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1 DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

W opisie  przedmiotu zamówienia użyto następujące definicje i skróty: 

1. Architektura systemu teleinformatycznego – opis składników systemu 

teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami1; 

2. Autentyczność – właściwość polegającą na tym, że pochodzenie lub zawartość 

danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane1; 

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 zawartości2; 

4. Błąd - nieprawidłowe lub nieefektywne działanie oprogramowania ZSIPPK lub jego 

funkcji. 

5. Centralne repozytorium dokumentów – miejsce do przechowywania wzorów 

elektronicznych formularzy (dokumentów) zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne ustawy; 

6. 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; 

7. Dane typu on-line – dane dostępne w czasie rzeczywistym tzn.  natychmiast po 

wprowadzeniu do określonego modułu systemu; 

8. Dane typu off-line - dane pochodzące z migracji z innych modułów systemu, 

dostępne w czasie zdefiniowanym przez administratora systemu, np. z 

opóźnieniem 8 godzinnym; 

9. Dane referencyjne – dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie 

wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z 

domniemania opatrzone atrybutem autentyczności5; 

                                                      

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.) 
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10. Dostępność – właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest 

możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot 

uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym7; 

11. Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji 

Projektu. Pojęcie obejmuje dokumentację: Funkcjonalną, Techniczną, Szkoleniową, 

Utrzymaniową, Użytkową oraz Wdrożeniową oraz inne dokumenty uzgodnione 

przez Strony; 

12. e-usługi (usługi on-line) - usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą 

Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i 

zdalne3. Od usługi w 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; 

13. e-usługi poziom 3 - dwustronna interakcja – usługi zapewniające możliwość 

wypełnienia elektronicznego formularza (format XML) po zalogowaniu się do 

platformy: ePUAP, SEKAP oraz opcjonalnie Portalem Obsługi Wniosków i wybraniu 

usługi z katalogu e-usług; poszczególne moduły dziedzinowe ZSIPPK muszą 

umożliwiać automatyczne (bez przepisywania ręcznego) wczytanie metadanych z 

formularza oraz ich weryfikacji z danymi referencyjnymi. 

14. e-usługi poziom 4 - transakcja – usługi transakcyjne, udostępniane w całości 

poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej (nie jest 

potrzebna forma papierowa na żadnym z etapów realizacji usługi), często 

połączone są z elektroniczną płatnością. 

15. 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; 

16. 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 

                                                      

3
 Strona www PARP, www.parp.gov.pl, Według definicji „Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 

innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki 

elektronicznej” 
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realizujących zadania publiczne, w zakresie przyjmowania dokumentów w postaci 

elektronicznej; 

17. Ewidencja – rejestr wraz z określonymi procedurami aktualizacji, którego atrybuty 

mogą stanowić referencję do obiektów w innych rejestrach i ewidencjach; 

18. Ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) – skrót 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, budynkami i lokalami4; 

19. Formularz elektroniczny (e-formularz) — graficzny interfejs użytkownika 

wystawiany przez odpowiednie oprogramowanie służący do przygotowania i 

wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu 

wzorem dokumentu elektronicznego5; 

20. 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 zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między 

systemami informatycznymi6; 

21. Harmonizacji zbiorów danych – rozumie się przez to działania o charakterze 

prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do 

wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i 

łącznego wykorzystywania7; 

22. Integralność – właściwość polegającą na tym, że zasób systemu 

teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony7; 

23. 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; 

                                                      

4
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) 

5
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie 

dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 

wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 

6
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012; Poz. 125). 

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. Informatyczny nośnik danych – materiał lub urządzenie służące do zapisywania, 

przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej; 

25. Interesariusze - osoby stanowiące głównych odbiorców końcowych 

(beneficjentów) projektu ZSIPK w szczególności wszystkich przygotowanych   

e-usług; najczęściej klienci załatwiający różne sprawy w Starostwie Powiatowym i 

Urzędach  Gminnych uczestniczących w projekcie. 

26. Konwersja danych – zmiana jednej formy danych komputerowych w inną formę – 

zamiana informacji zapisanych w jednym formacie na inny. Dokonywana zwykle ze 

względu na dostosowanie do wymagań danego oprogramowania lub standardów 

albo też w celu umożliwienia późniejszego dodania określonych cech (atrybutów). 

27. Lokalne repozytorium dokumentów – miejsce do przechowywania wzorów 

elektronicznych formularzy (dokumentów własnych powiatu lub dokumentów 

wspólnych z innymi organami administracji publicznej) zgodnie z art. 19b ust. 5 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne ustawy; 

28. Mapa - aplikacja służąca do wyświetlania i edycji map, działającą w przeglądarce 

internetowej, opisana w rozdziale 5.1. 

29. 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; 

30. Migracja danych (ang. data migration) – przeniesienie danych z obecnie 

funkcjonujących systemów informatycznych i baz danych do ZSIPPK. Wszystkie 

migrowane dane podlegać muszą raportowaniu ilościowemu i jakościowemu. 

Raporty muszą zawierać informacje o tym, które obiekty po migracji zostały 

dostosowane do obowiązujących przepisów, a które wymagają późniejszego 

dostosowania w związku z koniecznością pozyskania dodatkowych danych lub ich 

uzupełnienia. Dostosowanie danych do obowiązujących przepisów prawa musi 

obejmować zakres informacyjny danych posiadanych przez Zamawiającego. 

31. 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 Oriented Architecture – SOA)6;  

32. Moduł –  zestaw funkcjonalności obejmujących oprogramowanie przeznaczone dla 

użytkownika, adresowane do określonych dziedzin działania administracji 

(stanowiących rejestry i ewidencje dziedzinowe); w ramach projektu ZSIPPK 

moduły będą wdrażane w ramach 6 podsystemów dziedzinowych; 
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33. Moduł dziedzinowy – moduł zrealizowany w ramach projektu ZSIPPK; dopuszcza 

się możliwość łączenia modułów dziedzinowych w jeden moduł lub dzielenie 

jednego modułu dziedzinowego na wiele modułów w ramach poszczególnych 

podsystemów w zależności od specyfiki i funkcjonalności; w tym przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany dla każdego podsystemu wyspecyfikować wszystkie 

moduły wg. własnego nazewnictwa przy zachowaniu wszystkich wymagań 

funkcjonalnych OPZ. 

34. Oprogramowanie Standardowe - wszelkie pozostałe oprogramowanie niezbędne 

do prawidłowego i bezpiecznego działania ZSIPPK oraz prawidłowej i bezpiecznej 

integracji elementów systemu, w tym sterowniki, systemy operacyjne, 

oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie dziedzinowe 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. 

35. PeUP - Platforma e-Usług Publicznych - SEKAP służąca do kontaktowania się z 

urzędem i wysyłania wniosków. Dzięki PeUP klient (interesant) może załatwiać 

sprawy administracyjne przez Internet, bez konieczności pojawiania się w urzędzie 

osobiście. W PeUP tradycyjne papierowe formularze zostały zastąpione 

formularzami elektronicznymi. W formularzu elektronicznym należy wprowadzić 

swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą, podobnie jak 

należało to zrobić w formularzach papierowych. 

36. Podmiot – osoba fizyczna, prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej; 

37. Podsystem – grupa modułów, rejestrów lub ewidencji stanowiąca integralną całość 

i obsługująca określone zagadnienia dziedzinowe zgodnie z wymaganą 

funkcjonalnością określoną w SIWZ;   

38. Portal ZSIPPK – portal projektu zabudowany do elektronicznej obsługi  

interesariuszy projektu ZSIPPK, w ramach którego funkcjonuje Portal Obsługi 

Wniosków oraz moduły  Internetowej  Obsługi Geodetów i Internetowej Obsługi 

Zamówień. 

39. Portal Obsługi Wniosków – narzędzia działające poprzez przeglądarkę WWW 

alternatywne do platform: ePUAP i SEKAP, stanowiące miejsce składania wniosków 

w formie aktywnych formularzy elektronicznych; umożliwiające użytkownikom 

ZSIPPK szybkie i w części zautomatyzowane wprowadzanie danych dzięki 

połączeniu z bazami danych referencyjnych; zapewniające możliwość podpisywania 

dokumentów profilem zaufanym ePUAP; 
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40. 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 poprzez platformy ePUAP i PEUP; 

41. Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu (projekt) - określony w 

dokumentacji zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu 

zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego 

używanego do realizacji zadań publicznych, świadczenie usług dotyczących 

utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur realizowania zadań 

publicznych drogą elektroniczną7; 

42. Projekt ZSIPPK - Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, którego celem 

jest przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług 

publicznych za pomocą platformy ePUAP oraz przeprowadzenie szkoleń dla 

pracowników 10 JST z obszaru powiatu kłobuckiego; 

43. Rejestr – uporządkowany, wyposażony w system identyfikatorów wykaz zasobów 

wraz z atrybutami;  

44. Repozytorium dokumentów – miejsce w Systemie ZSIPK zapewniające 

gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów generowanych w 

Systemie jak i przesyłanych do Systemu; gromadzone dokumenty mogę mieć  

format: *.xml, *.docx, *.pdf, *.tif, *.jpg;   

45. Rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, 

służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na 

podstawie odrębnych przepisów ustawowych7; 

46. Środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną8; 

47. SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w 

Województwie Śląskim; 

48. SOA (ang. Service Oriented Architecture) - architektura zorientowana na usługi. 

Koncepcja tworzenia Systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się 

na definiowanie usług, spełniających wymagania Użytkownika. Pojęcie SOA 

                                                      

8
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(Dz.U. z 2013r. poz. 235 – j.t.) 
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obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze 

powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi; 

49. System – obiekt (fizyczny lub abstrakcyjny) utworzony przez zbiór lub zbiory 

elementów, powiązanych w określonej strukturze (pozostających w określonych 

relacjach fizycznych, logicznych lub funkcjonalnych) związany z realizacją 

wskazanego celu lub funkcjonalności. 

50. System informatyczny ZSIPPK (System ZSIPPK) – Zintegrowany System Informacji 

Przestrzennej Powiatu Kłobuckiego, służący do zarządzania informacją z 

wykorzystaniem narzędzi informatycznych i świadczenia e-usług, stworzony w 

ramach projektu ZSIPPK; system teleinformatyczny, który jest wykorzystywany 

przez instytucje publiczne - 10 JST, do realizacji zadań publicznych złożony z 6 

podsystemów dziedzinowych, w ramach których funkcjonować będzie 26 rejestrów 

i ewidencji (docelowo może być rozbudowywane w ramach następnych etapów). 

51. SQL - (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do 

tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z 

baz danych; 

52. 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; 

53. Usługi danych przestrzennych - rozumie się przez to usługi będące operacjami, 

które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na 

danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi 

metadanych; 

54. Usługa sieciowa / internetowa (ang. web service) – realizowana programistycznie 

usługa świadczona poprzez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, w 

szczególności przez Internet. Usługa sieciowa jest składnikiem oprogramowania, 

niezależnym od platformy sprzętowej oraz implementacji, dostarczającym 

określonej funkcjonalności. Zgodnie z zaleceniami W3C, dane przekazywane są 

zazwyczaj za pomocą protokołu HTTP i z wykorzystaniem XML; 

55. Usterka - przerwa w działaniu lub wadliwe działanie oprogramowania 

dostarczonego w ramach wdrożenia ZSIPPK. 

56. Użytkownik – użytkownik systemu ZSIPPK; w warstwie back-office - użytkownik 

wewnętrzny (pracownik starostwa lub gminy), w warstwie front-office - użytkownik 

wewnętrzny (interesariusz). 

57. VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który 

płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za 

pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci 

są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. W ramach projektu 

ZSIPPK tunel będzie szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia większego 

poziomu bezpieczeństwa. 
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58. Zasoby – obiekty, którymi są przedmioty materialne (rzeczy) i niematerialne 

(wartości, prawa, dane i informacje) oraz zbiory tych obiektów, stanowiące 

przedmiot wymiany, przetwarzania lub zarządzania; 

59. Zasoby informacyjne – obiekty, którymi są dane i informacje oraz zbiory tych 

obiektów, gromadzone jako rejestry, ewidencje, dokumenty oraz zbiory 

dokumentów; 

60. XML - Format XML (Extensible Markup Language) - standard publiczny, 

umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami; uniwersalny język 

znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany 

sposób; XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę 

dokumentów pomiędzy heterogenicznymi (różnymi) systemami i znacząco 

przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu. XML jest 

standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C. 

61. Wada - działanie oprogramowania dziedzinowego lub narzędziowego systemu 

ZSIPPK, niezgodne z: załączoną do niego dokumentacją lub zaoferowanym 

zakresem funkcjonalnym. 
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2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, precyzuje i stawia podstawowe 

wymagania, jakie muszą być spełnione dla prawidłowej realizacji zamówienia pod nazwą: 

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych, do 

świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami 

użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego. Zamówienie realizowane jest w 

ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej 

wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru 

Powiatu Kłobuckiego” – przyjęty skrót ZSIPPK, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla 

działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. 

W projekcie uczestniczą następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST): 

- Lider projektu - Powiat Kłobucki  

- Partner 1 - Gmina Kłobuck 

- Partner 2 - Gmina Krzepice 

- Partner 3 - Gmina Lipie 

- Partner 4 - Gmina Miedźno 

- Partner 5 - Gmina Opatów 

- Partner 6 - Gmina Panki 

- Partner 7 - Gmina Popów 

- Partner 8 - Gmina Przystajń 

- Partner 9 - Gmina Wręczyca Wielka. 

Powiat Kłobucki – Lider Projektu na podstawie umowy partnerskiej nr 9/IR/15 z 9 

partnerami (gminami z terenu powiatu kłobuckiego) przeprowadza postępowania 

przetargowe.  

Celem głównym projektu ZSIPPK jest integracja zasobów informacji przestrzennej z 

obszaru powiatu kłobuckiego na wspólnej platformie, ukierunkowanej na podniesienie 

ilości i jakości świadczonych e-usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 10 JST 

w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. 

Celami szczegółowymi realizacji projektu ZSIPPK są: 

1.  Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości i 

dostępu do informacji przestrzennej zawartej w ZSIP oraz promocja zbudowanych 

rozwiązań elektronicznych. 

2. Usprawnienie procesów decyzyjnych: zarządzania przestrzenią, kształtowania ładu 

przestrzennego, zarządzania ochroną środowiska, udostępniania danych PZGiK, 
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poprzez budowę rejestrów i ewidencji gminno-powiatowych zintegrowanych na 

Geoportalu Intranetowym. 

3. Podniesienie efektywności zarządzania mieniem powiatowym i gminnym, 

zarządzania infrastrukturą drogową. 

4. Doposażenie JST w niezbędną infrastrukturę informatyczną służącą wdrożeniu i 

eksploatacji rejestrów i ewidencji przestrzennych. 

5. Podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie świadczenia e-usług. 

Celem pośrednim realizacji projektu ZSIPPK jest wdrożenie mechanizmów i narzędzi na 

zintegrowanej platformie, służącej do realizacji usług publicznych, ukierunkowana na 

poprawę jakości oraz efektywności administracji publicznej, zapewniająca jednocześnie 

rozwój adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych. Ponadto 

istotnym elementem leżącym u podstaw budowy zintegrowanej platformy dziedzinowej 

będzie pozyskanie narzędzi do racjonalnego i efektywnego zarządzania i kształtowania 

szeroko pojmowanego ładu przestrzennego na obszarze powiatu kłobuckiego przez 

prowadzenie numerycznych zbiorów danych przestrzennych, udostępnianie aktualnej 

informacji i interakcję między uczestnikami postępowań administracyjnych z 

wykorzystaniem e-usług i komunikacji elektronicznej. 

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację, takich celów jak: 

1. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 10 JST. 

2.  Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 10 JST za 

pomocą platformy ePUAP. 

3.  Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych 10 JST w zakresie 

stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych 

usług publicznych. 

4.  Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania 

elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 10 JST. 

5.  Wdrożenie dziedzinowego systemu informatycznego wspierającego świadczenie w 

sposób zautomatyzowany e-usług w każdej z JST objętej projektem. 

OPZ podzielony zastał na następujące rozdziały tematyczne: 

1. Zakres rzeczowy zamówienia. 

2. Wymagania ogólne (w tym regulacje prawne). 

3. Szczegółowe wymagania funkcjonalne wdrożenia systemu dziedzinowego. 

4. Wymagania dotyczące wdrożenia e-usług. 

5. Wymagania dotyczące szkoleń. 
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3 ZAKRES RZECZOWY REALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA  

 

W ramach zakresu realizacji zamówienia publicznego, są przewidziane następujące zadania 

uporządkowane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy: 

Zadanie 1 – Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem systemowym. 

1. Serwer bazodanowy z osprzętem i oprogramowaniem systemowym (Lider) -1 szt.     

2. Serwer aplikacyjny z osprzętem i oprogramowaniem systemowym (Lider)1 -1 szt.     

3. Macierz dyskowa (Lider) – 1 szt.      

4. Szafa serwerowa 42U z wentylacją (Lider) – 1 szt.       

5. Zasilacz awaryjny UPS (Lider) - 1 szt.  

6. Urządzenie do kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem (Lider) – 1 szt.  

7. Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem biurowym (Lider) – 25 szt.     

8. Przełącznik sieciowy 48port (Lider) - 3 szt.  

9. Centralna zapora sieciowa (Lider)- 1 szt.      

10. Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem biurowym (Lider + 9 

Partnerów) - 10 szt.     

11. Lokalna zapora sieciowa (Lider+9 Partnerów) – 10 szt.     
 

Zadanie 2 - Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-Usług 

publicznych za pomocą platformy ePUAP, obejmujące: 

1. Wdrożenie oprogramowania narzędziowego (Lider); 

2. Wdrożenie Podsystemu Zarządzania Informacją i Zasobem Geodezyjno-

Kartograficznym (Lider) z pozyskaniem danych; 

3. Wdrożenie Podsystemu Słownikowego – PS (Lider + 9 Partnerów); 

4. Wdrożenie Podsystemu Kształtowania Ładu Przestrzennego KŁP (Lider + 9 

Partnerów) z pozyskaniem danych; 

5. Wdrożenie Podsystemu Zarządzania Infrastrukturą Drogową – ZID (Lider + 9 

Partnerów) z pozyskaniem danych; 

6. Wdrożenie Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami - GN (Lider +9 Partnerów) z 

pozyskaniem danych; 

7. Wdrożenie Podsystemu Ochrony Środowiska – OŚ (Lider + 9  Partnerów); 

8. Wdrożenie Podsystemu do realizacji e-usług wraz z e-formularzami umieszczonymi 

na ePUAP i SEKAP: 
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Zadanie 3 - Szkolenia dla pracowników 10 JST, obejmujące: 

1. Szkolenia pracowników z obsługi ESP, platformy ePUAP i profilu zaufanego (Lider,  

Partnerzy), 

2. Szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach 

informatycznych, nowa instrukcja kancelaryjna i zmiany procedury administracyjnej 

w związku z realizacją e-usług (Lider,  Partnerzy), 

3. Szkolenia pracowników z obsługi podsystemów dziedzinowych,  

4. Szkolenia pracowników z świadczenia e-usług zintegrowanych z ePUAP, SEKAP i 

systemami dziedzinowymi, 

Wymagania dotyczące realizacji Zadania 1 - Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym zostały przedstawione w 

rozdziale 8. 

Przy czym w ramach Zadania 2 – Wykonawca musi dostarczyć licencji, wykonać 

konfigurację i wdrożyć modułu obejmująca następujące (lub alternatywne zapewniające  

opisaną w rozdz. 5 funkcjonalność) moduły podsystemów dziedzinowych wraz z 

mechanizmami do świadczenia e-usług: 

1. Podsystemu Kształtowania Ładu Przestrzennego - KŁP: 

- Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego - RMPZP; 

- Rejestr Warunków Zabudowy – RWZ; 

- Rejestr Pozwoleń na Budowę / Rozbiórkę – RPB; 

- Rejestr Zgłoszeń Zamiaru Budowy / Rozbiórki – RZZB; 

- e-usługi zintegrowane z podsystemem Kształtowania Ładu Przestrzennego. 

2. Podsystemu Zarządzania Infrastrukturą Drogową - ZID: 

- Ewidencja Dróg Powiatowo-Gminnych - EDPG; 

- Ewidencja Obiektów Inżynieryjnych - EOI;  

- Ewidencja Zajęcia Pasa Drogowego - EZPD;  

- Ewidencja Oświetlenia Dróg - EOD;  

- e-usługi zintegrowane z podsystemem Zarządzania Infrastrukturą Drogową 

3. Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami -GN: 

- Ewidencja Mienia - EM 

- Rejestr Ofert Inwestycyjnych - ROI; 

- Ewidencja Zabytków - EZ; 

- e-usługi zintegrowane z podsystemem Gospodarki Nieruchomościami. 

4. Podsystemu Ochrony Środowiska - OŚ: 

- Rejestr Pozwoleń Wodno-Prawnych - RPWP; 

- Rejestr Wydawanych Zezwoleń na Usunięcie Drzew - RWZUD; 
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- e-usługi zintegrowane z podsystemem Ochrony Środowiska. 

5. Podsystemu Słownikowego - PS: 

- Rejestr  Interesantów - RI; 

- Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów - EMUA; 

- e-usługi zintegrowane z Podsystemem Słownikowym. 

6. Podsystemu Zarządzania Informacją i Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym- ZI: 

- Geoportal Intranet; 

- Geoportal Internet; 

- Mapa Zasadnicza - MZ; 

- Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali (Kataster) – EGIB; 

- Rejestr Cen Wartości Nieruchomości - RCWN; 

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ODGIK; 

- Bank Osnów Geodezyjnych - BOG; 

- Obsługa ZUDP - ZUD; 

- Internetowa Obsługa Geodetów - IOG; 

- Internetowa Obsługa Zamówień (Sklep) - IOZ; 

- e-usługi zintegrowane z Podsystemem Zarządzania Informacją. 

Osiągnięcie celu głównego i celów pośrednich musi umożliwiać wdrożenie zintegrowanego 

systemu dziedzinowego, który w efekcie zapewni realizację następujących założeń: 

1. Prowadzenie w formie elektronicznej regulowanego prawem standardowego 

oprogramowania do prowadzenia, przetwarzania i udostępniania danych rejestrów 

i ewidencji publicznych, w następujących dziedzinach funkcjonowania administracji 

publicznej: 

a. ewidencja gruntów i budynków, 

b. ewidencja miejscowości, ulic i adresów, 

c. gospodarka nieruchomościami, 

d. kształtowanie ładu przestrzennego, 

e. zarządzanie infrastrukturą drogową, 

f. ochrona zabytków (gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych), 

g. ochrona środowiska (gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych), 

2. Dystrybucję w zbudowanej na potrzeby projektu dedykowanej dla wszystkich 

partnerów sieci intranetowej, e-usług wewnątrzadministracyjnych (typu A2A) 

zapewniających pracownikom gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 

przestrzennych poprzez Geoportal Intranetowy, będących podstawą budowy  

e-usług publicznych. 

3. Otwarte standardy zapisu danych przestrzennych gromadzonych, przetwarzanych i 

udostępnianych przez Lidera i Partnerów projektu. 
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4. Integrację danych przestrzennych Partnerów, które są gromadzone, przetwarzane i 

udostępniane przez różne wydziały i komórki urzędów oraz ich jednostki 

organizacyjne, dzięki osiągnięciu interoperacyjność na poziome organizacyjnym, 

semantycznym i technologicznym. 

5. Integrację z platformą ePUAP i platformą SEKAP. 

6. Świadczenie elektronicznych usług publicznych na 3 i 4 poziomie zintegrowanych z 

platformą ePUAP i platformą SEKAP (front-office) oraz e-usług na 1 poziomie przez 

Geoportal Internetowy (front-office). 

7. Spójne administrowanie całym systemem przez administratorów centralnych i 

lokalnych. 

8. Wykorzystanie oprogramowania typu OpenSource. 

Uwzględniając zdefiniowane wcześniej cele projektu jak i zapotrzebowanie urzędów, po 

przeanalizowaniu zebranego materiału i założeń prawnych dotyczących wdrożenia 

dziedzinowego systemu wspierającego świadczenie elektronicznych usług publicznych 

przez JST za pomocą ePUAP i SEKAP, ustalono podstawowy zakres czynności, które muszą 

być wykonane w ramach realizacji zamówienia, obejmujący:   

1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej służącej głównie szczegółowej identyfikacji 

wszystkich procesów biznesowych związanych ze świadczeniem e-usług 

publicznych przez Lidera i 9 Partnerów. 

2. Wykonanie szczegółowego projektu technicznego systemu ZSIPPK i uzgodnienie go 

z Zamawiającym. 

3. Dostawę licencji niezbędnych do budowy podsystemów dziedzinowych i wdrożenie 

modułów podsystemów dziedzinowych ZSIPPK. 

4. Przygotowanie i wdrożenie e-formularzy współpracujących z systemem ZSIPPK do 

świadczenia e-usług na minimalnym poziomie 3 zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozdziale 6 i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

5. Dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania bazodanowego niezbędnego do 

zapewnienia stabilnego środowiska dla funkcjonowania systemu. 

6. Zainstalowanie i skonfigurowanie zwirtualizowanego środowiska systemowego 

zapewniającego:  

a. bezpieczeństwo danych systemu i środowiska systemowego,  

b. szybkość wymiany wewnątrz systemu, 

c. możliwość szybkiego uruchomienia system w przypadku awarii sprzętu 

serwerowego. 

7. Opracowanie i przejęcie zbiorów danych przestrzennych do systemu ZSIPPK. 

8. Przeprowadzenie testów systemu ZSIPPK i jakości zbiorów danych. 
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9. Przygotowanie dokumentacji technicznej systemu ZSIPPK oraz dokumentacji dla 

jego użytkowników, zarówno pracowników urzędu jak i osób korzystających z 

elektronicznych usług publicznych zintegrowanych z ePUAP i PeUP. 

10. Przygotowanie i uzgodnienie projektu Wytycznych Bezpieczeństwa Systemu 

ZSIPPK.   

11. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi systemu dla pracowników Lidera i Partnerów. 

12. Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu dla pracowników Lidera i 

Partnerów. 

13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do takich produktów jak: 

 Systemu ZSIPPK, z wyjątkiem oprogramowania standardowego i bazodanowego,  

 brokera e-usług publicznych niezbędnego do integracji z platformą ePUAP i PeUP, 

 stworzonych nowych e-formularzy na platformie ePUAP i PeUP,  

 opracowanych zbiorów danych przejętych do baz danych systemu, 

 mechanizmów integrujących bazy danych, 

 dokumentacji e-usług publicznych, 

 dokumentacji Systemu. 

14. Udzielenie Licencji na: 

a. oprogramowanie dziedzinowe dostarczone w ramach modułów systemu,  

b. bazodanowe i narzędziowe niezbędne do realizacji projektu, 

c. przekazane dokumentacje i instrukcje. 

15. Zapewnienie: 

a. Serwisu gwarancyjnego na oprogramowanie ZSIPPK zgodnie z opisem w 

rozdziale 4.6; 

b. Serwisu gwarancyjnego na sprzęt zgodnie z opisem w rozdziale 4.7; 

c. Usług Asysty Technicznej Konserwacji zgodnie z opisem w rozdziale 4.8; 

d. Usług serwisowych dla środowiska bazodanowego zgodnie z opisem w rozdziale 

4.9. 

16. Przygotowanie projektu wytycznych do zmian polityki zarządzania 

bezpieczeństwem informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym;  

17. Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do następujących modułów: 

Rejestr Planów Przestrzennych; Ewidencji Dróg, Ewidencji Mienia, Ewidencji 

Gruntów i Budynków, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Mapa 

Zasadnicza. 
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4 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 WYMAGANIA PRAWNE 

1. Przedmiotowy projekt musi być realizowany zgodnie z przepisami prawnymi 

(łącznie z wchodzącymi zmianami) w zakresie prawa: 

a. dziedzinowego, 

b. cywilnego i administracyjnego, 

c. dotyczącego rejestrów publicznych. 

2. Szczegółowy zakres przepisów prawnych został opisany w poniższych 

podrozdziałach. 

4.1.1 PRAWO DZIEDZINOWE  

1. Geodezja i kartografia 

a. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 

2015r., poz. 520 t.j. z późn. zm.), 

b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r., poz. 1034 t.j.) 

c. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 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. z 2014 r. poz. 

924) 

d. 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.). 

e. 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.). 

f. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w 

sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2015r. poz. 219 

t.j). 

g. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania 

licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917);  
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h. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy 

GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938); 

i. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028). 

j. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu i trybu 

uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub 

czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 914);  

k. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień 

zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2014 r. poz. 176);  

l. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji 

o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249);  

m. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 

2013 r. poz. 1183);  

n. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352);  

o. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i 

powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 199); 

p. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247); 

q. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246);  

s. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzajów 

materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie 

z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2011 Nr 299, poz. 1772);  

t. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych 

(Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1642);  

u. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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. 2011 Nr 263, 

poz. 1572); 

v. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz 

danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i 

numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1571);  
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w. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie terenów zamkniętych 

niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. 2003 Nr 141, poz. 1368);  

x. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadzoru nad pracami 

geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz.U. 2003 Nr 101, 

poz. 939); 

y. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i 

budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących 

się na terenach zamkniętych (Dz.U. 2001 Nr 84, poz. 911);  

z. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu 

informacji o terenie (Dz.U. 2001 Nr 80, poz. 866);  

aa. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 

klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2001 Nr 74, poz. 

796); 

bb. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999 

Nr 45, poz. 454); 

cc. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. 

1999 Nr 45, poz. 453). 

2. Kształtowanie ładu przestrzennego 

a. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 – j.t. z późn. zm.); 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587); 

c. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 

1623 – j.t. z późn. zm.); 

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.)  

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1134). 

3. Transport, drogi publiczne 

a. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260  

– j.t.). 
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b. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.  

1265 – j.t. z późń. zm.). 

c. 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). 

d. 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). 

e. 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). 

f. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2012r.  

poz. 1137 – j.t. z późn. zm.). 

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.). 

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. z 2013r. poz. 

366). 

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. Gospodarka nieruchomościami 

a. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 

2010r. Nr 102, poz. 651 – j.t. z późn. zm.). 

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie 

powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 131, poz. 1092), 

c. 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.), 

d. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012r. poz. 83 - j.t.), 

e. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z 

późn. zm.), 
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f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010r. Nr 242, poz. 1622). 

g. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w 

sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz.U. z 2012r., poz. 125). 

h. 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.), 

i. Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 

2011 r. 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), 

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). 

5. Ochrona Środowiska 

a. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145 – j.t. z 

późn. zm.). 

b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r. poz. 627 z 

późn. zm.). 

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.). 

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) 

6. Podział administracyjny i sieć osadnicza 

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.), 

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.), 

c. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w 

sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. poz. 125). 
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4.1.2 PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE 

1. Prawo cywilne 

a. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 

z późn. zm.). 

2. Prawo administracyjne 

a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2013r. poz. 267 – j.t.). 

3. Samorząd terytorialny 

a. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 

– j.t.), 

b. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 

595 – j.t.). 

4.1.3 PRAWO DOTYCZĄCE REJESTÓW PUBLICZNYCH I E-USŁUG 

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, 

zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 

(Dz.U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692). 

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. z 2012r., poz. 526). 

4. 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.) 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 

poz. 883 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 r. Nr 130 

poz. 1450 z późn. zm.);); 

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

1960 r. Nr 30 poz. 168); 

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w 

sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz 
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wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (Dz.U. 2014 r. poz. 778); 

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie 

dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz 

udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 

2014 r. poz. 590); 

11.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie 

zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (Dz.U. 2014 r., poz. 584); 

12.  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. 2012 r. poz. 526); 

13.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, 

zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 

(Dz.U. 2005 r. Nr 205 poz. 1692); 

14.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci 

elektronicznej (Dz.U. 2009 nr 67 poz. 567); 

15.  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 r. Nr 

100, poz. 1024). 

16. 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), 

17. 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.), 

18. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 

2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

19. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. 

Nr 112, poz. 1198 z poźń. zm.), 
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4.2 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU 

System ZSIPPK musi zostać wykonany zgodnie z następującymi wymaganiami ogólnymi: 

1. Realizacja systemu ZSIPPK musi być zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi, a 

usługi serwisowe muszą obejmować zmiany prawne, jeśli takie nastąpią nawet po 

wykonaniu danego podsystemu. 

2. System musi mieć budowę modułową zapewniającą pełną integrację wszystkich 

jego elementów oraz umożliwiającą prowadzenie rejestrów i ewidencji przez 

pracowników JST, w ramach ich codziennych obowiązków, bez konieczności 

posiadania specjalistycznej wiedzy GIS. 

3. System musi umożliwiać rejestrację informacji tworzonych przez odpowiedzialne 

komórki, w sposób pozwalający na ich wykorzystanie przez inne podmioty i komórki 

organizacyjne. 

4. System musi zapewniać bezpieczeństwo, szybkość przepływu i aktualność 

zgromadzonych w nim informacji, poprzez oparcie go na jednej bazie danych. 

5. System musi zapewniać w ramach warstwy aplikacyjnej odniesienie przestrzenne do 

danych zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach.  

6. System musi posiadać dostęp do poszczególnych modułów systemu z poziomu 

przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek innego 

oprogramowania po stronie użytkowników. 

7. Prezentacja danych zawartych w  rejestrach i ewidencjach systemu musi odbywać 

się przez geoportal intranetowy i internetowy, w postaci map tematycznych, 

zapewniając dostępu z poziomu geoportalu intranetowego do szczegółowych 

informacji zawartych w rejestrach i ewidencjach, w sytuacji gdy użytkownik posiada 

stosowne uprawnienia. 

8. Narzędzia administrowania systemu ZSIPPK muszą zapewniać zarządzanie 

modułami systemu i danymi, zgodnie z kompetencjami powiatu i innych jednostek. 

9. Narzędzia administrowania systemu ZSIPPK muszą zapewniać delegowanie 

uprawnień, zarówno administracyjnych, jak i użytkowych. 

10. Wszyscy uprawnieni użytkownicy systemu ZSIPPK, obsługujący procedury 

administracyjne muszą korzystać zarówno z danych geometrycznych, jak i 

opisowych rejestrów i ewidencji objętych projektem. 

11. System musi zapewniać każdemu podmiotowi wyłączność odpowiedzialności za 

utrzymywanie i udostępnianie aktualnych zasobów informacyjnych, które sam 

wytwarza. Aktualne dane źródłowe niezbędne do realizacji swoich zadań, które 

wytwarzają i utrzymują w zakresie swoich kompetencji inne podmioty, powinien 

pozyskiwać na bieżąco od tych podmiotów.  
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12. Dane i informacje systemu muszą być udostępniane przez komórki nimi 

zarządzające innym komórkom i podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji 

ich zadań. System powinien zapewniać, dzięki standardom wymiany danych, 

ujednoliconym e-usługom oraz opisowi poszczególnych zasobów (metadane),   

interoperacyjne wykorzystanie danych i informacji. 

13. Dane i informacje muszą być wymieniane pomiędzy podmiotami na bieżąco, 

poprzez posiadaną infrastrukturę sieciową, tak aby nie kopiować i nie powielać 

zasobów utrzymywanych przez poszczególne podmioty, a tym bardziej uniknąć 

wielokrotnego i kosztownego ich opracowywania. 

14. Integracja dostępu do usług mapowych i katalogowych oraz usług on-line, musi być 

wykonana w ramach technologii WWW, w której klientem systemu będzie aplikacja, 

uruchamiana w przeglądarce internetowej. 

15. System musi umożliwić wzajemne wykorzystywanie danych z poszczególnych 

rejestrów, w celu zapewnienia ich wiarygodności i aktualności, a także utworzyć 

relacje pomiędzy obiektami zachowywanymi w różnych rejestrach, aby dostęp do 

określonych obiektów był możliwy przez powiązane obiekty z innych rejestrów. 

16. Moduły systemu musi mieć dostęp do systemów generowania, drukowania i 

pobierania map w wybranych formatach oraz funkcjonalność składania zamówień w 

ramach zewnętrznych usług on-line, łącznie z pobieraniem opłat administracyjnych 

za udostępniane dokumenty włącznie. 

17. Moduły systemu muszą posiadać możliwość wymiany informacji, zgodnie z 

określonymi w przepisach standardami wymiany danych: GML, XML i innymi 

normami.  

18. Moduły systemu muszą mieć funkcjonalność świadczenia następujących usług 

danych przestrzennych9 w nich zawartych: 

a. wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz 

umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 

b. przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, 

powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie 

zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i 

zawartości metadanych; 

c. pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest 

to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 

d. przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia 

interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 

                                                      

9
Ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 Poz. 489).  
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e. umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.   

19. System ZSIPPK musi zapewnić przepływ informacji pomiędzy rejestrami publicznymi 

prowadzonymi przez poszczególnych uczestników projektu zarówno na poziomie 

powiatowym jak i gminnym.  

20. System musi umożliwiać prowadzenie i aktualizowanie rejestrów i ewidencji przez 

poszczególnych użytkowników systemu, zajmujących się określoną problematyką.  

21. System musi posiadać charakter otwarty, posiadając jednocześnie bezpieczne 

mechanizmy umożliwiające pozyskanie i aktualizację danych rejestrów i ewidencji 

zarówno dla pracowników  JST.  

22. System musi zapewniać wszystkim urzędnikom powiatu dostęp do aktualnych 

danych (dostęp on-line) zgromadzonych w rejestrach.  

23. Dane zgromadzone muszą posiadać charakter przestrzenny. 

24. Większość rejestrów i ewidencji powinna udostępniać e-usługi, zapewniające szybki 

dostęp informacji.  

25. System musi opierać się na danych referencyjnych takich jak: ewidencja gruntów i 

budynków, ewidencji miejscowości, ulic i adresów, rejestrów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

26. System musi posiadać spójną strukturę baz danych, zapewniającą jednocześnie  

zgodność z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej określonymi w nowym rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r, jakimi są : 

- integralności danych, 

- autentyczności danych, 

- dostępności do danych. 

27. Użytkownicy zewnętrzni systemu (mieszkańcy, przedsiębiorcy  i inne podmioty)  

korzystający z e-usług, muszą mieć udostępniony odpowiedni interfejs poprzez 

przeglądarki internetowe. 

4.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI WDROŻENIA 

1. W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany  jest  do  

opracowania Dokumentacji wdrożenia w tym dokumentacji: Szkoleniowej, 

Wdrożeniowej i Użytkowej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach realizacji Przedmiotu 

Zamówienia wszelkie prawa umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z 

opracowanej oraz  dostarczonej  w  ramach  realizacji Dokumentacji wdrożenia.  
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3. Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie  Dokumenty  

niezbędne do prawidłowej eksploatacji Systemu, w tym Dokumentację 

powykonawczą oraz eksploatacyjną Systemu, tj.:  

a. Dokumentację   Użytkową,   w   tym   Instrukcje   obsługi   przeznaczone   dla   

Użytkowników   i Administratorów Systemu  

b. Dokumentacja oraz Instrukcje wymagane w SIWZ w języku polskim). 

 

4.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA REJESTRÓW I EWIDENCJI 

1. Wdrożenie rejestrów i ewidencji stanowiących moduły sytemu ZSIPPK powinno być 

realizowane zgodnie z metodyką przedstawioną na poniższym rysunku. Przy 

założeniu, że: ZSIPPL składa się m.in. z 6 podsystemów dziedzinowych 

obejmujących 26 modułów (rejestrów i ewidencji). 

Rysunek 1. Metodyka prowadzonych prac wdrożeniowych modułów ZSIPPK 

 

Źródło: Opracowanie własne 

2. Przedmiot wdrożenia musi obejmować dostawę, instalację i konfigurację rejestrów 

i ewidencji niezbędnych do świadczenia e-usług dla interesariuszy zewnętrznych 

(np. obywateli, przedsiębiorców, geodetów), jak i interesariuszy wewnętrznych (np. 
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pracownicy urzędów gmin, miast lub starostw powiatowych), za pomocą platformy 

ePUAP lub za pośrednictwem portali internetowych lub intranetowych.  

3. Z uwagi na fakt, że e-usługi systemu ZSIPPK będą funkcjonować w oparciu o dane 

prowadzone w poszczególnych rejestrach i ewidencjach, za kluczowe dla wdrożenia 

systemu uznaje się: 

a. Integrację wewnętrzną rejestrów i ewidencji systemu ZSIPPK (pomiędzy 

poszczególnymi modułami) ze szczególnym uwzględnieniem integracji z bazami 

referencyjnymi prowadzonymi przez starostwo powiatowe i gminy, takimi jak: 

baza EGIB, baza numeracji porządkowej budynków (nieruchomości), baza 

interesantów; 

b. Umożliwienie dystrybucji danych przestrzennych, zgromadzonych w rejestrach i 

ewidencjach poprzez zapewnienie dostępu do aktualnych danych 

przestrzennych w Geoportalu Internet oraz zapewnienie dostępu do danych 

przestrzennych zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach w Geoportalu 

Intranet powiatu Kłobuckiego i wszystkich gmin uczestniczących w projekcie. 

4. Zakładając warunek, że dane określonego rejestru lub ewidencji posiadają często 

skomplikowaną strukturę (dane przechowywane są w wielu tabelach, wzajemnie z 

sobą powiązanych, często występują relacje 1-n pomiędzy tabelami, klucze obce 

itp.), system musi zapewnić funkcjonalność prowadzenia danego rejestru 

ukierunkowaną na typową funkcjonalność obsługi opisowych, relacyjnych baz 

danych, ściśle zintegrowaną z obsługą map tematycznych i pozyskiwaniem danych 

przestrzennych oraz wykorzystaniem danych zgromadzonych w EGIB. 

5. Zintegrowane rozwiązanie prowadzenia wszystkich rejestrów i ewidencji musi być 

oparte o technologię WWW, gdzie wszystkie czynności związane z obsługą rejestru 

(także odniesienie przestrzenne danych zgromadzonych w rejestrze) muszą być 

realizowane z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności używania 

narzędzi typu desktop, z wykorzystaniem jednolitych, spójnych interfejsów. 

4.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJONOWANIA 

1. Wykonawca w ramach projektu ZSIPPK musi dostarczyć licencje na następujące 

produkty: 

a. Licencje na czas nieokreślony na oprogramowanie dziedzinowe obejmujące 

odpowiednie certyfikaty licencyjne, zapewniające korzystanie zarówno z 

modułów dziedzinowych przez pracowników starostwa, pozostałe JST biorące 

udział w projekcie i podległe jednostki organizacyjne. 

b. Licencje oprogramowania standardowego muszą być nielimitowane co do ilość 

licencji na serwery/procesory. 
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c. Licencje na czas nieokreślony na każde dostarczone oprogramowanie, które 

potrzebne jest do właściwego funkcjonowania systemu ZSIPPK łącznie z 

oprogramowaniem bazodanowym. 

d. Licencje na oprogramowanie bazodanowe, w wersji licencji procesorowych (na 

zakupiony do projektu serwer dwuprocesorowy). 

2. Dostarczone licencje muszą posiadać następujące cechy: 

a. Wszystkie licencje udzielone na oprogramowanie dziedzinowe systemu ZSIPPK, 

powinny obejmować nieograniczoną liczbę stanowisk do wykorzystania w 

Starostwie Powiatowym w Kłobucku, jednostkach podległych starostwu i 

gminach z obszaru powiatu Kłobuckiego uczestniczących w projekcie. 

b. Licencje na oprogramowanie dziedzinowe nie powinny posiadać ograniczeń 

związanych z uruchamianiem w środowisku zwirtualizowanym, na 2 

dwuprocesorowych serwerach.  

4.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE 

ZSIPPK   

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi i dostawy na okres 60 miesięcy, 

liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 

2. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usuwania usterek i błędów wynikających z wad tkwiących w dostarczonym 

oprogramowaniu dziedzinowym i aplikacyjnym uniemożliwiających jego działanie 

zgodne z zaoferowanym zakresem funkcjonalnym. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu dostarczonego 

oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić odpowiednie zmiany 

(poprawki) na własny koszt, w terminie 7 dni od stwierdzenia lub zgłoszenia 

nieprawidłowości. 

4. Wykonawca musi zagwarantować, że przedmiot Zamówienia będzie działał zgodnie 

z jego opisem, dostarczonymi opisami i instrukcjami oraz wymogami wynikających 

z przepisów prawa, o których mowa w podrozdziale 4.1. Powyższe nie oznacza, że 

każdy moduł Systemu (aplikacja) działał będzie bez żadnych błędów lub 

nieprzerwanie. 

5. Gwarancja na system ZSIPPK obejmuje: nośniki elektroniczne, dokumentację 

techniczną dostarczoną wraz z nim oraz zgodność systemu ZSIPPK ze 

specyfikacjami oficjalnie publikowanymi lub dostarczonymi Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie gwarantuje spełnienia wszystkich indywidualnych wymagań 

użytkownika, który może wprowadzać zmiany dostosowujące system ZSIPPK do 
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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. 

7. Wykonawca musi zapewnić dalszy rozwój systemu ZSIPPK, w najbliższych 5 latach 

po zakończeniu realizacji projektu. 

