

o

architektura SSL VPN

o

tryby działania SSL- VPN

o

konfiguracja SSL-VPN

6. Wstęp do IPSec-VPN
o

architektura

o

topologie i konfiguracja IPSec VPN

o

tryby pracy: route-based i policy-based
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7. Skanowanie antywirusowe
o

Conserve Mode

o

skanowanie Proxy-Based

o

skanowanie Flow-Based

o

konfiguracja profilu AV

o

kwarantanna

o

globalne ustawienia modułu AV

8. Filtracja Antyspamowa
o

metody filtrowania spamu

o

Email Filtering

o

obsługa nagłówków MIME

o

konfiguracja czarnych i białych list

o

DNS Blackholing i Open Relay Database

9. Filtr stron WWW
o

metody filtrowania stron WWW

o

kolejność filtrowania

o

konfiguracja lokalnego filtra stron WWW

o

filtrowanie po zawartości stron

o

filtrowanie po kategoriach tematycznych

10. Kontrola aplikacji
o

zasada działania i możliwości

o

konfiguracja listy kontrolowanych aplikacji

o

Szkolenie 2 dotyczące systemu firewall – dla jednej osoby

Czas trwania - 3 dni
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Lokalizacja – Wrocław lub Warszawa

Certyfikat - Producenta

Szkolenie powinno obejmować minimum:
1. Konfiguracja Routingu
o

routing statyczny

o

routing dynamiczny

o

Policy Routing

o

Blackhole Routes

o

Reverse Path Forwarding - RPF

o

diagnostyka

2. Wirtualne domeny (VDOM)
o

obsługa VLAN-ów na urządzeniu

o

tworzenie wirtualnych domen

o

ustawienia globalne

o

konfiguracja VDOM-ów

o

połączenia typu Inter-VDOM-link

3. Transparentny tryb pracy
o

różnice pomiędzy trybem pracy NAT/Route i Transparent

o

VLAN-y w trybie transparentnym

o

domeny broadcastowe

o

port pairing

o

Spanning Tree Protocol i agregacji łączy
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4. High Availability
o

tryby pracy klastra Active-Pasive oraz Active-Active

o

konfiguracja HA Master

o

konfiguracja HA Slave

o

zasada działania klastra

o

failover

o

konfiguracja wirtualnych klastrów - Virtual Clusters

5. Zaawansowana konfiguracja IPSec VPN
o

architektura, topologie i konfiguracja IPSec VPN

o

konfiguracja tuneli redundantnych

o

monitorowanie i debuggowanie połączeń VPN

6. Intrusion Prevention System – IPS
o

możliwości systemu IPS dostępne na urządzeniu FortiGate

o

tworzenie własnych sygnatur IPS

o

konfiguracja sensora IPS

o

konfiguracja sensora DOS

7. Single Sign-On
o

zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników

o

współpraca z Windows Active Directory

o

Single Sign-On

o

tryby pracy SSO

8. Operacje oparte na certyfikatach
o

wprowadzenie do kryptografii

o

zarządzanie certyfikatami na urządzeniu

o

SSL Content Inspection

9. Ochrona przed wyciekiem danych – DLP
o

metody inspekcji DLP
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o

filtrowanie po typie lub po nazwie plików

o

konfiguracja filtrów DLP

o

konfiguracja sensora DLP

10. Diagnostyka
o

monitorowanie urządzenia

o

diagnostyka systemu

11. Wszystko razem
o

konfiguracja poznanych funkcjonalności według przykładowego scenariusza

Szkolenia dotyczące systemu operacyjnego:
Szkolenie 3 – Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 - dla dwóch osób
Czas trwania - 5 dni
Lokalizacja – Wrocław lub Warszawa

Certyfikat - Producenta

Szkolenie powinno obejmować minimum:
1. Wdrażanie i zarządzanie Windows Server 2012
o

