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1. Wprowadzenie.

Niniejszy  dokument  stanowi  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  (OPZ)  do  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  na  kompleksowe  dostarczenie  oraz  wdrożenie  Systemu,  którego  głównym
celem  jest  zwiększenie  efektywności  i  jakości  zarządzania  procesami  administracyjnymi  w  zakresie
dwóch  obszarów  dziedzinowych  –  podatków  i  opłat  lokalnych  oraz  zarządzania  nieruchomościami,
poprzez wdrożenie Systemu umożliwiającego elektronizację obsługi procesów w tych obszarach w 10
jednostkach JST oraz podniesienie kompetencji 139 pracowników JST w zakresie tych dwóch obszarów
oraz kompetencji ogólnych w zakresie jakości, efektywności, usług elektronicznych, służących realizacji
zadań́ w tych dwóch obszarach, w okresie realizacji projektu. 

System dostarczony i wdrożony zostanie w ramach projektu pn. „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów,
rozbudowa  usług  ePodatnik  dla  rozwoju  elektronicznych  kompetencji  realizacji  procesów  obsługi
interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”.

2. Zastosowane skróty i pojęcia.

Termin / skrót Wyjaśnienie / opis

System Zestaw  modułów  ePodatki  i  eNieruchomości  będący  przedmiotem
zamówienia

Dokumentacja 

Systemu Wszelka  dokumentacja  opisująca  System (w  tym  również  zmiany  oraz
modyfikacje  takiej  dokumentacji),  dotycząca  aspektów  technicznych,
funkcjonalnych i użytkowych związanych z korzystaniem z Systemu, jego
działaniem  i  modyfikacją,  w  tym  dokumentacja  Systemu  w  wersji
elektronicznej w formacie edytowalnym oraz w wersji zoptymalizowanej do
wydruku. 

ePUAP Elektroniczna  Platforma  Usług  Administracji  Publicznej  –  ogólnopolska
platforma  teleinformatyczna  służąca  do  komunikacji  obywateli  z
jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób -
dostępna pod adresem .

Profil Zaufany (PZ) Metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych 
systemach administracji. Pozwala między innymi na wnoszenie do 
urzędów podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną, 
bez osobistej wizyty w urzędzie.

Infrastruktura
techniczna  

Infrastruktura  sprzętowa  obejmująca  serwery,  przestrzeń  dyskową,
oprogramowanie  wirtualizacyjne,  system  kopii  zapasowych  oraz  sieć
zapewniającą do nich dostęp, na której funkcjonować będzie System.

Interfejs API Interfejs Programowania Aplikacji.

Projekt Przedsięwzięcie pn. „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa
usług  ePodatnik  dla  rozwoju  elektronicznych  kompetencji  realizacji
procesów  obsługi  interesantów  w  celu  stworzenia  nowoczesnej
elektronicznej  administracji  publicznej”  zmierzające  do  osiągnięcia
założonego  celu  określonego  wskaźnikami,  z  określonym początkiem i
końcem realizacji,  objęte  współfinansowaniem przez Unię  Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
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Termin / skrót Wyjaśnienie / opis
Wiedza Edukacja Rozwój.

Poprawka Naprawa funkcji  Systemu lub rejestracja  i  realizacja  zgłoszonych przez
Użytkowników błędów Systemu.   

Lider Gmina Biała

Partner Jedna z jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w WP.3

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Środowisko
Produkcyjne

Środowisko informatyczne, w którym działa System.

Środowisko Testowo-
Szkoleniowe

Infrastruktura  sprzętowo  –  programowa  Wykonawcy.  Środowisko
informatyczne  analogiczne  do  Środowiska  Produkcyjnego  w  zakresie
systemów operacyjnych, systemów bazodanowych oraz oprogramowania
aplikacyjnego  mogące  się  różnić  od  Środowiska  Produkcyjnego  mocą
obliczeniową (liczba procesorów i RAM) oraz sposobem wirtualizacji.

Użytkownik Osoba korzystająca z Systemu lub jego poszczególnych części po stronie
JST (urzędnik).

Administrator Użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania Systemem.

Klient Osoba korzystająca z Systemu lub jego poszczególnych części po stronie
publicznej.

W3C World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, organizacja zajmująca się
ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW.

WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines – wytyczne dla dostępności treści
internetowych 2.0

Wdrożenie Dostarczenie licencji, uruchomienie i konfiguracja w pełni funkcjonalnego
Systemu.

Formularz Typowy dla danego zadania lub usługi formularz (zestaw pól i powiązań
między nimi), składany przez Wnioskodawcę drogą elektroniczną

Wniosek Formularz wraz z załącznikami przekazany do JST drogą elektroniczną w
celu  zrealizowana  usługi  udostępnionej  przez  JST  z  zakresu  usług
podatkowych lub nieruchomości

Wnioskodawca Klient,  który  dopełnił  wszystkich  wymagań  formalnych  potrzebnych  do
zrealizowania  usługi  udostępnionej  przez  JST  (podpisał  i  jeśli  to
wymagane – opłacił) za pomocą Formularza i złożył poprawnie Wniosek
do JST.

Pismo Dokument  wraz  z  załącznikami  procedowany w obiegu  dokumentów w
JST.

Sprawa Zbiór Pism w obiegu dokumentów JST dotyczący zakresem jednej usługi
konkretnego  Wnioskodawcy.  Posiada  swój  indywidualny  numer  oraz
przypisanie do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
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Termin / skrót Wyjaśnienie / opis

Centrum Danych Budynek lub pomieszczenie przeznaczone do przechowywania działającej
Infrastruktury Technicznej. 

3. Lista Partnerów Projektu

W Projekcie bierze udział Lider oraz 9 Partnerów:

Jednostka Oznaczenie

Gmina Biała Lider

Gmina Kolonowskie KOL

Gmina  Polska
Cerekiew

POL

Gmina Głogówek GŁO

Gmina Kietrz KIE

Gmina Głubczyce GŁU

Gmina Łambinowice ŁAM

Gmina Pawłowiczki PAW

Gmina Reńska Wieś REŃ

Gmina Głuchołazy GŁU2
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4. Cel i przedmiot zamówienia.

4.1. Wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzaniausługami dziedzinowymi
w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej - podatki i opłaty lokalne – w
zakresie: 

a) elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu 
terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji 
o sposobie załatwienia i przebiegu Sprawy – zadanie to będzie realizowane 
poprzez Wdrożenie Systemu,

b) doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, 
stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, –
zadanie to będzie realizowane poprzez szereg specjalistycznych szkoleń, 
związanych zarówno z wdrażanym Systemem, jak również o charakterze 
bardziej uniwersalnym (np. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 
informatycznego czy nowoczesnych metod autoryzacji elektronicznej) oraz 
szkoleniami typowo miękkimi (obsługa klienta).

4.2. Wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarzadzania usługami dziedzinowymi
w  obszarach  istotnych  dla  prowadzenia  działalności  gospodarczej  -  zarządzanie
nieruchomościami (szczególnie gospodarowania lokalami) - w zakresie:

a) poprawienia dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach 
użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, 
poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania 
satysfakcją – zadanie to będzie realizowane poprzez Wdrożenie Systemu,

b) doskonalenia kompetencji kadr JST w zakresie m.in. zarządzania 
samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu 
Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją – zadanie to będzie 
realizowane poprzez szereg specjalistycznych szkoleń, związanych zarówno z 
wdrażanym Systemem, jak również o charakterze bardziej uniwersalnym (np. 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informatycznego czy nowoczesnym 
metod autoryzacji elektronicznej) oraz szkoleniami typowo miękkimi (obsługa 
klienta).

5. Rezultaty projektu w zakresie zamówienia.

W  rezultacie  Wdrożenia  Systemu  zwiększony  zostanie  poziom  dostępu  i  efektywności  zarządzania
usługami dziedzinowymi w JST w wyżej wymienionym zakresie.

6. Zadania realizowane w projekcie.

Poniżej zestawione zostały zadania do realizacji w zakresie zamówienia.