4.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI NA DOSTARCZANY SPRZĘT 

KOMPUTEROWY   

1. Gwarancje na dostarczony sprzęt nie mogą być krótsze niż gwarancje producentów 

i muszą spełniać poniższe warunki: 

Tabela 1. Gwarancje na sprzęt 

Lp. Nazwa Typ gwarancji 
Długość okresu 
gwarancyjnego 

1. Serwer bazodanowy z 
osprzętem i 
oprogramowaniem 
systemowym (Lider) 

Producenta, realizowana w miejscu 
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia. Możliwość 
zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 

Min. 60 m-cy 

2. Serwer aplikacyjny z 
osprzętem i 
oprogramowaniem 
systemowym (Lider) 

Producenta, realizowana w miejscu 
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia. Możliwość 
zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 

Min. 60 m-cy 

3. Macierz dyskowa (Lider) Producenta, realizowana w miejscu 
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia. Możliwość 
zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 

Min. 60 m-cy 

4. Szafa serwerowa 42U z 
wentylacją (Lider) 

Producenta Min. 60 m-cy 

5. Zasilacz awaryjny UPS (Lider) Producenta Min. 36 m-cy na 
elektronikę, min. 24 
m-ce na baterię. 

6. Urządzenie do kopii 
zapasowych wraz z 
oprogramowaniem (Lider) 

Producenta, realizowana w miejscu 
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia. Możliwość 
zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 

Min. 60 m-cy 

7. Komputer stacjonarny z 
monitorem i 

Producenta, realizowana w miejscu 
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 

Min. 36 m-cy 
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oprogramowaniem 
biurowym (Lider) 

następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia. 

8. Przełącznik sieciowy 48port 
(Lider) 

Producenta Min. 60 m-cy 

9. Centralna zapora sieciowa 
(Lider) 

Producenta Min. 60 m-cy 

10. Komputer stacjonarny z 
monitorem i 
oprogramowaniem 
biurowym (Lider + 9 
partnerów) 

Producenta, realizowana w miejscu 
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 
następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia. 

Min. 36 m-cy 

11. Lokalna zapora sieciowa 
(Lider + 9 partnerów) 

Producenta Min. 60 m-cy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz  uzgodnionych z Zespołem Koordynującym. 

2. Gwarancje i wykonywanie świadczeń gwarancyjnych musi być wykonane według 

następujących wymagań: 

a. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego dotyczącego dostawy sprzętu i oprogramowania systemowego. 

b. Wymiana sprzętu w okresie gwarancji na nowy nastąpi w przypadku 

wystąpienia wady niemożliwej do usunięcia lub wystąpienia 3 istotnych jego 

awarii. Za istotne uszkodzenie (awarie) przyjmuje się każde uszkodzenie 

ograniczające funkcjonowanie danego urządzenia. 

3. Serwis gwarancyjny sprawowany będzie według następujących zasad: 

a. czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań 

diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia 

roboczego; 

b. usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) 

ma zostać wykonane w przeciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

usterki. 

4. Wykonawca musi w przypadku awarii dysków twardych funkcjonujących w 

serwerach i macierzy umożliwić ich pozostawienie w siedzibie Starostwa. 

4.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUG ASYSTY TECHNICZNEJ  

I KONSERWACJI PODSYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH 

Wykonawca musi zapewnić usługi Asysty Technicznej i Konserwacji systemów 

dziedzinowych ZSIPPK, na min. 36 miesięcy (lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą) 

obejmujące: 
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1. Modyfikację oraz aktualizację wszystkich podsystemów dziedzinowych i 

składających się na niego aplikacji; 

2. Dostosowanie systemu do nowych wymogów przepisów prawa, także wówczas, 

gdy wiąże się to ze zwiększeniem funkcjonalności systemu, bądź poszczególnych 

podsystemów lub modułów; 

3. Świadczenie usług konsultacyjnych dla użytkowników systemu drogą telefoniczną 

w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w języku polskim, oraz za pośrednictwem 

przygotowanego własnego systemu heldesk (zapewniającego możliwość przez 

administratorów systemu składania zgłoszeń wad, błędów i usterek oraz 

szczegółowego ich rozliczania); 

4. Świadczenie usług konsultacyjnych dla administratora w dni robocze w godzinach 

9:00-17:00 w języku polskim; w zakresie obsługi technicznej i użytkowej 

oprogramowania dziedzinowego i systemowego; 

5. Zapewnienie asysty technicznej dla administratorów w dni robocze w godzinach 

9:00-17:00 w języku polskim systemu; w procesie aktualizowania platformy 

bazodanowej i systemowej (w tym również narzędzi niezbędnych do wirtualizacji 

środowiska); 

6. Wizyty konsultanta w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością raz na kwartał w 

ustalonym wcześniej terminie; 

7. Dostarczanie nowej dokumentacji (instrukcji użytkownika w formie elektronicznej) 

zaktualizowanych podsystemów dziedzinowych (dla nowych kolejnych wersji); 

8. Udzielanie pomocy merytorycznej w obsłudze systemu, jak również techniczne 

wsparcie w sytuacjach losowych (np. zniszczenie programów, zbiorów danych, itp.); 

4.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUG SERWISOWYCH DLA ŚRODOWISKA 

BAZODANOWEGO 

Wykonawca musi zapewnić usług serwisowych dziedzinowych ZSIPPK, na min. 24 miesiące 

(lub dłużej zgodnie ze złożoną ofertą) obejmujące: 

1. Dostarczanie aktualizacji programów, poprawek, alarmów dot. zabezpieczeń i 

pakietów poprawek krytycznych platformy bazodanowej; 

2. Dostarczanie skryptów podwyższających wersje; 

3. Udokumentowanie nowych i zaktualizowanych wersji produktów i technologii; 

4. Przekazanie wiedzy o nowych i zaktualizowanych wersjach produktów i technologii; 

5. Certyfikację dla nowych produktów/wersji produktów innych firm; 

6. Całodobową obsługę zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia – 

świadczenia pomocy technicznej w zakresie obsługi zgłoszeń, w formie 
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elektronicznej lub telefonicznej, w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w języku 

polskim oraz przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w języku angielskim; 

7. Elektroniczny dostęp do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów 

technicznych producenta platformy bazodanowej, poprawek programistycznych, 

oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu; Zgłoszenia serwisowe dotyczące wszystkich programów 

producenta platformy bazodanowej, objętych usługami asysty technicznej, mogą 

być otwierane online w internetowych serwisach asysty technicznej producenta lub 

telefonicznie; 

8. Możliwości pobierania kolejnych wersji oprogramowania objętego asystą. 

4.10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI I POJEMNOŚCI 

1. System musi posiadać wydajność i pojemność wystarczającą do sprawnego 

funkcjonowania przez co najmniej 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 przyszłości. 

3. System musi 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 usługi 

wyszukiwania, 

c. dostępność - 99 % czasu funkcjonowania danego serwisu. 

4. System ZSIPPK 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 musi zapewniać właściwą skalowalność w zakresie usług sieciowych 

zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 
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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 ZSIPPK w okresie 5 lat oraz 

dodatkowo 20% tej wielkości (zapas). 

4.11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

1. System ZSIPPK musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych (archiwizację pełną i 

przyrostową) danych nie rzadziej niż raz dziennie.  

2. System ZSIPPK musi umożliwiać wybór między archiwizacją pełną, a przyrostową, 

przy założeniu takim, że na podstawie kopii zapasowych musi być możliwe 

automatyczne odtworzenie systemu wraz z danymi w dowolnym momencie. 

3. System ZSIPPK 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. 

4. Dane Systemu ZSIPPK muszą być zaimplementowane w relacyjnym modelu bazy 

danych.  

5. Relacyjny model danych musi zapewniać integralność encji oraz integralność 

odwołań (nie mogą istnieć niedopasowane wartości klucza obcego). 

6. Ograniczenie redundancji danych musi być zrealizowane poprzez stosowanie 

postaci normalnych bazy danych. 

7. W dziennikach Systemu ZSIPPK muszą być odnotowywane obligatoryjnie działania 

użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do: 

a. Systemu z uprawnieniami administracyjnymi, takie jak: dodanie Użytkownika 

Systemu, edycja Użytkownika, zawieszenie Użytkownika, usunięcie 

Użytkownika, przypisanie/odebranie Użytkownikowi dostępu do Systemów 

Dziedzinowych oraz związanych z nimi uprawnień edycyjnych, informacyjnych 

i administracyjnych,  

b. konfiguracji Systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń, 

c. przetwarzanych danych podlegających prawnej ochronie w zakresie 

wymaganym przepisami prawa. 

8. System ZSIPPK musi zapewniać odnotowywane działania użytkowników lub 

obiektów systemowych, a także inne zdarzenia związane z eksploatacją Systemu w 

postaci: 
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a. działań użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych, do 

których należą działania dokonane przez użytkowników we wszystkich trzech 

warstwach architektury trójwarstwowej,   

b. zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla 

funkcjonowania Systemu, 

c. zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest System 

teleinformatyczny.  

9. System ZSIPPK musi pozwalać na rejestrowanie działań użytkowników, trzech 

warstw architektury trójwarstwowej 

a. warstwy danych, obejmujących wszystkie dane/tabele Systemu, w tym: 

i.działania związane z aktualizacją danych Systemu, wraz z informacją o tym, 

jakie dane, kiedy i przez kogo zostały dodane, zaktualizowane lub usunięte,   

ii.działania związane z wynikami procesów przetwarzania danych (np. 

uruchamianych skryptów PL/SQL),  

b. warstwy logiki biznesowej, w tym: 

i.działania związane z logowaniem do Systemu, zawierające minimum informacje 

o tym, kto i kiedy się logował, z jakiego adresu IP oraz jaki był wynik 

logowania do Systemu (pozytywny lub negatywny), 

ii.działania związane z uruchomianiem funkcji/procesów Systemu, wraz z 

informacją o tym, jakie procesy logiki biznesowej, kiedy i przez kogo zostały 

uruchomione,  

c. warstwy interfejsu Użytkownika, w tym: 

i.działania związane z korzystaniem z Systemu, wraz z informacją o tym, jakie 

strony, kiedy i przez kogo były przeglądane,  

10. Monitoring procesu edycji danych musi obejmować ich aktualizację zarówno z 

poziomu logiki biznesowej Systemu ZSIPPK jak i z poziomu bazy danych. 

11. Administrator Systemu musi posiadać wgląd w działania wszystkich użytkowników 

Systemu. 

12. Użytkownik Systemu musi posiadać wgląd w działania związane tym 

Użytkownikiem.  

13. 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. 

14. Monitorowanie zdarzeń systemu musi obejmować wszystkie dane/tabele systemu. 

15. Monitorowanie zdarzeń systemu musi zapewnić rejestrację każdorazowej edycji 

danych systemu. Oznacza to, że każda operacja na bazie danych jest 

odnotowywana w systemie, niezleżenie od tego czy dane zostały zaktualiuzowane z 
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poziomu logiki biznesowej systemu, czy też dokonano ich aktualizacji z poziomu 

bazy danych. 

16. Monitor systemu musi zawierać przynajmniej następujące dzienniki: 

a. aktywności logowania do systemu, 

b. aktywności aktualizacji danych systemu, 

c. aktywności uruchomianych funkcji systemu, 

d. aktywności przeglądania stron systemu. 

17. Monitor systemu musi zawierać funkcje umożliwiające jego sortowanie, 

przeszukiwanie, wykonywanie definiowanych przez użytkownika raportów i 

zestawień. 

18. System powinien działać w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę Wytyczne  

Bezpieczeństwa systemu ZSIPPK uzgodnione z Zamawiającym i przyjęte do 

stosowania we wszystkich JST uczestniczących w projekcie. 

19. System powinien wspomagać generowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie 

upoważnień dostępu do systemu z poziomu każdej JST.  

20. System musi zapewniać tworzenie hasła „startowego” które będzie służyło do 

jednorazowego zalogowania celem utworzenia hasła znanego jedynie 

użytkownikowi końcowemu. 

21. System musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych Systemu 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. 

22. Kopie zapasowe Systemu muszą obejmować cały System, w tym jego dane, logiki 

biznesowe interfejsy użytkownika.  

23. System musi zapewniać odnotowanie przetwarzanych danych osobowych, w tym: 

a. daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do Systemu,  

b. identyfikatora Użytkownika wprowadzającego dane,  

c. źródła danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą, 

d. informacji o odbiorcach danych oraz sprzeciwu.  

24. System musi przechowywać informacje o osobach trzecich, którym dane osobowe 

zostały udostępnione, w tym informacje o tym jakie dane/dokumenty, w jakim 

celu, jakim osobom trzecim, kiedy i kto udostępnił. 

25. System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu dotyczącego 

wprowadzonych danych osobowych do Systemu, zawierającego informacje o dacie 

pierwszego wprowadzenia danych do Systemu, identyfikatora Użytkownika 

wprowadzającego, źródła danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, 

której one dotyczą, informacji o odbiorcach, sprzeciwu.  
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26. System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego 

informacje o tym jakie dane przechowane są o danej osobie i w jakich modułach.  

27. Wytyczne Bezpieczeństwa systemu ZSIPPK  powinny obejmować: 

a. Wytyczne dotyczące nadawania uprawnień. 

b. Wytyczne dotyczące tworzenia kopii zapasowych. 

c. Wytyczne budowy haseł. 

d. Wytyczne dotyczące zarządzania zmianami i konfiguracją. 

e. Wytyczne dotyczące zabezpieczenia systemu informatycznego. 

f. Wykaz zbiorów danych, opis ich struktury i sposobu przepływu danych. 

g. Wytyczne w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa danych wraz z 

procedurami obsługi wniosków i upoważnień. 

28. Wykonawca musi uzgodnić projekt Wytycznych Bezpieczeństwa systemu ZSIPPK z 

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji starostwa powiatowego i wskazanym 

przez niego Administratorem Systemu Informatycznego ZSIPPK.     

4.12 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE  

1. Wymagania techniczne dla platformy bazodanowej zamieszczono w rozdziale 5.8. 

2. Dostarczony system ZSIPPK musi umożliwiać użytkownikom wydajną pracę na 

stanowiskach roboczych wykorzystywanych przez pracowników JST, które stanowią 

komputery z oprogramowaniem systemowym MS Windows 7, 8, 8.1 i 10 

zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym. 

3. Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia oprogramowanie musi działać w  

sieci komputerowej Starostwa Powiatowego i sieciach gminnych w standardzie 

TCP/IP. 

4. Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia oprogramowanie musi poprawnie 

działać z następującymi przeglądarkami WWW w aktualnych wersjach 

odpowiednich dla poszczególnych systemów operacyjnych z obsługą Wirtualnej 

Maszyny Javy (przynajmniej Internet Explorer 8.0, Firefox 4.0, Opera 11.0, Google 

Chrome 40.0 lub nowsze). 

5. Dostarczone oprogramowanie w ramach systemu ZSIPPK nie może wymagać 

instalacji dodatkowych komponentów typu plug-in przez użytkowników 

(pracowników, administratorów i klientów urzędu), z wyjątkiem oprogramowania 

Java oraz Adobe Flash Player. Dla realizacji wybranych funkcji lokalnych (obsługa 

podpisu elektronicznego, skanowanie, backup) dopuszcza się wykorzystanie 

zainstalowanych lokalnych aplikacji wchodzących w skład systemu operacyjnego. 

6. Każdy moduł podsystemów dziedzinowych systemu ZSIPPK musi obejmować: 
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a. Komponent aplikacji bazodanowej (schemat), odpowiedzialny za utrzymanie 

określonych zasobów związanych z dziedziną, którą obsługuje ten moduł (np. 

rejestrów, ewidencji); 

b. Komponent warstwy logiki biznesowej, odpowiedzialny za zarządzanie 

zasobami danej dziedziny, przekazywanie żądań użytkownika i generowanie 

odpowiedzi do interfejsu aplikacji sieciowej; 

c. Komponent warstwy prezentacyjnej, generujący interfejs użytkownika aplikacji 

sieciowej, będącej klientem systemu, dostarczający zgodnie z uprawnieniami 

użytkownika funkcjonalność niezbędną do realizacji przypisanych mu zadań. 

7. Jeżeli Wykonawca opiera swoje rozwiązanie o platformy open source, to 

oprogramowanie dostarczone przez niego w ramach niniejszego postępowania nie 

może być oparte na wersjach niestabilnych jak również wersjach bez 

zagwarantowanego wsparcia technicznego. 

4.13 WYMAGANIA OGÓLNE DO KONFIGURACJI INFRASTRUKTURY  

1. Dla zapewnienia wysokiego poziomu dostępności usług i zasobów wymagana jest 

konfiguracja serwera bazodanowego (węzeł nr 1), serwera aplikacyjnego (węzeł nr 

2) oraz macierzy dyskowej jako wysokodostępnego klastra wirtualizacyjnego. 

2. Klaster musi zapewniać odporność na awarię 1 węzła. 

3. Każdy z węzłów klastra musi posiadać redundantną ścieżkę danych do macierzy o 

przepustowości 12Gbit/s każda. 

4. Na współdzielonej przestrzeni dyskowej klastra musi zostać zainstalowane i 

skonfigurowane środowisko wirtualizacyjne (hypervisor) oraz 4 maszyny wirtualne. 

5. Każda z maszyn wirtualnych musi mieć przydzielone min. 10% rdzeni procesorów 

oraz pamięci RAM pojedynczego węzła klastra oraz min. 1 interfejs sieciowy. 
  



 

Opis przedmiotu zamówienia - projekt ZSIPPK  | Strona 44 

Rysunek 2. Ogólny schemat infrastruktury sprzętowej projektu 

Źródło: Opracowanie własne 

6. Wewnętrzne dyski serwerów muszą być skonfigurowane jako RAID1. 

7. Macierz dyskowa musi posiadać 1 LUN składający się z 5 dysków, o pojemności min. 

600GB każdy, zestawionych w RAID10. 

8. Macierz dyskowa musi posiadać 1 LUN składający się z 5 dysków, o pojemności min. 

6TB każdy, zestawionych w RAID10. 

9. Macierz dyskowa musi posiadać po jednym z dysków każdego typu (1x600GB i 

1x6TB) dedykowanym na HotSpare. 
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4.14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY SYSTEMU  

1. Architektura systemu musi opierać się na dedykowanych modułach zapewniających  

definiowanie użytkowników w sposób wyodrębniony dla komórek starostwa 

powiatowego i każdej jednostki gminnej zgodnie z nowym rozporządzeniem10.  

2. Architektura systemu musi zapewniać zarządzanie danymi zgodnie z logiką 

biznesową, przy jednoczesnym rozproszeniu dostępności do usług, pozwalając na 

zarządzanie tymi zasobami przez upoważnione podmioty, zgodnie z ich formalnymi 

kompetencjami.  

3. Architektura systemu musi pozwalać na definiowanie hierarchii poszczególnych 

poziomów administracji systemem, zgodnie z odpowiedzialnością poszczególnych 

podmiotów za utrzymywane zasoby. 

4.  Architektura systemu musi pozwalać na zarządzanie określonymi rejestrami i 

ewidencjami na wskazanych stanowiskach. 

5. 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. 

6. Wymagane są trzy poziomy administratorów systemu: 

a. administrator instancji, odpowiedzialny za administrację systemem, jego 

parametrami, definiujący administratorów poszczególnych JST i przypisanych 

im rejestrów i ewidencji, 

b. administrator JST, odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami danej JST, 

c. administrator modułu – odpowiedzialny za administrację danym rejestrem 

(parametry, słowniki itp.). 

7. Architektura systemu musi pozwalać na dostęp do danych przez inne jednostki 

organizacyjne, które wymagają ich w realizacji swoich zadań. Wzajemne 

udostępnienie rejestrów pomiędzy JST należy do uprawnień administratorów 

poszczególnych JST. 

                                                      

10
 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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8. Architektura systemu teleinformatycznego ZSIPPK musi być podzielona na  

następujące warstwy:  

a. Dystrybucyjna obejmująca: Geoportal Intranet i Geoportal  Internet Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku umieszczone na odseparowanych  zaporą sieciową 

dedykowanych serwerach, na których zainstalowane są platformy bazodanowe, 

wymieniające się w zabezpieczony sposób  danymi. 

b. Aplikacyjna obejmująca: wszystkie rejestry i ewidencje mające charakter 

przestrzenny, w której wyróżnić można moduły prowadzone i aktualizowane 

wyłącznie przez  powiat jak i moduły otwarte na możliwość aktualizacji danych 

przez gminy. 

4.14.1 WARSTWA DYSTRYBUCYJNA  

1. Warstwę dystrybucyjną (przedstawioną na rys. nr 1) ze względów funkcjonalnych i 

teleinformatycznych muszą stanowić dwie części:  

a. Back-office - Warstwa umożliwiająca prezentację, pozyskanie i aktualizację 

wszystkich   informacji zgromadzonych w poszczególnych rejestrach i 

ewidencjach,  z złożeniem, że ww. dane będą typu on-line.  Wszystkie 

ewidencje i rejestry stanowiące moduły systemu mają pracować w środowisku 

intranetowym za pośrednictwem wirtualnej sieci typu VPN. 

b. Front-office - Warstwa umożliwiająca prezentację przekrojowych informacji 

mających charakter publiczny,  zgromadzonych w poszczególnych rejestrach i 

ewidencjach w postaci map tematycznych, z złożeniem, że ww. dane będą typu 

off-line (aktualizacja raz na dobę), a ich źródłem będą dane z warstwy back-

office, 

Aby sprostać ustawie o ochronie danych osobowych11, obie warstwy dystrybucyjne 

systemu (Back-office i Front-office) muszą być od siebie odseparowane:  wzajemnie i od 

sieci internetowej, poprzez zastosowanie zgodnie z prawem stosownych rozwiązań 

technicznych takich jak zapory sieciowe obsługujące wirtualizacje VPN, transfer adresów 

NAT. 

                                                      

11
 Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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Rysunek nr 1. Ogólny schemat architektury systemu ZSIPPK. 

4.14.2 WARSTWA APLIKACYJNA 

Architekturę warstwy aplikacyjnej muszą stanowić aplikacje (moduły) do prowadzenia 

rejestrów i ewidencji pracujące w oparciu o dostępne w jednostkach samorządowych 

przeglądarki internetowe w spójnym graficznie interfejsie. Moduły omówione szczegółowo 

w rozdziale 5  można podzielić na trzy grupy pod względem prowadzenia: 

- moduły powiatowe – stanowiące w większości dane referencyjne systemu, w których 

dane będą pozyskiwane i aktualizowane wyłącznie przez starostwo powiatowe i 

udostępnione dla innych modułów dziedzinowych jako słowniki, a także w poprzez e-usługi 

dla obywateli, podmiotów gospodarczych i pozostałych jednostek.  

 - moduły powiatowo-gminne – stanowiące głównie rejestry i ewidencje do prowadzenia 

baz dziedzinowych zgodnie z kompetencjami, które dane muszą być pozyskiwane i 

aktualizowane przez wszystkie JST zlokalizowane na terenie powiatu kłobuckiego.  

- moduły gminne – stanowiące głównie rejestry i ewidencje do prowadzenia baz 

dziedzinowych zgodnie z kompetencjami, które dane muszą być pozyskiwane i 

aktualizowane przez wszystkie gminy zlokalizowane na terenie powiatu kłobuckiego.  

Architektura warstwy aplikacyjnej musi być trójwarstwowa i obejmować: 
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1. Warstwę danych – poziom wewnętrzny systemu, na którym zlokalizowana będzie 

baza danych przechowująca wszystkie rejestry i ewidencje stanowiące integralną 

część systemu, obejmującą: serwer bazodanowy i aplikacje bazodanową 

obsługująca model logiczny danych wytwarzanych w toku procedur i 

rejestrowanych formalnie w odpowiednich rejestrach i ewidencjach.  

2. Warstwę logiki biznesowej – warstwa pośrednicząca pomiędzy poziomem 

wewnętrznym, a zewnętrznym systemu, której zadaniem ma być pośredniczenie 

pomiędzy aplikacjami użytkownika, a zasobami informacyjnymi oraz generowanie i 

udostępnianie aplikacji w geoportalu  Intranetowym lub geoportalu internetowym. 

3. Warstwa prezentacji – poziom zewnętrzny, dostępny dla użytkownika, realizowany 

po stronie „klienta”, zawierający: aplikacje sieciowe łączące funkcjonalność 

aplikacji GIS typu Geoportal z funkcjami systemów edycji aktów prawnych oraz e-

government; aplikacje posiadające zestaw narzędzi, odpowiadających 

uprawnieniom ich użytkowników oraz aplikacje pozwalające integrować zasoby 

udostępniane w ramach systemu z zasobami podmiotów trzecich udostępnianych 

w postaci usług sieciowych (np. usługi OGC: WMS, WFS, WCS, GML). 

  



 

Opis przedmiotu zamówienia - projekt ZSIPPK  | Strona 49 

4.15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTEGRACJI REJESTRÓW I EWIDENCJI 

1. System musi zapewniać współdziałanie zamawianych rejestrów i ewidencji, 

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: 

i.zapewnienie dostępu do aktualnych danych dla potrzeb wydziałów Starostwa, 

jego jednostek organizacyjnych oraz gmin, 

ii.przepływ informacji pomiędzy wydziałami Starostwa, jego jednostkami 

organizacyjnymi i gminami, 

iii.standaryzację i ujednolicenie procedur administracyjnych; 

b. semantycznym, gwarantującym: 

i.stosowanie jednolitych i zgodnych modeli danych, 

ii.wzajemną referencyjność rejestrów i ewidencji; 

c. technologicznym, gwarantującym: 

i.jednolitość zastosowanych rozwiązań technologicznych, 

ii.neutralność technologiczną systemu. 

3. System musi zapewniać współdziałanie rejestrów i ewidencji gwarantujące dostęp 

do zawartych w nich aktualnych danych, za pomocą jednolitych i standardowych 

interfejsów oraz zapewniające standaryzację wykonywanych czynności w 

postępowaniach administracyjnych. 

4. System musi mieć charakter usługowy, dzięki czemu musi zapewniać: 

a. interfejsy zorientowane na procesy i uzależnione od uprawnień nadanych 

użytkownikowi oraz aktualnego stanu baz danych, 

b. możliwość kontekstowego uruchomienia interfejsów wielu rejestrów i 

ewidencji, w sytuacji, gdy dane tych rejestrów i ewidencji są ze sobą powiązane, 

a ich obsługa wymaga dostępu do danych zawartych w innym rejestrze lub 

ewidencji (np. dostęp do szczegółowych danych EGiB oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego związanych z daną nieruchomością, z 

poziomu ewidencji nieruchomości). 

5. System musi zapewniać prowadzenie rejestrów i ewidencji z poziomu 

zintegrowanych, standardowych interfejsów: 
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a. opisowego (listy, zestawienia, formularze, tabele, zakładki), który umożliwia 

prowadzenie oraz przeglądanie relacyjnych baz danych i z poziomu którego 

użytkownik musi mieć możliwość przejścia do interfejsu graficznego, 

b. graficznego, gdzie dane prezentowane są poprzez okno mapy, które w zakresie 

przeglądania danych i ich edycji jest zbliżone funkcjonalnością do klasycznych 

aplikacji GIS typu desktop, z poziomu którego użytkownik musi mieć możliwość 

przejścia do interfejsu opisowego. 

6. Interfejs opisowy musi zapewnić prezentowanie aktualnych danych zawartych w 

rejestrach i ewidencjach w postaci tabelarycznej, a użytkownik musi posiadać 

możliwość zapisania jej konfiguracji i ponownego wykorzystania, przynajmniej 

przez: 

a. wybór lub ukrywanie kolumn tabeli, 

b. określenie sposobu sortowania kolumn tabeli, 

c. grupowanie po wybranych kolumnach tabeli, 

d. definiowanie ilości wierszy tabeli. 

7. System musi zapewniać użytkownikowi standardowe funkcje wyszukiwania danych 

zawartych w rejestrach i ewidencjach z poziomu interfejsu opisowego, z 

możliwością  zapisania  parametrów wyszukiwania i ich ponownego wykorzystania, 

przynajmniej przez: 

a. wyszukiwanie na podstawie dowolnej frazy, 

b. wyszukiwanie poprzez definiowanie zapytania, w tym definiowanie 

poszukiwanych atrybutów, związanych z nimi  operatorów logicznych i  

wartości, z zapewnieniem możliwości łączenia wielu wyszukiwań. 

8. System musi zapewniać wyszukiwanie danych zawartych w rejestrach i 

ewidencjach z poziomu interfejsu graficznego poprzez określenie zakresu 

przestrzennego wyszukiwania. 

9. System musi zapewnić łączenie wyszukiwania opisanego w punkcie 7 i 8. 

10. System musi zapewnić aby wyniki wyszukiwania, o których mowa w pkt  7 i 8 były  

prezentowane w postaci tabelarycznej określonej w pkt 6. i zawsze muszą 

prezentować aktualne dane. 

11. Interfejs opisowy musi zapewnić użytkownikowi możliwość pobrania danych 

prezentowanych w postaci tabelarycznej do pliku tekstowego lub pliku w formacie 

PDF. 

12. System musi zapewnić prezentowanie aktualnych danych z rejestrów i ewidencji w 

interfejsie graficznym, gdzie mapa musi być dynamicznie tworzonym raportem 

prezentującym atrybuty geometryczne i opisowe. 
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5 WYMAGANIA FUNKCJONALNE WDROŻENIA SYSTEMU 

DZIEDZINOWEGO 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE PODSYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH 

 W rozdziale tym opisano ogólną funkcjonalność jaką muszą spełniać poszczególne moduły 

/ podsystemy dziedzinowe systemu ZSIPPK, wdrożone w ramach projektu.     

1. Podstawą dla realizacji Modułów dziedzinowych muszą być wymagania zawarte w 

rozporządzeniu 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  

2. Moduły 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. 

3. Wymaga się od Wykonawcy stosowania w modułach dziedzinowych jednolitych 

rozwiązań, w szczególności stosowania wzorców architektonicznych - komponenty 

tego samego typu muszą być implementowane w ten sam sposób (poprzez użycie 

tego samego wzorca). 

4. Moduły dziedzinowe muszą być wyposażone w 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 

System musi zaznaczać te dane i informować Użytkownika o błędzie. 

5. Moduły dziedzinowe nie mogą ograniczać możliwości skalowalności infrastruktury 

sprzętowej. 

6. Moduły dziedzinowe muszą działać w środowiskach 32 i 64 bitowych. 

7. Moduły dziedzinowe muszą posiadać budowę komponentową, w której 

współdziałające komponenty komunikują się za pomocą uznanych, otwartych 

standardów, takich jak Web Services czy dokumenty XML. 

8. Moduły dziedzinowe muszą zapewniać zaszyfrowaną transmisję danych między 

stacją kliencką, a serwerem.  
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9. Moduły dziedzinowe muszą uwzględniać możliwość ulokowania Użytkowników w 

różnych siedzibach i konieczność komunikacji Użytkowników z Systemem 

dziedzinowym za pośrednictwem dedykowanego łącza VPN. 

10. Moduły dziedzinowe muszą współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, w tym z 

drukarkami (lokalnymi, sieciowymi), skanerami (lokalnymi, sieciowymi), 

kserokopiarkami, faksami itp.  

11. Moduły dziedzinowe muszą umożliwiać tworzenie i modyfikację słowników przez 

uprawnionego Użytkownika. 

12. Funkcjonalności modułów dziedzinowych podzielono na obszary funkcjonalne, 

zapewniające realizację określonych ogólnych zadań/procesów. 

13. W poszczególnych obszarach funkcjonalnych zdefiniowano grupy funkcjonalności 

stanowiące logiczną całość w związku z obsługiwanymi zadaniami/procesami. 

14. Zamawiane funkcjonalności mogą one być zaimplementowane w jednym lub wielu 

modułach dziedzinowych.   

15. Moduły dziedzinowe muszą posiadać jednolite funkcjonalności: 

a. obsługi Raportów,  

b. obsługi Dokumentów i  Załączników,  

c. obsługi Mapy. 

5.1.1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

16. Dla Użytkownika muszą być widoczne tylko te funkcjonalności, do których ma 

dostęp zgodnie z jego uprawnieniami.   

17. System musi zapewniać pracę w modułach dziedzinowych z poziomu 

zintegrowanych, standardowych interfejsów: 

a. opisowego, który umożliwia przeglądanie i edycję danych opisowych Systemu, z 

poziomu którego Użytkownik ma możliwość uruchomienia interfejsu 

graficznego, 

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. 

18. System musi umożliwiać użytkownikom przeszukiwanie danych zawartych w 

modułach dziedzinowych, zgodnie z ich uprawnieniami.  

19. Użytkownicy Systemu muszą posiadać możliwość definiowania zakresu 

przeszukiwanych Rejestrów i Ewidencji Systemu poprzez określenie działek 

ewidencyjnych lub też poprzez wskazanie obszaru na mapie.  
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20. Po wykonaniu wyszukiwania, Użytkownik Systemu musi posiadać możliwość 

przeglądania znalezionych informacji, lokalizować je na mapie oraz musi posiadać 

możliwość bezpośredniego podglądu tych informacji w modułach dziedzinowych.  

21. Użytkownik Systemu musi posiadać możliwość wygenerowania i pobrania 

dokumentów graficznych i opisowych dotyczących znalezionych informacji w 

Rejestrach i Ewidencjach Systemu.  

22. Interfejs Użytkownika końcowego musi być polskojęzyczny. 

5.1.1.1 OBSŁUGA INTERFEJSU OPISOWEGO 

1. Moduły 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 modułów 

dziedzinowych, w sytuacji, gdy ich dane są ze sobą powiązane, a ich obsługa 

wymaga dostępu do danych zawartych w innym module dziedzinowym, 

c. standaryzację interfejsów modułów dziedzinowych gwarantującą ich spójność 

tak, aby typowe przypadki użycia zrealizowane były w identyczny sposób.  

2. Ze względu na ergonomię interfejsu Użytkownika, menu kontekstowe Systemu 

Dziedzinowych musi umożliwiać szybkie uruchomianie najczęściej wykorzystanych 

funkcji.  

3. Interfejsy kontekstowe modułu dziedzinowego musi dostosowywać swoją 

zawartość w zależności od wypełnionych danych, uprawnień Użytkownika i etapu 

procedowania.  

4. Użytkownik modułu dziedzinowego musi posiadać możliwość korzystania ze 

wszystkich funkcjonalności, które są dla niego udostępnione zgodnie z 

przypisanymi mu uprawnieniami.  

5. Dostęp do danych opisowych modułów dziedzinowych musi być możliwy z poziomu 

konfigurowanych raportów.  

6. Raporty muszą być sformatowanymi wynikami zapytań do bazy danych, 

działającymi w trybie on-line. 

7. Raporty muszą zapewniać dostęp do szczegółowych informacji zawartych w 

modułach dziedzinowych oraz związanych z nimi procesów. 

8. Z poziomu raportu musi istnieć możliwość lokalizacji informacji na Mapie.  

9. Raporty muszą pozwalać na określenie liczby rekordów wyświetlanych na stronie. 

10. Użytkownik powinien mieć możliwość wybrania kolumn, których treść ma być 

wyświetlana w raporcie i określić kolejność ich wyświetlania. 

11. Użytkownik powinien mieć możliwość ukrywania i ponownego wyświetlania, treści 

wybranej kolumny raportu. 
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12. Użytkownik powinien mieć możliwość określenia zawartości raportu poprzez 

zdefiniowanie filtru wyszukiwania, to znaczy określenie warunku, który musi 

spełniać treść wyświetlanych rekordów. 

13. Użytkownik powinien posiadać możliwość zdefiniowania filtru wyszukiwania dla 

każdej z wybranych kolumn, przy użyciu standardowych operatorów baza danych 

(=, !=, not in, between), znaku globalnego (%) i wprowadzeniu odpowiedniego 

wyrażenia. 

14. Użytkownik powinien posiadać możliwość zdefiniowania filtra wyszukiwania 

poprzez wpisanie złożonego zapytania SQL. 

15. Użytkownik powinien móc wyłączyć, ponownie włączyć, usunąć zdefiniowany filtr 

wyszukiwania. 

16. Użytkownik powinien mieć możliwość sortowania treści raportu według wybranych 

kolumn rosnąco lub malejąco. 

17. Użytkownik powinien mieć możliwość wyróżnienia w raporcie, za pomocą koloru, 

rekordów, których zawartość spełnia zdefiniowane przez Użytkownika kryteria, w 

tym: 

a. powinna istnieć możliwość wybrania dla wyróżnienia koloru tła oraz koloru 

tekstu. 

b. powinna istnieć możliwość zdefiniowania wielu kryteriów wyróżniania i 

określenia kolejności ich stosowania. 

c. 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). 
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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, opisu, 

określenia czy ma być dostępny dla innych Użytkowników Systemu.  

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. 

29. Raporty musza zapewniać możliwość zawężania prezentowanych informacji 

poprzez określenie filtrów przestrzennych na mapie. 

5.1.1.2 OBSŁUGA INTERFEJSU GRAFICZNEGO 

W poniższym podrozdziale opisano obsługę interfejsu graficznego (obsługa mapy)  

związanego z wyświetlaniem, edycją, drukowaniem map oraz zarządzaniem danymi 

przestrzennymi modułów dziedzinowych ZSIPPK, do których należą: 

- Serwer map 

- Szkicownik 

- Moduł administracyjny 

- Moduł obsługi wydruków 

Poniżej opisano wymagania wszystkich narzędzi mapowych:  

SERWER MAP 

1. Klientem usług danych przestrzennych udostępnianych przez serwer map musi być 

Mapa.   

2. Serwer map musi udostępniać dane zgromadzone w modułach dziedzinowych.  

3. Serwer map zapewni prezentację danych zewnętrznych zapisanych w 

następujących formatach: 

a. Microsoft SQL Server, 

b. Oracle, 
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c. PostgreSQL (PostGIS), 

d. Shapefile, 

e. WFS (połączenie do innego serwera WFS), 

f. WMS (połączenie do innego serwera WMS), 

g. GeoTiff 

h. mozaika, 

i. piramida, 

j. pojedynczy plik. 

4. 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. 

5. 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). 

6. Serwer map musi zapewniać obsługę standardów OGC: 

a. WFS 1.0, 1.1, 2.0, 

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. 

7. Serwer map musi umożliwiać generowanie map poprzez standard WMS co 

najmniej w formatach: 

a. JPEG, 

b. GIF, 

c. PNG, 
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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, 

k. Shapefiles. 

8. Serwer map musi mieć możliwość stosowania w wygenerowanych przez WMS 

mapach anti-aliasingu. 

9. 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. 

10. 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). 

11. Serwer map musi współpracować z komponentem mapowym. 

12. Wyświetlanie danych przestrzennych w Mapie musi zapewniać: 

a. jednolitą symbolizację danych,  

b. zróżnicowaną symbolizację dla unikalnych wartości atrybutu,  

c. zróżnicowaną symbolizację dla określonej skali mapy,  

13. Mapa musi udostępniać funkcje, dotyczące: 

a. nawigacji na mapie, 

b. legendy mapy, wraz z prezentacją ikon obrazujących stylistykę obiektów 

wyświetlanych na mapie,  

c. identyfikacji obiektów, 

d. lokalizowania,  

e. pomiarów,  

f. współrzędnych,  

g. edycji obiektów. 

14. Okno Mapy musi zawierać informacje o skali prezentowanej mapy, i współrzędnych 

x,y wskazanego punktu. 

15. Funkcje nawigacji na Mapie muszą być dostępne przynajmniej w zakresie: 
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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. 

16. Funkcje legendy Mapy muszą być dostępne przynajmniej w zakresie: 

a. wyświetlanie legendy mapy (kategorii i warstw), w postaci hierarchicznego 

drzewa (treeview), 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. włączania i wyłączania lokalizowania obiektów warstwy,  

d. włączania i wyłączania snapowania do obiektów warstwy,  

e. wyszarzanie nazw niewidocznych w danej skali warstw i kategorii. 

17. Funkcje identyfikacji obiektów na Mapie muszą być dostępne przynajmniej w 

zakresie: 

a. możliwość podglądu atrybutów obiektów wskazanych kursorem, 

b. możliwość podglądu atrybutów kilku obiektów, znajdujących się pod 

wskazanym kursorem. 

18. Funkcje lokalizowania na Mapie muszą być dostępne przynajmniej w zakresie: 

a. wyszukiwania poprzez podanie współrzędnej w układzie geograficznym i 2000 

(lub innym, w którym pracuje komponent mapowy), 

b. wyszukiwania poprzez podanie numeru działki, 

c. wyszukiwania poprzez podanie adresu.  

19. Funkcje pomiarów na Mapie muszą być dostępne przynajmniej w zakresie: 

a. pomiar odległości – możliwość pomiaru linii w metrach; wyświetlanie na 

mierzonym odcinku miar pośrednich oraz miary końcowej, 

b. pomiar powierzchni – możliwość pomiaru powierzchni w m2.  

20. Funkcje obsługi układów współrzędnych Mapy muszą być dostępne przynajmniej w 

zakresie: 

a. płynnego (podczas ruchu myszą nad mapą) wyświetlenia współrzędnych 

kursora, 

b. możliwości zmiany układu współrzędnych.   
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21. Mapa musi umożliwiać prezentację dynamicznych etykiet obiektów, pochodzących 

z atrybutów obiektów.   

22. Mapa musi umożliwiać prezentację atrybutów obiektów, z wykorzystaniem metody 

GetFeatureInfo opisanej w standardzie OpenGIS® Web Map Service Interface 

Standard (WMS). 

23. W powyższym przypadku, gdy Użytkownik posiada uprawnienia dostępu do danego 

Systemu Dziedzinowego, Mapa musi zapewniać możliwość podglądu 

szczegółowych informacji w danym Systemie Dziedzinowym. 

24. Mapa musi pozwalać na wyświetlanie map tematycznych na tle map 

udostępnianych w standardach WMS i WFS OpenGIS® zdefiniowanych w Systemie 

lub też pochodzących od innych dostawców usług np. geoportal.gov.pl, 

google.maps. Komponent mapowy musi zapewniać możliwość zmiany podkładu 

mapowego dla wybranej mapy tematycznej. 

25. Mapa musi umożliwiać edycję obiektów punktowych, liniowych i obszarowych 

Modułów dziedzinowych.  

26. Edycja obiektów przestrzennych musi polegać na: 

a. edycji geometrii obiektów,  

b. edycji atrybutów obiektów.  

27. Funkcje edycji geometrii obiektu muszą zapewniać: 

a. dodawanie usuwanie węzłów w obiekcie,  

b. tworzenie kolekcji geometrii obiektów poprzez dodanie/usunięcie kolejnej 

geometrii punktowej, liniowej, obszarowej do danego obiektu,  

c. dodawanie/usuwanie enklaw w obiekcie.   

28. Funkcje edycji atrybutów muszą zapewniać: 

a. wprowadzanie atrybutów obiektów,  

b. wizualizację wprowadzonych atrybutów obiektów na mapie, z wykorzystaniem 

dynamicznych etykiet. Każdorazowa zmiana atrybutów obiektów powinna 

powodować automatyczne uaktualnienie dynamicznej etykiety.  

29. Wybór obiektu do edycji do edycji musi być możliwy poprzez kliknięcie obiektu na 

mapie. W sytuacji, gdy w danym punkcie znajduje się kilka obiektów, Użytkownik 

musi posiadać możliwość wyboru obiektu do edycji.  

30. W trakcie rysowania obiektów przestrzennych Użytkownik musi posiadać 

możliwość przesuwania okna mapy, jego powiększania i pomniejszania.  

31. W trakcie rysowania obiektów przestrzennych, Użytkownik musi posiadać 

możliwość: 

a. klikania kolejnych punktów w oknie mapy (digitalizacja), 

b. włączania i wyłączania warstw mapy,  
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c. włączania i wyłączania lokalizowania obiektów,  

32. W trakcie rysowania obiektów przestrzennych, Użytkownik musi posiadać 

możliwość włączania i wyłączania snapowania do obiektów.  

33. Snapowanie musi być możliwe przynajmniej w zakresie: 

a. snapownia do krawędzi obiektu, 

b. snapowania do załamania obiektu, 

c. snapowania do punktu końcowego obiektu,  

d. snapowanie do pikiet.  

34. System musi umożliwiać pozyskanie pikiet poprzez wczytanie wykazów 

współrzędnych z pliku tekstowego.  

35. System musi umożliwiać wykonanie obliczeń geodezyjnych, zapewniających 

wyznaczenie położenia pikiet metodami: 

a. ortogonalną,  

b. biegunową,  

c. wcięć linowych.   

36. Podczas edycji położenia węzłów obiektu, musi być możliwa wspólna edycja 

węzłów innych obiektów, zapewniająca: 

a. automatyczną zmianę położenia węzłów w innym obiekcie, który powinien być 

spójny topologicznie z obiektem edytowanym,  

b. automatyczne dodawanie węzłów do obiektów sąsiednich, które powinny być 

spójne topologicznie z obiektem edytowanym.  

37. Narzędzia konstrukcyjne muszą umożliwiać zmianę wskazanego obiektu na inny 

obiekt, z automatycznym przejęciem geometrii z obiektu wskazanego do obiektu 

nowego.  

38. Narzędzia konstrukcyjne muszą umożliwiać kopiowanie wskazanego obiektu na 

inny obiekt, z automatycznym przejęciem geometrii z obiektu wskazanego do 

obiektu nowego.  

39. Narzędzia konstrukcyjne muszą umożliwiać scalenie dwóch lub większej liczby 

obiektów. Pierwszy wybrany obiekt musi być dawcom atrybutów dla obiektu 

powstałego w wyniku scalenia.  

40. Narzędzia konstrukcyjne muszą umożliwiać podział obiektu poprzez wykreślenie 

linii podziału, którą może stanowić dowolna ilość linii łamanych. Jednokrotne 

wykorzystanie funkcji podziału musi umożliwiać podział obiektu na dowolną ilość 

obiektów.  

41. Narzędzia konstrukcyjne muszą zapewniać możliwość przesuwania obiektów 

metodą „drag and drop”, z automatycznym zachowaniu związków topologicznych 

pomiędzy obiektami. 
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42. Narzędzia konstrukcyjne muszą i zapewniać możliwość wydzielania wskazanym 

obiektem obszarowym, enklaw w obiektach znajdujących się pod tym obiektem.   

43. Narzędzia konstrukcyjne muszą zapewniać możliwość automatycznego tyczenia 

krawędzi nowych obiektów po krawędzi istniejących obiektów, z automatycznym 

zachowaniem spójności topologicznej pomiędzy obiektami.  