wprowadzenie do Windows Server 2012

o

omówienie zarządzania Windows Server 2012

o

instalacja Windows Server 2012

o

konfiguracja poinstalacyjna Windows Server 2012

o

wprowadzenie do Windows PowerShell

2. Wprowadzenie do Active Directory Domain Services
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o

omówienie AD DS

o

omówienie kontrolerów domeny

o

instalacja kontrolera domeny

3. Zarządzanie obiektami Active Directory Domain Services
o

zarządzanie kontami użytkowników

o

zarządzanie grupami

o

zarządzanie kontami komputerów

o

delegowanie administracji

4. Automatyzacja administracji AD DS za pomocą Windows PowerShell
o

wykorzystanie narzędzi Command Line w administrowaniu

o

wykorzystanie Windows PowerShell w administrowaniu

5. Implementacja IPv4
o

omówienie TCP/IP

o

adresacja IPv4

o

podsieci i nadsieci

o

konfiguracja i rozwiązywanie problemów z IPv4

6. Implementacja DHCP
o

instalacja serwera DHCP

o

konfiguracja zakresów DHCP

o

zarządzanie bazą DHCP

o

zabezpieczanie i monitorowanie DHCP

7. Implementacja DNS
o

rozpoznawanie nazw w środowisku Windows Client oraz Windows Server

o

instalacja i zarządzanie serwerem DNS

o

zarządzanie strefami DNS

8. Implementacja IPv6
o

omówienie IPv6
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o

adresacja IPv6

o

współistnienie z IPv6

o

technologie przejścia do IPv6

9. Implementacja magazynów lokalnych
o

wprowadzenie

o

zarządzanie dyskami i woluminami

o

implementacja puli magazynu

10. Implementacja usług plików i wydruku
o

zabezpieczanie plików i folderów

o

ochrona plików z wykorzystaniem kopii w tle

o

konfiguracja folderów roboczych

o

konfiguracja wydruków sieciowych

11. Implementacja zasad grupowych
o

wprowadzenie do zasad grupowych

o

przetwarzanie zasad grupowych

o

implementacja magazynu centralnego dla szablonów administracyjnych

12. Zabezpieczanie Windows Server za pomocą obiektów zasad grupowych
o

omówienie zabezpieczeń Windows

o

ustawienia zabezpieczeń

o

ograniczenia oprogramowania

o

konfiguracja Windows Firewall with Advanced Security

13. Implementacja wirtualizacji serwerowej za pomocą Hyper-V
o

omówienie technologii wirtualizacji

o

implementacja Hyper-V

o

zarządzanie magazynem maszyn wirtualnych

o

zarządzanie sieciami wirtualnymi
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Szkolenie 4 – Administracja Windows Server 2012 - dla dwóch osób
Czas trwania - 5 dni
Lokalizacja – Wrocław lub Warszawa

Certyfikat - Producenta

Szkolenie powinno obejmować minimum:
1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS
o

konfiguracja roli serwera DNS

o

konfiguracja stref DNS

o

konfiguracja transferów stref DNS

o

zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS

2. Obsługa Active Directory Domain Services
o

wprowadzenie do AD DS

o

implementacja wirtualnych kontrolerów domeny

o

implementacja kontrolerów domeny tylko do odczytu (RODCs)

o

administracja AD DS

o

zarządzanie bazą AD DS

3. Zarządzanie kontami użytkowników i usług
o

konfiguracja zasad haseł oraz ustawień blokady kont użytkowników

o

konfiguracja Managed Service Accounts

4. Implementacja infrastruktury polityk grupowych
o

wprowadzenie do polityk grupowych

o

implementacja i zarządzanie obiektami polityk grupowych
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o

zakres i procesowanie polityk grupowych(GP)

o

rozwiązywanie problemów dotyczących zastosowania obiektów polityk
grupowych

5. Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych
o

implementacja szablonów administracyjnych

o

konfiguracja przekierowania folderów oraz skrypty

o

konfiguracja preferencji zasad grupowych

o

zarządzanie oprogramowaniem za pomocą zasad grupowych

6. Implementacja dostępu zdalnego
o

omówienie dostępu zdalnego

o

implementacja DirectAccess przy wykorzystaniu kreatora instalacji

o

implementacja i zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą DirectAccess

o

implementacja VPN

o

implementacja serwera proxy aplikacji webowych

7. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy
Server
o

instalacja i konfiguracja Network Policy Server

o

konfiguracja serwerów i klientów RADIUS

o

metody uwierzytelniania NPS

o

monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server

8. Implementacja Network Access Protection
o

omówienie Network Access Protection

o

schemat działania NAP

o

konfiguracja NAP

o

konfiguracja IPsec dla NAP

o

monitorowanie i rozwiązywaniem problemów z NAP

9. Optymalizacja usług plików
o

omówienie FSRM
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o

zastosowanie FSRM w nadawaniu limitów przydziału, osłon plików oraz
raportach wykorzystania magazynów

o

implementacja zadań klasyfikacji i zarządzania plikami

o

omówienie DFS

o

konfiguracja przestrzeni nazw DFS

o

konfiguracja i rozwiązywanie problemów z replikacją DFS

10. Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli
o

szyfrowanie dysków za pomocą BitLocker

o

szyfrowanie plików przy wykorzystaniu EFS

o

konfiguracja zaawansowanych polityk kontroli

11. Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera
o

omówienie WDS (Windows Deployment Services)

o

zarzadzanie obrazami

o

implementacja wdrożeń przy zastosowaniu WDS

o

administracja WDS

12. Implementacja zarządzania aktualizacjami
o

omówienie WSUS

o

wdrażanie aktualizacji za pomocą WSUS

13. Monitorowanie Windows Server 2012
o

narzędzia monitorowania

o

wykorzystanie monitora wydajności

o

monitorowanie zdarzeń

Szkolenia dotyczące systemu bazy danych:
Szkolenie 5 – Oracle Database 11g XE: Administracja serwerem Oracle - dla dwóch osób
Czas trwania - 4 dni
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Lokalizacja – Wrocław lub Warszawa