6.1. Zakup licencji gotowych modułów - ePodatki i eNieruchomosci.
 
Zostaną  wdrożone  zaawansowane  rozwiązania  informatyczne,  których  celem  jest
zapewnienie obsługi obszarów nieruchomości i podatków w formie elektronicznej, zarówno z

punktu widzenia Klienta (Osoba Fizyczna / Firma) jak również Użytkownika. Celem projektu
jest  zapewnienie  KOMPLEKSOWEJ  obsługi  tych  dwóch  obszarów  z  wykorzystaniem

rozwiązań  informatycznych.W  ramach  tego  zadania  dla  Lidera  i  każdego  z  Partnerów
zostaną  zakupione  dwa  gotowe  moduły,  które  muszą  charakteryzować  się  następującą
funkcjonalnością:

a) ePodatki:
- obsługa należności podatkowych (z podziałem na zapłacone, niezapłacone, etc.)
- obsługa podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego
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- łączenie płatności za kilka podatków (koszyk płatności)
- dokonywanie płatności elektronicznej (przelew / karta płatnicza)
- całodobowa dostępność
- usługi mobilne (na tablet / smartfon)
- otwartość komunikacji z systemami zewnętrznymi
- system oceny jakosci obsługi (wraz z analizą i statystyką gromadzonych danych)

b) eNieruchomości:
- graficzna  obsługa  prezentacji  nieruchomości  (tj.  na  mapie  interaktywnej)  z

różnymi funkcjami filtrowania (typ nieruchomości, najem, sprzedaż, dostępność)
- obsługa  należności  dla  nieruchomości,  widziana  indywidualnie  (dla  Osoby

Fizycznej / Firmy), z możliwością dokonywania płatności elektronicznych
- usługi mobilne (na tablet / smartfon)
- obsługa  należności  dla  nieruchomości  z  punktu  widzenia  urzędnika  (dla

użytkownika)
- system oceny jakosci obsługi (wraz z analizą i statystyką gromadzonych danych)
- system  oceny  efektywności  (oceny  terminowości  wpłat,  okresu  przestoju  w

najmie etc.)

Ponadto System musi zapewniać obsługę e-usług dla każdego Partnera z poniższych
obszarów w formie formularzy elektronicznych:

 Podatek od nieruchomości
 Podatek rolny
 Podatek leśny
 Podatek od środków transportowych
 Podatek - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 Podatek akcyzowy
 Odroczenie terminu płatności/rozłożenia na raty od podatków
 Wynajem i dzierżawa nieruchomości
 Użytkowanie wieczyste nieruchomości
 Inne użytkowanie nieruchomości

Wymagania dla tworzonych formularzy opisano w pkt. WTF.1 – WTF.17.

6.2. Wdrożenie zakupionych modułów 

Zakupione moduły muszą zostać Wdrożone u każdego z Partnerów. 

6.3. Szkolenia  w  zakresie  obsługi  obszarów  ePodatki  i  eNieruchomości  z  wykorzystaniem
wdrażanego Systemu. 

Przeszkolone  zostaną  wszystkie  osoby  merytorycznie  objęte  Projektem.  Szkolenia
organizowane  będą  zawsze  w  salach  użyczanych  przez  jednego  z  Partnerów  projektu
(poczęstunek typu „kawa + ciastko” będzie także zapewniany przez tego Partnera), za wyjątkiem
jednego szkolenia (Zadanie 3.f), organizowanego w formie wyjazdowej.

7. Harmonogram Ramowy zamówienia.
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Zadanie Opis etapu Czas realizacji 
etapu (dni 
kalendarzowe)

Zadanie 1 Zakup  licencji  gotowych  modułów  informatycznych  
- ePodatki i eNieruchomości (Systemu)

Każdy z partnerów będzie miał zakupiony pakiet 2 licencji - ePodatki i eNieruchomości. Łącznie
zostanie zatem zakupione 10 pakietów licencji. 

Najpóźniej  7  dni  od
dnia  podpisania
umowy,  jednak  nie
później  niż  do
28.02.2018



                                

8. Architektura Systemu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, System ma być podzielony na moduły funkcjonalne, grupujące funkcje
Systemu. 

Wymagania  wobec  usługobiorców,  dotyczące  możliwości  korzystania  z  udostępnianych  w  ramach
Projektu  usług,  ograniczają  się  do  posiadania  dostępu  do  Internetu,  korzystania  z  jednej  z
rekomendowanych  w  niniejszym  dokumencie  przeglądarek  internetowych  oraz  posiadania  konta
użytkownika w Systemie i narzędzia do autoryzacji: Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. 

9. Infrastruktura techniczna Systemu.

Wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia  i  utrzymania  infrastruktury  technicznej  wg  poniższych
wymagań:

9.1. System ma być  scentralizowany i  ma bazować na  usłudze  chmury  obliczeniowej  typu  IaaS
(Infrastructure  as  a  Service).  Istotą  tego  rodzaju  usług  jest  dostarczanie  zasobów
infrastrukturalnych  w  sposób  zwirtualizowany,  pozwalający  na  dynamiczne  i  w  modelu  "na
żądanie"  przydzielanie  konkretnych  zasobów  obliczeniowych  wymaganych  do  prawidłowego
działania  dostarczonego  Systemu.  Wykonawca  zapewni  komunikację  Systemu  za  pomocą
bezpiecznego połączenia VPN z serwerami JST.

9.2. Wszystkie dane blokowe Systemu muszą być zapisywane i replikowane do kilku węzłów sieci, w
celu  eliminacji  ryzyka  utraty  danych.  Przechowywane  dane  i  kopie  zapasowe  muszą  być
rozproszone na wiele nośników w celu eliminacji ryzyka utraty kontroli nad danymi.

9.3. Centrum Danych 

Centrum Danych powinno posiadać certyfikaty w/g następujących standardów: 

 Certyfikat  Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji  zgodny  z  normą  ISO/IEC
27001:2013 lub nowszą

 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub nowszą
 Certyfikat CSA STAR CERTIFICATION lub równoważny
 Certyfikat PCI DSS lub równoważny

Centrum Danych powinno być wyposażone w następujące zabezpieczenia:

 system telewizji przemysłowej (wewnątrz i na zewnątrz), 
 system strefowej kontroli dostępu, 
 wizyty gości w eskorcie służb obiektu, 
 system sygnalizacji  włamania i  napadu z automatycznym powiadamianiem zewnętrznej grupy

interwencyjnej, 
 lista osób uprawnionych do dostępu wejścia na teren obiektu, 
 pracownicy ochrony monitorujący obiekt, 
 monitoring,
 wszystkie systemy alarmowe monitorowane 24/7/365,
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 pomieszczenia zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą̨ systemu przeciwpożarowego. 

Ponadto Centrum Danych musi:

 spełniać restrykcyjne wymogi  GIODO w zakresie ochrony danych osobowych, wymagających
zabezpieczenia określonych warunków przez urządzenia, infrastrukturę i dostarczaną usługę,

 przechowywać i przetwarzać dane na terytorium Polski,
 być zgodne z wytycznymi Tier III+,
 dysponować zwielokrotnionymi łączami do większości węzłów międzyoperatorskich w kraju (np.

AMS-IX, DE-CIX, LINX, PLIX, Thinx Poland),
 dysponować wielowarstwową architekturą IT, odporną na awarie dzięki pełnej redundancji.

Wszelkie  koszty  związane  z  utworzeniem,  utrzymaniem  i  wykorzystaniem  Infrastruktury  Technicznej
ponosi Wykonawca przez okres minimum 60 miesięcy.

W JST terminale będą połączone z serwerami Systemu przy wykorzystaniu sieci rozległej (Internet).

10. Wymagania ogólne.

WO.1 Komunikacja z użytkownikami w graficznym interfejsie użytkownika Systemu ma odbywać się w
języku polskim.

WO.2 Wymagana  zgodność  Systemu  z  wymaganiami  dla  rejestrów  publicznych,  systemów
teleinformatycznych i wymiany informacji elektronicznej.

11. Wymagania w zakresie platformy ePUAP.

WPE.1 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  integracji  Systemu  z  platformą  ePUAP  –
zalogowanie  się  na  platformę  ePUAP  przy  pomocy  Profilu  Zaufanego  umożliwi  dostęp  do
Systemu bez konieczności dodatkowego logowania.

WPE.2 W ramach integracji Systemu z platformą ePUAP Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania
standardowych  mechanizmów  komunikacji  poprzez  usługi  sieciowe  (ang.  Web  Services),  z
wykorzystaniem ogólnego interfejsu zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na portalu ePUAP w
lokalizacji  http://www.epuap.gov.pl w  zakładce  Strefa  Urzędnika,  w  sekcji  Pomoc  >  Dla
integratorów, pkt.8 SSO (single sign-on) czyli przekazywanie tożsamości.