44. Narzędzia konstrukcyjne musza zapewniać możliwość korzystania z konfiguracji 

funkcji topologicznych edycji obiektów.  

45. Dla najczęściej wykorzystywanych funkcji edycji na Mapie muszą być dostępne 

skróty klawiaturowe. 

46. Z poziomu Mapy, Użytkownik musi posiadać możliwość uruchomienia kontroli 

topologicznych. 

47. Kontrole topologiczne muszą być konfigurowalne. 

48. W przypadku wykrycia błędów topologicznych, musi istnieć możliwość ich 

prezentacji na Mapie oraz w raporcie. 

49. Musi istnieć możliwość przeglądania raportu według rodzaju błędu, obiektu 

którego on dotyczy oraz jego podglądu na Mapie.  

50. Mapa musi zapewniać podłączanie i wyświetlanie danych pochodzących z plików 

zewnętrznych: 

a. wektorowych – format DXF, 

b. rastrowych binarnych i barwnych - formaty: GeoTIFF, JPG, PNG,  

c. GIS – format SHP.  

51. Podłączenie plików zewnętrznych musi być możliwe: 

a. z lokalnego dysku komputera,  

b. z centralnego zasobu plików Systemu.  

52. Musi istnieć możliwość zapamiętywania podłączonych plików, ich włączania i 

wyłączania w oknie Mapy. 

53. Dla plików rastrowych, które nie posiadają georeferencji, musi istnieć możliwość 

wpasowania rastra na mapę metodami: 

a. transformacji Helmerta, 

b. transformacji afinicznej. 

54. Dla rastrów musi istnieć możliwość określenia maski wyświetlanego rastra. 

55. Dla rastrów binarnych musi istnieć możliwość określenia koloru wyświetlanego tła 

oraz treści.  

56. Dla wpasowanych plików rastrowych musi istnieć możliwość wygenerowania 

raportów wynikowych z wpasowania prezentujących błąd wpasowania rastra.  

57. Musi istnieć możliwość włączanie i wyłączanie warstw z podłączonych plików DXF 

w legendzie Mapy.  
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58. Musi istnieć możliwość snapowania do warstw podłączonego pliku DXF i SHP.  

59. Musi istnieć możliwość wykorzystywania warstw z plików DXF i SHP do tworzenia 

geometrii nowych obiektów. 

SZKICOWNIK 

1. Mapa musi być wyposażona w szkicownik.  

2. Szkicownik musi posiadać funkcje typowe dla systemów klasy CAD, zapewniające 

nieograniczone kreślenie na mapie, z wykorzystaniem możliwości dociągania 

edytowanych warstw rysunku Szkicownika do istniejących obiektów na mapie (ang. 

snap),  

3. System musi zapewniać możliwość współdzielenia się użytkowników wykonanymi 

szkicami. 

4. Szkicownik musi umożliwiać tworzenie: 

a. obiektów punktowych 

b. obiektów liniowych, w tym polilinii,  

c. obiektów powierzchniowych 

d. tekstu.  

5. Tworzenie lub edycja obiektów w Szkicowniku musi powodować wywołanie 

odpowiednich funkcji pomocniczych, znanych z narzędzi CAD, takich jak:  

a. rysowanie w zadanej odległości i w zadanym kącie względem poprzedniego 

punktu (wykorzystanie współrzędnych względnych kartezjańskich i 

biegunowych), 

b. dynamiczne wskazywanie kąta i odległości od ostatniego punktu, a także 

powierzchni (w przypadku rysowania poligonów), 

c. snapowanie (dociąganie do innych obiektów) i do siatki pomocniczej, 

d. rysowanie z wykorzystaniem pomocniczych linii konstrukcyjnych (np. linie 

prostopadłe, równoległe), 

e. rysowanie obiektów na wybranej przez Użytkownika warstwie, 

f. przesuwanie obiektów na wierzch i pod spód, 

g. włączanie i wyłączanie warstw,  

h. edycja węzłów, dodawanie węzłów,  

i. tworzenie enklaw, 

j. tworzenia i edycja tekstów, zapewniając zmianę czcionek, ich wielkości, 

wytłuszczenia, pochylenia, wyjustowania, zmiany koloru, 

k. wykorzystanie tzw. pipety do przejmowania atrybutów z innych obiektów (np. 

kolor, czcionka, rozmiar czcionki itp.).  

6. Szkicownik musi umożliwiać: 

a. utworzenie okręgu o zadanym promieniu lub średnicy, 
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b. utworzenie kwadratu o zadanym boku lub przekątnej, 

c. utworzenie wielokąta o zadanej liczbie kątów i przekątnej. 

7. Użytkownik Szkicownika musi posiadać możliwość tworzenia obiektów o dowolnym 

kształcie. 

8. Użytkownik Szkicownika musi posiadać możliwość zmiany atrybutów graficznych 

obiektów. Funkcja zmiany tych atrybutów powinna być dostępna z poziomu menu 

kontekstowego lub z wykorzystaniem odpowiednich przycisków dostępnych w 

interfejsie szkicownika.  

9. Zmiana atrybutów obiektów musi umożliwiać: 

a. zmianę lokalizacji obiektu poprzez przesunięcie metodą „drag and drop” 

dowolnych obiektów, 

b. zmianę lokalizacji obiektu poprzez zaznaczenie kilku obiektów i przesunięcie ich 

metodą „drag and drop”, 

c. zmianę położenia obiektu na warstwie,  

d. grupowanie i rozgrupowywanie obiektów,   

e. skalowanie proporcjonalne i nieproporcjonalne obiektu lub grupy obiektów,  

f. obrót obiektu względem dowolnie wybranego punktu obiektu lub grupy 

obiektów, w tym także tekstu, 

g. zmianę koloru obiektu punktowego, zmianę koloru obiektu liniowego, zmianę 

koloru wypełnienia obiektu obszarowego oraz oddzielnie linii stanowiącej 

granicę tego obszaru , 

h. zmiany geometrii obiektu poprzez modyfikację pojedynczego wierzchołka (jego 

przesunięcie, usunięcie) lub dodanie nowego. 

10. Szkicownik musi umożliwiać wstawianie we wskazanym punkcie obiektów typu 

ClipArt. 

11. Szkicownik musi umożliwiać wstawianie we wskazanym punkcie pliku graficznego 

w formacie SVG, PNG i JPG.  

12. Szkicownik musi umożliwiać utworzenie własnych bibliotek kształtów i ich 

wczytanie w trakcie pracy.  

13. Szkicownik musi umożliwiać zaznaczanie obiektów metodą wskazania obiektu 

kursorem muszy, zaznaczania obszarowego oraz zaznaczania kilku obiektów 

poprzez ich wskazywanie z wykorzystaniem klawisza na klawiaturze (np. klawisz 

CTRL, SHIFT itp.).  

14. Szkicownik musi umożliwiać Użytkownikowi korzystanie z funkcji „kopiuj”, „wklej”, 

„usuń’, „wytnij” za pomocą typowych, znanych kombinacji klawiszy skrótu (np. 

kopiuj – CTRL + C, wklej – CTRL + V, itp.).  

15. Szkicownik musi posiadać wbudowaną bibliotekę kształtów umożliwiających 

rysowanie: 
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a. strzałek jedno i dwukierunkowych, 

b. klamr nawiasów, 

c. pola komentarzy (objaśnień), 

d. gwiazdek, 

e. schematów blokowych, przekreśleń itp. 

MODUŁ ADMINISTRACYJNY 

1. Mapa musi posiadać moduł administracyjny, umożliwiający jego konfigurację. 

2. Konfiguracja Mapy  musi polegać na: 

a. konfiguracji kompozycji mapowych (legend) wyświetlanych map,  

b. konfiguracji podkładów mapowych dostępnych w kompozycjach mapowych,  

c. konfiguracji funkcji edycyjnych obiektu,  

d. konfiguracji funkcji topologicznych edycji obiektów.  

3. Konfiguracja kompozycji mapowych musi zapewniać: 

a. jednolitą symbolizację danych,  

b. zróżnicowaną symbolizację dla unikalnych wartości atrybutu,  

c. zróżnicowaną symbolizację dla określonej skali mapy.  

4. Konfiguracja kompozycji mapowych musi być przechowywana w formacie SLD. 

5. Konfiguracja podkładów mapowych musi zapewniać: 

a. wyświetlanie zewnętrznych źródeł danych WMS/WFS, 

b. wyświetlanie google.mapas, OpenStreetMap, 

c. wyświetlanie dowolnych kompozycji mapowych jako podkładów tłowych.  

6. Konfiguracji funkcji topologicznych edycji obiektów.  

a. określenie zasad snapowania obiektu rysowanego w stosunku do innych 

obiektów (warstw), 

b. określenie zasad wspólnej edycji węzłów obiektów.  

7. Konfiguracja danych przestrzennych musi zapewniać: 

a. możliwość definiowania własnego zbioru danych przestrzennych (Feature Class 

Definition), w tym określenia typów geometrii obiektów i ich atrybutów.  

b. import danych pochodzących z plików w formatach SHP/DBF na zdefiniowane 

obiekty przestrzenne wraz z możliwością określenia zasad mapowania 

atrybutów. 

c. automatyczne utworzenie warstw na podstawie definicji struktury danych 

zawartych w importowanych plikach SHP/DBF.  

8. Administrator Mapy musi posiadać możliwość definiowania uprawnień dostępu 

Użytkowników do kompozycji mapowych 
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9. Moduł administracyjny Mapy musi być zintegrowany z modułem administracyjnym 

Systemu, a dane konfiguracyjne muszą być przechowywane w bazie danych. 

MODUŁ DO OBSŁUGI WYDRUKÓW 

1. Moduły dziedzinowe muszą być wyposażone w aplikację klienta działającą w 

przeglądarce internetowej, umożlwiającą generowanie wydruków map, zwaną 

dalej „Wydrukami Map”. 

2. Wydruki Map System muszą być konfigurowalne, w zakresie: 

a. kompozycji drukowanej mapy,   

b. szablonów wydruków. 

3. Kompozycja drukowanej mapy musi być tworzona na podstawie legendy mapy. 

Stylistyka obiektów w kompozycji mapy musi być definiowana zgodnie ze 

standardem SLD (Styled Layer Descriptor).   

4. Szablon wydruku musi zawierać takie parametry jak: tytuł, dowolny tekst, skala, 

ramka, dowolne obiekty graficzne, legenda, strzałka północy, skala liniowa 

(mianowana i liczbowa), siatka kilometrowa, siatka kartograficzna, klauzule. 

5. System musi zapewniać automatyzacje generowania wydruków poprzez 

wykorzystanie szablonów wydruków i związanych z nimi kompozycji map.  

6. W przypadku wydruku z poziomu Modułów dziedzinowych, drukowanie map musi 

polegać na: 

a. wybraniu szablonu wydruku i związanej z nim kompozycji mapy,  

b. określeniu formatu wydruku oraz jego skali,  

c. określeniu lokalizacji ramki wydruku: 

i.w sposób automatyczny, zapewniający automatyczne rozmieszczenie ramek 

na obiektach, dla których generowany jest wydruk,  

ii.poprzez położenie ramek wydruków na mapie.  

d. określeniu kąta obrotu wydruku: 

i.do północy,  

ii.dobrany automatycznie, w zależności od obiektu, dla którego generowany jest 

wydruk, wybranej skali oraz wielkości ramki.   

iii.poprzez obrót ramki na mapie,  

e. określeniu warstw generowanych na wydruku,  

f. określeniu klauzul generowanych na wydruku.  

7. Musi istnieć możliwość drukowania z poziomu Mapy. W takim przypadku, zbiór 

warstw do wydrukowania musi być pobierany automatycznie z konfiguracji legendy 

mapy. Stylizacja obiektów na wydruku musi być zgodna, ze stylizacją obiektów 

wyświetlanych na mapie. Włączenie lub wyłączenie warstwy w legendzie mapy 
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musi powodować automatyczne włączenie lub wyłączenie danej warstwy do 

drukowania.  

8. System musi zapewniać automatyczną redakcję map, przeprowadzaną podczas 

generowania wydruku.  

9. Automatyczna redakcja musi polegać na właściwym opisaniu na mapie 

drukowanych obiektów (etykietowanie obiektów). 

10. Opisy obiektów na mapie muszą być automatycznie umieszczane tak, aby etykiety 

nie nachodziły na siebie. Jeśli w celu zapewnienia czytelności mapy etykieta musi 

zostać odsunięta od obiektu, System musi umożliwiać automatyczne dodanie do 

etykiety odnośnika, łączącego etykietę z obiektem.  

11. Zlecenia generowania wydruków muszą być przez System automatycznie 

kolejkowane. Użytkownik po uruchomieniu funkcji generowania wydruku, musi 

posiadać możliwość kontynuowania pracy w Systemie. Po jego wygenerowaniu 

Użytkownik musi otrzymać powiadomienie i wówczas może taki wydruk pobrać na 

stanowisko komputerowe. 

12. System musi umożliwiać generowanie wydruków do formatów: *.pdf,*. GeoTIFF,*. 

DXF.  

5.1.2 ODNIESIENIE DANYCH PRZESTRZENNYCH 

1. Jeżeli obsługiwane przez Moduły dziedzinowe procesy/sprawy dotyczą działek 

ewidencyjnych lub numerów porządkowych budynków, System musi zapewniać 

integrację danych modułów dziedzinowych z danymi działek i numerów 

porządkowych budynków.  

2. Powiązanie danych w Rejestrach i Ewidencjach Systemu z danymi referencyjnymi 

działek i adresów musi zapewniać automatyczne odniesienie przestrzenne tych 

danych, zapewniające ich podgląd na Mapie.  

3. Powiązanie danych w modułach dziedzinowych z danymi referencyjnymi działek 

musi być możliwe poprzez: 

a. wybór działek z listy,  

b. wybór działek z pliku tekstowego zawierającego numery ewidencyjne działek,  

c. wybór działek z mapy, dla dowolnie wskazanych obszarów na mapie, 

d. wybór działek z mapy, dla obszarów wczytanych z plików SHP. 

4. Powiązanie danych w Rejestrach i Ewidencjach Systemu z danymi referencyjnymi 

numerów porządkowych budynków musi być możliwe poprzez: 

a. wybór adresów z listy,  

b. wybór adresów z pliku tekstowego zawierającego numery adresowe,  

c. wybór adresów z mapy, dla dowolnie wskazanych obszarów na mapie, 

d. wybór adresów z mapy, dla obszarów wczytanych z plików SHP. 
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5. Aktualizacja danych EGiB i EMUiA nie może powodować zmiany powiązań danych 

Rejestrów i Ewidencji z danymi działek i adresów.  

6. System musi zapewniać odniesienie przestrzenne danych w modułach 

dziedzinowych do punktów, linii, obszarów wskazanych na mapie.  

5.1.3 OBSŁUGA DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW 

1. System musi umożliwiać załączanie dokumentów: 

a. stanowiących podstawy wpisów w modułach dziedzinowych,  

b. generowanych w modułach dziedzinowych w ramach obsługiwanych przez nie 

procesów/spraw, takich jak: wypisy i wyrysy z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, decyzje o zajęciu pasa drogowego, itp.  

c. innych dokumentów związanych z obsługiwanymi przez Moduły dziedzinowe 

procesami/sprawami, takich jak: wnioski, pisma, itp.  

d. dowolnych obiektów przestrzennych określonych na mapie.  

2. Metadane dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami instrukcji kancelaryjnej.  

3. Moduły dziedzinowe w ramach których obsługiwane są procesy/sprawy, muszą 

zapewniać numerację dokumentów, w dwóch trybach: 

a. manualnym, w którym wymagane jest podanie numeru dokumentu,  

b. automatycznym, w którym numer dokumentu nadawany jest automatycznie.  

4. System musi zapewniać geolokalizację dokumentów procesowanych w 

poszczególnych modułach dziedzinowych, w stosunku do: 

a. działek ewidencyjnych,  

b. numerów porządkowych budynków,  

5. Musi istnieć możliwość określania geolokalizacji dokumentów do działek 

ewidencyjnych i numerów porządkowych budynków poprzez określenie obszaru na 

mapie.  

6. Geolokalizcje dokumentów muszą posiadać charakter zapisów historycznych. 

Późniejsza zmiana działki lub adresu nie może powodować utraty pierwotnej 

geolokalizacji. 

7. Musi istnieć możliwość: 

a. przeglądania dokumentów związanych z danym modułem dziedzinowym,  

b. przeglądania dokumentów z poziomu centralnego. 

8. System musi umożliwiać przeglądanie dokumentów według dowolnych 

metadanych dokumentów, ich geolokalizacji  a także z uwzględnieniem filtru 

przestrzennego określonego na mapie.  

9. Musi istnieć możliwość sortowania dokumentów według numerów działek 

ewidencyjnych lub numerów porządkowych budynków.  
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10. Musi istnieć musi możliwość poglądu wszystkich dokumentów związanych z działką 

ewidencyjną lub numerem porządkowym budynku.  

11. Musi istnieć możliwość archiwizowania skanów dokumentów w formatach: *.docx, 

*.pdf, *.tif, *.jpg, *.png. 

12. Musi istnieć możliwość podglądu zarchiwizowanych dokumentów. 

13. Musi istnieć możliwość dodawania dowolnych załączników związanych z 

obsługiwanymi przez moduły dziedzinowe procesami/sprawami takich jak zdjęcia, 

dokumenty graficzne, dokumentacje projektowe itp. 

14. System musi zapewniać dodawanie załączników zapisanych w formatach: *.docx, 

*.pdf, *.tif, *.jpg, *.png, *.GeoTiff, *. DXF, *.SHP. 

15. Musi istnieć możliwość podglądu załączników. 

16. Musi istnieć możliwość podglądu na mapie załączników w formatach *.GeoTIFF, 

*.DXF.  

5.2 MODUŁY PODSYSTEMU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - GN 

5.2.1 EWIDENCJA MIENIA - EM 

1. Moduł EM musi umożliwiać prowadzenie: 

a. zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

b. gminnych zasobów nieruchomości, 

c. powiatowych zasobów nieruchomości, 

d. nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, 

e. sporządzania planów wykorzystania zasobu, 

f. naliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, 

g. ewidencji nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością gmin, lecz co 

do których nie zostały wydane ostateczne decyzje potwierdzające nabycie 

własności, 

h. ewidencjonowania budynków i lokali, 

i. naliczanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.  

2. Moduł EM musi umożliwiać obsługę mienia w zakresie: 

a. ewidencjonowania nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, które 

obejmuje w szczególności: 

i.oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości, 

ii.powierzchnie nieruchomości, 

iii.wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie praw do nieruchomości w 

przypadku braku księgi wieczystej, 
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b. ewidencjonowania wartości środka trwałego, numeru inwentarzowego oraz 

informacji o wartości z operatu szacunkowego, 

c. opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, 

d. wymiarowanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. 

3. Moduł EM musi umożliwiać przechowywanie następujących danych 

przedmiotowych działek: 

a. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości, 

b. w przypadku braku księgi wieczystej wskazanie dokumentu potwierdzającego 

posiadanie praw do nieruchomości, 

c. wielkości udziałów własności oraz innych form prawnych władania 

nieruchomością, 

d. adres (położenie), 

e. powierzchnie nieruchomości ze wskazaniem klasoużytków, 

f. wartość środka trwałego, 

g. numeru inwentarzowego, 

h. wartości nieruchomości z operatu szacunkowego, 

i. wskazanie daty przyjęcia do zasobu, 

j. wskazanie kategorii drogi publicznej oraz jej numeru, 

k. informacji o wpisaniu do rejestru zabytków wraz z numerem w rejestrze lub 

numeru karty w wykazie nieruchomości do objęcia ochroną konserwatorską, 

l. rodzaje uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, 

m. obiekty fizjograficzne, 

n. wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego, 

o. przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

4. Moduł EM musi umożliwiać przechowywanie danych pochodzących z księgi 

wieczystej w zakresie: 

a. oznaczenia numeru księgi wieczystej, 

b. daty odpisu, 

c. ujawnionego obszaru, 

d. treści działów I, II, III i IV, 

e. możliwość szukania po danych w księdze wieczystej. 

5. Moduł EM musi umożliwiać przechowywanie następujących danych budynków: 

a. adres, 
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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. Moduł EM 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. Moduł EM musi umożliwiać prowadzenie zintegrowanych z ewidencją mienia 

rejestrów: 

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. Moduł EM musi umożliwiać prowadzenie ewidencji mienia, niezależnie od zmian w 

EGiB. 

9. System musi przechowywać historię przetwarzanych danych, w zakresie: 

a. danych przedmiotowych,  

b. danych podmiotowych,  

c. wielkości i rodzaju udziałów w działkach,  

d. kart opłat.  

10. Moduł EM musi pozwalać na prezentację ewidencji mienia na dowolną datę w 

przeszłości z uwzględnieniem filtra przestrzennego (zaznaczenia obszaru na mapie). 

11. 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), 
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b. automatyczne naliczanie opłat na podstawie danych z ewidencji mienia, 

c. automatyczna aktualizacja 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. 

12. Moduł EM musi umożliwiać generowanie:  

a. raportów do formtu *.pdf, *.xls i *.docx,  

b. raportów szczegółowych i ogólnych obrazujących stan nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu nieruchomości: Skarbu Państwa, 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. dokumentów (takich jak: zawiadomienie o opłacie, wezwanie do zapłaty, 

wypowiedzenie opłaty ), 

f. raportów i zestawień dla działu księgowego lub organu nadrzędnego 

obejmujących m. in. przychody z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały 

zarząd. 

g. raportów interaktywnych utworzonych przez użytkownika systemu na potrzeby 

gospodarowania zasobami nieruchomości oraz możliwość ich zapisu na dysku w 

postaci plików csv (*.xml) i *.html. 

13. Moduł EM musi umożliwiać analizę spójności danych EGiB oraz danych ewidencji 

mienia, z informacją dotyczącą zakresu różnic danych przedmiotowych i 

podmiotowych, wraz z możliwością automatycznej aktualizacji tych zmian przez 

operatora, w zakresie ewidencji mienia i kart opłat. 

14. Moduł EM musi zapewniać integrację z EGiB w zakresie: 

a. określania danych przedmiotowych i podmiotowych mienia, 

b. kontroli spójności ewidencji mienia z ewidencją gruntów i budynków, 

c. automatycznej aktualizacji danych przedmiotowych i podmiotowych mienia na 

podstawie zmian w danych EGiB, 

d. automatycznej aktualizacji kart opłat na podstawie zmian danych w EGiB. 
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15. Moduł EM musi zapewniać integrację z EMUA  w zakresie określania adresów 

nieruchomości. 

16. Moduł EM musi zapewniać integrację z RMPZP w zakresie: 

a. określenia funkcji planistycznych danych nieruchomości, 

b. dostępu do szczegółowych danych planistycznych dotyczących nieruchomości, 

c. możliwości wyszukiwania nieruchomości z uwzględnieniem funkcji 

planistycznych (np. działki,  których jedynym właścicielem jest gmina 

przeznaczonych w miejscowym planie pod usługi). 

17. Moduł EM musi zapewniać integrację z EZ w zakresie: 

a. powiązania danych dotyczących nieruchomości z EZ. 

5.2.2 REJESTR OFERT INWESTYCYJNYCH - ROI 

1. Moduł ROI 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, 

d. umożliwić przegląd historii nieruchomości ujętych w wykazach i ogłoszeniach o 

przetargu. 

2. Moduł ROI musi umożliwiać tworzenie przetargów przez bezpośrednie przejęcie 

nieruchomości z wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz 

dodawanie nieruchomości z ewidencji nieruchomości.  

3. Moduł ROI 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. 

4. Moduł ROI 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. 
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5. Moduł ROI musi umożliwiać tworzenie grup nieruchomości, będących przedmiotem 

sprzedaży w przetargach. 

6. Moduł ROI musi umożliwiać tworzenie ofert inwestycyjnych z wykorzystaniem 

szablonów wspomagających tworzenie nowych pozycji. 

7. Moduł ROI musi zapewniać integrację z ewidencją  mienia, w zakresie określania 

nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. 

5.2.3 EWIDENCJA ZABYTKÓW - EZ 

1. Moduł EZ musi umożliwiać określenie lokalizacji przestrzennej zabytku na 

podstawie danych EGiB lub na podstawie dowolnych obszarów zaznaczonych na 

mapie. 

2. Moduł EZ musi przechowywać informacje o zabytkach nieruchomych i 

archeologicznych.  

3. Moduł EZ musi umożliwiać przechowywanie pism i danych dotyczących inspekcji 

danego zabytku.  

4. Moduł EZ musi umożliwiać przechowywanie dowolnych załączników dotyczących 

zabytku. 

5. Moduł EZ musi umożliwiać dodawanie dokumentacji fotograficznej do zabytku, 

wraz z możliwością podglądu tych zdjęć z poziomu mapy oraz ustawienia zdjęcia 

głównego na karcie zabytku. 

6. Moduł EZ musi umożliwiać tworzenie zespołów zabytków wraz z jego lokalizacją 

przestrzenną. 

7. Moduł EZ musi umożliwić filtrowanie zabytków wg formy ochrony, rodzaju oraz z 

wykorzystaniem filtra przestrzennego. 

8. Na podstawie zgromadzonych danych, moduł EZ musi pozwalać na generowanie 

następujących raportów: 

a. karta ewidencyjna zabytku wpisanego do  rejestru zabytków wraz z 

załącznikami: 

i.opis zabytku, 

ii.historia zabytku, 

iii.stan zachowania, 

iv.akta archiwalne, 

v.adnotacje o inspekcjach, 

vi.istniejące zagrożenia i postulaty konserwatorskie, 

vii.bibliografia, 

viii.źródła ikonograficzne, 

ix.uwagi, 

x.fotografie/szkice, 
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xi.lokalizacja zabytku na mapie. 

b. karta ewidencyjna zabytku niewpisanego do rejestru zabytków, 

c. karta adresowa zabytku nieruchomego. 

9. Moduł EZ musi zapewniać integrację z EMUA w zakresie: 

a. określania numerów adresowych zabytków, 

b. wyszukiwania zabytków poprzez podanie numeru adresowego. 

10.  Zapewniać integracje z EGiB w zakresie:  

a. określania lokalizacji przestrzennej zabytku poprzez wybór działek 

ewidencyjnych, budynków, 

b. wyszukiwanie zabytków poprzez podanie numeru działki ewidencyjnej,  

c. dostępu do danych EGiB związanych z danym zabytkiem. 

5.3 MODUŁY PODSYSTEMU KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO - 

KŁP 

5.3.1 REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO - RMPZP 

1. Moduł RMPZP musi zapewniać prowadzenie rejestru miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (opisowego i graficznego) zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawnymi określonymi w rozdziale 4.1.  

2. Moduł RMPZP musi umożliwiać prowadzenie rejestru miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących, nieobowiązujących, 

uchylonych, projektowanych a także zmian do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz ich prezentację w postaci mapy 

tematycznej. 

3. Moduł RMPZP musi umożliwiać rejestrowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie: 

a. rejestracji planów miejscowych, w tym: 

i.zakresu przestrzennego planu miejscowego,  

ii.atrybutów opisowych planu miejscowego, takich jak: 

- dane teryt, 

- status planu (uchwalony, obowiązujący, nie obowiązujący, uchylony, 

projektowany), 

- nazwa planu, 

- inicjał planu, 

- obszar sporządzenia i jego powierzchnia,  
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- data przystąpienia do sporządzenia, 

- numer uchwały o przystąpieniu, 

- data uchwalenia, 

- data uchylenia, 

- wykonawca,  

- projektant,  

- skala opracowania, 

iii.tekstu uchwały w postaci pliku *.pdf, xml, 

iv.załącznika graficznego do tekstu uchwały, w postaci pliku rastrowego z 

georeferencją lub pliku w formacie *.dxf. - wymagane jest automatyczne 

odniesie przestrzenne rejestrowanych plików do mapy,  

b. rejestracji przeznaczeń terenów, w tym: 

i.zakresu przestrzennego terenów, 

ii.ich symbolu literowego oraz numeru (oznaczenia na mapie),  

iii.atrybutów funkcji głównych i funkcji towarzyszących przeznaczenia 

terenów  oraz ich opisów zgodnych z treścią uchwały. 

4. Moduł RMPZP musi pozwalać na automatyczne odniesienie granic planów, 

terenów do granic działek ewidencyjnych, tak aby zapewnić spójność przebiegu 

tych granic z granicami działek ewidencyjnych.  

5. Moduł RMPZP musi zapewnić automatyczne powiązanie tekstu uchwały w 

formacie xml, z odpowiednimi obiektami (planem, terenami), tak aby możliwe było 

automatyczne generowanie dokumentów planistycznych.  

6. Moduł RMPZP musi zapewniać przeszukiwanie kontekstowe tekstu uchwały 

poprzez podanie dowolnej frazy. 

7. Z poziomu tekstu uchwały, moduł RMPZP musi zapewnić lokalizację tekstu uchwały 

na mapie w sytuacji, gdy tekst ten jest powiązany z planem lub terenami. 

8. Moduł RMPZP musi zapewniać prezentację załącznika graficznego (podgląd pliku 

załącznika graficznego, jego pomniejszanie, powiększanie, przesuwanie itp.), bez 

możliwości pobierania załącznika na stanowisko komputerowe. 

9. Moduł RMPZP 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. 

10. Moduł RMPZP musi zapewnić dostęp do szczegółowych ustaleń planistycznych dla 

danego terenu,  związanego z nią tekstu uchwały i załącznika graficznego.  
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11. Moduł RMPZP 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. 

12. Moduł RMPZP 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 terenu posiadają zgodnie z 

treścią uchwały). 

13. Moduł RMPZP musi pozwalać na wyszukiwanie ustaleń planistycznych dla 

dowolnych obszarach określonych na mapie, wraz z prezentacją powierzchni 

terenów planistycznych znajdujących się w tym obszarze.  

14. Moduł RMPZP musi pozwalać na wyszukiwanie ustaleń planistycznych dla działek 

ewidencyjnych (wymagana jest możliwość wyszukiwania działek ewidencyjnych 

według atrybutów przedmiotowych i podmiotowych) oraz dla dowolnego obszaru 

wskazanego na mapie. 

15. Dla wyszukanych ustaleń planistycznych moduł RMPZP musi pozwalać na 

prezentację ustaleń planistycznych w działkach ewidencyjnych, wraz z 

zapewnieniem pełnego dostępu do danych EGiB oraz do pełnych danych rejestru 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla każdej działki Moduł 

RMPZP musi prezentować informacje o znajdujących się w niej jednostkach 

terenowych, wraz z ich powierzchnią w danej działce. 

16. Dla wyszukanych ustaleń planistycznych, Moduł RMPZP musi zapewnić 

automatyczne generowanie następujących rodzajów dokumentów: 

a. wypisów,  

b. wyrysów,  

c. wypisów i wyrysów,  

d. zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

17. Moduł RMPZP musi zapewniać generowanie wypisów, z wykorzystaniem danych 

zawartych plikach XML, z zachowaniem formatowania tekstu zgodnie z treścią 

uchwały.  

18. Moduł RMPZP musi zapewnić prowadzenie rejestru wydanych dokumentów, w 

tym: 

a. informacji o interesancie,  
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b. informacji o działkach ewidencyjnych z EGiB oraz adresach z EMUA, 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, 

i. pliku *.pdf wydanego dokumentu. 

19. Moduł RMPZP musi zapewniać rejestrację zmian w planach miejscowych, z 

uwzględnieniem przechowywania pełnej historii tych zmian, zarówno w kontekście 

przestrzennym (mapa historyczna planów miejscowych na dowolny dzień w 

przeszłości) jak i w kontekście zintegrowanych z nimi opisowych zmian w tekście 

uchwały (dostęp do historycznych ustaleń planistycznych tekstu uchwały). 

20. Moduł RMPZP musi umożliwiać prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie i 

zmianę dokumentów planistycznych, zintegrowanego z rejestrem miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

21. Moduł RMPZP musi zapewnić prowadzenie rejestru decyzji lokalizacyjnych, w tym: 

a. decyzji lokalizacyjnych celu publicznego,  

b. decyzji o warunkach zabudowy.  

22. Moduł RMPZP musi zapewnić generowanie wymaganych prawem raportów, w 

tym: 

a. raport z rejestru decyzji  warunków zabudowy,  

b. raport z rejestry decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

23. Moduł RMPZP musi pozwolić na wyszukiwanie wydanych decyzji lokalizacyjnych, 

według: 

a. atrybutów działki, 

b. atrybutów adresu, 

c. atrybutów inwestora, 

d. atrybutów wniosku (numer, data złożenia wniosku), 

e. atrybutów decyzji (numer, data wydania decyzji), 

f. atrybutów sprawy (znak sprawy, kod RWA, numer, rok, data wszczęcia, data 

załatwienia), 

g. daty wpisu do rejestru, 

h. znaczenia decyzji (powiatowe, gminne, krajowe), 

i. rodzaju zabudowy (mieszkaniowa  jednorodzinna, wielorodzinna itp.) 

j. dowolnego obszaru wskazanego na mapie. 
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24. Moduł RMPZP musi posiadać funkcjonalność pozwalająca o określenie średniego 

wskaźnika powierzchni zabudowy dla analizowanego obszaru wydawanej decyzji 

lokalizacyjnej.  

25. Metadane wniosków, decyzji i spraw muszą być zgodne z instrukcją kancelaryjną. 

26. Moduł RMPZP musi pozwalać na dodawanie dowolnych załączników związanych z 

wnioskiem lub decyzją lokalizacyjną. 

27. Moduł RMPZP musi zapewniać automatyczne określanie danych interesanta na 

podstawie danych EGiB, dotyczących działek, których dotyczy dana decyzja 

lokalizacyjna. 

28. Moduł RMPZP musi zapewniać automatyczne określanie danych adresowych  na 

podstawie działek ewidencyjnych, których dotyczy decyzja lokalizacyjna.  

29. Moduł RMPZP musi zapewniać dostęp do informacji, czy dla danej decyzji 

lokalizacyjnej wydano pozwolenie na budowę. 

30. Z poziomu rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Moduł 

RMPZP 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. 

31. Pozyskanie danych do modułu RMPZP musi być zrealizowane zgodnie z zakresem 

opisanym w podrozdziale 5.8.1. 

32. Moduł RMPZP  musi zapewniać integrację z EGiB, w zakresie: 

a. dostępu do danych EGiB, znajdujących się w obszarze planu/terenu 

planistycznego, 

b. wyszukiwania ustaleń planistycznych na podstawie danych EGiB, 

c. generowania dokumentów z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla działek ewidencyjnych, 

d. odniesienia przestrzennego decyzji lokalizacyjnych do działek ewidencyjnych, 

e. dostępu do danych EGiB powiązanych z decyzją lokalizacyjną,  

f. wyszukiwania decyzji lokalizacyjnych poprzez podanie działek ewidencyjnych. 

33. Moduł RMPZP  musi zapewniać integrację z EMUA, w zakresie: 

a. dostępu do danych EMUA, znajdujących się w obszarze planu/terenu 

planistycznego, 

b. odniesienia przestrzennego decyzji lokalizacyjnych do numerów adresowych, 

c. wyszukiwania decyzji lokalizacyjnych poprzez podanie numerów adresowych. 

34. Moduł RMPZP  musi zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie: 

a. określania podmiotów, którym wydawane są dokumenty planistyczne, 

b. określania podmiotów będących stroną decyzji lokalizacyjnych. 
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5.3.2 REJESTR POZWOLEŃ I ZGŁOSZEŃ ZAMIARU BUDOWY/ROZBUDOWY - 

RPZZB 

1. Moduł RPZZB musi zapewnić prowadzenie rejestru: 

a. pozwoleń na budowę, przebudowę, 

b. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych i ich części, 

c. pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,  

d. zgłoszeń zamiaru budowy, 

e. zgłoszeń zamiaru rozbiórki,  

f. rejestru dzienników budowy. 

2. Moduł RPZZB musi zapewniać odniesienie przestrzenne danych rejestru do: 

a. działek ewidencyjnych z bazy danych EGiB, z możliwością podania bufora, 

b. numerów adresowych, z bazy danych EMUA, 

c. dowolnych zakresów przestrzennych, w takim przypadku Moduł RPZZB musi 

pozwalać na automatyczne określenie działek ewidencyjnych dla zadanego 

zakresu przestrzennego. 

3. Moduł RPZZB musi pozwalać na przechowywanie informacji dotyczącej: 

a. rodzaju zamierzenia budowlanego,  

b. informacji o odwołaniu, 

c. numeru decyzji w trybie odwołania.  

4. Moduł RPZZB musi zapewnić generowanie wymaganych prawem raportów, w tym: 

a. raport z rejestru wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę, 

b. raport z rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, 

c. raport statystyczny B05,  

d. raport statystyczny B06. 

5. Moduł RPZZB musi pozwolić na wyszukiwanie wydanych decyzji, według: 

a. atrybutów działki, 

b. atrybutów adresu, 

c. atrybutów inwestora, 

d. atrybutów wniosku (numer, data złożenia wniosku), 

e. atrybutów decyzji (numer, data wydania decyzji), 

f. atrybutów sprawy (znak sprawy, kod RWA, numer, rok, data wszczęcia, data 

załatwienia), 

g. daty wpisu do rejestru, 

h. dowolnego obszaru wskazanego na mapie. 

6. Przeglądanie wyszukanych danych musi być możliwe według punktów adresowych 

lub też według numerów  działek ewidencyjnych. 
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7. Metadane wniosków, decyzji i spraw muszą być zgodne z instrukcją kancelaryjną. 

8. Moduł RPZZB musi pozwalać na dodawanie dowolnych załączników związanych z 

wnioskiem lub decyzją. 

9. Moduł RPZZB musi zapewniać automatyczne określanie danych interesanta na 

podstawie danych EGiB, dotyczących działek, których dotyczy dane pozwolenie. 

10. Moduł RPZZB musi zapewniać automatyczne określanie danych adresowych na 

podstawie danych EGiB, dotyczących działek, których dotyczy dane pozwolenie. 

11. Moduł RPZZB musi pozwalać na powiązanie pozwolenia na budowę z decyzją 

lokalizacyjna pochodząca z rejestru decyzji lokalizacyjnych.  

12. Moduł RPZZB musi zapewniać integrację z EGiB, w zakresie: 

a. odniesienia przestrzennego decyzji budowlanych do działek ewidencyjnych, 

b. dostępu do danych EGiB, powiązanych z decyzjami budowlanymi,  

c. wyszukiwania decyzji budowlanych  dla działek ewidencyjnych,  

d. automatycznego sprawdzania czy wnioskodawca jest ich właścicielem 

nieruchomości.  

13. Moduł RPZZB musi zapewniać integrację z EMUA, w zakresie: 

a. odniesienia przestrzennego decyzji budowlanych do numerów adresowych,  

b. wyszukiwania decyzji budowlanych dla numerów adresowych. 

14. Moduł RPZZB musi integrację z rejestrem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, w zakresie dostępu do szczegółowych danych rejestru.  

15. Moduł RPZZB musi integrację z rejestrem interesantów, w zakresie określania 

podmiotów będących stroną decyzji.  

5.3.3 REJESTR DEZYCJI LOKALIZACYJNYCH - RDL 

1. Moduł RDL musi pozwalać na prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, wymaganych Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 

r. Nr 6, poz. 41). 

2. Moduł RDL powinien zapewnić prowadzenie rejestru pozwoleń dotyczących 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla każdej gminy w następującym 

zakresie: 

a. rodzaj inwestycji, 

b. warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, 

c. linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej 

skali. 
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3. Dokument decyzji musi zostać opisany atrybutami niezbędnymi do 

automatycznego wygenerowania raportu, o którym mowa w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o 

warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1385) oraz zgodnymi z 

zakresem raportu GUS PZP-1. 

4. Moduł RDL musi umożliwiać odniesieniem przestrzenne w stosunku do działek 

ewidencyjnych (o którym mowa w podrozdziale: Wymagania ogólne podsystemów 

dziedzinowych). 

5. Moduł RDL musi umożliwiać automatyczne generowanie formularza raportu GUS 

PZP-1 z wypełnionymi informacjami w dziale 6. 

6. Moduł RDL umożliwi obliczanie wskaźnika urbanistycznego „intensywność 

zabudowy” (licznego od powierzchni zabudowy oraz powierzchni ogólnej 

zabudowy). 

7. Moduł RDL powinien posiadać integrację z:  

a. EGIB w zakresie odniesienia przestrzennego decyzji do działek ewidencyjnych,  

b. EMUA w zakresie odniesienia przestrzennego decyzji do numerów 

porządkowych budynków, 

c. RPZB w zakresie powiazania z decyzją o pozwoleniu na budowę 

d. RI w zakresie określania podmiotów będących stroną decyzji. 

5.4 MODUŁY PODSYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ 

- ZID 

5.4.1 EWIDENCJA DRÓG, OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO - EDO 

SYSTEM REFERENCYJNY 

1. Moduł EDO musi zapewnić lokalizację zdarzeń drogowych w ramach systemu 

referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach 

międzywęzłowych. 

2. Określenie lokalizacji danego zdarzenia drogowego w systemie referencyjnym musi 

zachodzić automatycznie, na podstawie relacji przestrzennej zdarzenia drogowego 

w stosunku do systemu referencyjnego. 

3.  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, 
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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...; 

4.  Punkty referencyjne będą posiadać następujące, edytowalne, atrybuty: 

a. numer sektora, 

b. numer punktu w sektorze, 

c. współrzędne X i Y oraz ich pochodzenie; 

d. Informację o stabilizacji, 

e. Informację o funkcji w sieci referencyjnej (pomocniczy, główny).  

5. Do każdego punktu musi istnieć 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.  Moduł EDO będzie umożliwiał tworzenie i edycję systemu referencyjnego, w 

zakresie zmian: 

a. korekta geometrii osi odcinka, 

b. dodanie nowego odcinka, 

c. dodanie nowego punktu, 

d. korekta długości odcinka, 

e. atrybutów opisowych, 

f. kierunku przebiegu odcinka. 
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8.  Moduł EDO zapewni narzędzia do 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, jeden 

odcinek referencyjny może posiadać kilka nazw ulic,   

d. każdy punkt referencyjny referuje do n-odcinków i n- dróg które przez niego 

przebiegają, każdy punkt referencyjny posiada przypisanych n-kilometraży w 

tym jeden główny itp. 

9.  Moduł EDO 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). 

10. Moduł EDO musi pozwolić na określenie pasów drogowych drogi, zgodnych z 

faktycznym przebiegiem infrastruktury drogowej w terenie. 

11. Moduł EDO musi pozwolić na automatyczne wykrywanie konfliktów pomiędzy 

stanem ewidencyjnym pasa drogowego a jego stanem pasa drogowego, 

związanego z faktycznym przebiegiem infrastruktury drogowej w terenie. Moduł 

musi pozwolić na raportowanie tych konfliktów wraz z ich powierzchniami w 

podziale na: 

a. numery dróg,  

b. kategorie dróg.  

12. Moduł EDO musi zapewnić prowadzenie ewidencji dróg w zakresie: 

a. Książki drogi, 

b. Dziennika objazdów, 

c. Mapy techniczno-eksploatacyjnej. 
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13. Moduł EDO musi pozwalać na prowadzenie bazy danych zdarzeń drogowych w 

tym: 

a. infrastruktury drogowej, 

b. oznakowania poziomego i pionowego, 

c. sygnalizacji świetlnej,  

d. bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

14. Moduł EDO musi pozwalać na prowadzenie bazy danych zdarzeń drogowych w 

ujęciu historycznym, tak aby możliwe było ich przeszukiwania oraz wizualizacja na 

mapie na dowolny dzień w przeszłości.  

15. Moduł EDO musi przechowywać historię przetwarzania danych o zdarzeniach 

drogowych wraz z informacją o użytkowniku, który dokonał ich edycji, dacie edycji 

zdarzenia drogowego. 

16. Moduł EDO musi umożliwiać wyświetlenie mapy zdarzeń drogowych na dowolny 

moment w przeszłości (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda).. 

17. Moduł EDO 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. 

18. Moduł EDO musi zapewnić lokalizację zdarzeń drogowych w ramach systemu 

referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach 

międzywęzłowych. 

19. Określenie lokalizacji danego zdarzenia drogowego w systemie referencyjnym musi 

zachodzić automatycznie, na podstawie relacji przestrzennej zdarzenia drogowego 

w stosunku do systemu referencyjnego. 

20. Moduł EDO 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). 

21. Moduł EDO musi zapewniać automatyczne wyliczanie powierzchni i długości 

zdarzeń drogowych, z uwzględnieniem enklaw. 

22. Moduł EDO musi umożliwiać edycję zdarzeń drogowych z wykorzystaniem 

przeglądarki internetowej. Podczas edycji musi  być zapewniona następująca 

funkcjonalność: 
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a. snapowanie do wybranych warstw infrastruktury drogowej lub innych, 

stanowiących źródło pozyskania geometrii zdarzeń, 

b. możliwość tworzenia obiektów na podstawie źródeł (podkładów) w postaci: 

i.plików rastrowych posiadających georeferencję, 

ii.współrzędnych X,Y punktów załamań linii, zasilanych w postaci plików txt, 

iii.wyników pomiarów bezpośrednich z terenu, wykonanych przy użyciu metody 

pomiarów ortogonalnych (bieżąca, domiar), 

iv.ortofotoampy, 

v.map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z geoportalu 

krajowego. 

23. Moduł EDO musi umożliwiać wyszukiwanie zdarzeń drogowych, poprzez: 

a. określenie daty historycznej,  

b. określenie kilometraża początkowego i końcowego drogi wraz z możliwością 

wskazania na mapie, 

c. określenie piekatażu początkowego i końcowego odcinka referencyjnego wraz z 

możliwością wskazania na mapie, 

d. 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. 