Certyfikat – Producenta

Szkolenie powinno obejmować minimum:
1. Instalacja bazy danych Oracle 10g XE.
2. Program SQL Plus.
3. Instrukcja SELECT:◦selekcja wierszy
o

operatory

o

sortowanie

o

funkcje wbudowane SQL

o

grupowania rekordów

o

złączenia tabel i operatory zbiorowe

o

podzapytania

4. Polecenia DML.
5. Zarządzanie transakcjami - polecenia TCL.
6. Polecenie DDL - tworzenie obiektów bazy danych.
7. Niezbędne elementy języka PL/SQL.
8. Oracle 10g XE - architektura.
9. Instancja Oracle.
10. Uruchamianie i zamykanie instancji bazy danych.
11. Pliki bazy danych.
12. Archiwizacja plików dziennika powtórzeń.
13. Struktury do składowania danych.
14. Mechanizm FLASHBACK.
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15. Przestrzenie tabel.
16. Przestrzeń wycofania.
17. Współbieżność w systemie Oracle.
18. Użytkownicy bazy danych.
19. Uprawnienia i role w bazie danych.
20. Profile użytkownika.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU
Przez wdrożenie rozumie się:
1. Dostawę, konfigurację i uruchomienie sprzętu komputerowego
oprogramowaniem niezbędnym do jego funkcjonowania.

wraz

z

2. Instalację oprogramowania standardowego i dziedzinowego.
3. Konfigurację oprogramowania standardowego i dziedzinowego umożliwiającą
poprawną, czyli zgodną z zapisami niniejszego dokumentu realizację wszystkich
funkcji Systemu.
4. Uruchomienie oprogramowania standardowego i dziedzinowego.
5. Instalację, konfigurację i uruchomienie e-usług publicznych.
6. Dostarczenie dokumentacji Systemu.
7. Przeprowadzenie szkoleń.
8. Udzielenie Zamawiającemu licencji do o oprogramowania standardowego i
dziedzinowego.
9. Zasilenie Systemu w dane dziedzinowe.
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Wytyczne ogólne wdrożenia:
1. Wykonawca musi tak skonfigurować Systemy Dziedzinowe, aby po zakończonym
wdrożeniu użytkownicy mogli w pełni korzystać z oprogramowania zgodnie opisem
przedmiotem Zamówienia.
2. Wykonawca przygotuje procedurę wyjaśniania/rozwiązywania błędów pojawiających
się w procesie wdrożenia Systemów Dziedzinowych wraz ze wskazaniem terminów
usunięcia błędów. Procedura podlega akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca
dopilnuje usunięcia błędów zidentyfikowanych podczas wdrożenia Systemów
Dziedzinowych zgodnie z procedurą.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że realizacja przedmiotu Zamówienia odbywać się
będzie w ścisłej współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. W szczególności
Zamawiający zastrzega sobie prawo między innymi do:
a. zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie prac;
b. organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez
Zamawiającego;
c. żądania od Wykonawcy przedstawiania wyników prac cząstkowych, na
każdym etapie prac
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ
1. Harmonogram szkoleń, powinien zostać uzgodniony na etapie wdrożenia Systemu
wspólnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonawca
przedstawi do akceptacji propozycję harmonogramu szkoleń.
2. Wykonawca winien przygotować szkolenia w rozbiciu na poszczególne Systemu
dziedzinowe.
3. Szkolenie należy przeprowadzić dla oddelegowanych pracowników w zakresie:
a. wprowadzania i aktualizacji danych Systemów Dziedzinowych,
b. obsługi e-usług zintegrowanych z poszczególnymi Systemami dziedzinowymi,
c. obsługi słowników i innych modułów integrujących,
d. administracji Systemem.
4. Szkolenia muszą obejmować:
a. szkolenia pracowników z Systemów Dziedzinowych.
b. szkolenia pracowników z świadczenia e-usług zintegrowanych z ePUAP i
Systemami dziedzinowymi.
c. szkolenia pracowników z obsługi platformy ePUAP i profilu zaufanego.
d. szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Systemach
informatycznych, nowa instrukcja kancelaryjna i zmiany procedury
administracyjnej w związku z realizacją e-usług .
5. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować szkolenia w zakresie umożliwiającym
każdemu Użytkownikowi sprawne posługiwanie się określonymi modułami Systemu
stosownie do pełnionej przez nią roli.
6. Szkolenia będą odbywać się mają na stanowiskach komputerowych z dostępem do
internetu, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zapewnionego przez
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Zamawiającego, a także w oparciu funkcjonujące na nim przeglądarki internetowe,
przy czym za przygotowanie sprzętu szkoleniowego i catering (tj.: kawa, herbata,
napoje zimne, ciastka, kanapki) odpowiada Wykonawca.
7. Z przeprowadzonych szkoleń Wykonawca sporządzi protokoły, które zawierać muszą
informację o dacie i miejscu szkolenia, uczestnikach szkolenia oraz podpisy
uczestników szkolenia potwierdzające uczestnictwo i zakres zdobytych umiejętności.
8. Koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania szkoleń dla dwóch
administratorów odbywających się poza miejscem ich pracy pokrywa Wykonawca.
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