12. Wymagania wydajnościowe.

WW.1 Brak ograniczenia ilościowego Użytkowników.

WW.2 System musi umożliwiać założenie (obsługę) co najmniej 50 tys. kont Klientów łącznie.

WW.3 System  musi  umożliwiać  jednoczesną  pracę  Użytkownikom/Klientom  co  najmniej  10%
aktywnych,  tj.  aktywowanych  przez  Użytkownika/Klienta  kont,  przy  założeniu  pracy  jednego
Użytkownika/Klienta na jednym koncie w jednym czasie.

WW.4 Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia testów sprawdzających dotrzymanie parametrów
wydajnościowych wersji produkcyjnej Systemu. 

WW.5 System ma mieć możliwość zwiększenia liczby Użytkowników/Klientów i liczby wykonywanych
jednocześnie  transakcji  biznesowych  bez  potrzeby  modyfikacji  oprogramowania  (tylko  przez
dodawanie zasobów Infrastruktury Technicznej).

13. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

WB.1 System musi zostać wyposażony w środki ochrony spełniające wymagania klasy C2 (zgodnie z
dokumentem Trusted Computer System Evaluation Criteria).
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WB.2 System musi zostać wyposażony w zabezpieczenia techniczne:

- warstwa zabezpieczeń Systemu w warstwie klient,

- warstwa zabezpieczeń bazy danych w warstwie serwer,

- warstwa zabezpieczeń sieciowych (element usługi hostingu) w warstwie serwer,

- warstwa zabezpieczeń systemu operacyjnego w warstwie serwer (element usługi hostingu).

Wybór metody zabezpieczeń należy do Wykonawcy.  

WB.3 Praca  przez  Internet  musi  wykorzystywać  bezpieczny  protokół  transmisji  danych/szyfrowanie
połączeń.

WB.4 System musi zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Krajowymi Ramami Operacyjności
(Dz.U. 2016 r. poz. 113).

WB.5 System musi wymuszać by hasła były zgodne z rozporządzeniem MSWIA z dnia 29 kwietnia
2014 r. (DZ.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) na poziomie podwyższonym – hasło powinno składać
się z co najmniej 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

WB.6 System musi wymuszać zmianę hasła Użytkownika, zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa
każdego Partnera.

WB.7 System musi  zablokować  czasowo dostęp  do  konta  po  3  nieudanych  próbach  zalogowania.
System  powinien  wyświetlić  odpowiedni  komunikat  odnośnie  zablokowania  konta.  System
wyświetli ekran umożliwiający zresetowanie hasła powodujący wysłanie wiadomości na adres e-
mail przypisany do konta. Blokada mija automatycznie po zadanym czasie.

WB.8 Dostęp do e-usług powinien być możliwy poprzez: ePUAP i interfejsy programistyczne API.

Zestaw metod dostępnych przez API powinien pozwolić na zrealizowanie wszystkich operacji i
zadań biznesowych wykonywanych w modułach ePodatki i eNieruchomości.

WB.9 Dostęp do Systemu będzie  możliwy przez autoryzację Profilem Zaufanym oraz bezpośrednio
poprzez logowanie z systemu zewnętrznego za pomocą API dostarczonego przez Wykonawcę.

WB.10 System musi umożliwiać logowanie i uwierzytelnianie poprzez Profil Zaufany.

WB.11 System musi umożliwiać rejestrację konta Klienta Systemu.

WB.12 System musi wymusić założenie loginu i hasła Klienta, przy czym login (nazwa wymyślona przez
Klienta lub adres e-mail) musi być unikatowy w ramach całego Systemu.

WB.13 Logowanie możliwe będzie poprzez podanie loginu oraz wprowadzenie hasła.

WB.14 System uniemożliwi dostęp do konta bez uwierzytelnienia.

WB.15 System musi zapewnić bezpieczne, tj. zgodne z wymogami przepisów prawa przechowywanie
informacji jawnych, zwykłych i wrażliwych danych osobowych.

14. Wymagania w zakresie ergonomii/Systemu.

WE.1. System powinien posiadać mechanizmy ograniczające ryzyko wprowadzenia  nieprawidłowych
danych, poprzez zapewnienie kontroli uprawnień Użytkowników oraz walidację formularzy.

WE.2. Interfejs graficzny użytkownika ma być zgodny z WCAG 2.0. 
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15. Wymagania w zakresie usług utrzymania oraz usług modyfikacji Systemu (gwarancja).

WU.1 Świadczenie usługi gwarancji ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania Systemu
poprzez  realizację  działań  naprawczych  wynikających  z  analizy  ujawnionych  problemów,
wykrytych błędów i wad Systemu, niewłaściwego działania Systemu.

WU.2 Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu gwarancji  na  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zapisami
niniejszego dokumentu (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

WU.3 Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczania  wolnych  od  wad  i  zgodnych  z  aktualnie
obowiązującym prawem kolejnych wersji Systemu. 

WU.4 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji Dokumentacji Systemu.
WU.5 Wykonawca zobowiązuje  się  do świadczenia  nieodpłatnych konsultacji  dla  Administratorów w

zakresie niezbędnych zmian w konfiguracji Systemu. 
WU.6 W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego: 

a. Usuwania Wad, Błędów lub Awarii z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących
konsekwencją  wystąpienia:  błędu  w  Systemie,  błędu  lub  wady  fizycznej  pakietu
aktualizacyjnego, błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę; 

b. usuwania Błędów lub Awarii spowodowanych aktualizacjami Systemu. 
WU.7 Zgłaszający,  w przypadku wystąpienia Błędu, Awarii,  przesyła zgłoszenie do Wykonawcy przy

pomocy środków komunikacji opisanych w pkt. WU.11 i WU.12. W zgłoszeniu powinny znaleźć
się  wszystkie  informacje  niezbędne  do  prawidłowej  diagnozy  problemu,  a  opis  sytuacji
prowadzącej do wystąpienia Błędu lub Awarii powinien umożliwiać jej odtworzenie przez zespół
serwisowy Wykonawcy. 

WU.8 Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 2 godzin w czasie okna dostępności
usługi gwarancyjnej przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie
zostanie wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego. 

WU.9 Zgłoszenia będą klasyfikowane na Awarie, Błędy i Wady: 
a. Awaria - Oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie Systemu z

powodu  uszkodzenia  lub  utraty  spójności  danych,  struktur  danych,  błędnego
funkcjonowania Infrastruktury Technicznej lub innej przyczyny powodującej, że System
nie działa zgodnie z wymaganiem zamówienia.  Jednocześnie nie jest  znane obejście
umożliwiające realizację celu zadania. 

b. Błąd  -  Niezgodne  z  dokumentacją  użytkową  lub  wymaganiami  Zamawiającego
określonymi w SIWZ działanie Systemu. 

c. Wada - Zakłócenie działania Systemu, polegające na nienależytym działaniu jego części,
nie  ograniczające  działania  całego  Systemu;  nie  mające  istotnego  wpływu  na
zastosowanie Systemu i nie będące Awarią lub Błędem. 

WU.10 Gwarancja nie dotyczy awarii sprzętowych oraz platform zewnętrznych, za które Wykonawca nie
odpowiada, np. ePUAP.

WU.11 Wykonawca zapewni możliwość kontaktu pod adresem e-mail i numerem telefonu, zapewnioną w
godzinach od 8:00 – 16:00 w dni robocze. Przez tę formę kontaktu będą mogły być dokonywane
zgłoszenia  Błędów/Awarii/Wad  oraz  konsultacje  dla  Administratorów,  o  których  mowa  w  pkt.
WU.5.

WU.12 Wykonawca  zapewni  dodatkową  usługę  wsparcia  Użytkowników  udostępniając  telefon
kontaktowy, adres email oraz dodatkowo dla Administratorów Platformę do obsługi zgłoszeń –
dostępną on-line w trybie 356/7/24, gdzie będą publikowane statusy zgłoszeń. Przez tę platformę
będą mogły być również dokonywane zgłoszenia Błędów/Awarii/Wad.

WU.13 Wsparcie Użytkowników (o którym mowa w pkt. WU.12) obejmuje świadczenie usługi wsparcia
technicznego  oraz  konsultacji  w  celu  utrzymania  poprawnej  pracy  Systemu  zgodnego  z
wymaganiami  zamówienia.  W  ramach  usługi  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania
odpowiedzi  na  pytania  Użytkowników  i  Administratorów  związane  z  bieżącą  eksploatacją
Systemu. Wykonawca zapewni w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze obecność specjalistów
mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemu, celem udzielenia
tego wsparcia. 