24. Moduł EDO musi zapewniać wykonywanie podstawowych operacji na wyszukanych 

zdarzeniach drogowych, takich jak: 

a. grupowanie według dowolnego atrybutu, 

b. sumowanie z uwzględnieniem grupowania, 

c. filtrowanie według wybranego atrybutu, 

d. generowanie wykresów liniowych i kołowych, prezentujących dane spełniające 

zadane kryteria. 

25. Integrację z ewidencją oznakowania pionowego i poziomego w zakresie: 

a. pozyskania informacji o stałej i tymczasowej organizacji ruchu, 

b. pozyskania informacji o znakach drogowych, barierach, ekranach i urządzeniach 

bezpieczeństwa ruchu  w celu prowadzenia  “Książki Drogi”. 

26. Moduł EOD musi być wyposażony w aplikację klienta pełniącą rolę przeglądarki 

fotorejestracji działającą w przeglądarce internetowej, zapewniająca przeglądanie 

zdjęć sekwencyjnych pochodzących ze skaningu mobilnego, która musi: 



 

Opis przedmiotu zamówienia - projekt ZSIPPK  | Strona 86 

a. zapewniać przeglądanie wysokorozdzielczej fotorejestracji sferycznej.  

b. uruchamiać się poprzez wskazanie na mapie lokalizacji. 

c. wyświetlać aktualną pozycję zdjęcia w odniesieniu do sieci referencyjnej (nr 

drogi, kilometraż, nr odcinka referencyjnego, pikietaż, nazwa ulicy, 

współrzędne). 

d. umożliwiać dokonywanie pomiarów bezpośrednio na zdjęciu sferycznym 

(wymagane pomiary to: pomiar współrzędnych dla wskazanego punktu, pomiar 

długości, pomiar powierzchni, pomiar wysokości).  

e. posiadać przyciski nawigacji na drodze (przycisk „krok do przodu”, „krok do 

tyłu”, „odtwarzaj”, „pauza”, „stop”).  

f. być związana z dynamicznym podglądem położenia lokalizacji zdjęcia na mapie.  

g. Marker lokalizacji na Mapie musi graficznie przedstawiać kąt rozwarcia stożka 

obserwacji oraz kierunek obserwacji w zależności od zoomu na zdjęciu oraz 

azymutu obserwacji w przeglądarce fotorejestracji.  

h. Przeglądarka Fotorejestracji musi odświeżać lokalizację zdjęcia poprzez 

przeniesienia markera lokalizacji na mapie metodą „drag and drop”, na inny 

odcinek referencyjny drogi.  

i. Nawigacja w Przeglądarce Fotorejestracji musi umożliwiać automatyczne 

przesuwanie mapy, tak aby  marker lokalizacji był zawsze widoczny w centrum 

mapy.  

j. Użytkownik w trakcie przeglądania zdjęcia musi mieć możliwość podłączenia na 

zdjęciu warstw mapy, wskazanych w legendzie Mapy. 

k. Przeglądarka Fotorejestracji musi mieć możliwość wyświetlenia zdjęć z różnych 

lub z tej samej lokalizacji poprzez uruchomienie dodatkowych okien z widokiem 

zdjęcia. Uruchomienie odtwarzania filmu w jednym oknie musi uruchamiać 

odtwarzanie filmu w pozostałych.  

l. Przeglądarka Fotorejestracji musi zapewniać precyzyjny pomiar z 

wykorzystaniem wcięć liniowych, gdzie wskazanie mierzonego obiektu odbywa 

się na dwóch zdjęciach.  

27. Pozyskanie danych do modułu EDO musi być zrealizowane zgodnie z zakresem 

opisanym w podrozdziale 5.9. 

28. Moduł EOD musi zapewniać Integrację z EMUA w zakresie określania nazw ulic 

odcinków referencyjnych. 

29. Moduł EOD musi zapewniać integrację z EGiB w zakresie: 

a. określenia działek ewidencyjnych, stanowiących pas ewidencyjny drogi, 

b. kontroli spójności przebiegu pasów drogowych  z granicami pasów 

ewidencyjnych drogi (działek ewidencyjnych) i wykrywania ewentualnych 

konfliktów. 
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30. Moduł EOD musi umożliwiać automatyczne obliczanie kilometrażu i pikietażu sieci 

referencyjnej związanego z wprowadzeniem lub zmianą geometrii odcinka 

referencyjnego, dodania nowego odcinka, usunięcia istniejącego odcinka. 

31. Moduł EOD musi umożliwiać prezentację na mapie znaczników w postaci symbolu 

km i hm przyjętych w nomenklaturze projektowej dla dróg. 

32. Moduł EOD musi umożliwić definiowanie nazw ulic w ciągach dróg i odcinków 

referencyjnych w odniesieniu do ewidencji miejscowości, ulic i adresów, przy czym 

wymagane jest, aby jeden odcinek referencyjny umożliwiał zadeklarowanie więcej 

niż jednej nazwy ulicy. Moduł EOD powinien również wyświetlać na mapie ciągi ulic 

w zakresie jednego odcinka referencyjnego. Moduł EOD powinien raportować 

zakres kilometrażu i pikietażu obowiązywania danej nazwy ulicy.  

33. Moduł EOD musi zapewniać import danych GML ewidencji miejscowości, ulic i 

adresów dla celów określania nazw ulic odcinków referencyjnych dróg.  

5.4.2 EWIDENCJA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH - EOI 

1. Moduł EOI będzie zapewniał prowadzenie ewidencja obiektów inżynieryjnych w 

dowiązaniu do systemu referencyjnego.  

2.  Ewidencja zawierać będzie 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: 

i.obiektów mostowych, 

ii.tuneli dla tuneli drogowych, 

iii.tuneli dla przejść podziemnych, 

iv.przepustów, 

e. Kartę Obiektu Mostowego. 

3.  Moduł EOI będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji obiektów inżynieryjnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w rozdziale 4.1.  

4.  Moduł EOI musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów mostowych, poprzez podanie: 

a. kilometraża początkowego i końcowego drogi wraz z możliwością wskazania na 

mapie, 

b. piekatażu początkowego i końcowego odcinka referencyjnego wraz z 

możliwością wskazania na mapie. 

5.  Moduł EOI musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów inżynieryjnych, poprzez 

podanie kilometraża początkowego i końcowego obiektu wraz z możliwością 

wskazania na mapie. 
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6.  Moduł EOI musi zapewniać wykonywanie podstawowych operacji na wyszukanych 

obiektach inżynieryjnych, takich jak: 

a. grupowanie według dowolnego atrybutu, 

b. sumowanie z uwzględnieniem grupowania, 

c. filtrowanie według wybranego atrybutu, 

d. generowanie wykresów liniowych i kołowych, prezentujących dane spełniające 

zadane kryteria. 

7.  Moduł EOI musi przechowywać historię przetwarzania danych o obiektach 

inżynieryjnych wraz z informacją o użytkowniku, który dokonał kolejnej zmiany. 

8.  Moduł EOI musi umożliwiać edycję danych z wykorzystaniem przeglądarki 

internetowej. Podczas edycji musi  być zapewniona następująca funkcjonalność: 

a. snapowanie do wybranych warstw infrastruktury drogowej lub innych, 

stanowiących źródło pozyskania geometrii obiektów, 

b. możliwość tworzenia obiektów na podstawie źródeł (podkładów) w postaci: 

i.plików rastrowych posiadających georeferencję, 

ii.współrzędnych X,Y punktów załamań linii, zasilanych w postaci plików txt, 

iii.wyników pomiarów bezpośrednich z terenu, wykonanych przy użyciu metody 

pomiarów ortogonalnych (bieżąca, domiar), 

iv.ortofotoampy, 

v.mapy zasadniczej, 

vi.mapy ewidencyjnej, 

vii.map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z geoportalu 

krajowego. 

9.  Moduł EOI musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów mostowych poprzez 

narysowanie obszaru wyszukiwania na mapie. 

10. Moduł EOI musi zapewniać wykonywanie podstawowych operacji na wyszukanych 

obiektach mostowych, takich jak: 

a. grupowanie według dowolnego atrybutu, 

b. sumowanie z uwzględnieniem grupowania, 

c. filtrowanie według wybranego atrybutu, 

d. generowanie wykresów liniowych i kołowych, prezentujących dane spełniające 

zadane kryteria. 

11. Moduł EOI musi przechowywać historię przetwarzania danych o obiektach 

mostowych wraz z informacją o użytkowniku, który dokonał kolejnej zmiany. 

12. Moduł EOI musi umożliwiać wyświetlenie mapy obiektów mostowych na dowolny 

moment w przeszłości (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda). 
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13. Moduł EOI musi mieć możliwość zdefiniowania przez użytkownika własnych 

raportów i generowania ich w formatach: html, pdf, xls. 

14. Wszystkie dane zgromadzone w systemie i posiadające odniesienie przestrzenne 

muszą być prezentowane na mapie w postaci odpowiednich map tematycznych z 

możliwością wyszukiwania tych danych z poziomu mapy poprzez precyzyjne 

określenie atrybutów wyszukiwanych obiektów lub podanie filtra przestrzennego. 

15. Moduł EOI musi być otwarty na prowadzenie przez gminy, z zachowaniem ich 

kompetencji  i uprawnień. 

16. Moduł EOI musi zintegrowany z EMUA w zakresie określania nazw ulic odcinków 

referencyjnych.. 

17. Moduł EOI musi zintegrowany z systemem referencyjnym w zakresie 

automatycznego określania lokalizacji obiektów inżynieryjnych. 

18. Moduł EOI musi zintegrowany z EGiB w zakresie: 

a. określania danych przedmiotowych i podmiotowych gruntów stanowiących 

drogi, 

b. kontroli spójności przebiegu pasów drogowych  z granicami działek 

ewidencyjnych. 

19. Moduł EOI musi zintegrowany z RIRG w zakresie określania lokalizacji i zakresu 

remontów, oraz pozyskania niezbędnych informacji w celu prowadzenia “Książki 

Obiektu Mostowego”. 

20. Moduł EOI musi zintegrowany z RIRD w zakresie określenia lokalizacji i zakresu 

inwestycji, oraz pozyskania niezbędnych informacji w celu prowadzenia “Książki 

Obiektu Mostowego”. 

5.4.3 EWIDENCJA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO - EZPD 

1. Moduł EZPD musi zapewnić lokalizację zajęć pasa drogowego w odniesieniu do 

systemu referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach 

międzywęzłowych.  

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.  Moduł EZPD 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, 
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d. tzw. pikietaż tj. odległość zdarzenia drogowego od najbliższego punktu 

referencyjnego, wraz z numerem tego punktu i odcinka referencyjnego oraz 

długością zdarzenia. 

4.  Moduł EZPD musi zapewnić obsługę procesu wydawania decyzji o zajęciu pasa 

drogowego w następującym zakresie: 

a. Obsługa wniosków na zajęcie pasa drogowego: 

i.wniosek może zawierać kilka zajęć pasa drogowego, np. roboty drogowe 

prowadzone są w kilku miejscach na danej ulicy, 

ii.moduł musi pozwalać na odniesie przestrzenne zajęcia pasa drogowego do 

zdarzeń drogowych, 

iii.moduł musi pozwalać na weryfikację i ewentualną automatyczną lub manualną 

poprawę danych ilościowych dotyczących deklarowanych we wniosku 

powierzchni i długości zajęć pod poszczególne rodzaje zdarzeń drogowych 

(jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy dzielące itp.) 

b. Obsługa spraw związanych z zajęciem pasa drogowego: 

i.dla jednego wniosku, system musi pozwalać na założenie kilku spraw, zgodnie z 

deklarowanym we wniosku celem zajęcia,  

ii.moduł musi być zgodny z instrukcją kancelaryjną w zakresie numerowania 

wniosków, spraw i decyzji oraz pozwalać na ich automatyczną numerację. 

iii.moduł musi pozwalać na rejestrowanie statusów spraw: w toku, zakończona, 

zakończona nie rozpatrzona, wznowiona, 

iv.moduł musi pozwolić na prezentację zakresu sprawy i jej statusu na mapie. 

c. Obsługa naliczania opłat związanych z zajęciem pasa drogowego: 

i.moduł musi pozwalać na automatyczne rozliczanie zajęcia pasa drogowego z 

wykorzystaniem obszaru zajęcia oraz rodzaju i powierzchni zdarzeń 

drogowych znajdujących się pod zajęciem pasa drogowego, 

ii.moduł musi pozwalać na automatyczne naliczenie opłat na podstawie 

definiowalnych cenników. 

d. Obsługa decyzji na podstawie wprowadzonych wniosków: 

i.decyzje mogą być wydawane na podstawie kilku wniosków, o ile dotyczą one 

tego samego wnioskującego oraz tej samej kategorii drogi, 

ii.dopuszczalne jest wydawanie kilku decyzji do jednego wniosku, np. dla każdego 

zajęcia pasa we wniosku, 

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, 

iv.moduł musi pozwalać na automatyczne generowanie dokumentów decyzji,  
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v.moduł musi posiadać możliwość zdefiniowania szablonów generowanych 

decyzji o zajęciu pasa drogowego, 

vi.moduł musi pozwolić na prezentację zakresu decyzji na mapie. 

5.  Moduł EZPD musi pozwalać na obsługę zajęcia pasa drogowego w zakresie 

minimum następujących informacji: 

a. wniosek, którego dotyczy decyzja (jeżeli została wydana), 

b. sposób zajęcia pasa (stałe lub czasowe), 

c. cel zajęcia (pod reklamę, awaria, prowadzenie robót, umieszczenie w pasie 

drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą itd.), 

d. lokalizację w systemie referencyjnym i zakres przestrzenny na mapie, 

e. powierzchnię zajęcia, 

f. rozliczenie powierzchni na poszczególne elementy pasa drogowego, 

g. datę rozpoczęcia i zakończenia zajęcia, 

h. termin gwarancji, 

i. załączników w formatach: tiff, jpg,doc, xls, dxf.  

6.  Moduł EZPD musi posiadać edytowalne słowniki dotyczące: 

a. cen za poszczególne zajęcia, 

b. rodzajów zajęcia, 

c. celów zajęcia, 

d. rodzajów dokumentów stanowiących załączniki. 

7.  Moduł EZPD 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. wyników pomiarów bezpośrednich z terenu, wykonanych przy użyciu metody 

pomiarów ortogonalnych (bieżąca, domiar), 

d. ortofotoampy, 

e. mapy zasadniczej, 

f. mapy ewidencyjnej, 

g. map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z geoportalu 

krajowego. 

8.  Moduł EZPD musi umożliwiać wyszukiwanie zajęć pasów drogowych, poprzez 

podanie: 

a. kilometraża początkowego i końcowego drogi wraz z możliwością wskazania na 

mapie, 

b. piekatażu początkowego i końcowego odcinka referencyjnego wraz z 

możliwością wskazania na mapie. 
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9. Moduł EZPD musi umożliwiać wyszukiwanie zajęć pasów drogowych poprzez 

podanie obszaru wyszukiwania na mapie, a każda zmiana parametrów  

wyszukiwania, powinna powodować automatyczne uaktualnienie tego raportu. 

10. Moduł EZPD musi zapewniać wykonywanie podstawowych operacji na 

wyszukanych zajęciach pasów drogowych, takich jak: 

a. grupowanie według dowolnego atrybutu, 

b. sumowanie z uwzględnieniem grupowania, 

c. filtrowanie według wybranego atrybutu, 

d. generowanie wykresów liniowych i kołowych, prezentujących dane spełniające 

zadane kryteria. 

11. Moduł EZPD musi mieć możliwość zdefiniowania przez użytkownika własnych 

raportów i generowania ich w formatach: html, pdf, xls. 

12. Wszystkie dane zgromadzone w module i posiadające odniesienie przestrzenne 

muszą być prezentowane na mapie w postaci odpowiednich map tematycznych z 

możliwością wyszukiwania tych danych z poziomu mapy poprzez precyzyjne 

określenie atrybutów wyszukiwanych obiektów lub podanie filtra przestrzennego. 

13. Moduł EZPD musi być otwarty na prowadzenie przez gminy, z zachowaniem ich 

kompetencji  i uprawnień. 

14. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z systemem referencyjnym w zakresie 

określania lokalizacji zajęcia pasa drogowego. 

15. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z EGiB w zakresie kontroli lokalizacji zajęć 

drogi  względem  ewidencji gruntów i budynków. 

16. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z RMPZP w zakresie dostępu do 

szczegółowych danych planistycznych dotyczących dróg. 

17. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z EOI w zakresie lokalizacji zajęć  

dotyczących tych obiektów. 

18. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z EDO w zakresie: 

a. pozyskania informacji o elementach powierzchniowych pasa drogowego, a w 

szczególności o ich rodzaju, nawierzchni, lokalizacji itp., 

b. pozyskania informacji o geometrii drogi jak i poszczególnych jej zdarzeń w celu 

kontroli deklarowanych powierzchni zajęć oraz automatycznego naliczenia 

opłaty. 

19. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z RIRD w zakresie określania lokalizacji, 

zakresu remontów i ich terminów w celu kontrolowania zajęć pasów drogowych. 

20. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z RIRD w zakresie określenia lokalizacji, 

zakresu inwestycji i ich terminów w celu kontrolowania zajęć pasów drogowych. 

21. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z EOD  w zakresie pozyskania informacji o 

lokalizacji punktów oświetleniowych w celu kontrolowania zajęć pasów drogowych. 
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22. Moduł EZPD musi zapewniać integrację z RI, w zakresie określania podmiotów 

(wnioskodawca, inspektorzy nadzoru itp.). 

5.4.4 EWIDENCJA OŚWIETLENIA DRÓG - EOD 

1. Moduł EOD musi zapewniać określenie lokalizacji oświetlenia drogowego w 

systemie referencyjnym, na podstawie relacji przestrzennej oświetlenia w stosunku 

do systemu referencyjnego. 

2. Moduł EOD musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie atrybutów lokalizacji 

oświetlenia 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), 

3. Moduł EOD musi zapewniać możliwość tworzenia obiektów oświetlenia na 

podstawie źródeł (podkładów) w postaci: 

a. plików rastrowych posiadających georeferencję, 

b. współrzędnych X,Y punktów załamań linii, zasilanych w postaci plików txt, 

c. wyników pomiarów bezpośrednich z terenu, wykonanych przy użyciu metody 

pomiarów ortogonalnych (bieżąca, domiar), 

d. ortofotoampy, 

e. map dostępnych w postaci usług np. ortofotomapa pochodząca z geoportalu 

krajowego. 

4. Moduł EOD powinien gromadzić minimum następujące dane: 

a. lokalizację punktu oświetleniowego, 

b. dane techniczne punktu oświetleniowego 

i.typ oprawy, 

ii.moc energetyczna oprawy, 

iii.ilość opraw na słupie, 

iv.typ słupa, 

v.oznaczenie szafy zasilającej, 

c. dane właściciela wraz z informacjami kontaktowymi,  

d. informacje o dokonanych przeglądach i remontach. 

e. informacje o stwierdzonych wadach i usterkach, terminach ich usunięcia, 

f. informacje o gwarancjach. 
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5. Moduł EOD musi umożliwiać wyszukiwanie oświetlenia, poprzez podanie: 

a. kilometraża początkowego i końcowego drogi wraz z możliwością wskazania na 

mapie, 

b. piekatażu początkowego i końcowego odcinka referencyjnego wraz z 

możliwością wskazania na mapie. 

6. Moduł EOD musi być zintegrowany z EGiB, MZ, RMPZP, RI. 

7. Inwentaryzacja oświetlenia dla każdej ulicy i elementu drogi oraz pozyskanie 

danych do modułu EOD musi być zrealizowane zgodnie z zakresem opisanym w 

podrozdziale 5.9. 

8. Moduł EOD musi umożliwiać wyszukiwanie oświetlenia poprzez podanie obszaru 

wyszukiwania na mapie, a każda zmiana parametrów wyszukiwania, powinna 

powodować automatyczne uaktualnienie tego raportu. 

9. Moduł EOD musi zapewnić lokalizację punktów oświetleniowych w ramach 

systemu referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach 

międzywęzłowych. 

5.4.5 REJESTR INWESTYCJI I REMONTÓW DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH - 

RIRD 

1. Rejestr Remontów Dróg i Obiektów Mostowych (RRD) musi być zintegrowany z MZ, 

EGiB, 

2. Moduł RRD musi spełniać wymagania: 

- ewidencja remontów dróg i obiektów mostowych (przedmiotowa i  

podmiotowa), 

- generowanie zestawień i raportów, prezentacja w postaci warstw 

tematycznych na tle mapy, 

3. Rejestr Inwestycji Drogowych (RID) musi być zintegrowany z EGiB, MZ, RMPZP, 

EDO. 

4.  Moduł RID  musi spełniać wymagania: 

- rejestr planowanych i wykonanych inwestycji (podmiotowy i 

przedmiotowy), 

- generowanie zestawień. 

5. Moduł RIRD musi zapewniać prowadzenie rejestru prac budowlanych: remontów, 

budowy oraz przebudowy dróg.  

6. Moduł RIRD musi zapewniać prowadzenie remontów obiektów mostowych, w 

ramach książki drogi obiektu mostowego, zgodnie z jej wymaganiami. 

Wprowadzone remonty, stanowią podstawę zmian parametrów obiektu 

mostowego i powinny być z nimi powiązane.  
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7. Moduł RIRD musi umożliwić prowadzenie ewidencji robót budowlanych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności musi zapewnić możliwość 

dokumentacji procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem jego podziału na 

poszczególne zakresy rzeczowe procesu oraz etapy jego realizacji.  

8. Moduł RIRD powinien gromadzić minimum następujące dane o pracach 

budowlanych: 

a. zakres przestrzenny inwestycji określony na mapie, 

b. opis inwestycji, 

c. wykonawca/ wykonawcy prac, 

d. podwykonawcy prac, 

e. osoba odpowiedzialna za nadzór, 

f. daty rozpoczęcia i zakończenia prac, 

g. zakres, rodzaj wykonanych prac oraz ich wartość. 

h. dane dotyczące, gwarancji, w tym: 

i.zakres gwarancji (np. jezdnia, chodnik), 

ii.powierzchnia, 

iii.opis gwarancji,  

iv.data rozpoczęcia gwarancji, 

v.data zakończenia gwarancji, 

vi.przeglądy gwarancyjne związane z gwarancją, w tym: daty przeglądu, status 

przeglądy (planowany, wykonany), wynik przeglądu (pozytywny, negatywny), 

opis przeglądu. 

9. Moduł RIRD musi pozwalać na prowadzenie rejestru opracowań projektowych 

związanych z robotami budowlanymi w tym: 

a. nazwa dokumentacji, 

b. nazwa projektanta,  

c. numer uprawnień, 

d. zakres opracowania, 

e. sposób wykorzystania,  

f. miejsce przechowywania, 

g. uwagi. 

10. Moduł RIRD musi pozwalać na załączanie dokumentacji projektowej, związanej z 

opracowaniami projektowymi i ich przeglądanie. Wymagane formaty dokumentacji 

obsługiwane to:GeoTIFF, PDF, JPG.  

11. Moduł RIRD musi pozwalać na prowadzenie rejestru protokołów odbioru prac 

budowlanych, związanych z pracami budowlanymi, w tym: 

a. numer protokołu, 

b. nazwa podmiotu, któremu udzielono pozwolenia na użytkowanie,  
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c. numer pozwolenia na użytkowanie, 

d. data protokołu,  

e. data odbioru,  

f. załączniki związane z protokołem.  

12. Moduł RIRD musi umożliwiać wyszukiwanie robót budowlanych poprzez 

narysowanie obszaru wyszukiwania na mapie, a każda zmiana obszaru na mapie, 

powinna powodować automatyczne uaktualnienie tego raportu. 

13. Moduł RIRD musi zapewniać wykonywanie podstawowych operacji na 

wyszukanych robotach budowlanych, takich jak: 

a. grupowanie według dowolnego atrybutu, 

b. sumowanie z uwzględnieniem grupowania, 

c. filtrowanie według wybranego atrybutu, 

d. generowanie wykresów liniowych i kołowych, prezentujących dane spełniające 

zadane kryteria. 

14. Moduł RIRD musi zapewniać integrację z systemem referencyjnym w zakresie 

określania lokalizacji robót budowalnych. 

15. Moduł RIRD musi zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie 

określania podmiotów (wykonawcy, inspektorzy nadzoru itp.) 

5.5 MODUŁY PODSYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA - OŚ 

5.5.1 REJESTR POZWOLEŃ WODNO-PRAWNYCH - RPWP 

1. Moduł RPWP musi umożliwiać prowadzenie zintegrowanych rejestrów: 

a. wydanych decyzji, 

b. pozwoleń wodnoprawnych, 

c. stref ochronnych ujęć wody, 

d. ujęć, 

e. wylotów. 

2. Moduł RPWP musi umożliwiać tworzenie oraz edycję decyzji pierwotnych oraz 

decyzji zmieniających. 

3. W zakresie rejestru pozwoleń wodno-prawnych moduł RPWP musi umożliwiać 

przechowywanie następujących danych: 

a. dane o podmiotach, 

b. lokalizację przestrzenną, 

c. zakres pozwolenia, 

d. status obowiązywania, 

e. informacje o powiązanych ujęciach i celach poboru wody, 
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f. informacje o powiązanych wylotach i rodzajów ścieków. 

4. W zakresie wydanych decyzji Moduł RPWP musi umożliwiać przechowywanie 

następujących danych: 

a. znak sprawy, 

b. lokalizacja przestrzenna, 

c. informacje o podmiocie uprawnionym / zakładzie głównym, 

d. data wydania/zmiany, 

e. zakres decyzji,  

f. status decyzji,  

g. termin obowiązywania, 

h. ilość ujęć,  

i. średni pobór dobowy, 

j. ilość wylotów,  

k. powiązane ujęcia i cele poboru wód,  

l. powiązane wyloty i rodzaje ścieków. 

5. W zakresie ujęć wody Moduł RPWP musi umożliwiać przechowywanie 

następujących danych: 

a. nazwa i opis, 

b. lokalizacja przestrzenna, 

c. właściciel i użytkownik, 

d. utwór,  

e. czy aktywne?,(tak/nie), 

f. rodzaj ujęcia (podziemne, powierzchniowe). 

6. W zakresie wylotów Moduł RPWP musi umożliwiać przechowywanie następujących 

danych: 

a. nazwa i opis, 

b. lokalizacja przestrzenna, 

c. odbiornik, kilometraż oraz współrzędne wylotu, 

d. status. 

7. W zakresie stref ochronnych ujęć wody Moduł RPWP musi umożliwiać 

przechowywanie następujących danych: 

a. opis strefy, 

b. rodzaj terenu ochrony, 

c. powierzchnia strefy,  

d. ujęcia,  

e. decyzje, 

f. aktualne działki ewidencyjne. 
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8. Moduł RPWP musi umożliwiać dodawanie dowolnych załączników powiązanych z 

obiektami systemu (decyzjami, wylotami, ujęciami, strefami ochronnymi). 

9. Moduł RPWP musi umożliwiać podgląd decyzji, które są powiązane z wybranym 

wylotem lub ujęciem. 

10. Wszystkie dane zgromadzone w Moduł RPWP i posiadające odniesienie 

przestrzenne muszą być prezentowane na mapie w postaci odpowiednich map 

tematycznych z możliwością wyszukiwania tych danych z poziomu mapy poprzez 

precyzyjne określenie atrybutów wyszukiwanych obiektów lub podanie filtra 

przestrzennego. 

11. Moduł RPWP musi zapewnić integrację z ewidencją gruntów i budynków, w 

zakresie: 

a. dostępu do danych EGiB, 

b. odniesienia przestrzennego decyzji do działek ewidencyjnych, 

c. wyszukiwania decyzji dla działek ewidencyjnych, 

d. automatycznego sprawdzania czy wnioskodawca pozwolenia na 

budowę/rozbiórkę jest ich właścicielem. 

12. Moduł RPWP musi zapewnić integrację z ewidencję miejscowości ulic i adresów, w 

zakresie: 

a. odniesienia przestrzennego decyzji do numerów porządkowych budynków, 

b. wyszukiwania decyzji dla numerów porządkowych. 

13. Moduł RPWP musi zapewnić integrację z rejestrem interesantów, w zakresie 

określania podmiotów będących stroną decyzji.  

5.5.2 REJESTR WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW - RWZUD 

1. Moduł RWZUD musi działać w oparciu o regulacje prawne wymienione  

w rozdziale 4.1. 

2. W zakresie rejestru RWZUD musi być możliwe gromadzenie, przechowywanie, 

aktualizowanie i udostępnianie następujących danych: 

a. dane o właścicielu nieruchomości na której są zlokalizowane drzewa lub 

krzewy, 

b. dane adresowe,  

c. zakres zezwolenia, 

d. przeznaczenie terenu, na którym rośnie przedmiotowe drzewo lub krzew 

(zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), 

e. przyczyna usunięcia drzewa lub krzewu, 

f. nazwę gatunku drzewa lub krzewu, 

g. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm /jeżeli drzewo rozwidla 

się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo/, 
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h. wielkość powierzchni, której zastaną usunięte krzewy. 

i. termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu. 

3. Wszystkie zbiory danych Rejestru Wydawanych Zezwoleń na Usunięcie Drzew, 

które mają odniesienie przestrzenne muszą być prezentowane na Geoportalach w 

postaci map tematycznych z możliwością wyszukiwania tych danych z poziomu 

mapy poprzez precyzyjne określenie atrybutów wyszukiwanych obiektów lub 

podanie filtra przestrzennego.  

4. Moduł musi być zintegrowany z EMUA dla ustalenia odniesienia przestrzennego 

wydawanych zezwoleń do numerów adresowych.  

5. Moduł musi być zintegrowany z Rejestrem Interesantów dla określania podmiotów 

będących stroną decyzji. 

5.6 MODUŁY PODSYSTEMU SŁOWNIKOWEGO - PS 

5.6.1 EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI ULIC I ADRESÓW - EMUA 

1. Moduł EMUA zapewni prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości przez 

gminę, zgodnie z wymogami prawnymi określonymi w rozdziale 4.1. 

2.  Moduł EMUA musi zapewniać import i eksport plików GML zawierających dane 

EMUA.  

3.  Moduł EMUA musi przechowywać historię przetwarzanych danych. 

4.  Moduł EMUA  musi zapewniać archiwizację danych adresów i ulic, z możliwością 

wyświetlenia mapy historycznej prezentującej stan bazy danych EMUA na dany 

dzień.  

5.  Moduł EMUA  musi umożliwiać rezerwację numerów adresowych (numery 

planowane) 

6.  Moduł EMUA  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), 

c. przejęcie zarezerwowanego numeru adresowego jeśli dotyczy on działki, 

będącej przedmiotem sprawy, 

d. automatyczne generowanie dokumentów związanych ze sprawą  

(zawiadomienia i decyzje) wraz z załącznikiem graficznym.  

7.  Moduł EMUA  musi zapewnić dostęp do danych EGiB, powiązanych z danym 

numerem adresowym.  
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8.  Moduł EMUA  musi posiadać funkcje kontroli informujące o niespójnościach 

dotyczących numerów adresowych znajdujących się bazie danych EMUA a danymi 

dotyczącymi adresów  znajdującymi się w bazie danych EGiB. 

9.  Moduł EMUA  musi zapewnić integrację danych EMUA 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.  Moduł EMUA  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  

EMUA nie może powodować utraty powiązania z pierwotnym numerem 

adresowym, do którego nastąpiło powiązanie w rejestrze. 

12. Moduł EMUA  musi zapewniać możliwość lokalizacji danych zgromadzonych w 

rejestrach i ewidencjach na mapie w sytuacji, gdy istnieje powiązanie tych danych z 

danymi EMUA. 

13. Moduł EMUA  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. 

14. Moduł EMUA  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. 

15. Moduł EMUA  musi zapewniać powiązanie numeru adresowego z działką 

ewidencyjną.  

16. Moduł EMUA  musi zapewniać integrację z rejestrem interesantów, w zakresie 

określania podmiotów będących stroną w postępowaniu o nadanie numeru 

adresowego. 

17. Moduł EMUA  musi zapewniać w procesach aktualizacji, uzupełnienia lub zmiany 

danych. 

18.  Moduł EMUA powinien współpracować z EGiB, MPZP.  

5.6.2 REJESTR INTERESANTÓW - RI 
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1. Moduł RI musi zapewniać obsługę wszystkich danych podmiotowych rejestrów i 

ewidencji systemu ZSIPPK, zgodnie z wymogami prawnymi określonymi w rozdziale 

4.1. 

2. Moduł RI musi być prowadzony z poziomu poszczególnych rejestrów i ewidencji 

systemu. 

3.  Moduł RI musi być słownikiem przechowującym informacje o podmiotach, które 

występują w rejestrach i ewidencjach. 

4.  Moduł RI musi zapewnić mechanizmy kontroli uniemożliwiające wprowadzanie 

danych niespójnych, niepełnych, powielonych (np. wielokrotne występowanie tego 

samego interesanta). 

5.  Na poziomie danego rejestru interesant musi występować, jako wnioskodawca, 

inwestor, projektant itp. 

6.  Moduł RI musi zapewniać przechowywanie pełnej historii zmian danych o 

interesancie. 

7.  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. 

8.  Moduł RI musi przechowywać następujące dane: 

a. Typ podmiotu (osoba fizyczna, instytucja), 

b. Dla osoby fizycznej: 

i.Imię i Nazwisko, 

ii.Imię drugie, 

iii.Imię ojca i matki, 

iv.Określenie płci, 

v.Obywatelstwo, 

vi.PESEL, 

vii.Dokument tożsamości, 

viii.NIP, 

ix.Numer telefonu stacjonarnego, 

x.Numer telefonu komórkowego, 

xi.Adres email, 

xii.Kraj, 

xiii.Miejscowość, 

xiv.Kod pocztowy, 

xv.Ulica, 

xvi.Numer budynku i lokalu, 

c. Dla instytucji: 

i.Pełna nazwa, 

ii.Skrócona nazwa, 
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iii.NIP, 

iv.REGON, 

v.Numer telefonu stacjonarnego, 

vi.Numer telefonu komórkowego, 

vii.Numer faksu, 

viii.Adres email, 

ix.Kraj, 

x.Miejscowość, 

xi.Kod pocztowy, 

xii.Ulica, 

xiii.Numer budynku i lokalu. 

9.  System musi zapewniać przeszukiwanie bazy interesantów według dowolnych 

atrybutów. 

10. Moduł RI musi zapewniać integrację z EGiB, w przypadku gdy Interesant jest 

właścicielem nieruchomości. 

11. Moduł RI musi zapewniać Integrację z EMUA, w zakresie określania adresu 

Interesanta. 

12. Moduł RI musi zapewniać integrację z bazą danych TERYT, w zakresie określania 

adresu Interesanta na podstawie danych TERYT. 

5.7 MODUŁY PODSYSTEMU ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I ZASOBEM 

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYM - ZI 

5.7.1 GEOPORTAL INTRANET - INT 

1. Geoportal Intranetowy (wewnętrzny)  musi prezentować aktualne dane, 

posiadające odniesienie przestrzenne, zawarte w rejestrach i ewidencjach 

dziedzinowych. 

2. Geoportal Intranetowy musi zapewniać integrację danych przestrzennych 

zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach poprzez publikację definiowanych przez 

administratora ZSIPPK map tematycznych. 

3. Dostęp do określonych map tematycznych musi być autoryzowany. 

4. Wgląd w mapy tematyczne musi być dostępny tylko dla Użytkowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia. 

5. Geoportal Intranetowy powinien zapewniać dostęp natychmiastowy (on-line) do 

szczegółowej informacji zawartej w rejestrach i ewidencjach dziedzinowych ZSIPPK 

w przypadku, gdy użytkownik posiada stosowane uprawnienia.  

6. Geoportal Intranetowy musi wykorzystywać serwer map i Mapę.  
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7. Geoportal Intranetowy musi integrować dane pochodzące z różnych rejestrów i 

ewidencji systemu i prezentować je w postaci map tematycznych dostępnych dla 

użytkowników posiadających stosowne uprawnienia. 

8. Dostęp do szczegółowej informacji z poziomu mapy realizowany musi być poprzez 

uruchomienie interfejsu danego modułu dziedzinowego zawierającego 

szczegółowe informacje o obiekcie wskazanym na mapie. 

9. Wgląd w mapę musi umożliwiać dostęp do odpowiedniej informacji zawartej w 

rejestrze lub ewidencji zgodnie z uprawnieniami, jakie posiada użytkownik danego 

rejestru lub ewidencji.  

5.7.2 GEOPORTAL INTERNET - PUB 

1. Geoportal Internetowy (publiczny) musi zapewniać dostęp do danych publicznych 

zawartych w modułach dziedzinowych ZSIPPK. 

2. Geoportal Internetowy 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. 

3. Moduł musi zapewniać integrację z rejestrami i ewidencjami systemu, w zakresie 

umożliwiającym prezentację danych publicznych, na geoportalu w trybie off-line. 

4. Moduł  powinien mieć postać wielofunkcyjnego portalu przeznaczonego do wglądu 

publicznego, zapewniającego łatwy i wydajny dostęp do danych przestrzennych 

przez Użytkowników niezaznajomionych z Systemami Informacji Przestrzennej. 

5. Moduł powinien posiadać przyciski i suwaki umożliwiające interaktywną zmianę 

zakresu wyświetlanej treści przy zmianie stopnia powiększenia mapy oraz 

predefiniowane mapy umożliwiające szybką prezentację wybranej tematyki. 

6. Moduł musi prezentować dane posiadające odniesienie przestrzenne o charakterze 

publicznym, zawarte w rejestrach i ewidencjach systemu. 

7. Dla autoryzowanych w Geoportalu Internetowy użytkowników, musi on zapewniać 

możliwość wnoszenia szkiców z wykorzystaniem szkicownika oraz możliwość 

współdzielenia się nimi.  

5.7.3 MAPA ZASADNICZA - MZ  

1. Moduł MZ musi zapewniać interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych 

zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej i najnowszą ustawą 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;  

2. Warstwami MZ w ramach ZSIPPK będą dane pochodzące z: EGiB; GESUT, BDOT500, 

BDSOG; 
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3. Moduł MZ musi zapewniać dostęp do danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG z 

poziomu Mapy.  

4. Moduł MZ musi zapewniać zmiany w bazach danych mapy zasadniczej EGiB (dane 

przedmiotowe), GESUT oraz  BDOT500.  

5. Zmiany w MZ muszą odbywać się w trybie długoterminowych transakcji (ang. Long 

Term Transactions - LTT). Długoterminowe transakcje muszą spełniać cechy: 

atomowości, spójności, izolacji, trwałości. Wprowadzanie zmian przez operatora 

musi być możliwe w długim okresie czasu, w ramach wielu sesji połączeń z 

systemem. Długoterminowa transakcja musi być procedurą zarządzaną przez 

standardowe mechanizmy bazy danych, tak aby ewentualne błędy w działaniu 

aplikacji nie wpływały na cechy transakcji.  

6. Zmiany wprowadzone w ramach długoterminowej transakcji przez użytkownika MZ 

nie mogą być widoczne dla innych użytkowników do czasu ich zatwierdzenia.  

7. Blokowanie obiektów będących przedmiotem zmiany musi być dokonywane w 

momencie edycji obiektów. Do czasu zamknięcia zmiany, obiekt ten nie może być 

edytowany przez innych użytkowników. Próba edycji zablokowanego obiektu przez 

innego użytkownika musi powodować wyświetlenie komunikatu zawierającego 

numer pracy geodezyjnej oraz dane użytkownika.  

8. System musi zapewnić możliwość wycofywania zmian, lub poszczególnych 

obiektów z danej zmiany.  

9. System musi zapewniać przekazywanie zmian pomiędzy użytkownikami.  

10. Zatwierdzenie zmiany w systemie może wykonywać Użytkownik posiadający 

odpowiednie uprawnienia. 

11. Zatwierdzenie zmiany musi być możliwe pod warunkiem pozytywnej kontroli 

operatu.  

12. Podstawą wprowadzania zmian w MZ muszą być dane dotyczące prac 

geodezyjnych i operatów zgromadzonych w module Ośrodek. 

13. Zmiana na mapie danych EGiB musi być zmianą przedmiotową EGiB, bez 

konieczności jej dodatkowego wprowadzania po tzw. stronie opisowej. 

14. System musi zapewniać jednolity, spójny model długoterminowych transakcji dla 

zmian w prowadzanych w danych przedmiotowych i podmiotowych EGiB.  

15. W ramach tej samej zmiany musi istnieć możliwość przeprowadzenia zmiany 

przedmiotowej i podmiotowej EGiB.  

16. Jeśli w ramach jednej, otwartej zmiany wprowadzono zmiany w bazach danych 

EGiB, BDOT500 i GESUT, musi istnieć możliwość zamykania częściowego zmian dla 

poszczególnych baz danych.   

17. Przed zatwierdzeniem zmiany musi istnieć możliwość prezentacji wszystkich 

modyfikacji wprowadzonych w ramach danej zmiany, a w szczególności: 

a. prezentacja wykazu obiektów nowych, usuniętych i zmodyfikowanych, 
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b. podgląd atrybutów obiektów nowych, usuniętych i zmodyfikowanych, w tym 

ich geometrii, 

c. umożliwiać przywrócenie pierwotnej wersji obiektu zmodyfikowanego lub 

usuniętego w ramach danej transakcji. 

18. System musi pozwalać na aktualizację MZ przez jednostki zewnętrzne w trybie on-

line, dostępnym z poziomu modułu Internetowej Obsługi Geodety.  

19. System musi pozwalać na kontrolowaną aktualizację MZ przez wykonawcę 

geodezyjnego z wykorzystaniem standardu GML. W takim przypadku system musi 

zapewniać automatyczną aktualizację danych w trybie transakcyjnym, z pełną 

informacją o zakresie wprowadzonych zmian przez geodetę (obiekty 

zmodyfikowane, usunięte, dodane), prezentowaną w postaci mapy tematycznej i 

raportu operatorowi przed zatwierdzeniem zmian. 

20. System musi pozwalać na przeglądanie baz danych zasobu z poziomu raportów i 

mapy na zadany moment w przeszłości (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, 

sekunda).  

21. System musi pozwalać na dostęp do historii danego obiektu z poziomu mapy wraz z 

możliwością podglądu jego atrybutów opisowych, graficznych wraz z ich 

wizualizacją na mapie oraz wykrywania różnic pomiędzy różnymi wersjami obiektu.  

5.7.3.1 GESUT 

1. System musi zapewnić zgodność topologiczną prowadzonych obiektów GESUT, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. System musi zapewnić tworzenie obiektów GESUT poprzez wykorzystanie danych z 

podłączonych plików DXF.  W szczególności MZ musi umożliwiać tworzenie 

obiektów projektowanych GESUT.  

3. System musi zapewniać wykrywanie błędów w projektowanych lokalizacjach 

obiektów GESUT dla celów uzgadniania projektowanych lokalizacji sieci uzbrojenia 

terenu. 

4. System musi umożliwiać automatyczne tworzenie obiektów punktowych na 

podstawie danych zawartych w plikach tekstowych.  

5. System musi zapewniać udostępnianie danych i dokumentów zasobu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

5.7.3.2 BDOT500 

1. System musi zapewnić zgodność topologiczną prowadzonych obiektów GESUT, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. System musi zapewniać funkcje generowania wypełnień obiektów takich jak 

schody, mur oporowy, skarpy itp. 
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3. System musi zapewniać automatyczne wypełnianie obiektów szrafurami.  

4. System musi zapewniać udostępnianie danych i dokumentów zasobu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

5.7.3.3 EGIB – CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWA 

1. System musi zapewniać automatyczną numerację punktów granicznych. 

2. System musi zapewniać automatyczne określanie kodu rzędu punktu granicznego. 

3. System musi umożliwiać zasilenie bazy PRG z wykorzystaniem usług sieciowych lub 

plików wymiany danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

4. System musi zapewniać automatyczną numeracje budynków. 

5. System musi zapewniać obsługę restauracji numerów działek oraz jej 

wykorzystywanie w procesach związanych z aktualizacją.  

6. System musi być tak skonstruowany aby wprowadzanie zmian z poziomu mapy 

ewidencyjnej dotyczących działek i budynków powodowało automatyczną, 

kontrolowaną przez operatora aktualizację atrybutów opisowych obiektów.  

7. System musi umożliwiać obsługę projektowanych podziałów działek, zapewniając 

ich automatyczne wprowadzanie do EGiB na moment wydania decyzji.  

8. System musi zapewniać wygenerowanie dokumentów zmian przed zatwierdzeniem 

zmiany.  

9. System musi zapewniać udostępnianie danych i dokumentów zasobu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

5.7.4 REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI - RCIW 

10. Moduł RCIW musi umożliwiać przechowywanie danych dotyczących wyceny 

nieruchomości i transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

11. Moduł musi pozwalać na precyzyjne wyszukiwanie transakcji/wyceny na podstawie 

zarejestrowanych atrybutów.  

12. Moduł musi umożliwiać generowanie zestawienia cen i wartości nieruchomości dla 

zadanych przedziałów czasowych.  

13. Moduł musi umożliwiać generowanie zestawienia dla Głównego Urzędu 

Statystycznego, w tym w formacie SWDE, dla zadanego przedziału czasowego. 

14. System musi umożliwiać udostępnianie danych z rejestru w formie plików GML w 

formacie zgodnym z modelem przewidzianym przepisami prawa. 

15. System musi umożliwiać lokalizację transakcji / wyceny na mapie.  

16. System musi zapewniać udostępnianie danych i dokumentów zasobu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
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17. W przypadku gdy przedmiotem transakcji / wyceny są powiązane składniki 

nieruchomości, RCIW powinien pozwalać na automatyczne pobranie informacji o 

powiązanych składnikach z bazy danych EGiB i GESUT.  