WU.14 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Awarii, Błędów i Wad w następujących terminach: 
a. Awaria - w terminie 2 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. 
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b. Błędy w terminie 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, 
c. Pozostałe Wady w terminie 15 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

WU.15 Okresy gwarancji i świadczenia usług wsparcia wynoszą odpowiednio:
a. 60  miesięcy  (licząc  od  daty  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego)  dla  zakresu

wymienionego w pkt. od WU.2 do WU.14, za wyjątkiem WU.12 i WU.13
b. Od 24 do 60 miesięcy (licząc  od daty  podpisania  protokołu  odbioru końcowego)  dla

zakresu wymienionego w WU.12 i WU.13.

16. Wymagania w zakresie architektury Systemu.

WA.1 System musi być wykonany i świadczony w modelu SaaS.

WA.2 Wszystkie  moduły  funkcjonalne  Systemu  muszą  być  napisane  przy  użyciu  języków
programowania dedykowanych do tworzenia aplikacji webowych, z wykorzystaniem technologii:
HTML (w wersji minimum 5), CSS (w wersji minimum 3), JavaScript (JQuery w wersji minimum
3).

WA.3 Baza danych systemu musi być udostępniana na licencji GPL.

WA.4 System musi zostać udostępniony w formie aplikacji webowej.

WA.5 System zawierać będzie dwa główne moduły: Moduł ePodatki, Moduł eNieruchomości. 

17. Wymagania w zakresie platformy.

WP.1 System musi umożliwiać pracę pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.

WP.2 Wymagania  wobec  Klientów,  dotyczące  możliwości  korzystania  z  udostępnianych  w  ramach
Projektu usług, muszą ograniczać się jedynie do posiadania dostępu do Internetu, korzystania z
jednej  z  rekomendowanych  w  niniejszym  dokumencie  przeglądarek  internetowych  oraz
posiadania  konta  Klienta  w  Systemie  i  narzędzia  uwierzytelniania:  Profilu  Zaufanego  na  lub
podpisu elektronicznego.

WP.3 Korzystanie z Systemu przez Użytkowników/Klientów musi być możliwe przy pomocy komputera
z  dostępem  do  sieci  internetowej  z  zainstalowaną  jedną  z  rekomendowanych  przeglądarek
internetowych: 

Przeglądarka Wersja
Google Chrome Od wersji 54
Mozilla Firefox Od wersji 49
Opera Od wersji 26
Safari Od wersji 10
Internet Explorer Od wersji 11

WP.4 Korzystanie z Systemu przez klientów musi być możliwe także przy pomocy urządzeń mobilnych
z  dostępem  do  sieci  internetowej  z  zainstalowaną  jedną  z  rekomendowanych  przeglądarek
internetowych dla każdej wersji wydanej od stycznia 2017 r.: 
a) Google Chrome,
b) Safari,
c) Opera,
d) IE Mobile.

WP.5 Interfejs Systemu musi być responsywny, jego rozmiar, wygląd i układ musi dostosowywać się
automatycznie do możliwości urządzenia, na którym jest wyświetlany. 
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18. Wymagania w zakresie wymiany danych z innymi systemami.

WIS.1 System będzie wymieniał informacje z modułami dziedzinowymi firmy INFO-SYSTEM Roman i
Tadeusz Groszek sp.j.  w dowolnej formie w zakresie:

a) rejestracja użytkownika pozwalająca na pobieranie informacji jego dotyczących,
b) zwracanie  i  aktualizacja  wszystkich  danych  użytkownika  (łącznie  z  informacjami  o

opłatach) po poprawnej autoryzacji,
c) rejestracja koszyka zleceń w systemie (do płatności) umożliwiająca zapłatę należności z

tytułu różnych rodzajów zobowiązań,
d) przygotowanie danych przelewu oraz rejestracja w module dziedzinowym,
e) aktualizacja statusów dot. płatności,
f) informacja  dotycząca  wszystkich  nieruchomości  gminnych,  danych  adresowych,

aktualnych zobowiązań związanych z nieruchomością.
WIS.2 System będzie wymieniał dostępne informacje z modułami dziedzinowymi firmy Tensoft Sp. z

o.o., w dowolnej formie w zakresie umożliwiającym realizację poniższych zadań:
a) rejestracja użytkownika pozwalająca na pobieranie informacji jego dotyczących,
b) zwracanie  i  aktualizacja  wszystkich  danych  użytkownika  (łącznie  z  informacjami  o

opłatach),
c) rejestracja koszyka zleceń w systemie (do płatności) umożliwiająca zapłatę należności z

tytułu różnych zobowiązań, 
d) przygotowanie danych przelewu,
e) aktualizacja statusów dot. płatności.

WIS.3 System będzie  wymieniał  dostępne informacje  z  modułami firm trzecich  posiadanych  przez
Partnerów  i  Lidera  wymienionych  w  WIS.5  w  dowolnej  formie  w  zakresie  umożliwiającym
realizację poniższych zadań:

a) rejestracja użytkownika pozwalająca na pobieranie informacji jego dotyczących,
b) informacja  dotycząca  wszystkich  nieruchomości  gminnych,  danych  adresowych,

aktualnych zobowiązań związanych z nieruchomością,
c) informacja  dotycząca  wszystkich  zobowiązań  z  tytułu  wszystkich  innych  opłat,  co  do

których informacja znajduje się w danych modułach.
WIS.4 Wymiana danych pomiędzy Systemem a modułami dziedzinowymi musi odbywać się w sposób

zautomatyzowany  oraz  przebiegać  poprzez  bezpieczne,  szyfrowane  połączenie.

WIS.5 Lider i Partnerzy wykorzystują obecnie oprogramowanie zgodnie z poniższą tabelą:

JST Podatki Nieruchomości Odpady komunalne

Gmina Biała Groszek EXCEL Groszek

Gmina Kolonowskie Groszek GEOBID
Odpady komunalne przekazane do 
„CZYSTY REGION”

Gmina Polska Cerekiew Groszek EXCEL
Odpady komunalne przekazane do 
„CZYSTY REGION”

Gmina Głogówek Groszek GEOBID Groszek

Gmina Kietrz Groszek Groszek Groszek

Gmina Głubczyce Groszek Groszek Groszek

Gmina Łambinowice Groszek Groszek Groszek

Gmina Pawłowiczki Groszek EXCEL Groszek

Gmina Reńska Wieś Groszek EXCEL
Odpady komunalne przekazane do 
„CZYSTY REGION”

Gmina Głuchołazy Tensoft Tensoft Tensoft
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WIS.6 System musi zawierać minimum formularze dotyczące:
- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Podatek - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- Podatek akcyzowy
- Odroczenie terminu płatności/rozłożenia na raty od podatków
- Wynajem i dzierżawa nieruchomości
- Użytkowanie wieczyste nieruchomości

             -     Inne użytkowanie nieruchomości

WIS.7 System musi posiadać wbudowane API (typu REST, SOAP). Zakres wymienianych danych musi 
obejmować minimum:

a) Dane Klientów (z zewnętrznego systemu)
i. imię i nazwisko lub nazwa podmiotu,
ii. NIP i/lub PESEL,
iii. dane teleadresowe zameldowania lub siedziby,
iv. dane teleadresowe do korespondencji z możliwością definiowana wielu adresów,
v. dane pełnomocników wraz z okresem trwania pełnomocnictwa,

vi. adres skrytki ePUAP,
vii. adres e-mail.

b) Dane autoryzacyjne konta (z zewnętrznego systemu):
i. login,
ii. hasło,
iii. ważność konta i hasła.

c) Lista dostępnych formularzy (pobierane przez zewnętrzny system)

d) Kolejność ułożenia formularzy, ich kategorie i opisy (z zewnętrznego systemu)

e) Historia złożonych formularzy (pobierane przez zewnętrzny system)

f) Przesłane wnioski, deklaracje (formularze) (pobierane przez zewnętrzy system),
i. pełne dane formularza (pełny zakres pól),
ii. sposób  autoryzacji  formularza  (podpis  kwalifikowany  lub  PZ)  wraz  z  pełnymi

danymi do weryfikacji,
iii. datę wytworzenia i podpisania,
iv. dodane załączniki,
v. dane klienta, który wytworzył formularz.

g)  UPD pobierane z zewnętrznego systemu, potwierdzające złożenie formularza

h) Statusy Pism i Spraw dotyczących Systemu (z zewnętrznego systemu):
i. Status Pisma przesłanego z Systemu
ii. Status Sprawy, do której jest dodane Pismo

i) Odpowiedź na Pismo (z zewnętrznego systemu):
i. Dokument dostępny w postaci pliku wraz z opisem

j) Dane z dowolnego formularza (pola, które zostały wypełnione ostatnim razem), 
wybranego z listy już wysłanych i złożonych formularzy (z zewnętrznego systemu) 
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WIS.8 Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  połączenia  bezpośrednio  z  bazami  danych  systemów
zewnętrznych, z zastrzeżeniem, że wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

WIS.9 System  musi  być  zintegrowany  z  PZ  (profil  zaufany)  w  zakresie  weryfikacji  tożsamości
Wnioskodawcy oraz logowania do Systemu.