18. Moduł musi być zintegrowanych z modułem Ośrodek. 

5.7.5 OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - ODGIK 

19. Moduł ODGIK, musi zapewnić kompleksową obsługę ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, w tym procesów związanych z: 

a. obsługą prac geodezyjnych,  

b. obsługą zamówień,  

c. obsługą archiwum zasobu,  

d. udostępnianiem danych stanowiących PZGiK, 

20. System, musi zapewnić elektroniczną klientów ośrodka (interesariuszy), w tym: 

a. geodetów, 

b. klientów ośrodka dokumentacji, w tym: 

i.obywateli i przedsiębiorców,  

ii.rzeczoznawców majątkowych,  

iii.komorników.  

21. System musi zapewniać scentralizowane zarządzanie wszystkimi procesami 

związanymi z kompleksową obsługą ośrodka dokumentacji, z poziomu jednolitego, 

spójnego interfejsu, zapewniającego dostęp do danych, dokumentów i informacji 

związanych z obsługiwanymi procesami. 

22. Systemu musi zapewnić informację o tym, jaki jest status (etap) procesów 

związanych z : 

a. obsługą  prac geodezyjnych, w tym obsługą przyjęcia operatów do zasobu, 

związanych z nimi procesów aktualizacji baz danych zasobu i kontroli 

opracowań geodezyjnych obsługą zamówień i związanych z nimi płatności,  

b. obsługą archiwum zasobu,  

c. obsługą spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej.  

23. System musi zapewnić integrację ww. procesów w sposób zapewniający ich 

wzajemne powiązanie oraz płynne przejście pomiędzy tymi procesami.  

24. W przypadku obsługi prac geodezyjnych System musi zapewnić monitorowanie 

poszczególnych etapów prac, od momentu zgłoszenia pracy do momentu przyjęcia 

operatu do zasobu.  

25. System musi zapewnić integrację baz danych zasobu związanych z obsługiwanymi 

procesami, zapewniając dostęp do aktualnych danych, dokumentów i informacji 

niezbędnych w realizacji tych procesów. 
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26. Wymiana wszelkich danych i dokumentów pomiędzy ośrodkiem dokumentacji a 

jego klientami powinna odbywać się z wykorzystaniem elektronicznego koszyka, 

zawierającego wszystkie dane i dokumenty przekazywane pomiędzy stronami 

procesu.  

27. Dane umieszczane w elektronicznym koszyku muszą stanowić centralne 

repozytorium na podstawie których wprowadzane są zmiany w bazach danych 

PZGiK.  

28. System musi zapewnić elektroniczną komunikację pomiędzy pracownikami ośrodka 

a jego klientami, polegającą na: 

a. automatycznym powiadamianiu stron procesu o zmianie jego statusu z 

wykorzystaniem poczty elektronicznej,   

b. automatycznym powiadamianiu stron procesu o fakcie umieszczenia danych i 

dokumentów  

w elektronicznym koszyku,  

c. możliwości wysłania poczty elektronicznej przez uczestników procesu, 

bezpośrednio z poziomu Systemu,  

d. możliwości wysyłanie pocztą elektroniczną dokumentów wygenerowanych 

przez pracownika ośrodka dla potrzeb realizacji prac geodezyjnych. 

29. Elektroniczna komunikacja musi być zintegrowana z serwerem poczty 

elektronicznej. Integracja ta musi zapewniać informacje zwrotną do pracowników 

ośrodka o niedostarczeniu elektronicznej poczty na serwer pocztowy klienta 

ośrodka.  

30. System musi zapewnić dostęp do zintegrowanej informacji o poczcie elektronicznej 

związanej z obsługiwanymi przez system procesami obsługi prac geodezyjnych i 

zamówień, wraz z możliwością jej przeglądania.  

31. System musi zapewniać dokonywanie elektronicznych płatności w obsłudze 

procesów związanych z: 

a. elektroniczną obsługą geodetów,  

b. elektroniczną obsługą klientów ośrodka, w tym: 

i.obywateli i przedsiębiorców,  

ii.rzeczoznawców majątkowych, 

iii. obsługą komorników.  

32. System musi umożliwiać odniesieniem przestrzenne o którym mowa w wytyczne 

ogólnych systemu, w stosunku do: działek ewidencyjnych, numerów porządkowych 

budynków oraz dowolnych obszarów określonych na mapie.  

33. System musi zapewniać udostępnianie danych i dokumentów z baz danych 

stanowiących PZGiK, dla potrzeb: 

a. procesów związanych z obsługą prac geodezyjnych, 
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b. procesów związanych obsługą klientów ośrodka. 

34. System musi zapewniać udostępnianie wszystkich, niezbędnych danych i 

dokumentów związanych z obsługiwanymi procesami, zapewniając zgodną z 

przepisami prawa ich postać, zakres i treść.   

35. System musi umożliwiać prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie 

materiałów z zasobu. 

36. Dane i dokumenty muszą być generowane z aktualnych baz danych zasobu oraz 

archiwum zasobu .   

37. System musi zapewniać wydawanie danych i dokumentów w oparciu o 

zdefiniowane zakresy przestrzenne zamówień na dane i zgłoszenia prac 

geodezyjnych.   

38. System musi zapewnić tryb automatyczny generowania danych i dokumentów, 

polegający na: 

a. automatycznym określeniu rodzaju generowanych dokumentów, właściwych 

dla rodzajów prac geodezyjnych i zamówień,  

b. automatycznym określeniu zakresu generowanych danych i dokumentów, na 

podstawie określonego zakresu przestrzennego,   

c. automatycznym określeniu treści generowanych dokumentów, na podstawie 

danych zgromadzonych z zasobie, parametrów Systemu oraz zmiennych 

związanych z tymi procesami,  

39. System musi zapewnić tryb manualny, polegający na indywidualnym wyborze przez 

operatora generowanych danych i dokumentów, z wykorzystaniem ich identyfikacji 

z poziomu mapy.  

40. System musi umożliwiać łączenie trybu automatycznego i manualnego. 

41. Generowanie danych i dokumentów nie może wymagać uruchomienia Systemu 

Dziedzinowego obsługującego bazę danych zasobu, z którego dane i dokumenty są 

wydawane. 

42. W trakcie generowania danych i dokumentów użytkownik musi posiadać 

możliwość kontunuowania pracy w systemie. Zakończenie procesu generowania 

powinno być komunikowane użytkownikowi z wykorzystaniem mechanizmu 

powiadomień.  

43. Użytkownik musi posiadać możliwość pobrania danych i dokumentów na lokalny 

dysk komputera.   

44. System musi zapewniać udostępnianie baz danych zasobu w postaci: 

a. danych przestrzennych – formaty DXF, SHP, GeoTIFF,  GML, SWDE,  

b. dokumentów zawierających danych opisowe - formaty PDF i Word, 

c. dokumentów zawierających dane graficzne - formaty PDF (wektor), GeoTIFF. 
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45. System musi zapewniać automatyczną redakcję wydawanych danych i 

dokumentów.  

46. System musi zapewnić maskowanie generowanych wydruków zakresem 

przestrzennym zamówienia.  

47. Udostępnianie danych, dokumentów i drukowanie map z baz danych zasobu musi 

być możliwe na zadany moment w przeszłości.  

48. System musi umożliwiać: 

a. prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym 

zgłoszeń wpływających do systemu drogą internetową, za pośrednictwem 

dedykowanego modułu do obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego bądź 

usług internetowych, 

b. prowadzenie rejestru spraw związanych ze zgłoszonymi pracami geodezyjnymi. 

49. System musi zapewnić dostęp do informacji o pracach geodezyjnych będących w 

toku, znajdujących się w obszarze zgłoszonej pracy geodezyjnej, wraz z informacją 

o statusie tej pracy oraz jej wykonawcy. 

50. System musi umożliwić automatycznego nadawanie numeru sprawy zgłoszonym 

pracom geodezyjnym. 

51. System musi zapewnić kompleksową obsługę prac geodezyjnych, dla których 

zgłoszenia zostały wprowadzone przez pracowników ośrodka jak i z poziomu 

elektronicznego konta geodety.  

52. System musi zapewniać możliwość generowania wytycznych technicznych dla 

zgłoszenia pracy geodezyjnej na podstawie zdefiniowanych szablonów.  

53. Moduł Ośrodek musi umożliwiać prowadzenie procesu obsługi zamówień, w 

powiązaniu z: 

a. procesami obsługi prac geodezyjnych,   

b. procesami sprzedaży danych i dokumentów dla klientów ośrodka,  

c. procesami obsługi narad koordynacyjnych,  

d. procesami elektronicznej obsługi geodetów, klientów ośrodka, rzeczoznawców i 

komorników.  

54. Wygenerowanie danych i dokumentów powinno być powiązane z dokumentem 

obliczenia opłaty oraz licencją na korzystanie z tych danych.  

55. System musi umożliwiać automatyczne generowanie dokumentu obliczenia opłaty, 

na podstawie wygenerowanych danych i dokumentów.  

56. System musi umożliwiać automatyczne generowanie licencji na korzystanie z 

danych w oparciu o generowane dane i dokumenty. 

57. System musi zapewniać korzystanie z cenników aktualnych oraz obowiązujących na 

datę zgłoszenia pracy geodezyjnej. 
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58. System musi zapewniać możliwość przechowywania historycznych danych 

finansowo-księgowych związanych z zamówieniami. 

59. System musi umożliwiać integracje z systemem finansowo-księgowym za pomocą 

usług sieciowych lub plików wymiany danych.  

5.7.6 BAZA DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH - BDSOG 

1. Moduł BDSOG musi wspierać proces rezerwacji punktów szczegółowej osnowy 

geodezyjnej.  

2. Moduł BDSOG musi umożliwiać dowiązywanie dowolnej ilości dokumentów (w tym 

opisów topograficznych) do punktu osnowy poziomej/wysokościowej. 

3. Moduł musi umożliwiać: 

a. prowadzenie ewidencji (rejestru) osnowy poziomej, 

b. prowadzenie ewidencji (rejestru) osnowy wysokościowej. 

4. Moduł musi zapewnić przechowywanie historii opisów topograficznych. 

5. Moduł musi zapewniać możliwość dowiązywania do punktów dowolnej ilości 

współrzędnych historycznych (w tym również w innych układach współrzędnych). 

6. Moduł musi zapewnić możliwość generowania raportów takich jak: 

a. wykazy współrzędnych, 

b. informacje o punkcie osnowy wraz z opisem topograficznym. 

7. Moduł musi umożliwiać import punktów z pliku *.txt o ustalonej strukturze z 

możliwością dowiązania informacji o pracy geodezyjnej. 

8. Moduł musi umożliwiać eksport i import danych w formacie GML, o strukturze 

zgodnej ze schematem aplikacyjnym przewidzianym przepisami prawa.  

9. Moduł musi zapewnić prowadzenie danych o projektowanych punktach osnowy 

wraz z możliwością ich wizualizacji oraz prezentowania na mapach. 

10. Moduł musi wspierać generowanie opisów topograficznych punktów osnowy 

zapisanych w formacie dxf. 

11. Moduł musi wspierać aktualizację opisów topograficznych w formacie dxf. 

12. Moduł musi zapewniać udostępnianie danych i dokumentów zasobu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

5.7.7 EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW – EGIB 

1.  Moduł EGiB jest główną baza referencyjną ZSIPPK zapewniająca prowadzenie 

innych modułów zgodnie z ustawą PGiK i rozporządzeniem w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych. 
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2. Zmiany danych podmiotowych EGiB muszą być realizowane z poziomu interfejsu 

opisowego, ukierunkowanego na aktualizację danych podmiotowych oraz 

związanych z nimi powiązań. Zmiana w obiektach wyższego poziomu powinna 

powodować automatyczną aktualizację powiązań i obiektów niższego poziomu (np. 

sprzedaż lokalu mieszkalnego powinna powodować automatyczną aktualizacje 

udziałów w jednostce rejestrowej gruntowej).  

3. Moduł EGiB musi umożliwiać generowanie zawiadomień o przeprowadzonej 

zmianie w danych z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz rejestru lokali. 

4. Moduł EGiB musi umożliwiać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

prowadzenie: 

a. rejestru gruntów, 

b. rejestru budynków, 

c. rejestru lokali.  

5. Moduł EGiB musi umożliwiać kontrolowanie wprowadzanych danych podmiotów 

ewidencyjnych dotyczących identyfikatorów oraz pobieranie danych z baz danych 

PESEL i REGON.  

6. Moduł EGiB musi posiadać mechanizmy ujednolicania danych osobowych oraz 

nazw podmiotów w taki sposób, aby po zidentyfikowaniu podmiotu 

ewidencyjnego, który w bazie danych systemu występuje kilka razy, system 

sprowadzał ich nazwy do jednej postaci czyniąc je jednym podmiotem.   

7. Moduł EGiB musi zapewnić kontrolę spójności i jakości wprowadzanych danych 

opisowych poprzez: 

a. sprawdzanie poprawności udziałów podmiotów i bilansowanie powierzchni 

działek  

b. określanie grup i podgrup rejestrowych, korekty danych przedmiotowych,  

c. generowanie numerów jednostek rejestrowych, identyfikatorów budynków i 

lokali,  

d. przydzielanie budynków i lokali do odpowiednich jednostek rejestrowych 

 budynków i lokali. 

8. Moduł EGiB musi zapewnić wgląd oraz generowanie raportów z aktualnych i 

archiwalnych danych EGiB, a w szczególności: 

a. stanu aktualnego, 

b. stanu na zadany dzień, 

c. stanów od dnia do dnia. 

9. Moduł EGiB musi umożliwiać wyszukiwanie i przeglądanie zintegrowanych 

opisowych i geometrycznych zawartych w rejestrze gruntów, rejestrze budynków, 

rejestrze lokali według dowolnych kombinacji atrybutów przedmiotowych i 
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podmiotowych, z uwzględnieniem operatorów przestrzennych oraz stanu na 

zadany dzień. 

10. Moduł EGiB musi zapewniać przechowywanie stanów historycznych EGiB, zgodnie z 

ich treścią merytoryczną na czas obowiązywania przepisów.   

11. Moduł EGiB musi zapewnić dostęp do danych EGiB, do celów informacyjnych dla 

potrzeb innych wydziałów urzędu oraz jednostek zewnętrznych. W takim 

przypadku zarządzanie uprawnieniami dostępu do bazy danych EGiB musi być 

realizowane przez administratora danej jednostki.  

12. Moduł EGiB musi zapewniać udostępnianie danych i dokumentów zasobu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

13. Moduł EGiB 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). 

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.  

14.  Moduł EGiB musi zapewnić powiązanie danych EGiB (przedmiotowych i 

podmiotowych) z danymi w rejestrach i ewidencjach w sytuacji, gdy dane te są ze 

sobą powiązane. 

15.  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 EGiB nie może powodować utraty tego 

powiązania.  

16.  Moduł EGiB musi zapewniać możliwość lokalizacji danych zgromadzonych w 

rejestrach i ewidencjach na mapie w sytuacji, gdy istnieje powiązanie tych danych z 

danymi EGiB. 

17.  Moduł EGiB 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. 

18.  Moduł EGiB musi zapewnić możliwość wyszukiwania danych zgromadzonych w 

rejestrach i ewidencjach z poziomu interfejsu graficznego,  poprzez wskazanie 
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obszaru wyszukiwania na mapie, w sytuacji, gdy istnieje powiązanie tych danych z 

działkami ewidencyjnymi. 

19. Moduł EGiB zapewniać integrację z ewidencją miejscowości ulic i adresów, w 

zakresie możliwości wyszukiwania danych EGiB na podstawie danych adresowych 

pochodzących z EMUA. 

5.7.8 OBSŁUGA ZUD - ZUDP 

1. Moduł ZUD musi wspierać obsługę procesów związanych z uzgadnianiem 

projektowanych lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. 

2. Projektowane lokalizacje sieci uzbrojenia terenu muszą być wprowadzone w bazie 

danych GESUT i oznaczone jako projektowane.  

3. Wprowadzenie projektowanych lokalizacji do bazy danych GESUT musi być 

możliwe z poziomu modułu: Mapa Zasadnicza. 

4. Moduł musi umożliwiać:  

a. obsługę wniosków i spraw o uzgodnienie usytuowania projektowanej lokalizacji 

sieci uzbrojenia terenu, związanych z nimi wnioskodawców i projektantów,  

b. obsługę narad koordynacyjnych, branż będących członkami narad 

koordynacyjnych i związanych z nimi uzgodnień, 

c. rejestrację rezultatów narad koordynacyjnych (zalecenia, protokoły itp.). 

5. Moduł ZUD musi umożliwiać generowanie następujących dokumentów: 

a. zestawienie spraw będących przedmiotem uzgodnień w ramach narady, 

b. powiadomienie o terminie narady koordynacyjnej wraz z określeniem listy 

spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej, 

c. listy obecności na naradzie koordynacyjnej z uwzględnieniem wnioskodawców, 

przedstawicieli branż oraz gmin, 

d. protokołu z narady koordynacyjnej,  

e. odpisu z protokołu narady koordynacyjnej. 

6. System musi umożliwić załączanie dowolnych dokumentów elektronicznych do 

sprawy.  

7. System musi pozwalać na utworzenie zamówienia dla sprawy, oraz na wystawienie 

dokumentu obliczenia opłaty związanej z uzgadnianą dokumentacją projektową. 

8. System musi posiadać definiowane szablony zaleceń i uwag ogólnych i branżowych. 

9. System musi posiadać automatyczną rejestrację poszczególnych etapów procesu 

uzgadniania dokumentacji projektowej, od chwili zarejestrowania wniosku/sprawy 

w systemie do momentu jej zakończenia (wydania protokołu). 

10. System musi umożliwiać wysyłanie wiadomości elektronicznych z informacjami 

o posiedzeniach do branż opiniujących w ramach narad koordynacyjnych. 
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11. System musi umożliwiać wysyłanie wiadomości elektronicznych z informacją o 

terminie narady koordynacyjnej do wnioskodawców. 

12. System musi umożliwiać internetowe, elektroniczne wykonywanie uzgodnień przez 

branże, w tym: 

a. pogląd projektu na mapie,  

b. dodawanie zaleceń i uwag przez branże,  

c. informowanie o wykonaniu uzgodnienia przez branże, 

d. dwustronną komunikację za pomocą poczty elektronicznej pomiędzy 

pracownikami urzędu a branżą,  

e. przepływ informacji o statusach sprawy, z automatycznym powiadamianiem 

za pomocą poczty elektronicznej pomiędzy pracownikami urzędu a branżą.   

5.7.9 INTERNETOWA OBSŁUGA GEODETÓW - IOG 

13. Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego musi być realizowana z poziomu 

elektronicznego konta geodety z poziomu dedykowanego Portalu ZSIPPK.  

1. Moduł musi zapewniać możliwość wypełnienia formularza: wniosek o założenie 

konta internetowego do obsługi prac geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa 

Geodezyjnego w Portalu Obsługi Wniosków wraz z pobraniem formularza umowy 

na korzystanie z systemu. 

2. Moduł musi zapewniać autoryzację Geodetów w ZSIPPK z wykorzystaniem loginu i 

hasła, związanego z elektronicznym kontem geodety, utworzonym w systemie, 

uwierzytelnionym kontem e-PUAP (również przy pomocy profilu zaufanego). 

3. W ramach głównego konta dostępu do systemu, jednostka wykonawstwa 

geodezyjnego powinna mieć możliwość dodania kolejnych kont Geodetów 

(pracowników) danej jednostki. W takiej sytuacji konto główne pełnić powinno rolę 

administratora kont powiązanych, a każdy pracownik posiadać dostęp do danych 

związanych z jego kontem.  

4. System musi umożliwiać szybkie odzyskanie hasła dostępu do aplikacji oraz jego 

zmianę przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 

5. Z poziomu elektronicznego konta, Geodeta musi posiadać dostęp do informacji 

dotyczącej: 

a. zgłoszeń prac geodezyjnych i ich statusów, bez względu na formę ich zgłoszenia 

(internetowe czy tradycyjną), 

b. aktualnych zgłoszeń prac geodezyjnych innych wykonawców, znajdujących się 

w obszarze zgłoszonej pracy geodezyjnej, wraz z informacją o jej wykonawcy i 

statusie,  

c. zobowiązań finansowych wynikających z zamówień wraz z możliwością 

pobrania elektronicznej wersji dokumentów obliczenia opłaty, 
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d. materiałów wypożyczonych z archiwum zasobu. 

6. System musi dostarczać precyzyjne informacje dotyczące materiałów zasobu, które 

będą mogły być udostępnione jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

7. System musi umożliwiać określenie zbiorów danych i innych materiałów zasobu 

niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej w dwóch trybach w 

którym: 

a. pracownik PODGiK przygotowuje i udostępnia dane i dokumenty,  

b. Geodeta samodzielne określa danych i dokumentów, które w ocenie jednostki 

wykonawstwa geodezyjnego są potrzebne do wykonania zgłoszonej pracy 

geodezyjnej. 

8. Pracownicy PODGiK muszą posiadać pełną kontrolę nad tym jakie dane i z jakiego 

obszaru udostępniane są Geodecie. 

9. System musi zapewnić elektroniczne uzgadnianie danych i dokumentów pomiędzy 

ośrodkiem a Geodetą.   

10. Pobranie dokumentu obliczenia opłat, danych i dokumentów wraz z licencją musi 

być możliwe po dokonaniu opłaty.  

11. System musi zapewnić możliwość uiszczenia opłaty za udostępnione materiały 

stanowiące PZGiK za pośrednictwem zaimplementowanych płatności 

internetowych. 

12. Dane przekazywane przez PODGiK, w szczególności dokumenty obliczenia opłaty 

oraz licencje na korzystanie z danych z zasobu, muszą być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

13. Z poziomu konta Geodety, jednostka wykonawstwa geodezyjnego musi posiadać 

możliwość aktualizacji baz danych PZGiK, w tym danych : 

a. EGiB (dane przedmiotowe),  

b. BDOT500, 

c. GESUT.  

14. Aktualizacja baz danych PZGiK przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego musi 

być możliwa z poziomu modułu Mapa Zasadnicza (MZ). W takim przypadku musi 

istnieć możliwość wprowadzania zmian przez dowolną ilość pracowników tej 

jednostki. 

15. Geodeta musi posiadać możliwość wygenerowania dokumentów zmian np. wykaz 

zmian danych ewidencyjnych działki, arkusz ewidencyjny budynku. 

16. Zmiany wprowadzane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego muszą 

podlegać procesowi weryfikacji przez PODGiK. Od momentu rozpoczęcia procesu 

weryfikacji przez PODGiK Geodeta nie może wprowadzać zmian.  
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5.7.10 INTERNETOWA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ (SKLEP) - IOZ 

1. Moduł musi umożliwiać sprzedaż poprzez Internet materiałów zasobu 

Interesariuszom (klientom PODGiK) takim jak:  

a. Przedsiębiorca; 

b. Osoba fizyczna; 

c. Rzeczoznawca majątkowy; 

d. Komornik; 

2. Moduł musi zapewniać autoryzację Interesariusza w ZSIPPK z wykorzystaniem 

loginu i hasła, związanego z elektronicznym kontem e-PUAP uwierzytelnionym 

podpisem kwalifikowanym. 

3. Moduł musi zapewniać możliwość wypełnienia różnych elektronicznych formularzy 

wraz z pobraniem umowy na korzystanie z systemu, dedykowanych do rejestracji 

następujących typu Interesariuszy:   

a. klient ZSIPPK (osoba fizyczna, przedsiębiorca); 

b. komornik; 

c. rzeczoznawca. 

4. Moduł musi umożliwiać rejestrację zamówienia na dane i materiały z PZGiK poprzez 

elektroniczny formularz zamówienia. 

5. Przed zatwierdzeniem formularza zamówienia, moduł musi informować 

Interesariusza o wysokości opłaty. 

6. Moduł musi zapewnić kontrolę danych wprowadzonych przy rejestracji 

zamówienia, tak aby były wystarczające do jego realizacji oraz naliczenia opłaty. 

7. Moduł musi umożliwiać uiszczenie opłaty za zamawiane dane poprzez płatności 

internetowe.  

8. Po zatwierdzeniu płatności za zamawiane dane moduł musi umożliwić pobranie 

zamówionych danych i dokumentów wraz z licencją na ich korzystanie. 

9. Wszystkie pobierane dane z ZSIPPK muszą być opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

10. Moduł musi automatycznie powiadamiać Interesariusza o zmianach statusu 

zamówienia, w szczególności o zakończeniu realizacji zamówienia. 

11. Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie danych o podmiocie w określonych ramach 

czasowych, przy czym: 

a. wyszukiwanie danych musi odbywać się po atrybutach związanych z danymi 

osobowymi (w zależności od typu Interesariusza); 

b. w przypadku negatywnych wyników wyszukania (zapytania), moduł musi 

generować informację z bazy ewidencji gruntów i budynków; 
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c. w przypadku pozytywnych wyników wyszukania (zapytania), moduł musi 

umożliwiać złożenie wniosku o udostępnienie danych, w trybach 

przewidzianych przepisami prawa. 

5.8 OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE – BAZODANOWE 

1. Wykonawca zobligowany jest dostarczyć bezterminową licencje typu Full Use na 

dwuprocesorowy serwer zakupiony w ramach projektu zawierającą asystę 

techniczną wraz z konserwacją producenta bazy danych w zaoferowanym okresie 

gwarancji. 

2. Oprogramowanie bazodanowe musi być dostępne dla systemów operacyjnych co 

najmniej: Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit oraz zaoferowanego 

systemu operacyjnego dla serwera baz danych. Identyczna funkcjonalność serwera 

bazy danych na w/w platformach. 

3. W systemie musi być zachowana 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 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. 

6. 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. 

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. 



 

Opis przedmiotu zamówienia - projekt ZSIPPK  | Strona 119 

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. 

13. Wsparcie standardu JDBC 3.0. 

14. Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. 

15. 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. 

16. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich 

rozmiar (liczbę wierszy). 

17. 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. 

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 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). 

19. Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci 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 w serwerze). Ponadto mechanizm 

wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, 

UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). 
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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 ww. błąd lub wyjątek. 

22. Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą 

rejestru użytkowników założonego w bazie danych. 

23. Baza danych musi umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu 

życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź 

w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.v 

24. Przywileje użytkowników bazy danych muszą 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).  

25. Baza danych musi umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem 

mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W każdej chwili by wykonać 

jakąkolwiek czynność w zakresie systemu zarządzania bazami danych użytkownik 

musi posiadać odpowiednią rolę bądź podzbiór ról ze zbioru ról dostępnych w 

systemie zarządzania bazami danych. 

26. 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. 

27. Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). 

28. 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. 

29. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe 

pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników. 

30. Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna 

z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych. 

31. Możliwość budowy klastra na węźle obsługiwanym przez dostarczoną ilość licencji. 

32. Możliwość pracy na maszynie wyposażonej maksymalnie w 2 gniazda procesorowe 

(ang. sockets). 
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5.9 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH 

1. W ramach wdrożenia systemu Wykonawca musi pozyskać następujące dane do 

wymienionych rejestrów i ewidencji: 

a. Rejestr Decyzji Lokalizacyjnych; 

b. Rejestr Pozwoleń i Zgłoszeń na Budowę/Rozbiórkę; 

c. Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów; 

d. Ewidencja Mienia; 

e. Rejestr Planów Przestrzennych; 

f. Ewidencja Dróg Powiatowych/Gminnych (w tym: oznakowania poziomego i 

pionowego oraz obiektów inżynieryjnych); 

g. Ewidencja Oświetlenia Dróg; 

h. Ewidencja Gruntów i Budynków (cześć opisowa i graficzna); 

i. Mapa Zasadnicza; 

j. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

k. Bank osnów geodezyjnych; 

l. Obsługa ZUDP. 

2. Termin pozyskania danych do poszczególnych modułów systemu powinien być 

zgodny z ich wdrożeniem. 

3. Wszystkie migrowane dane podlegać muszą raportowaniu ilościowemu i 

jakościowemu 

4. Dane do modułów dziedzinowych systemu będą pozyskiwane następującymi 

metodami poprzez: 

a. migrację danych do nowych baz danych (zasilenie początkowe danymi z 

zachowaniem historii obiektów), 

b. konwersję danych do nowych formatów danych,  

c. dostosowanie danych do obowiązujących przepisów prawa,  

d. integrację danych tego samego typu, pochodzących z różnych źródeł oraz 

umieszczeniu ich w bazy danych (w integrację danych historycznych), 

e. fotorejestrację, 

f. skaning laserowy, 

g. skanowanie i archiwizacja zasobu, 

h. manualne wprowadzenie (ręcznie przez operatora).  

5. Na zakończenie procesu migracji / konwersji danych  Wykonawca zobowiązany jest 

do ujawnienia w bazach danych PZGiK zmian wynikających z dokumentów, które 

wpłyną do Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, 
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udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż 14 dni przed terminem 

odbioru odpowiedniej części przedmiotu zamówienia.  

6. Pozyskanie danych musi obejmować konwersję danych posiadanych przez 

Zamawiającego i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.   

7. W trakcie pozyskania danych cyfrowych należy dokonać ich integracji. Integracja 

powinna polegać na ujednoliceniu danych tego samego typu, pochodzących z 

różnych źródeł oraz umieszczeniu ich w bazy danych ZSIPPK z zapewnieniem 

właściwych relacji pomiędzy danymi. Integracja musi dotyczyć również danych 

historycznych (archiwalnych). 

8. W poniższych tabelach przedstawiono zestawienie zakresów pozyskania danych do 

wymienionych modułów systemu dla Powiatu Kłobuckiego i 9 gmin uczestniczących 

w projekcie. 

 

Tabela 2. Zestawienie zakresów pozyskania danych do systemu dla Powiatu Kłobuckiego 

Lp. Nazwa rejestru  Metodyka pozyskania danych 
Powiat 

Kłobucki 

1 

Rejestr decyzji lokalizacyjnych 
(warunki zabudowy i decyzje 
lokalizacyjne celu publicznego)  
/ilość decyzji/ 

Migracja (konwersja)danych z istniejących baz i 
plików komputerowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.7 

nie dotyczy 

2 
Rejestr Pozwoleń i Zgłoszeń na 
Budowę/Rozbiórkę  /ilość 
decyzji/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz i 
plików komputerowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.7 

27 186 

3 
Ewidencja Miejscowości Ulic i 
Adresów  
/ilość adresów prywatnych/ 

Konwersja danych z istniejących baz i plików 
komputerowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.6 

nie dotyczy 

4 

Ewidencja Miejscowości Ulic i 
Adresów  
/ilość szacunkowa adresów 
instytucji/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz i 
plików komputerowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.6 

nie dotyczy 

5 

Ewidencja Miejscowości Ulic i 
Adresów  
/ilość szacunkowa adresów 
podmiotów gospodarczych/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz i 
plików komputerowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.6 

nie dotyczy 

6 
Ewidencja Mienia Powiatu, 
Skarbu Państwa, Gminy /ilość 
działek, nieruchomości/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz i 
plików komputerowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.10 

10 169 

7 
Rejestr Planów Przestrzennych 
/ilość planów analogowych/  

Migracja (konwersja) z istniejących plików 
graficznych i skanowanie zgodnie z wymaganiami 

nie dotyczy 
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określonymi w rozdziale 5.9.8 

8 
Rejestr Planów Przestrzennych 
/ilość planów numerycznych/  

Migracja (konwersja) z istniejących plików 
graficznych i skanowanie zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.8 

nie dotyczy 

9 
Ewidencja Dróg Powiatowych  
/ilość km dróg miejskich/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

30,3 

10 
Ewidencja Dróg Powiatowych  
/ilość km dróg pozamiejskich/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

351,9 

11 
Ewidencja Dróg Powiatowych  
/ilość km dróg 
nieutwardzonych/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

19,3 

12 
Ewidencja Oświetlenia Dróg    
/ilość punktów świetlnych 
stanowiących własność gminy/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

nie dotyczy 

13 

Ewidencja Gruntów, Budynków 
i Lokali – Kataster z programu 
Vega, V-Mapa (Compass S.A.) 
/ilość działek/ 

Migracja (konwersja) lub migracja danych z 
istniejących baz i plików komputerowych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.1 

141 437 

14 

Mapa Zasadnicza /Konwersja  z 
oprogramowania Microstation 
do nowego modułu MZ - skala 
1:500 i 1:1000/ 

Migracja (konwersja) danych numerycznych z 
istniejących baz i plików komputerowych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.2 

25 000 

15 
Mapy archiwalne /pozyskanie z 
plików skalibrowanych/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz 
danych i plików komputerowych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.2 

3 925 

16 

Rejestr Cen Wartości 

Nieruchomości /ilość 

transakcji/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz i 

plików komputerowych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozdziale 5.9.1 

10 042 

17 

Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

/ilość zgłoszeń/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz 

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 

5.9.4 

146 414 

18 

Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

/szacunkowa ilość operatów/ 

Migracja istniejących danych operatów z zasobu 

(100% bazy istniejącej)  zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozdziale 5.9.4 

60 000 
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19 

Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej - 

szacunkowa ilość operatów 

prawnych 30 tys. /szacunkowa 

ilość dokumentów/  

Archiwizacja i skanowanie brakujących operatów i 

wprowadzanie ręcznie danych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.4  

900 000 

20 
Bank osnów geodezyjnych 

/ilość punktów/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz i 

plików komputerowych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozdziale 5.9.5 

41 000 

21 Obsługa ZUDP /ilość projektów/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących baz i 

plików komputerowych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozdziale 5.9.3 

9 438 

Źródło: Opracowanie własne  



 

Tabela 3. Zestawienie zakresów pozyskania danych do systemu dla 9 gmin uczestniczących w projekcie 

Lp. 
            Nazwa Gminy        / 
                                            /       Nazwa rejestru    

Miasto 
Kłobuck 

Gmina 
Krzepice 

Gmina 
Lipie 

Miedźno Opatów Panki Popów Przystajń  
Wręczyca 

Wielka 

1. 
Rejestr decyzji lokalizacyjnych (warunki 
zabudowy i decyzje lokalizacyjne celu 
publicznego) /ilość decyzji/ 

2600 370 500 0 0 0 262 0 
JEST 

MPZP 

2. 
Rejestr Pozwoleń i Zgłoszeń na 
Budowę/Rozbiórkę /ilość decyzji/ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów  
/ilość adresów prywatnych/ 

4600 2650 2200 1997 1596 1460 1750 2000 7200 

4. 
Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów  
/ilość szacunkowa adresów instytucji/ 

400 50 15 45 220 42 15 25 200 

5. 
Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów  
/ilość szacunkowa adresów podmiotów 
gospodarczych/ 

0 750 350 0 430 15 0 80 1200 

6. 
Ewidencja Mienia Gminy 
/ilość działek, nieruchomości/ 

2050 650 380 496 183 340 220 250 909 

7. 
Rejestr Planów Przestrzennych  /ilość planów 
analogowych/ 

0 33 25 15 1 7 0 1 7 

8. 
Rejestr Planów Przestrzennych  /ilość planów 
numerycznych/ 

35 0 0 0 0 13 0 1 0 

9. 
Ewidencja Dróg Gminnych 
/ilość km dróg miejskich/ 

78,1 23 0 0 1 0 0 0 0 

10. 
Ewidencja Dróg Gminnych 
/ilość km dróg pozamiejskich/ 

46,5 21 100 62 25 35,15 66 46,686 112 

11. 
Ewidencja Dróg Gminnych 
/ilość km dróg nieutwardzonych/ 

57,2 4,7 30 24 63 5,92 3,5 27,342 33,1 

12. 
Ewidencja Dróg Powiatowych/Gminnych 
/ilość km dróg utwardzonych tłuczeń/ 

4,95 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. 
Ewidencja Oświetlenia Dróg  
/ilość punktów świetlnych  gminy/ 

855 1263 100 657 84 600 730 450 784 

Źródło: Opracowanie własne  



 

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie zakresów danych do pozyskania 

Lp. Nazwa rejestru Metodyka pozyskania danych 
Łączna ilość 
danych do 
pozyskania 

1. 

Rejestr decyzji lokalizacyjnych 
(warunki zabudowy i decyzje 
lokalizacyjne celu publicznego) 
/ilość decyzji/ 

Migracja (konwersja)danych z istniejących baz 
i plików komputerowych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.7 

3732 

2. 
Rejestr Pozwoleń i Zgłoszeń na 
Budowę/Rozbiórkę  
/ilość decyzji/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących 
baz i plików komputerowych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.7 

0 

3. 
Ewidencja Miejscowości Ulic i 
Adresów  
/ilość adresów prywatnych/ 

Konwersja danych z istniejących baz i plików 
komputerowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.6 

25453 

4. 

Ewidencja Miejscowości Ulic i 
Adresów  
/ilość szacunkowa adresów 
instytucji/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących 
baz i plików komputerowych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.6 

1012 

5. 

Ewidencja Miejscowości Ulic i 
Adresów  
/ilość szacunkowa adresów 
podmiotów gospodarczych/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących 
baz i plików komputerowych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.6 

2825 

6. 
Ewidencja Mienia Gminy 
/ilość działek, nieruchomości/ 

Migracja (konwersja) danych z istniejących 
baz i plików komputerowych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.10 

5478 

7. 
Rejestr Planów Przestrzennych  
/ilość planów analogowych/ 

Migracja (konwersja) z istniejących plików 
graficznych i skanowanie zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.8 

89 

8. 
Rejestr Planów Przestrzennych  
/ilość planów numerycznych/ 

Migracja (konwersja) z istniejących plików 
graficznych i skanowanie zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozdziale 5.9.8 

49 

9. 
Ewidencja Dróg Gminnych 
/ilość km dróg miejskich/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

102,1 

10. 
Ewidencja Dróg Gminnych 
/ilość km dróg pozamiejskich/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

514,336 

11. 
Ewidencja Dróg Gminnych 
/ilość km dróg 
nieutwardzonych/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

248,762 

12. 
Ewidencja Dróg Gminnych 
/ilość km dróg utwardzonych 
tłuczeń/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

4,95 

13. 
Ewidencja Oświetlenia Dróg  
/ilość punktów świetlnych 
stanowiących własność gminy/ 

Pozyskanie w terenie poprzez fotorejestrację i 
skaning laserowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w rozdziale 5.9.9 

5523 

Źródło: Opracowanie własne 
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5.9.1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH EGIB I RCIWN 

1. Konwersją należy objąć wszystkie dane cyfrowe EGiB (zarówno z części opisowej 

jak i graficznej) znajdujące się w bazach danych PZGiK, zarówno aktualne, jak i 

archiwalne. Podczas migracji baz danych, należy dostosować ich format do 

pojęciowego modelu danych EGiB oraz RCiWN określonego w obowiązujących 

przepisach prawa.  

2. Migracją należy objąć bazy danych EGiB oraz Rejestru Cen i Wartości 

Nieruchomości, będących częścią PZGiK Starostwa Powiatowego w Kłobucku.  

3. W wyniku migracji danych użytkownik systemu musi mieć dostęp do danych 

według stanu na dzień. Migracja danych archiwalnych musi zachowywać 

obowiązujące w momencie wpisu w rejestrze atrybuty obiektów. 

4. Podczas migracji baz danych EGiB należy pozyskać z mapy zasadniczej elementy 

związane z budynkami (schody, tarasy, itp.) W trakcie tego procesu należy utworzyć 

właściwe relacje pomiędzy tymi obiektami. 

5. Po zakończeniu migracji danych EGiB należy zapewnić integrację tych baz z 

pozostałymi rejestrami PZGiK.  

5.9.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DO MAPY 

ZASADNICZEJ 

1. Migracją należy objąć dane mapy zasadniczej celem utworzenia bazy danych  EGIB, 

BDOT500 oraz GESUT zgodnych z pojęciowymi modelami baz danych 

przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Przed rozpoczęciem właściwej migracji należy uzgodnić styki pomiędzy bazami 

prowadzonymi według podziału sekcyjnego w skali 1:1000. 

3. Podczas migracji danych należy przypisać obiektom baz danych nr KERG operatu. 

Nr KERG są etykietami znajdującymi się na mapie.  

4. Podczas procesu migracji należy wykorzystać bazy danych mapy zasadniczej 

prowadzone w systemie teleinformatycznym Zamawiającego, ortofotomapę, 

operaty zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, inne 

materiały z zasobu, jeśli będą niezbędne w celu utworzenia bazy BDOT500 i GESUT. 

5. Jeżeli w PZGiK brak jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych 

atrybutów obiektów BDOT500 i GESUT (atrybutów nieoznaczonych licznością 0…* 

lub stereotypem voidable), Wykonawca uzgodni sposób wypełnienia pól bazy 

danych w zakresie tych atrybutów z Zamawiającym. Nie zakłada się potrzeby 

wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie 

danych określających położenie i geometrię obiektów BDOT500 i GESUT. 
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6. Obiekty BDOT500 i GESUT muszą spełniać wymagania poprawnej topologii oraz 

poprawnej budowy wzajemnych relacji i powiązań określonych obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności: 

a. wzajemnych topologicznych połączeń, powiązań i relacji przestrzennych, 

b. wzajemnego położenia, 

c. zachowania ciągłości topologicznej. 

7. W trakcie tworzenia bazy danych BDOT500 należy stosować zasady segmentacji i 

współliniowości określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. tj.: 

a. zmiana wartości atrybutów: źródło, rodzaj materiału umocnienia, rodzaj 

materiału budowli ziemnej, poziom, rodzaj komunikacji, materiał nawierzchni 

dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentację, 

b. zmiana wartości atrybutu dla fragmentu obiektu powoduje jego segmentację, 

c. w miejscu pokrycia się obiektów klas KTJZ (jezdnia), KTCR (ciąg ruchu pieszego i 

rowerowego), KTTR (tor) z obiektami klasy BUBI (budowla inżynierska) należy 

dokonać ich segmentacji. Segmentacja jest spowodowana zmianą atrybutu 

poziom. 

d. obiekty klasy KTCR (ciąg ruchu pieszego i rowerowego), pokrywające się z 

obiektami klasy BUBI (budowla inżynierska), ulegają segmentacji w związku ze 

zmianą atrybutu poziom, 

e. obiekty klasy KTCR (ciąg ruchu pieszego i rowerowego) ulegają segmentacji w 

miejscu przecięcia się z klasą obiektów KTJZ (jezdnia), ale ich nie segmentują, 

f. wzajemne przecięcie się obiektów klasy KTCR (ciąg ruchu pieszego i 

rowerowego) powoduje segmentację tych obiektów, zgodnie z kolejnością ich 

wprowadzenia do BDOT500, 

g. obiekty klasy KTTR (tor) pokrywające się z obiektami klasy BUBI (budowla 

inżynierska), ulegają segmentacji w związku ze zmianą atrybutu poziom, 

h. w celu zachowania poprawnej topologii obiektów BDOT500 obiekty 

przylegające zawierają te same punkty wierzchołkowe i węzłowe. 

8. Podczas migracji baz danych należy przejąć atrybuty opisowe obiektów GESUT 

zapisane w elementach redakcyjnych mapy zasadniczej prowadzonej wektorowo. 

9. Migracja atrybutów opisowych sieci uzbrojenia terenu ma zapewnić właściwą 

redakcję mapy zasadniczej w docelowym systemie, we wszystkich przewidzianych 

przepisami prawa skalach.  

 

5.9.3 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DO MODUŁU ZUDP  
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1. Migracją należy objąć dane wektorowe związane z projektowanymi sieciami 

uzbrojenia terenu oraz rejestr uzgodnień prowadzony w aplikacji Zamawiającego. 

2. Podczas migracji należy zweryfikować aktualność bazy danych w oparciu o bazę 

GESUT, oraz archiwum zasobu. 

3. Atrybuty – nr uzgodnienia należy pozyskać podczas migracji danych z etykiety 

obiektu. 

4. Wszystkie elementy, których nie uda się jednoznacznie wyjaśniać – powinny 

znaleźć się na dodatkowej klasie obiektów, tak by pracownicy PODGiK mieli do niej 

bieżący dostęp. 

5.9.4 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DO MODUŁU 

OŚRODEK  

1. Migracja danych z archiwum zasobu obejmować będzie: 

a. migrację rastrów map zasadniczych, glebowo-rolniczych, klasyfikacyjnych, 

innych map zasobu. Rastry są skalibrowane, dostępne w formacie ECW. 

b. migrację zeskanowanych operatów stanowiących PZGiK, wraz z przeniesieniem 

właściwych metadanych materiału zasobu. 

c. migrację zakresów przestrzennych w oparciu o istniejące zakresy działkowe 

operatów. W przypadku braku możliwości wygenerowania zakresów 

przestrzennych w oparciu o zakresy działkowe, Zamawiający do wyznaczenia 

właściwych zakresów przestrzennych musi posiłkować się plikami txt, 

zawierającymi współrzędne punktów roboczych, przekazywanych przez 

jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pliki tekstowe do operatów, 

gromadzone są w archiwum zasobu od roku 2000; do roku 2010 wykazy 

współrzędnych przekazywane były w układzie 65. 

2. Migracją objęty będzie rejestr zamówień na materiały na dane stanowiące PZGiK.  

3. Podczas migracji należy przenieść wszystkie zamówienia, łącznie z zapisami 

archiwalnymi. 

4. Migracją muszą być objęte dokumenty związane z obliczeniem wysokości opłaty. 

5. Migracją objęty będzie rejestr prac geodezyjnych.  

6. Podczas migracji należy pozyskać zakresy przestrzenne prac geodezyjnych w 

oparciu o zakresy działkowe bądź wykazy plików, zawierających punkty robocze. 

5.9.5 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DO MODUŁU BDSOG  

1. Podczas migracji danych należy je uporządkować, zweryfikować i doprowadzić do 

zgodności z modelem BDSOG, przewidzianym aktualnymi przepisami prawa. 

2. Podczas migracji danych należy wskazać punkty, które są zdublowane, zniszczone, 

archiwalne itp. 
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3. Baza danych musi zawierać wszystkie punkty osnowy, wraz z ich opisami 

topograficznymi. 

5.9.6 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DO REJESTRU EMUA 

1. Należy pozyskać i wprowadzić do Systemu plik GML zawierający bazę ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

(EMUiA). 

2. W przypadku braku bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów należy 

założyć cyfrową postać ewidencji według odpowiednich przepisów w tym zakresie. 

5.9.7 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DO REJESTRU 

DECYZJI BUDOWLANYCH I LOKALIZACJI INWESTYCJI 

1. Należy pozyskać skan decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w postaci plików PDF 

oraz istniejący rejestr tych decyzji. 

2. Należy pozyskać do Systemu skan decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o 

rozbiórce obiektów budowlanych, zgłoszeń zamiaru budowy oraz zgłoszeń rozbiórki 

w postaci plików PDF. 

3. Należy wprowadzić do Systemu dane rejestru, zgodnie z wymaganymi atrybutami 

załączając skan dokumentu w formacie PDF.  

5.9.8 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DO REJESTRU MPZP I 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

1. Przedmiotem prac w zakresie rejestru miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego jest pozyskanie i przetworzenie załączników kartograficznych 

planów miejscowych oraz treści uchwał.  

2. Załączniki kartograficzne (rysunki planów) należy pozyskać jako skan oryginalnych 

załączników do uchwały zachowując następujące zasady: 

a. skan załącznika graficznego musi być kompletny, nie dopuszcza się maskowania 

lub usuwania fragmentów rysunku, 

b. do formatu A0 załącznik musi być pozyskany w jednej części, powyżej formatu 

A0 skan w częściach, mozaikowanych następnie podczas kalibracji, 

c. rozdzielczość skanowania musi wynosić minimum 300 dpi, 

d. paleta barw skanowane obrazu musi być zgodna z zapisem: 24-bit kolor lub 

szarości 8-bit jeżeli oryginał nie posiada koloru (nie należy brać pod uwagę 

pieczęci i adnotacji urzędowych).  
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3. Przetworzenie załącznika graficznego (danych rastrowych) musi odbywać się 

według następujących zasad: 

a. załącznikom graficznym 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 lub Helmerta, do układu współrzędnych PL-2000 

(odpowiedniej strefy), 

b. plik z georeferencją należy zapisać w formacie GeoTIFF, 

c. dla każdego załącznika należy zachować parametry transformacji. 

4. Wektoryzacji obiektów planu należy dokonać według następujących zasad:  

a. przebieg granic terenów oraz innych obiektów planistycznych należy uzgodnić z 

granicami działek w EGIB, 

b. dopuszcza się ich tworzenie poprzez: 

i.przeniesienie granic działek z EGIB i połączenie (ang. merge) w teren 

planistyczny,  

ii.wektoryzację analityczną (poprzez uzgodnienie granic terenów z EGIB) z 

przyciąganiem do węzłów i krawędzi EGiB, 

c. należy dokonać kontroli poprawności wektoryzacji, poprzez analizę topologii 

(identyfikację przecięć, dziur, nałożeń, niezgodności położenia wierzchołków).  

5. W przypadku braku pliku XML należy przetworzyć dokument uchwały do tego 

formatu w standardzie programu Legislator, z zachowaniem pełnego 

odzwierciedlenia dokumentu, zarówno w sensie strukturalnym jak i językowym. 

6. Treść uchwały musi zostać pozyskana z pliku XML opublikowanego w dzienniku 

urzędowym województwa oraz pliku PDF. 

7. Celem konwersji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest 

przetworzenie treści studium oraz załącznika kartograficznego prezentującego 

obszary funkcjonalne.  

8. Załącznik kartograficzny należy pozyskać jako skan oryginalnego załącznika do 

dokumentu studium zachowując następujące zasady: 

a. skan załącznika graficznego musi być kompletny, nie dopuszcza się maskowania 

lub usuwania fragmentów rysunku, 

b. do formatu A0 załącznik musi być pozyskany w jednej części, powyżej formatu 

A0 skan w częściach, mozaikowanych następnie podczas kalibracji, 

c. rozdzielczość skanowania musi wynosić minimum 300 dpi, 

d. paleta barw skanowane obrazu musi być zgodna z zapisem: 24-bit kolor lub 

szarości 8-bit jeżeli oryginał nie posiada koloru (nie należy brać pod uwagę 

pieczęci i adnotacji urzędowych.  
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9. Przetworzenie załącznika graficznego (danych rastrowych) musi odbywać się 

według następujących zasad: 

a. załącznikowi graficznemu należy nadać georeferencję poprzez rektyfikację 

obrazu rastrowego na podstawie minimum 18 punktów kontrolnych 

lokalizowanych na trwałych obiektach mapy topograficznej w skali 1: 10 000, z 

zastosowaniem transformacji wielomianowej, do układu współrzędnych PL-

2000 (odpowiedniej strefy),  

b. plik z georeferencją należy zapisać w formacie GeoTIFF, 

c. dla załącznika należy zachować parametry transformacji. 

10. Wektoryzacji obiektów studium należy dokonać według następujących zasad:  

a. tworzenie obiektów wektorowych powinno być wykonywane poprzez 

wektoryzację analityczną treści skanu z przyciąganiem do węzłów i krawędzi 

innych obiektów na warstwie, 

b. należy dokonać kontroli poprawności wektoryzacji, poprzez analizę topologii 

(identyfikację przecięć, dziur, nałożeń, niezgodności położenia wierzchołków). 

11. Treść studium powinna być pozyskana do jednolitego dokumentu w formacie PDF. 

5.9.9 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DROGOWYCH 

1. Zadaniem Wykonawcy jest wykonie poszczególnych zadań związanych z 

pozyskaniem danych oraz załadownie tych danych do odpowiednich modułów 

dziedzinowych w dostarczonym Systemie.  

2. Wszystkie dane, które Wykonawca musi pozyskać, muszą posiadać interpretację 

geometryczną na mapie w Systemie, w układzie współrzędnych zgodnym z 

układem, w jakim pracuje komponent mapowy oraz z rzeczywistym kształtem 

danego obiektu, jaki obiekt ten posiada w terenie.  

3. W szczególnych przypadkach Zamawiający wskaże, w których modułach 

dziedzinowych będzie wymagał - oprócz pozyskania danych - podłączenia 

dokumentów w postaci PDF, DOC lub JPG.  

4. Dokładność georeferencji, jaką będą posiadały dane geometryczne, pozyskane 

przez Wykonawcę musi być zgodna z dokładnością na poziome obiektów osnowy III 

klasy. 

5. Wykonawca może wykorzystać dostępne mapy zasadnicze oraz inne materiały, 

które będzie w stanie udostępnić Zamawiający, o ile Wykonawca uzna przydatność 

tych materiałów. W szczególności Zamawiający udostępni książki obiektów 

mostowych, karty obiektów mostowych, wykazy obiektów mostowych, 

przepustów, informacje o przeglądach obiektów budowlanych i inne, istotne z 

punktu widzenia realizacji Projektu dokumenty lub dane. Zamawiający przekaże 
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również współrzędne punktów referencyjnych, o ile posiada wyniesioną lub 

wykonaną na mapie sieć referencyjną.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru danych, które udostępni Wykonawcy, 

wymagając przy odbiorze etapu Projektu lub odbiorze końcowych tylko takiego 

zakresu, jaki udostępnił. 

5.9.9.1 FOTOREJESTRACJA 

1. Wykonawca wykona fotorejestrację pasa drogowego w postaci sferycznych zdjęć 

sekwencyjnych, w interwałach 5 m.  

2. Fotorejestracja sferyczna musi być wykonana z 6 kamer, (pięć kamer w poziomie co 

720, jedna w pionie), zapewniając pokrycie sfery 3600 w płaszczyźnie poziomej oraz 

min. 2700 w płaszczyźnie pionowej.  

3. Rozdzielczość matrycy jednej kamery musi wynosić min. 5 Mpx. 

4. Rozdzielczość zespolonego obrazu sferycznego musi wynosić min. 2048 x 4096 px.  

5. Pomiar lokalizacji zdjęcia musi być wykonany w technologii RTK, zapewniając 

dokładność na poziome obiektów osnowy III klasy. 

6. Odbiornik RTK musi umożliwić wyznaczanie pozycji w oparciu o sygnał satelitów 

GLONNAS oraz GPS przy wykorzystaniu 226 uniwersalnych kanałów. Sieć poprawek 

powierzchniowych musi wykorzystywać satelity GPS i GLONNAS do obliczeń 

wynikowych w postprocessingu.  

7. Pojazd rejestrujący musi być wyposażony w odometr pozwalający na precyzyjny 

pomiar przebytej drogi oraz musi współpracować z wewnętrzną jednostką 

inercyjną IMU w systemie rejestracji zdjęć.  

8. Wizualizacja korytarza drogi powinna zostać wykonana zgodnie z kierunkiem 

zbudowanej sieci referencyjnej. Wyjątkiem są odcinki, gdzie wprowadzona 

organizacja ruchu nie pozwala na przejazd zgodnie z kierunkiem wzrastającego 

kilometrażu. 

5.9.9.2  SKANING LASEROWY 

1. Wykonawca wykona skaning laserowy pasa drogowego. 

2. Chmura punktów, będąca produktem skaningu laserowego zostanie wykonana 

z wykorzystaniem skanera laserowego, zapewniającego opisanie przestrzennych 

elementów korytarza drogi w taki sposób, aby było możliwe wykonywanie 

jednoznacznej interpretacji geometrycznej i atrybutowej elementów infrastruktury 

drogowej. Skaner laserowy musi zapewnić pozyskanie chmury punktów w 

korytarzu o promieniu minimum 70 m, przy wydajności pozyskiwania punktów 

700 000 ptk na sekundę. Pozyskana chmura punktów zapewni dokładność 

wykonywania pomiarów zgodną z technologią RTK.  
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3. Skaner laserowy musi współpracować z kamerami fotorejestracji, odbiornikiem 

RTK, odometrem oraz jednostką inercyjną.  

4. Formatem wyjściowym chmury punktów musi być uniwersalny format LAS. Każdy 

punkt musi posiadać współrzędną X, Y, Z w jednorodnym układzie współrzędnych. 

Każdy punkt musi posiadać informację RGB o kolorze, jaki go reprezentuje, 

wynikającego ze zdjęcia panoramicznego.  

5. Wykonawca dostarczy, w ramach przeprowadzonego skaningu laserowego rastry z 

chmury punktów, tworząc rzut poziomy korytarza drogi. Obiektami widocznymi na 

rastrze muszą być obiekty znające się nie wyżej niż 1,5 m ponad poziomem jezdni.  

6. Raster musi posiadać georeferencję w układzie, w którym pracuje komponent 

mapowy. Rastry te muszą być podłączone do wyżej wspomnianego komponentu 

mapowego na poziomie ogólnym Systemu, z dostępem do nich z poziomu 

wszystkich modułów dziedzinowych.  

7. Raster musi być przygotowany w takiej rozdzielczości, aby 1 px na rastrze 

odpowiadał max. 5 cm w terenie.  

8. Raster musi być kolorowy, zgodnie z paletą RGB dla chmury punktów.  

5.9.9.3  SIEĆ REFERENCYJNA 

1. Wykonawca zbuduje sieć referencyjną dróg gminnych i powiatowych zgodnie z  

tabelami 1, 2 i 3, bez stabilizacji i markowania punktów węzłowych w terenie.  

2. Wykonawca, w ramach budowy sieci referencyjnej, uzgodni z wójtami, 

burmistrzami, prezydentami oraz starostą kierunki, numery i przebiegi wszystkich 

dróg oraz numery punktów i odcinków referencyjnych odpowiednio dla danego 

zarządcy. Uzgodnienie w formie oficjalnego pisma lub maila przesłanego przez 

przedstawicieli zarządców dróg będzie stanowić załącznik do zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego lub częściowego Projektu. Jeżeli dany zarządca nie prześle 

oficjalnego uzgodnienia lub maila, Zamawiający uzna, że wystarczające będzie 

potwierdzenie złożenia przez Wykonawcę odpowiedniego pisma z prośbą o 

uzgodnienie sieci referencyjnej, o ile pismo to zostało złożone min. 30 dni przed 

zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru całości lub części Projektu. 

Zamawiający uzna również w takim przypadku, że sieć referencyjna, jaką 

zaproponuje i wykona Wykonawca będzie prawidłowa.  

3. Wykonawca zbuduje sieć referencyjną dzieląc odcinki referencyjne punktami 

węzłowymi w granicach powiatów i gmin, obiektów mostowych w dylatacjach, 

skrzyżowaniach z drogami krajowymi i wojewódzkimi, innych obiektach ustalonych 

z zarządcami dróg i wynikających z maksymalnej długości odcinka referencyjnego. 

Długość odcinka referencyjnego nie może być większa niż 5000 m.  

4. Wykonawca dokona pomiaru rzeczywistej długości wszystkich odcinków 

referencyjnych z dokładnością do 1 cm. Dopuszcza się określenie długości 
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odcinków z wykorzystaniem chmury punktów uzyskanej ze skaningu laserowego, 

wykonanego w ramach Projektu.  

5. Określenie lokalizacji w sieci referencyjnej wszystkich inwentaryzowanych 

obiektów, których ewidencję umożliwia dany moduł dziedzinowy musi zachodzić w 

odniesieniu do kilometrażu i pikietażu wynikającego z pomiaru rzeczywistej 

długości.  

5.9.9.4 DANE EWIDENCYJNE 

1. Wykonawca wykona ewidencję obiektów punktowych, liniowych oraz 

powierzchniowych, zgodnie z wymaganiami książki drogi dla wszystkich tabel.  

2. Wykonawca pozyska informacje o geometrii obiektów, powierzchni, lokalizacji w 

sieci referencyjnej, rodzaju nawierzchni, długości i innych z dokładnością na 

poziome obiektów osnowy III klasy.  

3. Wykonawca wykona ewidencję elementów organizacji ruchu w zakresie 

oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń brd oraz sygnalizacji. Lokalizacja 

elementów organizacji ruchu powinna być określona z dokładnością na poziome 

obiektów osnowy III klasy.   

4. Wykonawca wykona ewidencję oświetlenia drogowego w zakresie lokalizacji latarni 

w sieci referencyjnej, liczby opraw, technologii oprawy, materiału słupa. Lokalizacja 

elementów oświetlenia powinna być określona z dokładnością na poziome 

obiektów osnowy III klasy.   

5. Wykonawca wykona ewidencję drzew w zakresie lokalizacji drzew, nazwy 

zwyczajowej oraz rodzaju korony (liściaste, iglaste), odległości od osi drogi. 

Lokalizacja elementów zieleni powinna być określona z dokładnością na poziome 

obiektów osnowy III klasy.   

6. Wykonawca pozyska informacje o skrzyżowaniach na drogach powiatowych i 

gminnych. Wykonawca pozyska informację o: 

a. rodzaju skrzyżowania, 

b. nazwie skrzyżowania (domyślnie nazwy ulicy lub numery krzyżujących się dróg) 

c. powierzchni skrzyżowania, 

d. numerach i kategoriach krzyżujących się dróg (w przypadku dróg gminnych 

tylko z drogami gminnymi, w przypadku dróg powiatowych z drogami gminnymi 

i powiatowymi). 

7. Wykonawca pozyska dane i załaduje je do oferowanego Systemu w odpowiednich 

modułach dziedzinowych. Wymóg ten dotyczy również fotorejestracji i skaningu 

laserowego.  
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5.9.9.5 BAZY REFERENCYJNE 

1. Wykonawca pozyska dane ewidencji miejscowości, ulic i adresów, które będą 

stanowiły referencję dla pozostałych danych w Systemie. 

2. Wykonawca załaduje dane ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

podmiotowym i przedmiotowym do Systemu w zakresie Powiatu Kłobuckiego, o ile 

Zamawiający przekaże te dane w formacie SWDE lub innym zgodnym.  

3. Wykonawca pozyska dane w zakresie interesantów składających wniosek o decyzję 

na zajęcie pasa drogowego do odpowiedniej bazy referencyjnej interesantów.  

5.9.10 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA POZYSKANIA DANYCH DO MODUŁU EM 

1. Dane Ewidencji Mienia należy założyć na podstawie danych EGiB. 

2. Należy pozyskać dane dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd trwały, w 

tym dane dotyczące: 

a. udziału, 

b. wartości udziału lub wartość 1 m, 

c. podmiotu,  

d. współczynnika opłaty, 

e. wartości opłaty netto, 

f. VAT, 

g. daty opłaty 

h. bonifikata wartość lub procent, 

i. daty bonifikaty, 

j. podstawy nabycia, 

k. daty podstawy nabycia, 

l. podstawy władania 

m. daty podstawy władania. 

3. Należy określić nazwy podmiotów posiadających tytuł prawny władania 

nieruchomościami, dla których zakładana jest ewidencja mienia.  

4. Dane należy pozyskać z plików w formatach *.xls lub baz danych, w których dane te 

są gromadzone. 
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6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA E-USŁUG 

1. System musi zapewniać realizację e-usług publicznych na 3 i 4 poziomie 

zintegrowanych z platformami ePUAP, SEKAP oraz opcjonalnie Portalem Obsługi 

Wniosków. 

2. Interfejsy obsługujące dostęp do e-usług, Rejestrów i Ewidencji, muszą być 

wykonane 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 powinien składać się z następujących części zapewniających: 

a. narzędzi zapewniających obsługę elektronicznych formularzy, wypełnianych 

przez Użytkowników e-usługi publicznej (np. obywateli, przedsiębiorców, 

geodetów), inicjujące postępowanie administracyjne, 

b. brokera e-usług publicznych, zarządzającego komunikacją i wymianą danych 

między ESP i Systemami Dziedzinowymi,  

c. repozytorium dokumentów, zapewniającego gromadzenie, przechowywanie i 

udostępnianie dokumentów generowanych w Systemie jak również załączonych 

z plików zewnętrznych w formatach *.xml, *.docx, *.pdf, *.tif, *.jpg. 

4. System ZSIPPK musi być zintegrowany z platformami ePAUP i PeUP zgodnie z 

wszystkim instrukcjami i zaleceniami opublikowanymi na stronie: 

http://www.epuap.gov.pl i https://www.sekap.pl/, a w szczególności zgodnie z 

oficjalną instrukcją „Współpraca ePUAP z systemami zewnętrznymi”. 

5. Wykonawca musi dostarczyć i skonfigurować w ramach wdrożenia e-usług 

dwustronnie interakcyjnych i transakcyjnych, następujące komponenty : 

a. e-formularze wniosków wykonane zgodnie z uzgodnionymi wzorami na etapie 

analizy przedwdrożeniowej i umieszczenie ich w Centralnym repozytorium 

wzorów dokumentów na platformie ePAUP oraz repozytorium dokumentów 

SEKAP (za wyjątkiem e-formularzy już istniejących),   

b. broker e-usług zapewniający integrację systemu z platformami ePUAP i PeUP 

poprzez ESP lub indywidualną skrzynkę kontaktową. 

6. System ZSIPPK musi być zapewniać import metadanych wniosków elektronicznych 

(e-formularzy) inicjowanych na platformie PeUP zgodnie z następującą procedurą 

opisaną na stronie w rozdziale Złożenie wniosku: 

https://www.sekap.pl/res/framework/help/index.html?toc=res/app/help/peup/to

c_pzp-peup&doc=/res/app/help/peup/sekap-wstep&eye=0 

 



 

Opis przedmiotu zamówienia - projekt ZSIPPK  | Strona 138 

7. Zakres e-usług przewidzianych do wykonania w ramach projektu ZSIPPK oraz 

minimalna ilość wskaźników produktów które muszą być osiągnięte zgodnie z 

wnioskiem aplikacyjnym zawierają poniższe tabele.   



 

Tabela 5. Zakres e-usług przewidzianych do wykonania w ramach projektu 

8.  

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 6. Minimalna ilość wskaźników produktów dotyczących e-usług, które muszą być osiągnięte w ramach projektu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

  

Lp. Wskaźnik produktu j.m.
Powiat 

Kłobucki - 

Lider

Gmina 

Panki - 

Partner 

1

Gmina 

Krzepice - 

Partner 

2

Gmina 

Kłobuck - 

Partner 

3

Gmina 

Lipie - 

Partner 

4

Gmina 

Przystajń 

- Partner 

5

Gmina 

Opatów - 

Partner 

6

Gmina 

Popów - 

Partner 

7

Gmina 

Miedźno - 

Partner 

8

Gmina 

Wręczyca 

Wielka - 

Partner 9

Ogółem wartość 

docelowa - 

Podsumowanie

1

Liczba udostępnionych usług 

wewnątrzadministracyjnych 

(A2A)

szt. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

2

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja [szt.]

szt.

4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 58

3

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co 

najmniej 4 - transakcja [szt.]

szt.

2 0 0 2



 

1. E-usługi systemu ZSIPPK muszą zapewniać funkcjonalność pozwalającą na pełną 

obsługę realizowanych przez nie określonych procedur i związanych z tym 

dokumentów. Zarówno użytkownik zewnętrzny (np. obywatel, przedsiębiorca, 

geodeta), jak i użytkownik wewnętrzny (np. pracownik JST) za pośrednictwem 

aplikacji internetowej lub intranetowej, będzie mógł zgodnie z jego uprawnieniami 

korzystać z udostępnionych mu danych, usług sieciowych. 

2. Implementacja e-usług musi umożliwić integrację informacji zawartych w 

elektronicznych dokumentach udostępnionych na Geoportalu Internetowym 

systemu ZSIPPK oraz na platformie ePUAP, z podsystemami dziedzinowymi 

opisanymi w rozdziale 5. Przy czym użytkowników zewnętrznych można podzielić 

na użytkowników anonimowych korzystających wyłącznie z usług informacyjnych i 

użytkowników autoryzowanych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, 

korzystających z usług dwustronnie interakcyjnych i transakcyjnych. 

3. System ZSIPPK musi zapewniać świadczenie e-usług publicznych w oparciu o 

opracowane i uzgodnione elektroniczne formularze na następujących poziomach: 

a. e-usługi na poziomie 1 – informacja – są to 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 3 – dwustronna interakcja – usługi zapewniające 

możliwość wypełnienia e-formularza na stronie ePUAP, PeUP lub na oficjalnej 

stronie urzędu w połączeniu z niezbędny systemem identyfikacji osoby, 

zintegrowane z podsystemem dziedzinowym w sposób umożliwiający 

elektroniczne wczytywanie i weryfikację metadanych z e-formularzy na żądanie 

operatora.   

c. e-usługi na poziomie 4 – transakcja – są to 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 

metadane z e-formularzy niezbędnych do ich realizacji będą mogły być 

automatycznie importowane do systemu ZSIPPK bez udział pracowników 

starostwa. 

4. Wszystkie operacje związane z działaniem e-usług powinny być monitorowane 

przez system. 

5. System ZSIPPK musi zapewniać świadczenie e-usług publicznych poprzez wykonane 

w ramach projektu i zintegrowane z systemami dziedzinowymi e-formularze. 
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6.1 WYMAGANIA FUNKCJONALNE BROKERA 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 i SEKAP, 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, 

e. wysyłania dokumentów elektronicznych generowanych przez poszczególne 

moduły systemu (np. decyzje administracyjne, informacje, raporty) do 

zewnętrznych odbiorców posiadających ESP w ramach ePUAP i SEKAP 

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 e-usługi publicznej. 

4. System musi umożliwiać wysyłanie automatycznych potwierdzeń o przyjęciu oraz o 

stanie zaawansowania sprawy poprzez komunikaty wysyłane z udziałem brokera e-

usług i ESP do użytkowników, którzy zainicjowali sprawę poprzez  platformę  ePUAP 

i SEKAP 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 lub PeUP po 

wcześniejszym podpisaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. 

6.2 WYMAGANIA FUNKCJONALNE REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW 

1. Repozytorium dokumentów musi umożliwiać przechowywanie dokumentów 

generowanych z rejestrów i ewidencji, które później mogą być procedowane w 
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elektronicznych obiegach dokumentów funkcjonujących w urzędach 

poszczególnych partnerów projektu.  

2. Repozytorium dokumentów musi zapewnić integrację z e-formularzami 

wystawionymi na ePUAP i SEKAP (każdy e-formularz musi zostać wczytany do 

repozytorium dokumentów). 

3. Repozytorium dokumentów musi zapewnić możliwość obsługi Lokalnego 

repozytorium dokumentów niezbędnego do przechowywania wzorów e-formularzy 

wystawianych na platformę  ePUAP i SEKAP (każdy wzór e-formularza musi zostać 

zapisany w lokalnym repozytorium dokumentów).  

4. Repozytorium dokumentów musi zapewnić integrację wniosków z generowanymi 

decyzjami poprzez automatyczne przejmowanie metadanych z wniosków do 

decyzji.   

5. 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.  

6. Repozytorium dokumentów musi umożliwiać przeglądanie dokumentów z 

uwzględnieniem zarchiwizowanych dokumentów wchodzących, wychodzących 

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.  

7. Z poziomu danego rejestru lub ewidencji musi istnieć możliwość podglądu 

dokumentów wraz z metadanymi zarejestrowanych w repozytorium.  

8. 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, co do których użytkownik posiada stosowne 

uprawnienia. 

9. Repozytorium dokumentów musi pozwalać na obsługę i załączanie plików z 

zewnątrz w formacie *.xml, *.docx, *.pdf, *.tif, *.jpg. 

6.3 WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZĄCE E-FORMULARZY  

1. System ZSIPPK musi być zaprojektowany i wykonany tak, by zapewnić poprawnie 

zidentyfikowanej przez ePUAP osobie możliwość wypełnienia e-formularzy 

związany z daną e-usługą publiczną. 
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2. System ZSIPPK powinien wspomagać weryfikacje poprawności merytorycznej i 

formalno-prawnej 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 wymienionych w podrozdziałach 

od 6.5 do 6.9, 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; 

c. metadane opisujące wzór dokumentu elektronicznego określające w 

szczególności: 

i.twórcę wzoru - rozumianego jako podmiot odpowiedzialny za ten wzór, w tym 

zgodność wzoru z przepisami prawa, 

ii.podstawę prawną - w przypadku gdy istnieje przepis prawa wymagający 

złożenia pisma w określonej formie lub według określonego wzoru, 

iii.tytuł wzoru - wskazujący w sposób zwięzły zakres użytkowy dokumentów, które 

mają być tworzone na podstawie wzoru, 

iv.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  

e-usług 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  

e-formularzy wypełnionych na ePUAP, a modułami dziedzinowymi systemu 

ZSIPPK w celu zapewnienia realizacji e-usług na poziomie min. 3 (dwustronna 

interakcja). 
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6.4 E-USŁUGI ZINTEGROWANE Z PODSYSTEMEM GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrożony Podsystem Gospodarki 

Nieruchomościami (GN) musi zapewniać realizację następujących e-usług 

informacyjnych: 

a. publikacja na mapie tematycznej budynków i działek stanowiących mienie 

gminne i powiatu na Geoportalu Intranetowym dla użytkowników wew. 

systemu, 

b. publikacja na mapie tematycznej gminnych ofert inwestycyjnych na Geoportalu 

Internetowym dla użytkowników zew. systemu, 

c. publikacja na mapie tematycznej gminnych ofert inwestycyjnych na Geoportalu 

Intranetowym dla użytkowników wew. systemu, 

d. przygotowanie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do 

sprzedaży dla użytkowników wewnętrznych systemu, 

e. wygenerowanie oferty sprzedaży nieruchomości przez gminy, z wykorzystaniem 

danych EGiB. 

2. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrożony Podsystem Gospodarki 

Nieruchomościami (GN) musi zapewniać realizację następujących e-usługi 

dwustronnie interakcyjnych na 3 poziomie: 

a. przyjęcie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości dla interesariuszy zew. systemu z platformy ePUAP, 

SEKAP oraz opcjonalnie Portalem Obsługi Wniosków. 

3. Wszystkie e-usługi zintegrowane z Podsystemem Gospodarki Nieruchomościami 

muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi  opisanymi w 

podrozdziałach od 6.1 do 6.3. 

6.5 E-USŁUGI ZINTEGROWANE Z PODSYSTEMEM KSZTAŁTOWANIA ŁADU 

PRZESTRZENNEGO  

1. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrażany Podsystem 

Kształtowania Ładu Przestrzennego (KŁP) musi zapewniać realizację następujących 

e-usług na poziomie 1 -  informacyjnym: 

a. publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

Geoportalu Internetowym dla użytkowników zewnętrznych systemu, 
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b. publikacja informacji o przeznaczeniu działki ewidencyjnej w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego z poziomu Geoportalu Internetowego 

dla użytkowników zew. 

2. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrażany Podsystem 

Kształtowania Ładu Przestrzennego (KŁP) musi zapewniać realizację następujących 

e-usług na 3 poziomie – dwustronna interakcja: 

a. przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu na podstawie danych z rejestru 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ePUAP, SEKAP lub 

Portalu Obsługi Wniosków (POW) ZSIPPK. 

3. Wszystkie e-usługi zintegrowane z Podsystemem Kształtowania Ładu 

Przestrzennego  muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi  

opisanymi w podrozdziałach od 6.1 do 6.3. 

6.6 E-USŁUGI ZINTEGROWANE Z PODSYSTEMEM ZARZĄDZANIA 

INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ  

1. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrażany Podsystem Zarządzania 

Infrastrukturą Drogową (ZID) musi zapewniać realizację następujących e-usług 

informacyjnych: 

a. publikacja mapy tematycznej dotyczącej ewidencji dróg oraz informacji o 

oznakowaniu poziomy i pionowym na Geoportalu Intranetowym dla 

użytkowników wew. systemu (pracowników JST), 

b. publikacja mapy tematycznej dotyczącej ewidencji obiektów inżynieryjnych dla 

użytkowników wew. systemu (pracowników JST), 

c. publikacja mapy tematycznej dotyczącej aktualnie wykonywanych inwestycji 

drogowych dla użytkowników wew. systemu (pracowników JST), 

d. publikacja mapy tematycznej dotyczącej aktualnie wykonywanych remontów 

dróg dla użytkowników wew. systemu (pracowników JST), 

e. publikacja mapy tematycznej dotyczącej aktualnej informacji o oświetleniu dróg 

dla użytkowników wew. systemu (pracowników JST). 

2. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrażany Podsystem Zarządzania 

Infrastrukturą Drogową (ZID) musi zapewniać realizację następujących e-usług na 3 

poziomie – dwustronna interakcja: 

a. przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla 

interesariuszy zew. systemu z platformy ePUAP, SEKAP oraz opcjonalnie 

Portalem Obsługi Wniosków, 
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b. przyjęcie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy (w ciągu drogi gminnej i 

powiatowej) dla interesariuszy zew. systemu z platformy ePUAP, SEKAP oraz 

opcjonalnie Portalem Obsługi Wniosków. 

3. Wszystkie e-usługi zintegrowane z Podsystemem Zarządzania Infrastrukturą 

Drogową muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi 

w podrozdziałach od 6.1 do 6.3. 

6.7 E-USŁUGI ZINTEGROWANE Z PODSYSTEMEM OCHRONY ŚRODOWISKA  

1. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrażany Podsystem Ochrony 

Środowiska (OŚ) musi zapewniać realizację następujących e-usług informacyjnych: 

a. publikacja mapy tematycznej obrazującej lokalizacji wydanych pozwoleń 

wodno- prawnych dla użytkowników wew. systemu na Geoportalu 

Intranetowym, 

b. publikacja mapy tematycznej obrazującej lokalizacji wydanych zezwoleń na 

usunięcie drzew i krzewów dla użytkowników wew. systemu na Geoportalu 

Intranetowym, 

c. publikacja mapy tematycznej obrazującej lokalizacji wydanych zezwoleń na 

usunięcie drzew i krzewów użytkowników zewnętrznych systemu na 

Geoportalu Internetowym. 

2. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrażany Podsystem Ochrony 

Środowiska (OŚ) musi zapewniać realizację następujących e-usług na 3 poziomie  – 

dwustronna interakcja: 

a. przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dla 

interesariuszy zew. systemu z platformy ePUAP, SEKAP lub Portalu Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK. 

3. Wszystkie e-usługi zintegrowane z Podsystemem Ochrony Środowiska muszą być 

wykonane zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi opisanymi w podrozdziałach od 

6.1 do 6.3. 

6.8 E-USŁUGI ZINTEGROWANE Z PODSYSTEMEM SŁOWNIKOWYM 

1. Wykonawca dla wszystkich JST, w których będzie wdrażany Podsystem Słownikowy 

(PS) musi zapewniać realizację następujących e-usług na poziomie 3 – dwustronna 

interakcja: 

a. Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości dla 

użytkowników zewnętrznych systemu z platformy ePUAP . 
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6.9 PROCESY BIZNESOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ E-USŁUG 

W rozdziale poniższym zostały przedstawione diagramy (w notacji BPMN) i opisy 

zamodelowanych procesów i podprocesów biznesowych,  związanych ze świadczeniem  

e-usług w ramach projektu ZSIPPK. Podstawowym celem użycia notacji BPMN było 

ułatwienie komunikacji pomiędzy Wykonawcą, a środowiskiem użytkowników ZSIPPK.  

1. Wykonawca musi zapewnić realizację e-usług zgodnie z opisanymi w notacji BPMN   

modelami procesów biznesowych, definiującymi: 

a. strukturę organizacji e-usług, 

b. przepływy informacji pomiędzy modułami dziedzinowymi, a interesariuszami, 

c. zakres wykonania danych e-usług (etapów sprawy).     

2. Wykonawca w ramach analizy przedwdrożeniowej przedstawi i uzgodni z 

wszystkimi Partnerami projektu techniczne rozwiązania realizacji procesów 

biznesowych e-usług przedstawionych na poniższych diagramach i tabelach. 

3. W przypadku potrzeby doszczegółowienia procesów biznesowych Wykonawca 

zamodeluje je w notacji w BPMN. 

4. Opis użytych przy modelowaniu procesów biznesowych, elementów schematów 

BPMN zawiera poniższa tabela. 

Tabela 7. Opis użytych elementów notacji BPMN 

Kategoria  

notacji 

Nazwa 

notacji 

Symbol  

(piktogram) 
Opis notacji 

Basen Basen (tor) 

 

Reprezentuje odpowiedzialność za wykonanie 
czynności w procesie. Basenem i torem mogą być 
organizacje, role lub systemy 

Bramka 
logiczna 

Bramka 
równoległa 

 Podczas podziału kieruje przepływ do wszystkich 
wychodzących ścieżek. Podczas łączenia Bramka 
Równoległa oczekuje na wykonanie się 
wszystkich 
ścieżek aby umożliwić dalszy przepływ procesu. 

Bramka 
logiczna 

Bramka 
decyzyjna 
ALBO 

 

Bramka, której wyjście zależy od zaistnienia 
pewnego zdarzenia, np.: czy wnioskodawca 
otrzymał decyzję w sprawie pozytywną albo 
negatywną 

Bramka 
logiczna 

Bramka 
scalająca 
ALBO 

 

Bramka mająca wiele wejść i jedno wyjście. Przy 
łączeniu oczekuje na pierwszy spełniony warunek 
z dowolnego przepływu. 
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Czynność 
Czynność 
odebranie 
komunikatu 

 

Oznacza że w tym miejscu jest realizowana 
czynność (zadanie) związana z odebraniem 
wiadomości (komunikatu) 

Czynność 
Podproces 
zwinięty 

 

Oznacza że w tym miejscu wywołany jest inny 
podproces biznesowy 

Czynność 
Czynność 
wysłanie 
komunikatu 

 

Oznacza że w tym miejscu jest realizowana 
czynność (zadanie) związana z wysłaniem 
wiadomości (komunikatu) 

Czynność 
Czynność, 
działanie 

 

Czynność podejmowana przez użytkownika lub 
system 

Linie łączące 
Przepływ 
komunikatu 

 

Symbolizuje komunikację pomiędzy procesami w 
różnych basenach 

Linie łączące 
Przepływ 
sekwencyjny 

 

Określa kolejność wykonywania czynności 

Zdarzenie  
Zdarzenie 
wysłanie 
komunikatu 

 

Zdarzenie końcowe połaczone z wysłaniem 
komunikatu 

Zdarzenie  
Zdarzenie 
odebranie 
komunikatu 

 

Zdarzenie początkowe związane z otrzymaniem 
komunikatu 

Zdarzenie  
Zakończenie 
procesu 

 

Zdarzenie określające zakończenie procesu w 
danym basenie lub torze 

Zdarzenie  Start procesu 

 

Zdarzenie określające rozpoczęcie procesu w 
danym basenie lub torze 
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Zdarzenie  
Zdarzenie 
licznika czasu 

 

Zdarzenie określające upływ czasu, np. 
oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji lub 
otrzymanie decyzji 

Źródło: Opracowanie własne 
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6.9.1 PROCES PB01 – PRZYJĘCIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH 

EGIB  

Rysunek 3. Diagram procesu BP01 - Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych EGiB 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 8.Opis procesu BP01 

Nazwa procesu 
01 

Przyjęcie wniosku o udostępnienie baz danych EGiB  

Właściciel 
procesu 

Lider – Powiat Kłobucki 

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wybranych danych ze zbioru danych 
bazy EGiB w wersji elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznych 
elektronicznych sposobów przesyłania danych. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku do rozpoczęcia procesu udostępniania baz danych 
EGiB. 
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług 
2. wypełnieniu przez interesariusza edytowalnego formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIPPK (np. przez broker e-

usług z ESP)    
5. zapisaniu wniosku w Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika PODGiK  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana statusu wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do 
interesariusza na wskazane konto pocztowe o konieczności 
poprawy lub uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w 
systemie na „do poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 
ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany statusu wniosku 
w systemie na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ 
procesu 

A2A (również A2B, A2C) 

Wzór  
e-formularza 

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy 
zasób geodezyjny i kartograficzny –formularz P1 i P2 

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Geoportal Intranet, Moduł Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej ODGiK, Moduł EGiB 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.2 PROCES PB02 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH 

PRZESTRZENNYCH BDOT500  

Rysunek 4. Diagram procesu BP02 - Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych przestrzennych BDOT500 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 9. Opis procesu BP02 

Nazwa procesu 
02 

Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych przestrzennych 
BDOT500 

Właściciel 
procesu 

Lider – Powiat Kłobucki 

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wybranych danych ze zbioru danych 
bazy BDOT500 w wersji elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznych 
elektronicznych sposobów przesyłania danych. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku do rozpoczęcia procesu udostępniania baz danych 
BDOT500. 

Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług 
2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług z 

ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika PODGiK  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana statusu wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do 
interesariusza na wskazane konto pocztowe o konieczności 
poprawy lub uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w 
systemie na „do poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, 
następują ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany 
statusu wniosku w systemie na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ 
procesu 

A2A (również A2B, A2C) 

Wzór  
Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy 
zasób geodezyjny i kartograficzny –formularz P7 
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e-formularza 

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Geoportal Intranet, Moduł Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej ODGiK, Moduł BDOT500 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.3 PORCES PB03 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH 

PRZESTRZENNYCH BDSOG  

Rysunek 5. Opis procesu BP03 - Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych przestrzennych BDSOG 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 10. Opis procesu BP03 

Nazwa procesu 
03 

Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych przestrzennych BDSOG 

Właściciel 
procesu 

Lider – Powiat Kłobucki 

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wybranych danych ze zbioru danych 
bazy BDOT500 w wersji elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznych 
elektronicznych sposobów przesyłania danych. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku do rozpoczęcia procesu udostępniania baz danych 
BDSOG. 
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług, 
2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług z 

ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika PODGiK  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana status wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do 
interesariusza na wskazane konto pocztowe o konieczności 
poprawy lub uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w 
systemie na „do poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 
ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany statusu wniosku 
w systemie na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ 
procesu 

A2A (również A2B, A2C) 

Wzór  
e-formularza 

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy 
zasób geodezyjny i kartograficzny –formularz P6 

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Geoportal Intranet, Moduł Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej ODGiK, Moduł BDSOG 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.4 PROCES PB04 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH 

ADRESOWYCH EMUA  

Rysunek 6. Opis procesu BP04 - Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych adresowych EMUA  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 11. Opis procesu BP04 

Nazwa procesu 
04 

Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych adresowych EMUA 

Właściciel 
procesu 

Partnerzy projektu 

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wybranych danych adresowych ze zbioru 
danych bazy EMUA w wersji elektronicznej z wykorzystaniem 
bezpiecznych elektronicznych sposobów przesyłania danych. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
SEKAP 



 

Opis przedmiotu zamówienia - projekt ZSIPPK  | Strona 159 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku do rozpoczęcia procesu udostępniania baz danych 
EMUA. 

Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług 
2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Urzędu Gminy i Miasta Kłobuck, 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług z 

ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika EMUA / PS,  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana statusy wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do 
interesariusza na wskazane konto pocztowe o konieczności 
poprawy lub uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w 
systemie na „do poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 
ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany statusu wniosku 
w systemie na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ 
procesu 

A2A (również A2B, A2C) 

Wzór  
e-formularza  

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Słownikowy, Moduł Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.5 PROCES PB05 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE BAZ DANYCH 

OBIEKTÓW DROGOWYCH 

Rysunek 7. Opis procesu BP05 - Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych obiektów drogowych 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 12. Opis procesu BP05 

Nazwa procesu 
05 

Przyjęcie wniosku o udostępnianie baz danych obiektów drogowych 

Właściciel 
procesu 

Lider, Partnerzy projektu  

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wybranych danych ze zbioru danych bazy 
obiektów drogowych w wersji elektronicznej z wykorzystaniem 
bezpiecznych elektronicznych sposobów przesyłania danych. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na platformie 
ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku do rozpoczęcia procesu udostępniania baz danych 
obiektów drogowych. 
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług 
2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku, 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług z 

ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika EDPG / ZID,  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana statusu wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do interesariusza 
na wskazane konto pocztowe o konieczności poprawy lub 
uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w systemie na 
„do poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 
ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany statusu wniosku 
na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ 
procesu 

A2A (również A2B, A2C) 

Wzór  
e-formularza  

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Zarządzania Infrastrukturą Drogową, Moduł Ewidencji Dróg 
Powiatowo – Gminnych 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.6 PROCES PB06 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA 

USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 

Rysunek 8. Opis procesu BP06 - Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 13. Opis procesu BP06 

Nazwa procesu 
06 

Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów 

Właściciel 
procesu 

Lider, Partnerzy projektu  

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wniosku o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów. 
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług 
2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku, 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług z 

ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika RWZUD / OŚ,  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana status wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do 
interesariusza na wskazane konto pocztowe o konieczności 
poprawy lub uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w 
systemie na „do poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 
ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany statusu wniosku 
na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ 
procesu 

A2C (również A2A) 

Wzór  
e-formularza  

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Ochrony Środowiska, Moduł Rejestru Wydawanych 
Zezwoleń na Usunięcie Drzew 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.7 PROCES PB07 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO 

Rysunek 9. Opis procesu BP07 - Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 14. Opis procesu BP07 

Nazwa procesu 
BP07 

Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

Właściciel 
procesu 

Lider, Partnerzy projektu 

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na platformie 
ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego. 
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług, 
2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do  Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku, 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług z 

ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika EZPD / ZID,  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana statusu wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do interesariusza 
na wskazane konto pocztowe o konieczności poprawy lub 
uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w systemie na 
„do poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 
ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany statusu wniosku 
na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ 
procesu 

A2B (również A2A) 

Wzór  
e-formularza  

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Zarządzania Infrastrukturą Drogową, Moduł Ewidencji 
Zajęcia Pasa Drogowego 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.8 PROCES PB08 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O NADANIE NUMERU 

PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI 

Rysunek 10. Opis procesu BP08 - Przyjęcie wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 15. Opis procesu BP08 

Nazwa procesu 
PB08 

Przyjęcie wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 

Właściciel 
procesu 

Partnerzy projektu  

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wniosku o nadanie numeru 
porządkowego dla nieruchomości. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na platformie 
ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości. 
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług 
2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Urzędu Gminy i Miasta Kłobuck, 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług z 

ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez pracownika EMUA / PS,  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana statusu wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do interesariusza 
na wskazane konto pocztowe o konieczności poprawy lub 
uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w systemie na „do 
poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 
ponownie kroki od 3 do 6,, aż do momentu zmiany statusu wniosku 
na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ 
procesu 

A2C (również A2B, A2C) 

Wzór  
e-formularza  

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Słownikowy, Moduł Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.9 PROCES PB09 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA 

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Rysunek 11. Opis procesu BP09 - Przyjęcie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 16. Opis procesu BP09 

Nazwa procesu BP09 
Przyjęcie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości 

Właściciel procesu Lider, Partnerzy projektu 

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wniosku o przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Warunki rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu 
elektronicznego SEKAP 

Rezultat wykonania 
Przyjęcie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal 

Obsługi Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu 
e-usług 

2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Lidera i partnera projektu, 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIPPK (np. przez broker 

e-usług z ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium 

dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez użytkownika modułu 

EM/GN,  
a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych 

wniosku do systemu dziedzinowego, zmiana statusu 
wniosku w systemie na „przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do 
interesariusza na wskazane konto pocztowe o 
konieczności poprawy lub uzupełnienia wniosku, zmiana 
statusu wniosku w systemie na „do poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, 
następują ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany 
statusu wniosku na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 

Główny typ procesu A2C (również A2B, A2C) 

Wzór  
e-formularza  

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Gospodarki Nieruchomościami, Moduł Ewidencji 
Mienia 

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.10 PROCES PB10 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

(MIASTA) 

Rysunek 12. Opis procesu BP10 - Przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 17. Opis procesu BP10 

Nazwa procesu 
10 

Przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) 

Właściciel 
procesu 

Partnerzy projektu 

Cel procesu 
Uzyskanie przez interesariusza wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta). 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta). 
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług, 

2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 

3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Urzędu Gminy i Miasta Kłobuck, 

4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług 

z ESP)    

5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 

6. weryfikacji poprawności wniosku przez użytkownika modułu 

RMPZP / KŁP,  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 

systemu dziedzinowego, zmiana statusu wniosku w systemie 

na „przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do 

interesariusza, na wskazane konto pocztowe o konieczności 

poprawy lub uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w 

systemie na „do poprawy”. 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 

ponownie kroki od 3 do 6, aż do momentu zmiany statusu wniosku 

na „przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 

interesariusza. 