WIS.10 System musi być zintegrowany z platformą ePUAP w zakresie zapisu formularzy.
WIS.11 System musi być zintegrowany z co najmniej dwoma systemami płatności elektronicznych

a) System PayByNet,
b) System PayU.

Rysunek 1. Wymiana danych z integrowanymi systemami

19. Wymagania na Środowisko Testowo-Szkoleniowe.

WT.1 Wykonawca przygotuje oraz udostępni Środowisko Testowo-Szkoleniowe oraz dane testowe o
parametrach pozwalających na przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemów

WT.2 Udostępnienie Środowiska Testowo-Szkoleniowego Zamawiającemu nastąpi najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień rozpoczęcia szkoleń.

WT.3 Środowisko Testowo-Szkoleniowe będzie zlokalizowane na infrastrukturze Wykonawcy

WT.4 Przypadki  użycia  wykorzystane  w  trakcie  szkoleń  muszą  obejmować  wszystkie  wymagania
dotyczące systemu zawarte w dokumentacji przetargowej.

20. Wymagania na zgodność z prawem i normami.

WZP.1 System  musi  być  dostosowany  do  polskiego  ustawodawstwa  i  charakteru  działalności  oraz
regulacji wewnętrznych Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej analizy
podanych  poniżej  aktów  prawnych  i  uzupełnienie  listy  wymagań  na  System  o  wymagania
wynikające z prawa. 
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Dostarczony System musi być zgodny z przepisami określonymi w następujących ustawach:
 kodeks postępowania administracyjnego. (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07),

 ustawa  z  dnia  17  lutego  2005 r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.), 

 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz.
1422 oraz z 2015 r. poz. 1844),

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.
782),

oraz rozporządzeniach:
 rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024),

 rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  11  października  2005 r.  w  sprawie  minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766),

 rozporządzenie ws. Instrukcji Kancelaryjnej Dz.U. 2011 nr 27 poz. 140,
 rozporządzenie ws. Krajowych Ram Interoperacyjności Dz.U. 2012 poz. 526.

WZP.2 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zgodności Systemu ze standardami
WCAG 2.0 potwierdzonego raportem zgodności.
Zakres  audytu  obejmować  będzie  wymogi  opisane  w  Rozporządzeniu  o  Krajowych  Ramach

Interoperacyjności

Zamawiający  jest  uprawniony  do  dodatkowej  weryfikacji  Systemu  pod  kątem  spełnienia
wymogów  WCAG  2.0  z  wykorzystaniem  audytu  zewnętrznego  wskazanego  przez
Zamawiającego.

21. Wymagania dla tworzonych formularzy.

WTF.1 Formularze stosowane na powinny być tworzone z wykorzystaniem języka XForms oraz XPath.
WTF.2  Wykonawca  dostosuje  lub  przygotuje  formularze  elektroniczne  (zgodnie  z  właściwymi

przepisami  prawa)  na  podstawie  przekazanych  przez  JST,  których  dotyczy  przedmiotowe
zamówienie, kart usług z formularzami w formacie MS Word.

WTF.3 Wszystkie formularze elektroniczne Wykonawca przygotuje z należytą starannością tak,  aby
pola do uzupełnienia w tych formularzach zgadzały się z polami formularzy w formacie MS
Word.

WTF.4 Pola wskazane przez JST jako pola obowiązkowe w formularzach w formacie MS Word, muszą
zostać polami obowiązkowymi również w formularzach elektronicznych.

WTF.5 Układ graficzny wszystkich formularzy powinien być w miarę możliwości jednolity
WTF.6 Wizualizacja formularzy elektronicznych może w minimalnym stopniu różnić się od wzoru w

formacie  MS  Word,  ale  musi  zawierać  wszystkie  dane,  opisy  i  informacje  w  układzie
niepozostawiającym  wątpliwości  co  do  treści  i  kontekstu  zapisanych  informacji,  w  sposób
zgodny ze wzorem

WTF.7 Przygotowując formularze Wykonawca musi dążyć do maksymalnego wykorzystania słowników
WTF.8 W  budowanych  formularzach  należy  wykorzystać  mechanizm  automatycznego  pobierania

danych z profilu – celem uzupełnienia danych o wnioskodawcy
WTF.9 Formularze muszą zapewniać walidację wprowadzonych danych po stronie klienta i  serwera

zgodnie z walidacją zawartą w schemacie dokumentu
WTF.10 Jeśli w formularzu elektronicznym występują pola PESEL, REGON lub kod pocztowy, to pola te

muszą być walidowane pod kątem poprawności danych wprowadzanych przez wnioskodawcę
WTF.11 Każdy opracowany przez Wykonawcę formularz (w postaci pliku XML) musi zostać przekazany

JST na okres 7 dni roboczych w celu dokonania sprawdzenia i wykonania testów na formularzu
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WTF.12 Po  okresie  testów,  o  których  mowa  w  wymaganiu  poprzednim,  JST przekaże  Wykonawcy
ewentualne poprawki i uwagi dotyczące poszczególnych formularzy, które Wykonawca usunie
bez zbędnej zwłoki

WTF.13 Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w przejściu procesu publikacji na ePUAP.
WTF.14 Na  czas  realizacji  zamówienia  Zamawiający  zapewni  Wykonawcy  dostęp  do  części

administracyjnej  platformy  ePUAP  konta  JST  z  uprawnieniami  do  konsoli  administracyjnej
Draco, ŚBA i usług.

WTF.15 Zamawiający przekaże Wykonawcy opisy usług w formacie MS Word.
WTF.16 Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykorzystał  opis usług,  które są umieszczone na

platformie ePUAP.
WTF.17 Zadaniem Wykonawcy jest odpowiednie powiązanie opisów usług zamieszczonych na ePUAP z

odpowiednimi usługami opracowanymi przez JST.

22. Wymagania funkcjonalne ogólne.

WOF.1 System musi obsługiwać proces wypełniania, składania i obsługi formularzy służących do obsługi
zadań realizowanych przez JST w zakresie podatków i nieruchomości. Liczba formularzy: około
100 (ostateczna liczba formularzy może się różnić dla poszczególnych JST). Szablony wniosków
zostaną dostarczone przez Zamawiającego na etapie wdrożenia.

WOF.2 Zestaw  informacji  importowanych  automatycznie  do  Wniosku  z  repozytorium  informacji  o
wnioskodawcy zostanie określony przez Zamawiającego. Zestaw ten będzie wprost wynikać z
zakresu danych (podstawowe informacje dotyczące Wnioskodawcy) przechowywanych w ramach
konta Wnioskodawcy.

WOF.3 System przed wysłaniem formularza do JST musi  wykonywać walidację  wskazanych pól.  Po
walidacji  system  wskaże  Klientowi  pola,  które  są  obowiązkowe  do  wypełnienia  w  celu
przedłożenia  kompletnego formularza.  Zestaw pól  wraz z  typem walidacji  zostanie  wskazany
przez Zamawiającego.

WOF.4 System  musi  oznaczać  etapy  procedowania  Sprawy  poprzez  oznaczanie  Spraw  statusami
(informacja tekstowa z wyróżnieniem graficznym poszczególnych statusów) wyświetlanymi w obu
modułach. Minimalny zestaw statusów Spraw wymieniony został poniżej:

a) wysłany,
b) przyjęty do realizacji,
c) dodany do Sprawy,
d) zrealizowany,
e) decyzja oczekuje na doręczenie,
f) wydana decyzja,
g) opłacony,
h) nieopłacony,
i) płatność w realizacji.