Główny typ 
procesu 

A2C (również A2B, A2C) 

Wzór  
e-formularza  

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Kształtowania Ładu Przestrzennego, Moduł Rejestru 
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  

Interesariusze 

1. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
2. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
3. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Pracownicy instytucji branżowych 
6. Geodeci 
7. Urbaniści 
8. Planiści 
9. Projektanci 
10. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.11 PROCES PB11 - PRZYJĘCIE WNIOSKU O UZGODNIENIE LOKALIZACJI 

REKLAMY 

Rysunek 13. Opis procesu BP11 - Przyjęcie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 18. Opis procesu BP11 

Nazwa 
procesu 11 

Przyjęcie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy 

Właściciel 
procesu 

Lider, Partnerzy projektu 

Cel procesu Uzyskanie przez interesariusza wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na platformie 
ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Przyjęcie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy. 

Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: ePUAP, SEKAP lub Portal Obsługi 

Wniosków (POW) ZSIPPK i wybraniu usługi z katalogu e-usług, 
2. wypełnieniu przez interesariusza formularza wniosku, 
3. podpisaniu wniosku i przesłaniu do Starostwa Powiatowego w 

Kłobucku, 
4. przejęciu e-formularza wniosku przez ZSIP (np. przez broker e-usług z 

ESP)    
5. zapisaniu wniosku w dedykowanym Repozytorium dokumentów, 
6. weryfikacji poprawności wniosku przez użytkownika podsystemu ZID,  

a. gdy wniosek poprawny – następuje import danych wniosku do 
systemu dziedzinowego, zmiana statusu wniosku w systemie na 
„przyjęty” 

b. gdy wniosek niepoprawny – wysłanie informacji do interesariusza 
na wskazane konto pocztowe o konieczności poprawy lub 
uzupełnienia wniosku, zmiana statusu wniosku w systemie na „do 
poprawy”, 

7. w przypadku dokonania poprawek i uzupełnień wniosku, następują 
ponownie kroki od 3 do 6,, aż do momentu zmiany statusu wniosku na 
„przyjęty” 

8. przesłaniu informacji potwierdzającej przyjęcie wniosku do 
interesariusza, 
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Główny typ 
procesu 

A2B (również A2A) 

Wzór  
e-formularza  

Poziom procesu 3 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Zarządzania Infrastrukturą Drogową, Moduły: Ewidencji 
Dróg Powiatowo – Gminnych, Ewidencji Obiektów Inżynieryjnych, 
Ewidencji Zajęcia Pasa Drogowego, Ewidencji Oświetlenia Dróg  

Interesariusze 

1. Planiści 
2. Projektanci 
3. Użytkownicy wewnętrzni pracujący w starostwach 
4. Pracownicy jednostek administracji publicznej  
5. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
6. Pracownicy instytucji branżowych 
7. Geodeci 
8. Urbaniści 
9. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 

 

6.9.12 PROCES PB12 - ELEKTRONICZNA OBSŁUGA PRAC GEODEZYJNYCH 

Proces elektronicznej obsługi prac geodezyjnych został zamodelowany za pomocą dwóch 

procesów biznesowych, opisujących: 

1. Etap I – określeinie i uzgodnienie zakresu niezbędnych danych do wykonania pracy 

geodezyjnej oraz wykonanie płatności elektronicznej. 

2. Etap II – Przekazanie, uzgodnienie i przyjęcie elektronicznego operatu wraz z 

aktualizacją i archiwizacją zasobu PZGiK.  
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Rysunek 14. Opis procesu BP12 - Elektroniczna obsługa prac geodezyjnych etap I 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 15. Opis procesu BP12 - Elektroniczna obsługa prac geodezyjnych etap II 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 19. Opis procesu BP12 

Nazwa procesu 12 Elektroniczna obsługa prac geodezyjnych  

Właściciel procesu Lider 

Cel procesu Przeprowadzenie procesu elektronicznej obsługi pracy geodezyjnej  . 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
SEKAP 

Rezultat 
wykonania 

Zaktualizowany zasób PZGiK  
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Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się do platformy: Portal Obsługi Geodety w ZSIPPK i 

wybraniu usługi z katalogu e-usług lub zalogowanie do ePUAP lub 
SEKAP, 

2. zgłoszeniu pracy geodezyjnej, 
3. określeniu zakresu danych pracy, 
4. wysłaniu wniosku o uzgodnienie zakresu do Pracownika PODGiK, 
5. weryfikacji poprawności zakresu przez Pracownika PODGiK,  

a. gdy zakres uzgodniony – następuje naliczenie opłaty za dane i 
po zrealizowaniu płatności elektronicznej wystawienie danych i 
licencji,  

b. gdy zakres nieuzgodniony –  następuje wysłanie informacji do 
Wykonawcy o konieczności poprawy zakresu, 

6. dokonaniu poprawek zakresu (ponowne kroki od 3 do 5), aż do 
momentu uzgodnienia, 

7. dokonaniu płatności elektronicznej i pobraniu bazy danych do 
aktualizacji w przypadku uzgodnienia zakresu, 

8. przekazaniu elektronicznego operatu po wykonaniu prac 
geodezyjnych przez Wykonawcę, 

9. kontroli i weryfikacji poprawności  operatu przez Pracownika 
PODGiK 

10. przyjęciu operatu w przypadku pozytywnej kontroli 
11. aktualizacji i archiwizacji zasobu PZGiK 

Główny typ 
procesu 

A2B 

Wzór  
e-formularza 

Wzór zgłoszenia prac geodezyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 

(poz. 924) 

Poziom procesu 4 

Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Zarządzania Informacją i Zasobem Geodezyjno-
Kartograficznym, Moduły: Internetowa Obsługa Geodetów - IOG 

Interesariusze 

1. Geodeci 
2. Wykonawcy prac geodezyjnych 
3. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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6.9.13 PROCES PB13 - INTERNETOWA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ 

Rysunek 16. Opis procesu BP13 - Internetowa Obsługa Zamówień 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 20. Opis procesu BP12 

Nazwa procesu BP13 Elektroniczna obsługa prac geodezyjnych  

Właściciel procesu Lider 

Cel procesu Przeprowadzenie procesu elektronicznej obsługi pracy geodezyjnej  . 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. posiadanie konta na platformie ZSIPPK 
2. posiadanie konta na platformie ePUAP lub SEKAP 
3. posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na 
platformie ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego 
SEKAP 

Rezultat wykonania Zaktualizowany zasób PZGiK  

Opis procesu 

Proces polega na: 
1. zalogowaniu się klienta do konta na PEUG lub założenie konta 
zgodnie z podprocesem 01, 
2. wybraniu z katalogu e-usługi: sprzedaż materiałów zasobu 
geodezyjno-kartograficznego , 
3. wybraniu materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego i 
dodanie do koszyka zamówień, 
4.wysłaniu koszyka zamówionych materiałów do realizacji, 
5. weryfikacji poprawności zamówienia i dostępności materiałów,  
6. gdy zamówienie nie poprawne - skierowanie informacji o 
potrzebie  poprawy/uzupełnienia zamówienia,  
7. dokonaniu zmiany zakresu zamówionych materiałów przez 
Interesariusza,  
8. gdy zamówienie poprawne, naliczeniu opłaty za sprzedaż 
materiałów  zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
9. przesłaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty i konieczności 
jej wniesienia, 
10. dokonaniu płatności internetowej przez interesariusza zgodnie z 
modelem podprocesu 02,  
11. sprawdzeniu statusu płatności internetowej: 
12. gdy potwierdzono dokonanie płatności , przygotowanie i 
wysłanie zamówionych materiałów ,  
13. wysłaniu informacji do klienta o przesłaniu wybranych 

materiałów  zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
14. odebraniu informacji o materiałów  zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego przez Interesariusza. 

Główny typ procesu A2B, A2C 

Poziom procesu 4 
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Nowe moduły 
dziedzinowe 

Podsystem Zarządzania Informacją i Zasobem Geodezyjno-
Kartograficznym, Moduły: Internetowa Obsługa Zamówień (Sklep) – 
IOZ 

Interesariusze 

1. Geodeci 
2. Wykonawcy prac geodezyjnych 
3. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
4. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
5. Rzeczoznawcy majątkowi 
6. Komornicy 

 
Opis skrótów: 
PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
EMUA / PS – Moduł Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów z Podsystemu Słownikowego 
ZID – Podsystem Zarządzania Infrastrukturą Drogową 
OŚ – Podsystem Ochrony Środowiska 
EM / GN – Moduł Ewidencji Mienia z Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami 
RMPZP / KŁP – Moduł Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego z Podsystemu 
Kształtowania Ładu Przestrzennego 
EDPG, EOI, EZPD, EOD / ZID – Moduły: Ewidencji Dróg Powiatowo – Gminnych, Ewidencji Obiektów 
Inżynieryjnych, Ewidencji Zajęcia Pasa Drogowego, Ewidencji Oświetlenia Dróg z Podsystemu Zarządzania 
Infrastrukturą Drogową 
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6.9.14 PODPROCES PP01 – WYKONANIE PŁATNOŚCI INTERNETOWEJ 

Rysunek 17. Opis procesu PP01 – Wykonanie płatności internetowej 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 21. Opis podprocesu PP01 

Nazwa 
podprocesu 
PP01 

Wykonanie płatności internetowej 

Cel procesu 
Wspomaganie procesów, w których występuje konieczność wykonania 
opłaty np. za udostępnienie danych. 

Warunki 
rozpoczęcia 

1. Przyjęty złożony elektroniczny wniosek. 
2. Naliczona opłata za udostępnione dane. 
3. Wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). 
4. Podpisana umowa z KIR lub bankiem w zakresie obsługi płatności 
internetowych. 
5. Posiadanie konta na platformie ZSIPPK. 
6. Posiadanie konta na platformie ePUAP (opcjonalne).  
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7. Posiadanie podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego na platformie 
ePUAP lub niekwalifikowanego podpisu elektronicznego SEKAP 
(opcjonalne). 
8. Integracja ZSIPPK z platformą ePUAP lub KIR. 

Rezultat 
wykonania 

Opłacenie drogą internetową należności za udostępnione dane lub inne 
czynności administracyjne. 

Opis procesu 

Proces polega na: 
1. wybraniu formy płatności internetowej po uzyskaniu informacji o 
wysokości opłaty, 
2. dokonaniu płatności internetowej, 
3. uwierzytelnieniu transakcji wg procedury danego banku, 
4. przesłaniu środków na konto Starostwa Powiatowego bądź Urzędu 
Gminy, 
5. wygenerowaniu Elektronicznego Poświadczenia Opłaty, 
6. zmianie statusu wniosku na "opłacony", 
7. odebraniu informacji o zrealizowaniu płatności przez Pracownika, 
9. odebraniu przez Interesariusza informacji o poprawnym wykonaniu 
płatności. 

Interesariusze 

1. Przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną 
2. Przedsiębiorcy prowadzący inwestycje budowlane 
3. Pracownicy instytucji branżowych 
4. Geodeci 
5. Urbaniści 
6. Planiści 
7. Projektanci 
8. Osoby fizyczne prowadzące inwestycje budowlane 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ  

1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie szkoleń (w tym m.in.: 

szczegółowy zakres merytoryczny szkoleń, materiały szkoleniowe, harmonogram 

zajęć, itp.) zostanie uzgodniony i zatwierdzony na etapie analizy 

przedwdrożeniowej systemu ZSIPPK wspólnie przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. Uzgodnienie i zatwierdzenie nastąpi w formie protokolarnej. 

2. W ramach wszystkich szkoleń stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia: 

a. Podstawowego serwisu konferencyjnego - catering (kawa, herbata, woda, 

ciastka/paluszki), dla wszystkich uczestników; 

b. Przeprowadzenia ankietyzacji ewaluacyjnych (wg dostarczonego przez 

Zamawiającego wzorca) szkoleń; tj. kolportaż, na poziomie co najmniej 98% 

ilości przeszkolonych uczestników; 

c. Dostarczenia materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane w formie 

papierowej każdemu z uczestników, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, 

d. Zapewnienia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia sprzętu 

multimedialnego, w tym również w porozumieniu z Zamawiającym; 

e. Certyfikatów ukończenia kursu, po zakończeniu poszczególnych szkoleń i 

zweryfikowaniu wiedzy, każdemu z uczestników. Forma i treść certyfikatu musi 

korespondować z wymaganiami odnośnie promocji projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i musi być uzgodniona z Zamawiającym 

oraz zawierać co najmniej następujące elementy: tytuł, termin szkolenia, 

nazwisko osoby oraz podpis trenera; 

f. Bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia, w tym umożliwienie prowadzenia bieżących kontroli, ewaluacji, 

ankietyzacji itp.. 

3. W ramach szkoleń z podsystemów dziedzinowych i e-usług, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu komputerowego (komputer na każde 2 

szkolone osoby) i zwirtualizowanego środowiska szkoleniowego na czas trwania 

szkolenia. 

4. Wykonawca musi przygotować szkolenia w rozbiciu na poszczególne podsystemy 

systemu ZSIPPK, dla oddelegowanych pracowników gmin i powiatu  z obszaru 

powiatu kłobuckiego w zakresie: 

a. wprowadzania i aktualizacji danych rejestrów i ewidencji gminnych i 

powiatowych; 

b. obsługi e-usług zintegrowanych z poszczególnymi podsystemami ZSIPPK; 

c. obsługi słowników i innych modułów integrujących,  

d. administracji systemem. 
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5. Szkolenia muszą obejmować: 

a. Szkolenia pracowników z podsystemów dziedzinowych: GN, KŁP, ZID, OŚ (17os. 

Lider + 94os. Partnerzy w 14grupach po max. 8 os. x 4dni x 8godzin), 

b. Szkolenia pracowników z świadczenia e-usług zintegrowanych z ePUAP, SEKAP i 

systemami dziedzinowymi (17os. Lider + 94os. Partnerzy w 14grupach po max. 

8 os. x 2dni x 6godzin) 

c. Szkolenia pracowników z obsługi z podsystemów dziedzinowych: Słownikowy i 

ZI (17os. Lider + 94os. Partnerzy w 14 grupach po max. 8 os. x 1dni x 8godzin) 

d. Szkolenia pracowników z obsługi ESP platformy ePUAP (60os. Lider + 94os. 

Partnerzy w 10 grupach po max. 16 os. x 1dni x 4godziny) 

e. Szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach 

informatycznych, nowa instrukcja kancelaryjna i zmiany procedury 

administracyjnej w związku z realizacją e-usług (60os. Lider + 94os. Partnerzy w 

10 grupach po max. 16 os. x 1dni x 8godzin) 

6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować szkolenia w zakresie umożliwiającym 

każdemu użytkownikowi sprawne posługiwanie się określonymi modułami systemu  

stosownie do pełnionej przez nią roli.  

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. Wykonawca musi przygotować i przesłać do uzgodnienia z Zamawiającym 

szczegółowy zakres każdego szkolenia, co najmniej tydzień przed planowanym 

terminem szkolenia. 

9. Poziom wyszkolenia musi pozwalać przeszkolonym administratorom systemu 

ZSIPPK zarówno w każdej gminie jak i w starostwie powiatowym na szkolenie 

pozostałych użytkowników końcowych systemu oraz świadczenie im wsparcia w 

zakresie typowo występujących problemów i sytuacji praktycznych, w szczególności 

obejmując: 

a. wprowadzenie danych do ZSIPPK; 

b. wprowadzanie i modyfikowanie uprawnień użytkowników; 

c. wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu i odzyskiwania danych po awarii.   

10. Poziom wyszkolenia musi pozwalać przeszkolonym pracownikom na bezbłędną 

obsługę e-usług podsystemu słownikowego i podsystemu zarządzania informacją 

oraz związanych z nim e-usług. 

11. Szkolenia z zakresu: Bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz Nowej instrukcji 

kancelaryjnej i zmian procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług 

powinny zostać przeprowadzone według minimalnych zakresów programowych 

opisanych w rozdziałach 7.1 i 7.2   
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7.1 PROGRAM SZKOLEŃ - BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA 

INFORMACJI 

1. Podstawowe zagadnienia w zakresie wykonywania przepisów dotyczących ochrony 

informacji: 

a.  Ustawa o ochronie danych osobowych, 

b.  Ustawa o ochronie informacji niejawnych, 

c.  Ustawa o dostępie do informacji publicznej, 

d.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

e.  Ustawa o podpisie elektronicznym, 

f.  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

2. Określenie czynności dozwolonych i zakazanych dla pracowników. 

3. Odpowiedzialność za naruszenie zasad Polityki Bezpieczeństwa. 

4. Ochrona informacji znajdujących się w obiegu w ramach instytucji. 

5. Zabezpieczenie informacji na wypadek katastrof lub awarii - zarządzanie ciągłością 

działania firmy. 

6. Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych w obszarze budowanego 

systemu ZSIPPK, z szczególnym uwzględnieniem wytycznych: 

a. Wytyczne dotyczące nadawania uprawnień, 

b. Wytyczne dotyczące tworzenia kopii zapasowych, 

c. Wytyczne budowy haseł, 

d. Wytyczne dotyczące zarządzania zmianami i konfiguracją, 

e. Wytyczne dotyczące zabezpieczenia systemu informatycznego, 

f. Wykaz zbiorów danych, opis ich struktury i sposobu przepływu danych, 

g. Wytyczne w zakresie organizacji systemu bezpieczeństwa danych wraz z 

procedurami obsługi wniosków i upoważnień. 

7.2 PROGRAM SZKOLEŃ - NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ZMIANA 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ E-

USŁUG. 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych – definicje – jednolitość zapisów. 

2. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad 

jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych. 

3. Nowelizacja KPA 
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a. korzyści związane z elektronicznym przesyłaniem dokumentów do organów 

administracyjnych, 

b. wnoszenie podań, 

c. elektroniczna skrzynka podawcza, 

d. rodzaje podań składanych drogą elektroniczną, 

e. adres elektroniczny, 

f. elektroniczna opłata skarbowa, 

g. urzędowe poświadczenie odbioru. 

4. Podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany, pieczęć elektroniczna 

a. Przepisy prawa, 

b. Podstawowe pojęcia, 

c. Infrastruktura i bezpieczeństwo, 

d. Praktyczne zastosowania. 

5. Zmiany procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług. 

6. Zasady odpowiedzialności instytucji za całość wytwarzanej dokumentacji (w 

wersjach pisemnych i elektronicznych). Odpowiedzialność pracowników za 

wytwarzaną dokumentację: 

a. Zasady ochrony powierzonych danych osobowych, 

b. Dokumenty niejawne, 

c. Tajemnica instytucji, 

d. Bezpieczeństwo dokumentacji jawnej, 

e. Akty prawne związane z ochroną informacji, 

f. Atrybuty bezpieczeństwa informacji, 

g. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa informacji, 

h. Normy w przetwarzaniu informacji. 

7. Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu instrukcji kancelaryjnej: 

a. definicje – dokument, akta i inne, 

b. koordynator czynności kancelaryjnych. 

8. Podstawowe czynności kancelaryjne w systemie EZD. 

9. Podstawowe czynności kancelaryjne w systemie kancelaryjnym. 

10. Tworzenie teczki akt: 

a. znak teczki, znak sprawy, 

b. podteczki, 

c. spisy spraw, rejestry, metryka sprawy, 

d. ostateczne załatwienie sprawy. 

11. Tworzenie dokumentacji na stanowiskach. 

12. Archiwizacja akt. 

13. Archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej. 
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14. Dobra praktyka przetwarzania dokumentów 

a. Stanowisko pracy z dokumentami, 

b. Rozpoczęcie, i zakończenie pracy z dokumentami, 

c. Przechowywanie dokumentów, 

d. Skuteczne niszczenie dokumentów papierowych (także danych na innych 

nośnikach), 

e. Postępowanie z aktami w sytuacji reorganizacji/likwidacji komórki 

organizacyjnej lub ustania działalności jednostki. 
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8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z 

OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM.  

1. W ramach projektu Wykonawca musi dostarczyć sprzęt: 

a. Sprzęt serwerowy - niezbędny dla zapewnienia prawidłowej funkcjonalności i 

stabilności działania ZSIPPK.  Zakupione serwery zapewnią szybką i bezpieczną 

pracę dużej liczbie użytkowników na modułach systemu ZSIPPK. Serwery wraz z 

pozostałymi elementami infrastruktury sieciowej zapewnią dostęp bezpośredni 

do baz danych, dodatkowo je zabezpieczając. Na serwerach będzie 

zainstalowane środowisko do wirtualizacji służące zwiększeniu bezpieczeństwa 

systemu i zapewniające ciągłość pracy. 

b. Komputery stacjonarne - zapewniające stabilne i bezpieczne środowisko 

systemowe do wprowadzania i aktualizowania danych wszystkich rejestrów i 

ewidencji zakupionych w ZSIPPK. Każdy komputer jest wyposażony również w 

oprogramowanie antywirusowe. 

c. Lokalne zapory sieciowe - niezbędny element infrastruktury projektu, 

zapewniającym bezpieczeństwo oraz niskie koszty komunikacji wewnątrz 

systemu ZSIPPK dla Lidera i partnerów, zgodnie z ustawą Krajowe Ramy 

Interoperacyjności. Cała komunikacja sieciowa musi być realizowana poprzez 

obecnie wykorzystywane łącza internetowe, a docelowo poprzez infrastrukturę 

szerokopasmową wybudowaną w ramach projektu „Budowa infrastruktury 

informatycznej dla Subregionu Północnego R-region częstochowski”. Lokalne 

zapory sieciowe systemu muszą być zainstalowane w 9 siedzibach Partnerów i 

poprzez zestawienie szyfrowanych kanałów VPN do centralnej zapory sieciowej 

w głównej siedzibie Lidera mają stanowić warstwę sieci wewnętrznej, tzw. sieć 

Intranet, w obrębie której będzie funkcjonował Geoportal Intranet, dla 

wszystkich JST uczestniczących w projekcie (zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych).  

2. Sprzęt będzie instalowany w dwóch różnych grupach lokalizacyjnych (opis 

szczegółowy rozdz. 8.2): 

a. Lider – wskazane budynki i pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Kłobucku 

b. Partnerzy  – wskazane budynki i pomieszczenia urzędów miast i gmin 

uczestniczących w projekcie jako partnerzy. 

3. Do sprzętu serwerowego zalicza się: 

a. Serwer bazodanowy z osprzętem i oprogramowaniem systemowym (Lider) -1 

szt.     

b. Serwer aplikacyjny z osprzętem i oprogramowaniem systemowym (Lider)1 -1 

szt.     
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c. Macierz dyskowa (Lider) – 1 szt.      

d. Szafa serwerowa 42U z wentylacją (Lider) – 1 szt.       

e. Urządzenie do kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem (Lider) – 1 szt.  

f. Zasilacz awaryjny UPS (Lider) - 1 szt.  

g. Przełącznik sieciowy 48port (Lider) - 3 szt.  

h. Centralna zapora sieciowa (Lider)- 1 szt. 

4. Grupę komputerów stacjonarnych można podzielić:     

a. Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem biurowym (Lider) – 25 

szt.  

b. Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem biurowym (Lider + 9 

Partnerów) - 10 szt.     

8.1 LOKALIZACJA SPRZĘTU 

Zakupiona infrastruktura musi zostać dostarczona, zainstalowana i skonfigurowana w 

lokalizacjach wymienionych w poniższych tabelach. 

8.1.1 SPRZĘT SERWEROWY - LIDER 

  



 

Tabela 22. Lokalizacja sprzętu serwerowego - Lider 

Lp. Nazwa 
Komórki / 
Jednostki 
Organizacyjnej 
do której 
będzie 
przypisany 
sprzęt 
serwerowy 

Adres 
lokalizacji 
(Miejscowoś
ć / Ulica nr/ 
lokal) 

Serwer 
bazodanowy z 
osprzętem i 
oprogramowanie
m systemowym 

Serwer 
aplikacyjny z 
osprzętem i 
oprogramowanie
m systemowym 

Macierz 
dyskow
a 

Szafa 
serwerow
a 42U z 
wentylacj
ą 

Zasilacz 
awaryjn
y UPS 

Urządzenie do 
kopii zapasowych 
wraz z 
oprogramowanie
m 

Przełączni
k sieciowy 
48port 

Centraln
a zapora 
sieciowa 

1. Starostwo 
Powiatowe w 
Kłobucku, 
Oddział 
Informatyki 

42-100 
Kłobuck, 
Rynek im. 
Jana Pawła II 
13, pok. 24 

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 

2. Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Kłobucku 

42-100 
Kłobuck, ul. 
Zamkowa 19 

- - - - - - 1 szt. - 

3. Starostwo 
Powiatowe w 
Kłobucku, 
Oddział 
Informatyki 

42-100 
Kłobuck, ul. 
Skorupki 46, 
pok. 206 

- - - - - - 1 szt. - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz  uzgodnionych z Zespołem Koordynującym 
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8.1.2 KOMPUTERY STACJONARNE - LIDER 

Tabela 2. Lokalizacja komputerów stacjonarnych - Lider 

Lp. Nazwa Komórki / Jednostki Organizacyjnej Adres lokalizacji (Miejscowość / Ulica nr/ lokal) Ilość  
Komputerów 
stacjonarnych z 
monitorem i 
oprogramowaniem 
biurowym 

1. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 90 2 szt. 

2. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 91 1 szt. 

3. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 92 1 szt. 

4. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 93 1 szt. 

5. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 94 2 szt. 

6. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 97 2 szt. 

7. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 99 6 szt. 

8. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 106 1 szt. 

9. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 107 1 szt. 

10. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 108 1 szt. 
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11. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 132 2 szt. 

12. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 133 2 szt. 

13. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 134 1 szt. 

14. Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, pok. 135 2 szt. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz  uzgodnionych z Zespołem Koordynującym 

8.1.3 KOMPUTERY STACJONARNE I LOKALNE ZAPORY SIECIOWE - PARTNERZY 

Tabela 3. Lokalizacja komputerów stacjonarnych oraz lokalnych zapór sieciowych - Partnerzy 

Lp. Nazwa JST w której 
będzie 
zainstalowany 
sprzęt komputerowy 

Adres lokalizacji (Miejscowość / Ulica nr/ lokal) Ilość  
Komputerów 
stacjonarnych z 
monitorem i 
oprogramowaniem 
biurowym 

Ilość  
Lokalnych zapór 
sieciowych 

1. Lider projektu - 
Powiat Kłobucki 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku 
Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, pok. 24 

1 szt. 1 szt. 

2. Partner 1 - Gmina 
Panki 

Urząd Gminy w Pankach 
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki 
Zestaw komputerowy - pok. nr 11 
Zapora sieciowa - serwerownia (wejście przez pok. nr 12) 

1 szt. 1 szt. 

3. Partner 2 - Gmina 
Krzepice 

Urząd Miejski w Krzepicach 
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice 
Zestaw komputerowy - pok. nr 11 
Zapora sieciowa - serwerownia 

1 szt. 1 szt. 
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4. Partner 3 - Gmina 
Kłobuck 

Urząd Miejski w Kłobucku 
ul. 11 Listopada 6, 42 – 100 Kłobuck 
Zestaw komputerowy - pok. nr 6 
Zapora sieciowa - pok. nr 20 

1 szt. 1 szt. 

5. Partner 4 - Gmina 
Lipie 

Urząd Gminy Lipie 
ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie,  
Zestaw komputerowy - pok. nr 1 
Zapora sieciowa - serwerownia (wejście przez pok. nr 1) 

1 szt. 1 szt. 

6. Partner 5 - Gmina 
Przystajń 

Urząd Gminy Przystajń 
ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 
Zestaw komputerowy - pok. nr 13 
Lokalna zapora sieciowa - serwerownia (wejście przez pok. nr 14) 

1 szt. 1 szt. 

7. Partner 6 - Gmina 
Opatów 

Urząd Gminy Opatów 
ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów 
Zestaw komputerowy - pok. nr 20 
Zapora sieciowa - serwerownia (pok. nr 14) 

1 szt. 1 szt. 

8. Partner 7 - Gmina 
Popów 

Urząd Gminy Popów z siedzibą w Zawadach 
ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów 
Zestaw komputerowy – pok. nr 18 
Zapora sieciowa – serwerownia 

1 szt. 1 szt. 

9. Partner 8 - Gmina 
Miedźno 

Urząd Gminy Miedźno  
ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno 
Zestaw komputerowy - pok. nr 4 
Zapora sieciowa - serwerownia 

1 szt. 1 szt. 

10. Partner 9 - Gmina 
Wręczyca Wielka 

Urząd Gminy Wręczyca Wielka 
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 
Zestaw komputerowy - pok. nr 30 
Zapora sieciowa - serwerownia 

1 szt. 1 szt. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analiz  uzgodnionych z Zespołem Koordynującym 



 

Poniżej  zostały wyspecyfikowanie najważniejsze minimalne wymagania sprzętowe i 

systemowe infrastruktury projektu ZSIPPK na podstawie których wykonano szacowanie 

wartości tego zadani projektowego. 

8.2 SERWER BAZODANOWY Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM 

SYSTEMOWYM (LIDER) 

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa 1 szt. serwera 

bazodanowego z osprzętem i oprogramowaniem systemowym. Serwer bazodanowy musi 

posiadać następujące minimalne lub równoważne parametry: 

1. Typ obudowy serwera: 

a. Wysokość maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z 

zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych oraz z 

wysięgnikiem do mocowania kabli. 

2. Procesor: 

a. Zainstalowane min. dwa procesory. 

b. Serwer musi osiągać wynik w testach wydajności SPECfp_rate2006 base min. 660 

pkt. w konfiguracji z dwoma procesorami, oraz SPECint_rate2006 base min. 870 

pkt. w konfiguracji z dwoma procesorami. 

c. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: 

www.spec.org (wydruk załączony do oferty). 

3. Możliwość instalacji dedykowanego przez producenta serwera modułu GPU. 

4. Zainstalowane dyski: 

a. Pojemność min. 600 GB 

b. Interfejs SAS 12Gb/s 

c. Prędkość obrotowa: Min. 15k RPM 

5. Ilość zainstalowanych dysków: Min. 2 szt. 

6. Maksymalna ilość dysków: Min. 8 szt. 

7. Konfiguracja zainstalowanych dysków: RAID1 

8. Kontroler macierzy: 

a. SAS 12Gb/s 

b. Obsługiwane poziomy RAID: 0/1/5/6/10/50/60 

c. Min. 1GB nieulotnej pamięci podręcznej 

9. Kontroler SAS-HBA: 

a. SAS 12Gb/s 

b. Ilość zewnętrznych portów Mini-SAS HD SFF8644: Min. 2 szt. 
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c. Interfejs: PCI-E 3.0 8x 

10. Ilość zainstalowanych kontrolerów SAS-HBA: Min. 2 szt. 

11. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM: Min. 128 GB 

12. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 1,5 TB 

13. Typ pamięci: RDIMM 

14. Ilość banków pamięci: Min. 24 szt. 

15. Ilość wolnych banków pamięci: Min. 16 szt. 

16. Możliwe zabezpieczenia pamięci: 

a. Memory sparing 

b. Memory mirroring 

17. Elementy Hot Swap: 

a. Dyski twarde 

b. Zasilacze 

c. Wentylatory 

18. Sloty rozszerzeń: 

a. PCI-E x16 3 generacji: Min. 2 szt. 

b. PCI-E x8 3 generacji: Min. 4 szt. 

19. Typ karty graficznej: Zintegrowana 

20. Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, min. 4 porty typu Gigabit 

Ethernet z możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego 

z dostępnych slotów PCI-Express. 

21. Dodatkowa karta sieciowa: 10 Gbit/s, interfejs sprzętowy PCI-E, min. 4 porty typu 

SFP+. 

22. Napędy wbudowane (zainstalowane): Wbudowany napęd umożliwiający zapis i 

odczyt nośników DVD. 

23. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji 

o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

24. Interfejsy zewnętrzne: 

a. USB 2.0: Min. 2 szt. 

b. USB 3.0: Min. 2 szt. 

c. Szeregowy RS232: Min. 1 szt. 

d. VGA D-Sub: Min. 1 szt. na przednim panelu obudowy 

e. VGA D-Sub: Min. 1 szt. na tylnym panelu obudowy 

25. Moc pojedynczego zasilacza: Min. 750 Wat 

26. Ilość zasilaczy:  Min. 2 szt. 

27. Minimum 6 redundantnych wentylatorów 
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28. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 

współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

29. Karta do diagnostyki serwera: Zintegrowana, niezależna od zainstalowanego na 

serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit 

Ethernet, umożliwiająca: 

a. Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

b. Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) 

c. Szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

d. Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

e. Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

f. Wsparcie dla IPv6 

g. Wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN 

tagging, Telnet, SSH 

h. Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer 

i. Możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

j. Możliwość monitorowania wydajności serwera 

k. Integracja z Active Directory 

l. Możliwość obsługi przez min. dwóch administratorów jednocześnie 

m. Wsparcie dla dynamic DNS 

n. Wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej 

o. Możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

p. W przypadku awarii karty sieciowej, kontrolera RAID dla dysków wewnętrznych 

lub płyty głównej, w przypadku wymiany serwisowej zostaną wczytane 

automatycznie te same ustawienia i wersje firmware, BIOS, specyficzne dla 

danych komponentów zapisane na zintegrowanej z kartą zarządzającą pamięci 

flash. 

q. Pamięć flash o pojemności min. 8GB. 

30. Zainstalowane i skonfigurowane środowisko wirtualizacyjne spełniające poniższe 

wymagania: 

a. Licencja na dwa procesory fizyczne 

b. Możliwość zarządzania za pomocą MSCVMM 

c. Możliwość wykonywania migawek dysków maszyn wirtualnych 

d. Możliwość przenoszenia działających maszyn wirtualnych pomiędzy hostami 

e. Obsługa wirtualnego switcha 

f. Obsługa wysokiej dostępności (HA) 
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g. Obsługa alertów i raportów wydajności 

h. Obsługa macierzy dyskowych SAS, FC, iSCSI 

i. Systemy operacyjne wspierane na maszynach wirtualnych: 

- Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 

(64-bit) 

- Windows 7, Windows 8 (32/64 bit) 

- CentOS, Red Hat Enterprise Linux 7.0, 6.6, 6.5, 6.4 

- Debian 7.0-7.4 

- Ubuntu 14 

- SLES 11, 12, 12.3 

31. Zainstalowany i skonfigurowany (jako wirtualna maszyna) system operacyjny (2 

szt.) spełniający poniższe wymagania: 

a. Obsługa min. 128GB pamięci RAM 

b. Serwerowy system operacyjny x86 64 bit 

c. Obsługa systemów wieloprocesorowych 

d. Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim 

e. Obsługa urządzeń peryferyjnych Plug&Play (drukarek, urządzeń sieciowych, 

pamięci zewnętrznych, USB) 

f. Wsparcie  protokołu IPv6 

g. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu 

h. Automatyczne aktualizacje przez Internet (biuletyny bezpieczeństwa, poprawki) 

i. Wbudowana zapora internetowa (reguły przychodzące, wychodzące, wyjątki 

aplikacji) 

j. Obsługa usług katalogowych pozwalająca na: centralne zarządzanie 

użytkownikami i ich uprawnieniami do zasobów, definiowanie polityk 

bezpieczeństwa haseł dla grup użytkowników, polityk bezpieczeństwa 

komputerów i oprogramowania, możliwość replikacji danych katalogowych z 

serwerami  domen „Active Directory” 

k. Możliwość implementacji następujących usług: DNS, DHCP, WWW, FTP, PKI, DFS, 

RADIUS, NAP, VPN, serwer plików, serwer drukarek. 

l. Min. 10 licencji klienckich dla użytkowników. 

32. Dołączone wyposażenie: 

a. Kabel zasilający o długości 3 m.: Min. 2 szt. 

b. Patchcord STP z wtykami RJ-45 o długości 3 m.: Min. 3 szt. 

33. Dokumentacja: 

a. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
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b. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela. 

34. Certyfikaty: 

a. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 

posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 

Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 R2. 

b. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  

c. Serwer musi posiadać deklarację CE. 

35. Gwarancja: 

a. Min. 60 m-cy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 

czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość 

zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 przez ogólnopolską linię telefoniczną 

producenta. 

b. W przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego producent jest zobowiązany 

zapewnić dedykowanego opiekuna technicznego, zdalnie koordynującego prace 

serwisowe. 

c. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając 

unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz 

sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. 

d. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. 

e. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

f. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające 

załączyć do oferty. 

8.3 SERWER APLIKACYJNY Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM 

SYSTEMOWYM (LIDER)  

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa 1 szt. serwera aplikacyjnego 

z osprzętem i oprogramowaniem systemowym. Serwer aplikacyjny musi posiadać 

następujące minimalne lub równoważne parametry: 

1. Typ obudowy serwera: 
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a. Wysokość maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z 

zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych oraz z 

wysięgnikiem do mocowania kabli. 

2. Procesor: 

a. Zainstalowane min. dwa procesory. 

b. Serwer musi osiągać wynik w testach wydajności SPECfp_rate2006 base min. 660 

pkt. w konfiguracji z dwoma procesorami, oraz SPECint_rate2006 base min. 870 

pkt. w konfiguracji z dwoma procesorami. 

c. Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: 

www.spec.org (wydruk załączony do oferty). 

3. Możliwość instalacji dedykowanego przez producenta serwera modułu GPU. 

4. Zainstalowane dyski: 

a. Pojemność min. 600 GB 

b. Interfejs SAS 12Gb/s 

c. Prędkość obrotowa: Min. 15k RPM 

5. Ilość zainstalowanych dysków: Min. 2 szt. 

6. Maksymalna ilość dysków: Min. 8 szt. 

7. Konfiguracja zainstalowanych dysków: RAID1 

8. Kontroler macierzy: 

a. SAS 12Gb/s 

b. Obsługiwane poziomy RAID: 0/1/5/6/10/50/60 

c. Min. 1GB nieulotnej pamięci podręcznej 

9. Kontroler SAS-HBA: 

a. SAS 12Gb/s 

b. Ilość zewnętrznych portów Mini-SAS HD SFF8644: Min. 2 szt. 

c. Interfejs: PCI-E 3.0 8x 

10. Ilość zainstalowanych kontrolerów SAS-HBA: Min. 2 szt. 

11. Pojemność zainstalowanej pamięci RAM: Min. 128 GB 

12. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 1,5 TB 

13. Typ pamięci: RDIMM 

14. Ilość banków pamięci: Min. 24 szt. 

15. Ilość wolnych banków pamięci: Min. 16 szt. 

16. Możliwe zabezpieczenia pamięci: 

a. Memory sparing 

b. Memory mirroring 

17. Elementy Hot Swap: 
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a. Dyski twarde 

b. Zasilacze 

c. Wentylatory 

18. Sloty rozszerzeń: 

a. PCI-E x16 3 generacji: Min. 2 szt. 

b. PCI-E x8 3 generacji: Min. 4 szt. 

19. Typ karty graficznej: Zintegrowana 

20. Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, min. 4 porty typu Gigabit 

Ethernet z możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego 

z dostępnych slotów PCI-Express. 

21. Dodatkowa karta sieciowa: 10 Gbit/s, interfejs sprzętowy PCI-E, min. 4 porty typu 

SFP+. 

22. Napędy wbudowane (zainstalowane): Wbudowany napęd umożliwiający zapis i 

odczyt nośników DVD. 

23. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji 

o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

24. Interfejsy zewnętrzne: 

a. USB 2.0: Min. 2 szt. 

b. USB 3.0: Min. 2 szt. 

c. Szeregowy RS232: Min. 1 szt. 

d. VGA D-Sub: Min. 1 szt. na przednim panelu obudowy 

e. VGA D-Sub: Min. 1 szt. na tylnym panelu obudowy 

25. Moc pojedynczego zasilacza: Min. 750 Wat 

26. Ilość zasilaczy:  Min. 2 szt. 

27. Minimum 6 redundantnych wentylatorów 

28. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 

współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 

29. Karta do diagnostyki serwera: Zintegrowana, niezależna od zainstalowanego na 

serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit 

Ethernet, umożliwiająca: 

a. Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 

b. Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 

obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) 

c. Szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

d. Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 

e. Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 

f. Wsparcie dla IPv6 
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g. Wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN 

tagging, Telnet, SSH 

h. Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez 

serwer 

i. Możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

j. Możliwość monitorowania wydajności serwera 

k. Integracja z Active Directory 

l. Możliwość obsługi przez min. dwóch administratorów jednocześnie 

m. Wsparcie dla dynamic DNS 

n. Wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie 

konfiguracji sprzętowej 

o. Możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 

p. W przypadku awarii karty sieciowej, kontrolera RAID dla dysków wewnętrznych 

lub płyty głównej, w przypadku wymiany serwisowej zostaną wczytane 

automatycznie te same ustawienia i wersje firmware, BIOS, specyficzne dla 

danych komponentów zapisane na zintegrowanej z kartą zarządzającą pamięci 

flash. 

q. Pamięć flash o pojemności min. 8GB. 

30. Zainstalowane i skonfigurowane środowisko wirtualizacyjne spełniające poniższe 

wymagania: 

a. Licencja na dwa procesory fizyczne 

b. Możliwość zarządzania za pomocą MSCVMM 

c. Możliwość wykonywania migawek dysków maszyn wirtualnych 

d. Możliwość przenoszenia działających maszyn wirtualnych pomiędzy hostami 

e. Obsługa wirtualnego switcha 

f. Obsługa wysokiej dostępności (HA) 

g. Obsługa alertów i raportów wydajności 

h. Obsługa macierzy dyskowych SAS, FC, iSCSI 

i. Systemy operacyjne wspierane na maszynach wirtualnych: 

- Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 

(64-bit) 

- Windows 7, Windows 8 (32/64 bit) 

- CentOS, Red Hat Enterprise Linux 7.0, 6.6, 6.5, 6.4 

- Debian 7.0-7.4 

- Ubuntu 14 

- SUSE SLES 11, 12, 12.3 

31. Zainstalowany i skonfigurowany (jako wirtualna maszyna) system operacyjny (2 szt.) 

spełniający poniższe wymagania: 
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a. Obsługa min. 128GB pamięci RAM 

b. Serwerowy system operacyjny x86 64 bit 

c. Obsługa systemów wieloprocesorowych 

d. Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim 

e. Obsługa urządzeń peryferyjnych Plug&Play (drukarek, urządzeń sieciowych, 

pamięci zewnętrznych, USB) 

f. Wsparcie  protokołu IPv6 

g. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu 

h. Automatyczne aktualizacje przez Internet (biuletyny bezpieczeństwa, poprawki) 

i. Wbudowana zapora internetowa (reguły przychodzące, wychodzące, wyjątki 

aplikacji) 

j. Obsługa usług katalogowych pozwalająca na: centralne zarządzanie 

użytkownikami i ich uprawnieniami do zasobów, definiowanie polityk 

bezpieczeństwa haseł dla grup użytkowników, polityk bezpieczeństwa 

komputerów i oprogramowania, możliwość replikacji danych katalogowych z 

serwerami  domen „Active Directory” 

k. Możliwość implementacji następujących usług: DNS, DHCP, WWW, FTP, PKI, DFS, 

RADIUS, NAP, VPN, serwer plików, serwer drukarek. 

l. Min. 10 licencji klienckich dla użytkowników. 

32. Dołączone wyposażenie: 

a. Kabel zasilający o długości 3 m.: Min. 2 szt. 

b. Patchcord STP z wtykami RJ-45 o długości 3 m.: Min. 3 szt. 

33. Dokumentacja: 

a. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

b. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela. 

34. Certyfikaty: 

a. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 

posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 

Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 R2. 

b. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  

c. Serwer musi posiadać deklarację CE. 

35. Gwarancja: 

a. Min. 60 m-cy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z 

czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość 
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zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 przez ogólnopolską linię telefoniczną 

producenta. 

b. W przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego producent jest zobowiązany 

zapewnić dedykowanego opiekuna technicznego, zdalnie koordynującego prace 

serwisowe. 

c. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając 

unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz 

sterowników  nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. 

d. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. 

e. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

f. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające 

załączyć do oferty. 

 

8.4 MACIERZ DYSKOWA (LIDER)  

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 1 szt. macierzy 

dyskowej. Macierz dyskowa musi posiadać następujące minimalne lub równoważne  

parametry: 

1. Obudowa do  instalacji w standardowej szafie RACK 19”, wielkość maksymalnie 2U  

2. Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie 

minimum osiem portów SAS 12Gbps do podłączenia serwerów. Wymagane poziomy 

RAID 0, 1, 5, 6, 10 oraz niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. 

3. Min. 4GB pamięci typu cache na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana 

między kontrolerami z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotna lub 

podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. 

4. Dyski twarde: 

a. Zainstalowanych 6 dysków hot-plug SAS 15K RPM o pojemności 600GB każdy. 

b. Zainstalowanych 6 dysków hot-plug NL-SAS 7,2K RPM o pojemności 6TB każdy. 

c. Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do 

łącznie minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS.  

d. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. 

5. Oprogramowanie: 
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a. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub 

przeglądarkę internetową. Wymagana funkcja paska postępu – progress bar’u 

lub wyświetlenia wartości zaawansowania operacji w procentach przypadku 

formatowania wirtualnych dysków w oparciu o fizyczne dyski zainstalowane w 

macierzy. 

b. Możliwość powiadamiania mailem o awarii. 

c. Możliwość maskowania i mapowania dysków. 

d. Możliwość rozbudowy funkcjonalności macierzy o kopie migawkowe.  

e. Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii 

dysków logicznych. 

f. Możliwość rozbudowy o licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 

LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. 

g. Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 4 hostów bez 

konieczności zakupu dodatkowych licencji dla macierzy. 