WOF.5 System musi umożliwić tworzenie sprawozdań/raportów.

WOF.6 System musi umożliwiać następujące możliwości komunikacji pomiędzy Systemem a Klientem:
e-mail, komunikaty systemowe, zmiana statusów informacyjnych.

WOF.7 System musi zawierać system oceny jakości obsługi (wraz z analizą i statystyką gromadzonych
danych) 

a) zakres usług,
b) dostępność usług,
c) jakość usługi,
d) czas realizacji,
e) dostępność informacji,
f) poziom satysfakcji.
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WOF.8 Wykonawca musi zapewnić i obsługiwać narzędzia pomocy dla Użytkowników:

a) Instrukcja obsługi Systemu,
Instrukcja obsługi dostępna z poziomu systemu oraz do pobrania wykorzystująca elementy
graficzne systemu wraz z objaśnieniami.

b) Czat on-line z pomocą,
Bezpośredni  kontakt  z  osobą  posiadającą  specjalistyczną  wiedzę  z  zakresu  obsługi
Systemu, dostępny z poziomu Systemu w godzinach pracy Partnera.
Czat musi być dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

c) Platforma do obsługi zgłoszeń (system ticketowy) 

WOF.9 Funkcjonalności w zakresie obsługi zgłoszenia (system ticketowy):

a) System ticketowy musi umożliwiać dodanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza na
dedykowanej stronie internetowej lub wysłanie wiadomości email. 

b) Po przyjęciu zgłoszenia system ticketowy automatycznie musi wysyłać wiadomość email do
zgłaszającego  z  potwierdzeniem  przyjęcia  zgłoszenia  oraz  unikalnym  identyfikatorem
zgłoszenia.  Wysyłana jest  także wiadomość email  do operatorów systemu ticketowego z
informacją, że do systemu ticketowego trafiło nowe zgłoszenie.

c) Identyfikator  zgłoszenia  musi  pozwalać  na  prowadzenie  korespondencji  w  ramach
zgłoszenia. Wszystkie wiadomości wysyłane do systemu ticketowego zawierające w tytule
identyfikator zgłoszenia muszą być automatycznie dołączane do tego zgłoszenia.

d) Nowe zgłoszenie musi trafiać do kolejki zgłoszeń bez właściciela i tam czekać na przyjęcie go
przez operatora.

e) Po  przyjęciu  zlecenia  operator  musi  mieć  możliwość  ustawienia  mu odpowiedniego  typu
zgłoszenia (np.: Błąd, Awaria, Wada) oraz czasu realizacji.

f) Po zakończeniu zlecenia system ticketowy musi zamykać wątek zlecenia, a do zgłaszającego
musi wysyłać informacje o tym fakcie poprzez email.

g) System ticketowy umożliwia logowanie Zgłaszającego do Panelu Użytkownika

WOF.10 Funkcjonalności w zakresie Panelu Użytkownika (system ticketowy):

a) System ticketowy musi  umożliwić  Zgłaszającemu podgląd zgłoszeń,  których jest  autorem
wraz z klasyfikacją błędu i historią korespondencji.

b) Użytkownik musi mieć możliwość:
a. dodania zgłoszenia,
b. dodania komentarza do zgłoszenia,
c. dodania odpowiedzi do zgłoszenia.
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23. Zestaw wymagań wspólnych dla modułów ePodatki i eNieruchomości.

Rysunek 2. Schemat procesów biznesowych

24. Obsługa formularzy

WO.1.24.1 Moduł umożliwi Klientowi wypełnienie i złożenie, podgląd wszystkich złożonych 
formularzy, bieżące śledzenie stanu Spraw (komunikację z Użytkownikiem), możliwość 
modyfikacji formularza (np. jego uzupełnienie na wniosek Użytkownika) czy też kopiowania i 
ponownego składania.

WO.1.24.2 Moduł musi umożliwić Klientowi wybór formularza ze zdefiniowanej listy 
formularzy.

WO.1.24.3 Moduł jest przypisany organizacyjnie dla każdego JST osobno (z uwagi na 
ochronę danych osobowych).

WO.1.24.4 Moduł musi umożliwić zapisanie formularza w repozytorium.
WO.1.24.5 Moduł przed wysłaniem formularza do JST będzie wykonywał walidację 

wskazanych pól ze wskazaniem ewentualnych błędów. System wskaże Klientowi pola, które 
są obowiązkowe do wypełnienia w celu przedłożenia kompletnego formularza.

WO.1.24.6 Moduł umożliwi Klientowi złożenie zmodyfikowanego formularza poprzez 
możliwość pobrania przez Klienta z bazy danych informacji z ostatniej, kompletnej wersji 
formularza, który został złożony poprzez moduł w JST.

WO.1.24.7 Moduł umożliwi przesłanie formularza na ePUAP.
WO.1.24.8 Administrator Systemu w każdym JST będzie mógł umieszczać informację o 

osobie, z którą należy się kontaktować w celu poprawnego wypełnienia formularza oraz opis 
usługi. Opis będzie można wykonać dla każdego JST oraz każdego formularza osobno z 
poziomu zewnętrznego systemu. Moduł musi przyjmować i poprawnie przetwarzać taką 
informację. Administrator będzie mógł umieścić informacje o imieniu i nazwisku osoby, z którą
należy się skontaktować wraz z numerem telefonu, opis karty usługi. 
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25. Panel Klienta/Użytkownika dla modułu ePodatki i modułu eNieruchomości

Moduł musi posiadać Panel administracyjny oraz panel Klienta dostępny poprzez szyfrowane połączenie 
SSL (certyfikowane). 

Moduł musi umożliwiać następujące czynności:

WPN.1 Panel Klienta:
WPN.1.1. Rejestracja konta za pomocą danych wprowadzonych przez Klienta lub za 

pomocą systemu PZ (profil zaufany). Zestaw danych rejestracyjnych:
a) Imię i Nazwisko lub Nazwa
b) PESEL lub NIP
c) E-mail
d) Hasło
e) Potwierdzenie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności

WPN.1.2. Zalogowanie Klienta za pomocą formularza logowania lub za pomocą PZ 
(profilu zaufanego)

WPN.1.3. Wymiana danych musi być zabezpieczona za pomocą̨ transmisji z 
wykorzystaniem tokenu (ciąg znaków zabezpieczających wymianę API) oraz 
znacznika czasu.

WPN.1.4. Edycja profilu Klienta:
a) Zmiana danych personalnych
b) Zmiana hasła
c) Możliwość określenia adresów korespondencyjnych
d) Możliwość określenia pełnomocnika z terminem obowiązywania
e) Możliwość  podania  danych  dodatkowych  (dodatkowy  adres  e-mail  do

korespondencji, numer telefonu, skrytka ePUAP)
f) Powiązanie  profilu  z  profilem na PZ (w przypadku konta zakładanego

ręcznie umożliwi to logowanie za pomocą PZ)
WPN.1.5. Możliwość zresetowania hasła
WPN.1.6. Obsługa należności podatkowych (z uwzględnieniem należności osób 

fizycznych i firm) będzie przedstawiona w 4 wariantach:
a) Do opłacenia (z wyróżnieniem płatności przeterminowanych)
b) Oczekujące na weryfikację
c) Opłacone
d) Koszyk płatności

WPN.1.7. Obsługa należności dla nieruchomości, widzianą indywidualnie z poziomu 
Klienta (osoby fizycznej/firmy), będzie przedstawiona w 4 wariantach:
a) Do opłacenia (z wyróżnieniem płatności przeterminowanych)
b) Oczekujące na weryfikację
c) Opłacone
d) Koszyk płatności

WPN.1.8. Wszystkie dane wyświetlane na listach muszą być pobrane z odpowiedniego 
systemu dziedzinowego.

WPN.1.9. Łączenie płatności za kilka zobowiązań (koszyk płatności)
WPN.1.10. Moduł musi zapewniać wyliczanie ogólnej kwoty należności.
WPN.1.11. Moduł musi umożliwić wspólną płatność za kilka różnych usług (opłat) np. 

opłatę za wywóz nieczystości, podatek rolny i czynsz.
WPN.1.12. Dokonywanie płatności elektronicznych (przelew / karta płatnicza)

Moduł musi umożliwiać dokonywanie płatności za pomocą zewnętrznych 
systemów płatności elektronicznych. Dokonywanie płatności musi być możliwe 
za pomocą, co najmniej dwóch różnych operatorów płatności. Przynajmniej 
jeden z nich musi udostępniać wpłacaną kwotę bezpośrednio na koncie 
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wskazanym przez JST nie znajdującym się w systemie płatności 
elektronicznych.

WPN.1.13. Historia płatności z możliwością filtrowania (po dacie, po kwocie, po rodzaju 
zobowiązania, po tytule zobowiązania)

WPN.1.14. Wyszukiwarka
Moduł musi umożliwiać proste wyszukanie Formularza dotyczącego danej 
usługi, a także informacji o należnościach i płatnościach.

WPN.1.15. System powiadomień drogą mailową
a) Przypomnienia o terminie płatności
b) Zmiana statusu płatności
c) Zmiana statusu Pisma/Sprawy

WPN.2 Panel Użytkownika
WPN.2.1. Logowanie do systemu (możliwe zalogowanie z systemu zewnętrznego poprzez

API)
WPN.2.2. Statystyki i raporty

a) Cykl należności w dniach,
b) Udział należności przeterminowanych w należnościach ogółem,

WPN.2.3. Definiowanie kategorii formularzy oraz opisów
WPN.2.4. Wyszukanie Klienta wraz z informacjami odnośnie statusu jego zobowiązań z 

oprogramowania dziedzinowego

Moduł musi umożliwiać całodobową dostępność oraz otwartość komunikacji z systemami zewnętrznymi.

26. Zestaw wymagań szczególnych dla modułu eNieruchomości

WO.2.2..1. Moduł musi posiadać panel Użytkownika,
WO.2.2..2. Moduł musi umożliwiać graficzną prezentację nieruchomości (przybliżone

położenie na mapie) Użytkownikowi z różnymi funkcjami filtrowania (typ 
nieruchomości, najem, sprzedaż, dostępność) oraz obsługę należności dla 
nieruchomości z punktu widzenia administracji (dla Użytkownika).

WO.2.2..3. Moduł musi zawierać funkcje służące:
a) ocenie efektywności, 
b) ocenie terminowości wpłat,
c) określeniem okresu przestoju w najmie.

27. Wymagania na aplikację mobilną

W  ramach  zamówienia  musi  być  dostarczona  aplikacja  mobilna  zarówno  w  zakresie  dostępu  do
informacji o zobowiązaniach, dokonywania płatności jak i w zakresie otrzymywania powiadomień (metoda
push).  Aplikacja  musi  być  dostępna  na  popularne  systemy  operacyjne  stosowane  na  urządzaniach
mobilnych tj.  minimum Android,  IOS,  Windows. Aplikacja mobilna musi  otrzymywać powiadomienia z
Systemu na  podstawie  informacji  z  systemów dziedzinowych,  zgodnie  z  ustawieniami  w aplikacji  e-
należnosci  i  kontem  zalogowanego  Klienta.  Powiadomienia  będą̨ spersonalizowane  i  wysyłane  do
konkretnych  Klientów  zarejestrowanych  w  Systemie.  Zalogowany  Klient  powinien  mieć́ możliwosć́
włączenia lub wyłączenia wybranego typu powiadomienia.

WAP.1. Aplikacja  musi  posiadać  panel  Klienta  dostępny  poprzez  szyfrowane  połączenie  SSL
(certyfikowane).
WAP.1.1. Panel Klienta

Moduł musi umożliwiać następujące czynności w ramach Panelu Klienta:
WAP.1.1.1. Rejestracja  konta  za  pomocą  danych  wprowadzonych  przez  Klienta.  Zestaw

danych rejestracyjnych:
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a) imię i nazwisko lub nazwa,
b) PESEL lub NIP,
c) e-mail,
d) hasło,
e) akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności 

WAP.1.1.2. Zalogowanie Klienta za pomocą formularza logowania
WAP.1.1.3. Edycja profilu Klienta:

a) zmiana danych personalnych,
b) zmiana hasła,
c) możliwość określenia adresów korespondencyjnych,
d) możliwość określenia pełnomocnika z terminem obowiązywania,
e) możliwość  podania  danych  dodatkowych  (dodatkowy  adres  e-mail  do

korespondencji, numer telefonu, skrytka ePUAP).
WAP.1.1.4. Obsługa należności podatkowych (z uwzględnieniem należności osób fizycznych

i firm) będzie przedstawiona w 4 wariantach:
a) do opłacenia (z wyróżnieniem płatności przeterminowanych),
b) oczekujące na weryfikację,
c) opłacone,
d) koszyk płatności.

WAP.1.1.5. Obsługa należności dla nieruchomości, widzianą indywidualnie z poziomu Klienta
(osoby fizycznej / firmy), będzie przedstawiona w 4 wariantach:

a) do opłacenia (z wyróżnieniem płatności przeterminowanych),
b) oczekujące na weryfikację,
c) opłacone,
d) koszyk płatności.

WAP.1.1.6. Łączenie płatności za kilka zobowiązań (koszyk płatności)

Moduł  musi  umożliwić  wspólną  płatność  za  kilka  różnych  usług  (opłat)  np.  opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek rolny i czynsz.

WAP.1.1.7. Dokonywanie płatności elektronicznych (przelew / karta płatnicza).

Moduł musi umożliwiać dokonywanie płatności za pomocą zewnętrznych systemów płatności
elektronicznych. Dokonywanie płatności musi być możliwe za pomocą co najmniej  dwóch
różnych operatorów płatności. Przynajmniej jednej z nich musi udostępniać wpłacaną kwotę
bezpośrednio na koncie wskazanym przez JST nie znajdującym się w systemie płatności
elektronicznych.

WAP.1.1.8. Historia  płatności  z  możliwością  filtrowania  (po  dacie,  po  kwocie,  po  rodzaju
zobowiązania, po tytule zobowiązania).

WAP.1.1.9. Wyszukiwarka

Moduł musi umożliwiać proste wyszukanie złożonych Formularzy dotyczących danej Usługi,
a także informacji o należnościach i płatnościach.

WAP.1.1.10. System powiadomień:
a) przypomnienia o terminie płatności,
b) zmiana statusu płatności,
c) zmiana statusu Pisma/Sprawy.

28. Wymagania na przeprowadzane szkolenia.

WIN.1. Uczestnicy  szkoleń  zostaną  zgrupowani  w  ramach  Partnerów  najbliższych  geograficznie  (tj.
pracownicy Partnerów będą do siebie wzajemnie dojeżdżać). Szkolenia będą organizowane zawsze
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w salach użyczanych przez jednego z Partnerów projektu (poczęstunek typu „kawa + ciastko” będzie
także zapewniany przez tego Partnera).

Realizacja  szkoleń  zostanie  podzielona  na  dwa  różne  okresy  czasowe,  aby  zawsze  połowa
pracowników  merytorycznych  z  danego  obszaru  była  dostępna  w  pracy  (nie  szkolą  się  zatem
wszyscy pracownicy z danego działu, ale połowa). 
Założono  również  dodatkową  grupę  szkoleniową  na  koniec  realizacji  projektu  dla  osób,  które  z
przyczyn zewnętrznych (chorobowe, urlop) nie mogły wziąć udziału podczas terminu podstawowego. 

WIN.2. Szkolenia zostaną przeprowadzone w następujących zagadnieniach:

WIN.2.1. Szkolenie w zakresie obsługi podatkowej z wykorzystaniem wdrażanego Systemu.

Szkoleniami zostaną objęte wszystkie osoby merytoryczne objęte projektem w podziale
na dwie grupy:

- szkolenia  podstawowe dla  osób,  które  w sposób pośredni  obsługują  obszar obsługi
podatkowej (podatki i opłaty lokalne), 

- szkolenia zaawansowane dla osób merytorycznych objętych projektem, które w sposób
bezpośredni obsługują obszar obsługi podatkowej.

Zakres osobowy szkoleń:
- szkolenie podstawowe: 73 osoby,
- szkolenie zaawansowane: 51 osób.

Osoby biorące udział w szkoleniach zaawansowanych wcześniej będą brały udział w
szkoleniach podstawowych.

Szkolenie podstawowe zostanie przeprowadzone w 8 grupach (po 16h).
Szkolenie zaawansowane zostanie przeprowadzone w 6 grupach (po 40h).

Przeprowadzenie szkoleń w swoim zakresie będzie obejmować nabycie kompetencji
związanych z obsługą oprogramowania ePodatki (patrz zad 3a). 