6. Wsparcie dla systemów operacyjnych MS Windows 2003, 2008, 2012, 2012 R2, 

RedHat Enterprise Linux. 

7. Bezpieczeństwo: 

a. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania.  

b. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. 

8. Dołączone okablowanie: 

a. Przewód zasilający o długości 3m – Min. 2 szt. 

b. Patchcord STP o długości 3m – Min. 2 szt. 

c. Kabel SAS HD-Mini/HD-Mini o długości min. 2m umożliwiający podłączenie 

macierzy do serwerów: Min. 4 szt. 

9. Warunki gwarancji dla macierzy: 

a. Min. 60 m-cy gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do 

następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń w trybie 

24x7x365. 

b. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe w miejscu instalacji 

sprzętu z diagnostyką realizowaną niezwłocznie po zgłoszeniu awarii i 

przystąpieniem do naprawy następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia 

serwisowego. 

c. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i 

transportu. 

d. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia 

Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub 

stronach internetowych). 
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e. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. 

10. Macierz musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001. 

11. Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 

8.5 SZAFA SERWEROWA 42U Z WENTYLACJĄ (LIDER) 

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 1 szt. szafy 

serwerowej 42U. Szafa serwerowa musi posiadać następujące minimalne lub równoważne  

parametry: 

1. Szafa 42U 800x1000 

2. Drzwi przednie szklane z perforowanymi bokami oraz zamkiem trzypunktowym 

3. Drzwi tylne blaszane perforowane skrócone o maskownice 3U z przepustem 

szczotkowym 

4. Osłony boczne perforowane 

5. Trzy pary belek nośnych z możliwością płynnej regulacji 

6. Cokół 100 mm z możliwością poziomowania oraz wysuwaną ramą wsporczą i tylnym 

przepustem szczotkowym 

7. Możliwość wprowadzenia kabli przez płytę dolną oraz górną przez 4 otwory na 

płytę. 

8. Nośność szafy: Min. 600 kg 

9. Panel wentylacyjny - 1 szt.: 

a. Przeznaczony do zamontowania do otworów znajdujących się w płycie górnej 

szafy 

b. 4 wentylatory 

c. Wyłącznik oraz bezpiecznik 

d. Sterowany za pomocą termostatu 

10. Panel wentylacyjny - 1 szt.: 

a. Wysokość maks. 1U 

b. Przeznaczony do zamontowania na belkach nośnych 

c. 2 wentylatory 

d. Wyłącznik oraz bezpiecznik 

e. Sterowany za pomocą termostatu 

11. Listwa zasilająca - 2 szt. 

a. Wysokość maks. 1U 

b. 9 gniazd IEC 320 C13 10A 

c. Wtyk IEC 320 C20 16A 

d. Montaż w szafie rack 19” 
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12. Listwa zasilająca - 1 szt. 

a. Wysokość maks. 1U 

b. 9 gniazd okrągłych z bolcem 

c. Wtyk IEC 320 C20 16A 

d. Montaż w szafie rack 19” 

13. Półka stała - 2 szt.: 

a. Mocowana na 4 belkach nośnych do otworów bocznych 

b. Dozwolone obciążenie statyczne: min. 100 kg 

c. Zajmowana wysokość użytkowa w szafie: maksymalnie 1U 

d. Materiał: blacha stalowa o grubości min. 1,5 mm malowana farbą proszkową 

14. Elementy mocujące M6 - 30 szt.: 

a. Do mocowania urządzeń do belek nośnych 

b. Wkręt M6x16 

c. Nakrętka klatkowa M6 

d. Podkładka z tworzywa sztucznego 

15. Uchwyty kablowe z płytką mocującą - 10 szt.: 

a. Przeznaczenie: do mocowania na prowadnicach kabli lub belkach nośnych 

b. Stal ocynkowana 

c. Wraz z elementami mocującymi 

16. Gwarancja: Min. 60 miesięcy 

8.6 ZASILACZ AWARYJNY UPS (LIDER) 

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 1 szt. zasilacza 

awaryjnego UPS. Zasilacz awaryjny musi posiadać następujące minimalne lub równoważne  

parametry: 

1. Obudowa: Wysokość maksymalnie 6U, dedykowana do zamontowania w szafie 

rack 19" wraz z zestawem montażowym. 

2. Moc rzeczywista: Min. 10 000 Wat 

3. Architektura UPSa: Double Conversion Online 

4. Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 

a. Min. 3 x IEC Jumpers 

b. Min. 6 x IEC 320 C13 

c. Min. 4 x IEC 320 C19 

d. Min. 1 x Hard Wire 3-wire (H N+G) 

5. Typ gniazda wejściowego: 
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a. Hard Wire 3-wire (1PH+N+G) 

b. Hard Wire 5-wire (3PH+N+G) 

6. Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: Min. 4 minuty 

7. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: Min. 11 minut 

8. Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-275V 

9. Zmienny zakres napięcia wejściowego: 100-275V 

10. Sinus podczas pracy na baterii 

11. Porty komunikacji: USB, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial 

12. Możliwość zarządzania poprzez sieć za pomocą protokołów SNMP, WWW 

13. Możliwość rejestracji zdarzeń i powiadamiania o nich e-mailem 

14. Wyświetlacz LCD, alarmy dźwiękowe i wizualne 

15. Wyposażenie standardowe: Kabel komunikacyjny USB, oprogramowanie do 

zarządzania zasilaczem przez kabel USB oraz przez sieć 

16. Gwarancja: Min. 36 m-cy na elektronikę, min. 24 m-ce na baterię 

8.7 URZĄDZENIE DO KOPII ZAPASOWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 

(LIDER) 

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 1 szt. urządzenia 

do kopii zapasowych danych wraz z oprogramowaniem. Urządzenie do kopii wraz z 

oprogramowaniem musi posiadać następujące minimalne lub równoważne  parametry: 

1. Obudowa: Wysokość maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie 

rack 19" wraz z zestawem montażowym. 

2. Typ: Biblioteka LTO-5 

3. Obsługiwane nośniki: LTO-5, LTO-4, LTO-3 

4. Ilość napędów zainstalowanych: Min. 1 szt. z możliwością rozbudowy do min. 2 szt. 

5. Ilość slotów: Min. 24 szt. w tym min. jeden slot we/wy. 

6. Interfejs: Min. 1 szt. LTO5 SAS wraz z kartą kontrolera iSCSI w celu podłączenia 

biblioteki do sieci iSCSI 

7. Wsparcie dla technologii szyfrowania danych 

8. Wsparcie dla nośników LTO WORM 

9. Obsługa IPv6 oraz  

10. Obsługa partycjonowania 

11. Wbudowany czytnik kodów kreskowych 

12. Obsługa zdalnej diagnostyki i zarządzania (interfejs do zarządzania dostępny 

poprzez przeglądarkę internetową): 

a. Możliwość przeprowadzania diagnostyki 

b. Możliwość sprawdzania informacji o stanie urządzenia 
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c. Możliwość monitorowania wykonywanych operacji 

d. Możliwość śledzenia dzienników oraz aktualizacji oprogramowania 

wewnętrznego 

13. Wyświetlacz LCD na przednim panelu, umożliwiający: 

a. Odczyt informacji o stanie urządzenia 

b. Przeprowadzanie diagnostyki 

c. Przegląd dzienników systemu 

d. Kontrola i modyfikacja ustawień konfiguracyjnych 

e. Weryfikacja działania napędu 

f. Przeprowadzanie inwentaryzacji i zarządzanie systemem 

14. Wyposażenie dodatkowe: 

a. Kabel zasilający 

b. Patchcord STP z wtykami RJ-45 o długości 3 m.: 3 szt. 

c. Taśma LTO-5: 20 szt. 

d. Taśma czyszcząca LTO: 1 szt. 

e. Kabel mini-SAS SFF-8088 o długości min. 1m 

15. Warunki gwarancji dla biblioteki taśmowej: 

a. Min. 60 m-cy gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do 

następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Możliwość przyjmowania zgłoszeń w 

trybie 24x7x365. 

b. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane na miejscu. 

c. Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i 

transportu. 

d. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia 

Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub 

stronach internetowych). 

e. W przypadku awarii taśmy LTO pozostają własnością Zamawiającego. 

16. Zgodne z oferowaną biblioteką oprogramowanie do wykonywania i przywracania 

kopii zapasowych danych spełniające poniższe wymagania: 

a. Możliwość zautomatyzowanego wykonywania kopii zapasowych środowiska 

zwirtualizowanego, które będzie funkcjonowało na serwerach i macierzy 

wyspecyfikowanych w punktach 8.1, 8.2 i 8.3. 

b. Możliwość odzyskania całej maszyny wirtualnej na pierwotnym lub innym hoście. 

c. Możliwość szybkiego przywracania usług przez uruchomienie maszyny wirtualnej 

bezpośrednio z pliku kopii zapasowej w zwykłej pamięci masowej. 

d. Możliwość odzyskiwania poszczególnych plików maszyny wirtualnej i jej dysków 

wirtualnych. 
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e. Możliwość odzyskiwania plików z systemów plików min. FAT, FAT32, NTFS, ReFS, 

ext3, ext4. 

f. Możliwość wyszukiwania i przywracania wszystkich rodzajów obiektów Active 

Directory, w tym użytkowników, grup, kont komputerów, kontaktów oraz haseł 

użytkowników i komputerów. 

g. Możliwość przywracania wybranych baz danych z platform bazodanowych 

Microsoft SQL Server lub Oracle bez potrzeby szukania poszczególnych plików 

bazy oraz dzienników transakcji. 

h. Możliwość odzyskiwania poszczególnych obiektów dowolnej zwirtualizowanej 

aplikacji, w tym baz danych PostgreSQL i MySQL, przez uruchomienie maszyny 

wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej w izolowanym środowisku oraz 

dostęp do aplikacji przy użyciu macierzystych narzędzi do zarządzania. 

i. Możliwość przywracania plików gości i maszyn wirtualnych przy użyciu interfejsu 

webowego. 

j. Możliwość zabezpieczania danych kopii zapasowych i transmisji w sieci przy 

użyciu 256-bitowego szyfrowania AES. 

k. Możliwość replikacji maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej 

dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii. 

l. Możliwość automatycznego testowania i weryfikowania każdej kopii zapasowej 

maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych przez 

uruchomienie maszyny bezpośrednio z pliku kopii zapasowej, łącznie z obsługą 

niestandardowych skryptów do testowania aplikacji. 

m. Licencja wieczysta na min. 2 serwery posiadające min. 4 gniazda procesorów 

n. Min. 36 m-cy podstawowego wsparcia obejmującego możliwość pobierania 

aktualizacji produktu. 

8.8 KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM I OPROGRAMOWANIEM 

BIUROWYM (LIDER) 

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 25 szt. 

komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem biurowym. Komputery 

stacjonarne z monitorami i oprogramowaniem biurowym muszą posiadać następujące 

minimalne lub równoważne  parametry: 

1. Typ: Komputer stacjonarny. 

2. Procesor wielordzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach 

stacjonarnych, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, 

osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5400 punktów. Należy załączyć  

do  oferty  wyniki testu ze strony: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
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3. Pamięć operacyjna RAM: Min. 4GB DDR3 1600MHz, możliwość rozbudowy do min. 

16GB, min. jeden slot wolny. 

4. Parametry pamięci masowej:  

a. Min. 1 dysk twardy o pojemności 500 GB 7200 obr./min. 

b. Interfejs dysku: SATA 

5. Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę 

dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć 

współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną do min. 1GB. 

6. Wyposażenie multimedialne: Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 

główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. 

7. Obudowa: 

a. Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu, 

wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego. 

b. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. 

c. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 

3,5”. 

d. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, 

wyposażona w dystanse gumowe. Suma wymiarów obudowy nie może 

przekraczać 70cm, waga max 7 kg. 

e. Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 

efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 

efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. 

f. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 

pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych 

bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub 

motylkowych, śrub radełkowych). 

g. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci 

linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 

założenia kłódki) oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 

oprogramowaniem zarządzająco-diagnostycznym producenta komputera. 

h. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku 

POWER (tzn. barw i miganie). 

i. W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, 

awarię BIOS’u, awarię procesora. 
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j. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości 

wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. 

k. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym 

umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. 

8. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Certyfikat producenta 

oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający kompatybilność oferowanego 

komputera z oferowanym systemem operacyjnym – załączyć do oferty. 

9. Bezpieczeństwo: 

a. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 

przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

b. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem 

użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 

zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalność systemu: 

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia 

oferowanego systemu operacyjnego, 

- test procesora (min. cache), 

- test pamięci, 

- test wentylatora dla procesora, 

- test wentylatora dodatkowego,  

- test napędu CD,  

- test portów USB, 

- test dysku twardego,  

- test podłączonych kabli. 

10. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 

procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. 

11. BIOS: 

a. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 

zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu 

oferowanego komputera. 

b. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. 

c. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 

odczytania z BIOS informacji o:  

- wersji BIOS,  



 

Opis przedmiotu zamówienia - projekt ZSIPPK  | Strona 212 

- numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera, 

- włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS 

- ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu 

slotów pamięci  

- typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego 

procesora   

- pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych 

- wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej 

portów SATA oraz mSATA 

- rodzajach napędów optycznych 

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

- zintegrowanym układzie graficznym, 

- kontrolerze audio. 

d. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku 

odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). 

e. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 

urządzeń. 

f. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 

ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. 

g. Możliwość włączenia/wyłączenia karty sieciowej, z funkcją PXE. 

h. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA. 

i. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. 

j. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

k. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w 

tryb cichy. 

l. Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w 

oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

m. Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. 

dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia. 

n. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB. 

o. Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lan. 

p. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 

komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
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q. Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania 

zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń 

oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED.  

r. Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, 

tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB 

znajdujących się na tylnym panelu obudowy. 

12. Wbudowane porty i złącza: 

a. Wbudowane porty: HDMI, Display Port; min. 4 porty USB na przednim panelu 

obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu 

obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0). 

b. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB 

nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., 

port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym 

panelu. 

c. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 

wspierająca obsługę WoL. 

d. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 

komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI 

Express x16 Gen.3, min. 1 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z 

obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0. 

e. Klawiatura USB w układzie polski programisty. 

f. Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll). 

g. Nagrywarka DVD +/-RW 

13. Dodatkowe oprogramowanie. Oprogramowanie producenta komputera, z 

nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, umożliwiające: 

a. Aktualizację i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w 

obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności 

producenta do najnowszej dostępnej wersji. 

b. Możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika, każdej aplikacji, 

BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia 

internetowego z automatycznym przekierowaniem, a w szczególności informacji 

o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania 

ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami 

operacyjnymi. 

c. Wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne. 

d. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, 

kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, która tego wymaga. 
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e. Rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera. 

f. Sprawdzenie historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą  i wersją. 

g. Dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością 

exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml. 

h. Raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych 

aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach, 

błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego 

raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać wykaz podjętych i wykonanych 

akcji/zadań z dokładną datą i godziną w przedziale czasowym min. 1 roku.  

i. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii 

zapasowych i przywracania danych, umożliwiające: 

- tworzenie OS media, 

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika 

lokalizacjach (min. lokalnie, sieć, chmura). 

14. Monitor LCD: 

a. Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” 

b. Rodzaj podświetlenia matrycy: LED 

c. Rozmiar plamki: 0,248 mm 

d. Jasność: Min. 250 cd/m2 

e. Kontrast: Typowy 1000:1 

f. Kąty widzenia: (pion/poziom) 160/170 stopni 

g. Czas reakcji matrycy: Maks. 5 ms (Black to White) 

h. Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 przy 60Hz 

i. Możliwość pochylenia monitora w zakresie 25 stopni 

j. Antyodblaskowa powłoka powierzchni ekranu 

k. Złącza: D-Sub, Display Port 

l. Zużycie energii: Maks. 24W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W 

m. Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia 

przed kradzieżą. 

n. Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie 

problemu wyświetlania obrazu na ekranie (kwestia karty graficznej czy 

monitora). 

o. Certyfikaty: TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.2 lub 

nowszy. 

15. Zainstalowany system operacyjny, który spełnia poniższe wymagania: 

a. Licencja wieczysta 
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b. System operacyjny x86 64 bit 

c. Obsługa systemów wieloprocesorowych 

d. Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim 

e. Obsługa urządzeń peryferyjnych Plug&Play (drukarek, urządzeń sieciowych, 

pamięci zewnętrznych, USB) 

f. Obsługa wirtualizacji 

g. Wsparcie  protokołu IPv6 

h. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu 

i. Nadzorowane, automatyczne aktualizacje w intranecie (biuletyny 

bezpieczeństwa, poprawki) 

j. Wbudowana zapora internetowa (reguły przychodzące, wychodzące, wyjątki 

aplikacji) 

k. Możliwość łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do 

usług katalogowych 

l. Centralna identyfikacja użytkowników w usługach katalogowych 

m. Implementacja polityk bezpieczeństwa użytkownika, komputera, 

oprogramowania zdefiniowanych w usługach katalogowych 

n. Obsługa klienta NAP 

o. Możliwość użytkowania aplikacji win32 w trybie zgodności XP 

p. Dołączony nośnik do przywracania systemu operacyjnego 

16. Zainstalowane oprogramowanie biurowe, które spełnia poniższe wymagania: 

a. Edytor tekstu spełniający następujące wymagania: 

- definiowanie styli, 

- tworzenie tabel i wykresów, 

- tworzenie korespondencji seryjnej, 

- wstawianie obiektów typu: obraz, clipart, kształt, symbol, 

- edytor równań, 

- tworzenie spisów, przypisów dolnych i końcowych, 

- tworzenie komentarzy, 

- projektowanie i tworzenie makr, szablonów, schematów, formantów, 

- zmiana orientacji, rozmiarów i marginesów strony, tworzenie kolumn, 

- obsługa dokumentów w formacie PDF, DOC,  DOCX, z pełną obsługą Makr , 

RTF, ODF, HTML, TXT. 

b. Arkusz kalkulacyjny spełniający następujące wymagania: 

- definiowanie styli, 

- tworzenie tabel i wykresów, 

- zmiana orientacji, rozmiarów i marginesów strony, tworzenie kolumn, 

- wstawianie obiektów typu: obraz, clipart, kształt, symbol, 
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- stosowanie formuł: finansowych, logicznych, tekstowych, daty i godziny, 

matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inżynierskich, 

- projektowanie i tworzenie makr, formantów, 

- pobieranie danych z bazy typu Access, z sieci Web, z tekstu,  z XML, z SQL, 

- tworzenie komentarzy, 

- obsługa dokumentów w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF, ODF, 

- pełna obsługa makr w dokumentach utworzonych w MS Office Excell 2007. 

c. Program do tworzenia prezentacji multimedialnych spełniający następujące 

wymagania: 

- definiowanie styli, 

- tworzenie tabel i wykresów, 

- zmiana orientacji, rozmiarów i marginesów strony, tworzenie kolumn, 

- wstawianie obiektów typu: obraz, clipart, kształt, symbol, 

- wstawianie animacji , dźwięków  przejścia, 

- pokaz slajdów, 

- tworzenie komentarzy, 

- projektowanie i tworzenie makr, formantów, 

- obsługa dokumentów w formacie PDF, ODF, RTF, PPT, PPTX. 

- transmisja prezentacji przez Internet w czasie rzeczywistym, 

- edytor wzorów matematycznych. 

d. Klient poczty elektronicznej z obsługą kalendarza spełniający następujące 

wymagania: 

- tworzenie, pobieranie i wysyłanie poczty e-mail, 

- przechowywanie poczty odebranej i wysłanej, 

- dołączanie załączników, podpisów, wizytówek, 

- formatowanie stylu tekstu, 

- tworzenie reguł , 

- projektowanie i tworzenie makr, formantów, 

- wbudowany kalendarz z obsługą terminarza, 

- tworzenie i przechowywanie Kontaktów. 

e. Program do tworzenia notatek spełniający następujące wymagania: 

- sesje udostępniane na żywo, 

- rozpoznawanie tekstu w obrazach, 

- notatki boczne, 

- praca na wielu komputerach, 

- wsparcie dla metody "przeciągnij i upuść", 

- wykorzystywanie hiperłączy, 
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- możliwość tworzenia tabel, 

- narzędzia do rysowania, 

- wbudowany kalkulator, 

- wstawianie plików w formie wydruków, 

- możliwość chronienia zawartości hasłem, 

- funkcja wyszukiwania wyświetlająca wyniki podczas wpisywania zapytania, 

- automatyczne wyróżnianie ostatnio dokonanych zmian i informacji o 

autorach, 

- możliwość przywracania poprzednich wersji pliku i niechcący usuniętej 

zawartości. 

f. Powyższy pakiet biurowy musi spełniać dodatkowo następujące wymogi: 

- automatycznie pobierać aktualizacje z intranetu (biuletyny bezpieczeństwa, 

poprawki), 

- zapewniać pracę grupową w ramach intranetu, w tym: praca nad 

wspólnymi dokumentami, pobieranie dokumentów z bibliotek SharePoint, 

kontrolowanie wersji dokumentów, pobieranie kalendarzy, kontaktów i 

zadań, czytnik RSS, 

- licencja wieczysta. 

17. Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, które spełnia następujące 

wymagania: 

- dostarczona licencja pozwala na użytkowanie co najmniej jednej instancji 

aplikacji administracyjnej, która pozwala wymuszać automatyczną 

instalację i aktualizację oprogramowania antywirusowego zarówno w 

zakresie bazy wirusów jak i samej aplikacji oraz skanowanie na żądanie, 

- oferowane oprogramowanie antywirusowe powinno posiadać Certyfikat 

ADVANCED+ przyznany przez organizację AV-Comparatives w ostatnich 

dwóch testach głównych (wyniki testów dostępne są pod adresem: 

http://www.av-comparatives.org ), 

- pełne wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego w niniejszym 

postępowaniu, 

- wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów operacyjnych, 

- interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim, 

- pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami, 

- wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, 

scareware, phishing, hacktools, 

- wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca 

aktywne i nieaktywne rootkity, 
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- skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i 

wykonywanych plików, 

- możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub 

pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu, 

- możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według 

harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, 

- po uruchomieniu komputera) 

- skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy 

skrótu w menu kontekstowym, 

- możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych, 

- rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji, 

- możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez 

skaner, 

- możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w 

bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli 

- dedykowany plugin do ochrony transakcji bankowych integrujący się z min. 

dwiema przeglądarkami internetowymi; funkcje dostępne bezpośrednio z 

poziomu przeglądarki internetowej, 

- skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie 

rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego 

zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta 

pocztowego), 

- automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym 

bez konieczności zmian w konfiguracji, 

- skanowanie ruchu http; zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, 

a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie, 

- automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową, bez 

konieczności zmian w konfiguracji, 

- aktualizacje dostępne bezpośrednio z Internetu, 

- raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań, 

- interfejs programu musi informować o terminie ważności licencji, 

- program musi wyświetlać monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a 

także powiadamiać o zakończeniu licencji, 

- dostarczona licencja powinna pozwalać na pobieranie nowych wersji 

oprogramowania oraz aktualizację bazy wirusów przez okres nie krótszy niż 

2 lata. 

18. Certyfikaty i standardy: 

a. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu) 
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b. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

c. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 

postaci oświadczenia 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. 

d. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 – do oferty dołączyc 

certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org albo 

http://www.energystar.gov 

19. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta). 

20. Warunki gwarancji: 

a. 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, wraz ze 

wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. 

b. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

c. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

d. Długość gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i 

być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu. 

e. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem. 

21. Wsparcie techniczne producenta: 

a. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela. 

b. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 

zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 

producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy 

dołączyć link strony. 
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8.9 PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 48PORT (LIDER)  

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 3 szt. 

przełączników sieciowych 48port. Przełączniki sieciowe 48port muszą posiadać następujące 

minimalne lub równoważne  parametry: 

1. Typ obudowy: Wysokość maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie 

rack 19" z zestawem uchwytów do zamocowania w szafie 

2. Wydajność: 

a. Przepustowość: Min. 130 Mpps 

b. Wydajność: Min. 175 Gbps 

c. Rozmiar tablicy adresów MAC: Min. 16000 

3. Porty: 

a. Ilość portów 1000BaseT (RJ45): Min. 48 szt. 

b. Ilość portów SFP+: Min. 4 szt. 

c. Port konsoli: Min. 1 szt. 

4. Wsparcie dla Jumbo Frames do 9000 bajtów 

5. Możliwości w zakresie zarządzania i monitorowania:  

a. Wiersz poleceń 

b. HTTPS 

c. SNMP v1/2c/3 

d. SSH 

6. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez przeglądarkę internetową 

7. Wsparcie dla IPv6 

8. Gwarancja: Min. 60 m-cy 

8.10 CENTRALNA ZAPORA SIECIOWA (LIDER)  

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 1 szt. centralnej 

zapory sieciowej. Centralna zapora sieciowa musi posiadać następujące minimalne lub 

równoważne  parametry: 

1. Typ obudowy: Wysokość maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie 

rack 19" z zestawem uchwytów do zamocowania w szafie. 

2. Porty: 

a. Ilość portów 1GbE (RJ-45) LAN/DMZ: Min. 4 szt.  

b. Ilość portów 1GbE (RJ-45) WAN: Min. 2 szt.  

c. Ilość portów USB: Min. 1 szt. 
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d. Ilość portów konsoli: Min. 1 szt. 

3. Wydajność: 

a. Przepustowość zapory: Min. 1900Mbps 

b. Przepustowość VPN: Min. 500Mbps 

c. Minimalna liczba jednoczesnych sesji TCP: Min. 80 000  

d. Minimalna liczba jednoczesnych połączeń IPSec VPN: Min. 200 

4. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalności ochrony antywirusowej: 

a. Wsparcie dla protokołów HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4 

b. Automatyczna aktualizacja baz sygnatur 

c. Możliwość skanowania plików o dowolnym rozmiarze 

d. Wsparcie dla inspekcji protokołu SSL (HTTPS) 

5. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalności wykrywania i prewencji włamań (IDP): 

a. Ochrona na podstawie sygnatur oraz zachowania 

b. Obsługa trybów routing i bridge 

c. Automatyczna aktualizacja sygnatur 

d. Możliwość definiowania własnych sygnatur 

e. Wsparcie dla inspekcji protokołu SSL (HTTPS) 

6. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalności filtrów treści: 

a. Możliwość filtrowania mediów społecznościowych i złośliwych witryn 

internetowych 

b. Możliwość blokowania na podstawie słów kluczowych i adresów URL 

c. Obsługa białych i czarnych list 

d. Możliwość blokowania skryptów Java, Cookies, Active-X 

e. Możliwość definiowania własnych komunikatów ostrzeżeń lub przekierowujących 

adresów URL 

f. Wsparcie dla inspekcji protokołu SSL (HTTPS) 

7. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalności antyspamowe: 

a. Możliwość transparentnego przechwytywania poczty e-mail przez protokoły 

SMTP/POP3 

b. Filtr nadawców poczty bazujący na reputacji adresów IP 

c. Obsługa białych i czarnych list 

d. Obsługa sprawdzania nadawców poczty w bazach DNSBL 

e. Obsługa oznaczania spamu 

f. Obsługa raportowania statystyk 

8. Funkcje VPN: 
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a. Obsługa protokołu IPSec VPN 

b. Obsługa algorytmów AES, 3DES, DES 

c. Obsługa algorytmów autentykacji SHA-1, SHA-2/MD5 

d. Możliwość zarządzania kluczami: Manual Key, IKE 

e. Możliwość automatycznego wznowienia połączenia VPN w przypadku jego 

zerwania 

f. Obsługa wysokiej dostępności w postaci nadmiarowych, zdalnych bram VPN 

9. Możliwości zarządzania, logowania oraz monitorowania: 

a. Wielojęzyczny interfejs Web GUI (HTTPS, HTTP) 

b. Możliwość konfiguracji przez wiersz poleceń (Console, WebConsole, SSH,  

TELNET)  

c. Obsługa Syslog (min. 4 serwery) 

d. Obsługa Alertów na pocztę elektroniczną (min. 2 serwery) 

e. Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym 

f. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez WebGUI 

10. Dołączona min. roczna licencja na funkcjonalności: 

a. Antywirusowa 

b. Wykrywanie i prewencja włamań 

c. Filtrów treści 

d. Antyspamowa 

11. Gwarancja na sprzęt: Min. 60 m-cy 

8.11 KOMPUTER STACJONARNY Z MONITOREM I OPROGRAMOWANIEM 

BIUROWYM (LIDER + 9 PARTNERÓW) 

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 10 szt. 

komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem biurowym. Komputery 

stacjonarne z monitorami i oprogramowaniem biurowym muszą posiadać następujące 

minimalne lub równoważne  parametry: 

1. Typ: Komputer stacjonarny. 

2. Procesor wielordzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach 

stacjonarnych, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, 

osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5400 punktów. Należy załączyć  

do  oferty  wyniki testu ze strony: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

3. Pamięć operacyjna RAM: Min. 4GB DDR3 1600MHz, możliwość rozbudowy do min. 

16GB, min. jeden slot wolny. 

4. Parametry pamięci masowej:  



 

Opis przedmiotu zamówienia - projekt ZSIPPK  | Strona 223 

a. Min. 1 dysk twardy o pojemności 500 GB 7200 obr./min. 

b. Interfejs dysku: SATA 

5. Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę 

dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć 

współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną do min. 1GB. 

6. Wyposażenie multimedialne: Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 

główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. 

7. Obudowa: 

a. Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu, 

wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego. 

b. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. 

c. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 2,5” lub dysku 

3,5”. 

d. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, 

wyposażona w dystanse gumowe. Suma wymiarów obudowy nie może 

przekraczać 70cm, waga max 7 kg. 

e. Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 

efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 

efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. 

f. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 

pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych 

bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub 

motylkowych, śrub radełkowych). 

g. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci 

linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 

założenia kłódki) oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 

oprogramowaniem zarządzająco-diagnostycznym producenta komputera. 

h. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku 

POWER (tzn. barw i miganie). 

i. W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, 

awarię BIOS’u, awarię procesora. 

j. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości 

wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. 

k. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym 

umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. 
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8. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Certyfikat producenta 

oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający kompatybilność oferowanego 

komputera z oferowanym systemem operacyjnym – załączyć do oferty. 

9. Bezpieczeństwo: 

a. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 

Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 

przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

b. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem 

użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 

zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalność systemu: 

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia 

oferowanego systemu operacyjnego, 

- test procesora (min. cache), 

- test pamięci, 

- test wentylatora dla procesora, 

- test wentylatora dodatkowego,  

- test napędu CD,  

- test portów USB, 

- test dysku twardego,  

- test podłączonych kabli. 

10. Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 

procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. 

11. BIOS: 

a. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 

zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu 

oferowanego komputera. 

b. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. 

c. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 

odczytania z BIOS informacji o:  

- wersji BIOS, 

- numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera, 

- włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS 

- ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu 

slotów pamięci  
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- typie, prędkości oraz wielkości z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego 

procesora   

- pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych 

- wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej 

portów SATA oraz mSATA 

- rodzajach napędów optycznych 

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

- zintegrowanym układzie graficznym, 

- kontrolerze audio. 

d. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu 

operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku 

odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). 

e. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 

urządzeń. 

f. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 

ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. 

g. Możliwość włączenia/wyłączenia karty sieciowej, z funkcją PXE. 

h. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA. 

i. Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. 

j. Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 

k. Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w 

tryb cichy. 

l. Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w 

oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

m. Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. 

dwóch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia. 

n. Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 

portów USB. 

o. Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lan. 

p. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 

komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 

uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

q. Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania 

zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń 

oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED.  
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r. Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0, 

tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu, tylko portów USB 

znajdujących się na tylnym panelu obudowy. 

12. Wbudowane porty i złącza: 

a. Wbudowane porty: HDMI, Display Port; min. 4 porty USB na przednim panelu 

obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu 

obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0). 

b. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB 

nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., 

port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym 

panelu. 

c. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 

wspierająca obsługę WoL. 

d. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 

komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI 

Express x16 Gen.3, min. 1 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z 

obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0. 

e. Klawiatura USB w układzie polski programisty. 

f. Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll). 

g. Nagrywarka DVD +/-RW 

13. Dodatkowe oprogramowanie. Oprogramowanie producenta komputera, z 

nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, umożliwiające: 

a. Aktualizację i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w 

obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności 

producenta do najnowszej dostępnej wersji. 

b. Możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika, każdej aplikacji, 

BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia 

internetowego z automatycznym przekierowaniem, a w szczególności informacji 

o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania 

ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami 

operacyjnymi. 

c. Wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne. 

d. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, 

kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, która tego wymaga. 

e. Rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera. 

f. Sprawdzenie historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą  i wersją. 
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g. Dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością 

exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml. 

h. Raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych 

aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach, 

błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego 

raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać wykaz podjętych i wykonanych 

akcji/zadań z dokładną datą i godziną w przedziale czasowym min. 1 roku.  

i. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii 

zapasowych i przywracania danych, umożliwiające: 

- tworzenie OS media, 

- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika 

lokalizacjach (min. lokalnie, sieć, chmura). 

14. Monitor LCD: 

a. Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” 

b. Rodzaj podświetlenia matrycy: LED 

c. Rozmiar plamki: 0,248 mm 

d. Jasność: Min. 250 cd/m2 

e. Kontrast: Typowy 1000:1 

f. Kąty widzenia: (pion/poziom) 160/170 stopni 

g. Czas reakcji matrycy: Maks. 5 ms (Black to White) 

h. Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 przy 60Hz 

i. Możliwość pochylenia monitora w zakresie 25 stopni 

j. Antyodblaskowa powłoka powierzchni ekranu 

k. Złącza: D-Sub, Display Port 

l. Zużycie energii: Maks. 24W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W 

m. Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia 

przed kradzieżą. 

n. Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie 

problemu wyświetlania obrazu na ekranie (kwestia karty graficznej czy 

monitora). 

o. Certyfikaty: TCO , ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.2 lub 

nowszy. 

15. Zainstalowany system operacyjny, który spełnia poniższe wymagania: 

a. System operacyjny x86 64 bit 

b. Obsługa systemów wieloprocesorowych 

c. Graficzny interfejs użytkownika w języku polskim 
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d. Obsługa urządzeń peryferyjnych Plug&Play (drukarek, urządzeń sieciowych, 

pamięci zewnętrznych, USB) 

e. Obsługa wirtualizacji 

f. Wsparcie  protokołu IPv6 

g. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu 

h. Nadzorowane, automatyczne aktualizacje w intranecie (biuletyny 

bezpieczeństwa, poprawki) 

i. Wbudowana zapora internetowa (reguły przychodzące, wychodzące, wyjątki 

aplikacji) 

j. Możliwość łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do 

usług katalogowych 

k. Centralna identyfikacja użytkowników w usługach katalogowych 

l. Implementacja polityk bezpieczeństwa użytkownika, komputera, 

oprogramowania zdefiniowanych w usługach katalogowych 

m. Obsługa klienta NAP 

n. Możliwość użytkowania aplikacji win32 w trybie zgodności XP 

o. Dołączony nośnik do przywracania systemu operacyjnego 

16. Zainstalowane oprogramowanie biurowe, które spełnia poniższe wymagania: 

a. Edytor tekstu spełniający następujące wymagania: 

- definiowanie styli, 

- tworzenie tabel i wykresów, 

- tworzenie korespondencji seryjnej, 

- wstawianie obiektów typu: obraz, clipart, kształt, symbol, 

- edytor równań, 

- tworzenie spisów, przypisów dolnych i końcowych, 

- tworzenie komentarzy, 

- projektowanie i tworzenie makr, szablonów, schematów, formantów, 

- zmiana orientacji, rozmiarów i marginesów strony, tworzenie kolumn, 

- obsługa dokumentów w formacie PDF, DOC,  DOCX, z pełną obsługą Makr , 

RTF, ODF, HTML, TXT. 

b. Arkusz kalkulacyjny spełniający następujące wymagania: 

- definiowanie styli, 

- tworzenie tabel i wykresów, 

- zmiana orientacji, rozmiarów i marginesów strony, tworzenie kolumn, 

- wstawianie obiektów typu: obraz, clipart, kształt, symbol, 

- stosowanie formuł: finansowych, logicznych, tekstowych, daty i godziny, 

matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inżynierskich, 

- projektowanie i tworzenie makr, formantów, 
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- pobieranie danych z bazy typu Access, z sieci Web, z tekstu,  z XML, z SQL, 

- tworzenie komentarzy, 

- obsługa dokumentów w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF, ODF, 

- pełna obsługa makr w dokumentach utworzonych w MS Office Excell 2007. 

c. Program do tworzenia prezentacji multimedialnych spełniający następujące 

wymagania: 

- definiowanie styli, 

- tworzenie tabel i wykresów, 

- zmiana orientacji, rozmiarów i marginesów strony, tworzenie kolumn, 

- wstawianie obiektów typu: obraz, clipart, kształt, symbol, 

- wstawianie animacji , dźwięków  przejścia, 

- pokaz slajdów, 

- tworzenie komentarzy, 

- projektowanie i tworzenie makr, formantów, 

- obsługa dokumentów w formacie PDF, ODF, RTF, PPT, PPTX. 

- transmisja prezentacji przez Internet w czasie rzeczywistym, 

- edytor wzorów matematycznych. 

d. Klient poczty elektronicznej z obsługą kalendarza spełniający następujące 

wymagania: 

- tworzenie, pobieranie i wysyłanie poczty e-mail, 

- przechowywanie poczty odebranej i wysłanej, 

- dołączanie załączników, podpisów, wizytówek, 

- formatowanie stylu tekstu, 

- tworzenie reguł , 

- projektowanie i tworzenie makr, formantów, 

- wbudowany kalendarz z obsługą terminarza, 

- tworzenie i przechowywanie Kontaktów. 

e. Program do tworzenia notatek spełniający następujące wymagania: 

- sesje udostępniane na żywo, 

- rozpoznawanie tekstu w obrazach, 

- notatki boczne, 

- praca na wielu komputerach, 

- wsparcie dla metody "przeciągnij i upuść", 

- wykorzystywanie hiperłączy, 

- możliwość tworzenia tabel, 

- narzędzia do rysowania, 

- wbudowany kalkulator, 
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- wstawianie plików w formie wydruków, 

- możliwość chronienia zawartości hasłem, 

- funkcja wyszukiwania wyświetlająca wyniki podczas wpisywania zapytania, 

- automatyczne wyróżnianie ostatnio dokonanych zmian i informacji o 

autorach, 

- możliwość przywracania poprzednich wersji pliku i niechcący usuniętej 

zawartości. 

f. Powyższy pakiet biurowy musi spełniać dodatkowo następujące wymogi: 

- automatycznie pobierać aktualizacje z intranetu (biuletyny bezpieczeństwa, 

poprawki), 

- zapewniać pracę grupową w ramach intranetu, w tym: praca nad 

wspólnymi dokumentami, pobieranie dokumentów z bibliotek SharePoint, 

kontrolowanie wersji dokumentów, pobieranie kalendarzy, kontaktów i 

zadań, czytnik RSS, 

- licencja wieczysta. 

17. Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, które spełnia następujące 

wymagania: 

- dostarczona licencja pozwala na użytkowanie co najmniej jednej instancji 

aplikacji administracyjnej, która pozwala wymuszać automatyczną 

instalację i aktualizację oprogramowania antywirusowego zarówno w 

zakresie bazy wirusów jak i samej aplikacji oraz skanowanie na żądanie, 

- oferowane oprogramowanie antywirusowe powinno posiadać Certyfikat 

ADVANCED+ przyznany przez organizację AV-Comparatives w ostatnich 

dwóch testach głównych (wyniki testów dostępne są pod adresem: 

http://www.av-comparatives.org ), 

- pełne wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego w niniejszym 

postępowaniu, 

- wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów operacyjnych, 

- interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim, 

- pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami, 

- wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, 

scareware, phishing, hacktools, 

- wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca 

aktywne i nieaktywne rootkity, 

- skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i 

wykonywanych plików, 

- możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub 

pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu, 
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- możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według 

harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, 

- po uruchomieniu komputera) 

- skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy 

skrótu w menu kontekstowym, 

- możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych, 

- rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji, 

- możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez 

skaner, 

- możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w 

bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli 

- dedykowany plugin do ochrony transakcji bankowych integrujący się z min. 

dwiema przeglądarkami internetowymi; funkcje dostępne bezpośrednio z 

poziomu przeglądarki internetowej, 

- skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie 

rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego 

zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta 

pocztowego), 

- automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym 

bez konieczności zmian w konfiguracji, 

- skanowanie ruchu http; zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, 

a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie, 

- automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową, bez 

konieczności zmian w konfiguracji, 

- aktualizacje dostępne bezpośrednio z Internetu, 

- raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań, 

- interfejs programu musi informować o terminie ważności licencji, 

- program musi wyświetlać monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a 

także powiadamiać o zakończeniu licencji, 

- dostarczona licencja powinna pozwalać na pobieranie nowych wersji 

oprogramowania oraz aktualizację bazy wirusów przez okres nie krótszy niż 

2 lata. 

18. Certyfikaty i standardy: 

a. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu) 

b. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

c. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 

postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji 
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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. 

d. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 – do oferty dołączyc 

certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org albo 

http://www.energystar.gov 

19. Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 

twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta). 

20. Warunki gwarancji: 

a. 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, wraz ze 

wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. 

b. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

c. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług 

serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 

d. Długość gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i 

być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu. 

e. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 

gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 

zobowiązania związane z serwisem. 

21. Wsparcie techniczne producenta: 

a. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 

lub jego przedstawiciela. 

b. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta 

zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej 

producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy 

dołączyć link strony. 

8.12 LOKALNA ZAPORA SIECIOWA (LIDER + 9 PARTNERÓW)  

W ramach tego podzadania ma być wykonana dostawa i instalacja 10 szt. lokalnej 

zapory sieciowej. Lokalna zapora sieciowa musi posiadać następujące minimalne lub 

równoważne  parametry: 
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1. Typ obudowy: Wysokość maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie 

rack 19" z zestawem uchwytów do zamocowania w szafie. 

2. Porty: 

a. Ilość portów 1GbE (RJ-45) LAN/DMZ: Min. 4 szt.  

b. Ilość portów 1GbE (RJ-45) WAN: Min. 2 szt.  

c. Ilość portów USB: Min. 1 szt. 

d. Ilość portów konsoli: Min. 1 szt. 

3. Wydajność: 

a. Przepustowość zapory: Min. 1600Mbps 

b. Przepustowość VPN: Min. 400Mbps 

c. Minimalna liczba jednoczesnych sesji TCP: Min. 60 000  

d. Minimalna liczba jednoczesnych połączeń IPSec VPN: Min. 100 

4. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalności ochrony antywirusowej: 

a. Wsparcie dla protokołów HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4 

b. Automatyczna aktualizacja baz sygnatur 

c. Możliwość skanowania plików o dowolnym rozmiarze 

d. Wsparcie dla inspekcji protokołu SSL (HTTPS) 

5. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalności wykrywania i prewencji włamań (IDP): 

a. Ochrona na podstawie sygnatur oraz zachowania 

b. Obsługa trybów routing i bridge 

c. Automatyczna aktualizacja sygnatur 

d. Możliwość definiowania własnych sygnatur 

e. Wsparcie dla inspekcji protokołu SSL (HTTPS) 

6. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalności filtrów treści: 

a. Możliwość filtrowania mediów społecznościowych i złośliwych witryn 

internetowych 

b. Możliwość blokowania na podstawie słów kluczowych i adresów URL 

c. Obsługa białych i czarnych list 

d. Możliwość blokowania skryptów Java, Cookies, Active-X 

e. Możliwość definiowania własnych komunikatów ostrzeżeń lub przekierowujących 

adresów URL 

f. Wsparcie dla inspekcji protokołu SSL (HTTPS) 

7. Możliwość rozszerzenia o funkcjonalności antyspamowe: 

a. Możliwość transparentnego przechwytywania poczty e-mail przez protokoły 

SMTP/POP3 

b. Filtr nadawców poczty bazujący na reputacji adresów IP 
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c. Obsługa białych i czarnych list 

d. Obsługa sprawdzania nadawców poczty w bazach DNSBL 

e. Obsługa oznaczania spamu 

f. Obsługa raportowania statystyk 

8. Funkcje VPN: 

a. Obsługa protokołu IPSec VPN 

b. Obsługa algorytmów AES, 3DES, DES 

c. Obsługa algorytmów autentykacji SHA-1, SHA-2/MD5 

d. Możliwość zarządzania kluczami: Manual Key, IKE 

e. Możliwość automatycznego wznowienia połączenia VPN w przypadku jego 

zerwania 

f. Obsługa wysokiej dostępności w postaci nadmiarowych, zdalnych bram VPN 

9. Możliwości zarządzania, logowania oraz monitorowania: 

a. Wielojęzyczny interfejs Web GUI (HTTPS, HTTP) 

b. Możliwość konfiguracji przez wiersz poleceń (Console, WebConsole, SSH,  

TELNET)  

c. Obsługa Syslog (min. 4 serwery) 

d. Obsługa Alertów na pocztę elektroniczną (min. 2 serwery) 

e. Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym 

f. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez WebGUI 

10. Dołączona min. roczna licencja na funkcjonalności: 

a. Antywirusowa 

b. Wykrywanie i prewencja włamań 

c. Filtrów treści 

d. Antyspamowa 

11. Gwarancja na sprzęt: Min. 60 m-cy. 
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