Szkolenie podstawowe obsługi  procesów świadczenia usług elektronicznych obejmie
swoim  zakresem  ogólne  zasady  funkcjonowania  modułu,  elektronicznego  obiegu
dokumentów w zakresie podatków, działania systemów formularzy po stronie Klienta i
Użytkownika.

Szkolenie  zaawansowane  obsługi  procesów  świadczenia  usług  elektronicznych  w
zakresie pełnej obsługi oprogramowania, w tym:

- zawierające szczegółowe umówienie wszystkich Formularzy (u wszystkich Partnerów)
w zakresie adekwatnym do Formularzy wdrażanych u tego Partnera,

- zawierające szczegółowe omówienie modułu ePodatki (u wszystkich Partnerów).

WIN.2.2.  Szkolenie  w zakresie  zarządzania  nieruchomościami  z  wykorzystaniem wdrażanego
Systemu.

Szkoleniami zostaną objęte wszystkie osoby merytoryczne objęte projektem,
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- szkolenie podstawowe dla osób, które w sposób pośredni obsługują obszar zarządzania
nieruchomościami,

- szkolenie  zaawansowane  dla  osób,  które  w  sposób  bezpośredni  obsługują  obszar
zarządzania nieruchomościami.

Zakres osobowy szkoleń:

- szkolenie podstawowe: 66 osób,
- szkolenie zaawansowane: 29 osób.

Osoby biorące udział w szkoleniach zaawansowanych wcześniej będą brały udział w
szkoleniach podstawowych.

Szkolenie podstawowe zostanie przeprowadzone w 7 grupach (po 16h).

Szkolenie zaawansowane zostanie przeprowadzone w 3 grupach (po 40h).

Przeprowadzenie szkoleń w swoim zakresie będzie obejmować nabycie kompetencji
związanych z obsługą oprogramowania eNieruchomości (patrz zad. 3b).

Szkolenie podstawowe obsługi  procesów świadczenia usług elektronicznych obejmie
swoim  zakresem  ogólne  zasady  funkcjonowania  modułu,  elektronicznego  obiegu
dokumentów  w  zakresie  nieruchomości,  działania  systemów  formularzy  po  stronie
Klienta i Użytkownika.

Szkolenie  zaawansowane  obsługi  procesów  świadczenia  usług  elektronicznych  w
zakresie pełnej obsługi oprogramowania, w tym:

- zawierające szczegółowe umówienie wszystkich Formularzy (u wszystkich Partnerów)
w zakresie adekwatnym do Formularzy wdrażanych u tego Partnera,

- zawierające  szczegółowe  omówienie  modułu  eNieruchomości  (u  wszystkich
Partnerów).

WIN.2.3.  Szkolenie  ogólne  wprowadzające  w  zakresie  procesów  obsługi  dokumentów
elektronicznych z wykorzystaniem wdrażanego Systemu.

Szkoleniami zostaną objęte wszystkie osoby merytoryczne objęte projektem,
- liczba grup szkoleniowych 14
- liczba godzin szkoleniowych 16

Szkolenie ma objąć 131 pracowników Lidera i Partnerów:
- w zakresie obszaru zarządzania nieruchomościami 62
- w zakresie obsługi podatkowej 69

Zakres  szkolenia  ma  dotyczyć  kompetencji  merytorycznych  w  zakresie  obsługi
elektronicznego obiegu dokumentów z wykorzystaniem Systemu. Celem szkolenia ma
być  utrwalanie  i  podniesienie  poziomu  kompetencji  w  zakresie  systemu  obiegu
dokumentów posiadanego przez Partnerów, z wykorzystaniem nowych modułów. 

Czas szkolenia: 16h.

WIN.2.4.  Szkolenie  w zakresie  metod zarządzania satysfakcją  z wykorzystaniem wdrażanego
Systemu.
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Szkoleniami zostaną objęte wszystkie osoby merytoryczne objęte projektem, które w
sposób bezpośredni obsługują jeden lub oba obszary dziedzinowe.

Zakres szkolenia ma dotyczyć zwiększenia kompetencji w zakresie metod zarządzania
satysfakcją z praktycznym ich zastosowaniem za pomocą modułów dostarczanych w
ramach wdrożenia (ePodatki i eNieruchomości). 

Szkoleniu ma być poddane : 80 osób, w 8 grupach szkoleniowych.
Czas szkolenia: 8h.

WIN.2.5.  Szkolenie  specjalistyczne  w  zakresie  metod  autoryzacji  dokumentów  składanych
elektronicznie (ePUAP, podpis kwalifikowany)

Szkoleniami zostaną objęte wszystkie osoby merytoryczne objęte projektem, które w
sposób bezpośredni obsługują jeden lub oba obszary dziedzinowe.

Zakres  szkolenia  ma  dotyczyć  narzędzi,  procedur  oraz  aspektów  prawnych
stosowanych w zakresie  metod autoryzacji  elektronicznej.  Szkolenie  ma obejmować
zwiększenie  kompetencji  merytorycznych  związanych  z  obu  obszarami  (podatki  i
nieruchomości)  –  w  zakresie  stosowania  narzędzi  i  metod  autoryzacji  dokumentów
składanych elektronicznie. 

Szkoleniu ma być poddane : 80 osób, w 8 grupach szkoleniowych.
Czas szkolenia: 24h.

WIN.2.6. Szkolenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Szkoleniu zostaną poddani informatycy Lidera i Partnerów (za wyjątkiem PAW i REŃ,
którzy nie mają informatyków).
Szkolenie  ma  zostać  zorganizowane  w  formie  wyjazdowej  z  noclegiem  i  pełnym
wyżywieniem.

Każdy Partner (za wyjątkiem PAW i REŃ, którzy nie mają informatyków) deleguje na
szkolenie jednego informatyka (łącznie 8 mężczyzn), 1 grupa szkoleniowa.

Zakres szkolenia ma obejmować przedstawienie praktycznych aspektów związanych z
bezpieczeństwem  systemów  informatycznych,  w  kontekście  wdrażanych  nowych
modułów usług elektronicznych.

Szkoleniu ma być poddane : 8 osób, w 1 grupie szkoleniowej.
Czas szkolenia: 24h.

Koszty  delegowania  pracowników  na  szkolenie  wyjazdowe  pokrywają  odpowiednio
Lider  i  Partnerzy.  Wszelkie  koszty  noclegów,  wyżywienia,  wynajęcia  sal,  sprzętu
komputerowego czy multimedialnego pokrywa Wykonawca.

WIN.3. Warunki organizacji szkoleń:
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a) szkolenia będą odbywały się w języku polskim,

b) materiały szkoleniowe i podręczniki powinny być napisane w języku polskim. Materiały dla
uczestników (potrzebne do przeprowadzenia szkolenia) powinny być dostarczone w formie
elektronicznej dla każdego uczestnika szkoleń.  W związku z tym, że zamówienie będzie
finansowane ze  środków unijnych z  Programu Operacyjnego Wiedza,  Edukacja,  Rozwój
materiały muszą być opatrzone odpowiednim logotypem,

c) program/zakres/harmonogram szkoleń i  materiały szkoleniowe oraz testy i  ankiety oceny
szkolenia  zostaną  opracowane  i  przekazane  przez  Wykonawcę  w  porozumieniu  z
Zamawiającym, na minimum 14 dni przed rozpoczęciem szkoleń, 

d) wykonawca  zapewni  na  potrzeby  szkoleń  niezbędny  sprzęt,  w  tym  m.in.:  komputery,
projektory multimedialne, itp. 

e) szkolenia będą odbywać się na Środowisku Testowo - Szkoleniowym Systemu,

f) szkolenia będą kończyły się testem potwierdzającym wiedzę uczestników,

g) zaliczenie testu (udzielenie co najmniej 70% pozytywnych odpowiedzi) potwierdzone będzie
zaświadczeniem ukończenia szkolenia.

WIN.4. Wykonawca dostarczy uczestnikom szkoleń ankiety oceny szkolenia do wypełnienia.

WIN.5. Przed dokonaniem odbioru szkolenia/warsztatów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę/y
obecności  uczestników  szkoleń,  ankiety  oceny  szkoleń,  kopie  testów  wypełnianych  przez
uczestników i oraz kopie zaświadczeń ukończenia szkolenia. 

WIN.6. Przeprowadzenie  szkoleń  zostanie  potwierdzone  protokołem  odbioru  -  bez  zastrzeżeń.
Warunkiem uzyskania odbioru jest ukończenie szkoleń przez wszystkich uczestników.
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