
Część III SIWZ 

 
 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia: 
Dostawa, wdrożenie, wsparcie i rozwój 

sytemu do rejestracji i bilansowania czasu 
pracy, kontroli dostępu i portalu 

pracownika. 
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Część 1. Cel realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Celem realizacji zamówienia jest: 

1) Zapewnienie systemu bilansowania i rozliczania czasu pracy (RCP) pracowników 

Zamawiającego w tym: 

1. rozliczanie czasu pracy poprzez rejestrację czasu jej rozpoczęcia i zakończenia; 

eliminacja papierowych list obecności. Rozliczanie czasu wyjść służbowych 

i prywatnych i bilansowanie czasu pracy; eliminacja papierowych kart wyjść 

służbowych i prywatnych; 

2. bilansowanie czasu pracy związanego z poleconymi godzinami nadliczbowymi; 

3. informowanie o zdarzeniach, alerty, komunikaty; 

4. raportowanie. 

2) Zapewnienie systemu kontroli dostępu (KD) do wyznaczonych stref dostępu 

i bezpieczeństwa, w tym: 

1. kontroli dostępu do wyznaczonych przejść; 

2. zarządzanie uprawnieniami do korzystania z przejść; 

3. monitoring video wyznaczonych przejść; 

4. informowanie o zdarzeniach; 

5. raportowanie. 

3) Zapewnienie Portalu HR (portalu spraw pracowniczych), który będzie umożliwiał:  

1. samodzielny przez każdego pracownika dostęp do jego danych i limitów 

związanych z bilansowaniem czasu pracy; 

2. spersonalizowany dostęp do ewidencji czasu pracy w układzie miesięcznym i 

rocznym; 

3. spersonalizowany dostęp do wskazanych danych osobowych z SAP oraz danych 

dot. paska wynagrodzeń. 

4) Zapewnienie aplikacji Menadżer Zadań (MZ), która będzie umożliwiała indywidualne 

rejestrowanie zaangażowania w realizację określonych źródeł finansowania. 

Zaangażowanie podawane jest w %, proporcjonalnie do czasu przepracowanego 

w danym dniu. Dzień pracy traktowany jest jako 100%.  

 

2. Powyższe cele zostaną osiągnięte przez zrealizowanie Zamówienia Publicznego, którego przedmiot 

został opisany poniżej. 

 

  



[3] 
DDZ/30/2017 

Część 2. Słowniczek terminów 
Termin Objaśnienie 

KD 

Kontrola Dostępu.  

W znaczeniu węższym: aplikacja informatyczna obsługująca Kontrolę Dostępu. 

W znaczeniu szerszym – cały system Kontroli Dostępu obejmujący aplikację informatyczną i 

urządzenia typu tripody, bramki, elektrozamki, czytniki a także system telewizji przemysłowej, 

system antywłamaniowy i pożarowy. 

MZ 
Menadżer Zadań. Aplikacja służąca do rozliczenia zaangażowania w realizację określonych źródeł 

finansowania. 

ERP SAP, SAP 

Zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania ERP stworzony przez SAP, wspierający 

zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż. System SAP jest używany przez 

Zamawiającego między innymi w zakresie obsługi rachunkowości i zarządzania zasobami ludzkimi. 

Oprogramowanie 

Aplikacje informatyczne o zdefiniowanej funkcjonalności będące elementem przedmiotu 

zamówienia i elementem oferty. Uwaga: jeżeli do prawidłowej pracy Urządzeń niezbędne jest 

uruchomienie innego programu, to ten program nie jest objęty pojęciem Oprogramowanie, ale 

wchodzi w zakres Urządzenia. 

Portal HR 

Portal web „spinający” moduły i aplikacje: Lista obecności, Menadżer Zadań, Rejestr Delegacji 

(istniejący), Elektroniczne Zeszyty Wyjść, Dane personalne (z SAP) i rozliczenie czasu pracy (z RCP), 

oraz Pulpit Menadżera – (dla uprawnionych), umożliwiający dostęp pracownikowi: 

- do danych (zakres danych wynika z roli) o bilansie czasu pracy, harmonogramie pracy, godzinach 

wejść, wyjść, spóźnieniach, nieobecnościach (urlopy, zwolnienia) itd.- dane są pobierane z RCP. 

- do Menadżera Zadań, w celu rozliczenia zaangażowania – Menadżer Zadań jest zasilany z RCP. 

- do danych o wynagrodzeniu. 

RCP Aplikacja informatyczna - Rejestracja Czasu Pracy. 

Urządzenie 
Elementy mechaniczne lub elektroniczne będące elementem przedmiotu zamówienia i elementem 

oferty. 

Wykonawca Strona Umowy realizująca przedmiot Zamówienia. 

Zamawiający Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Zaangażowanie To realizacja przez pracownika zadań w rozbiciu na tzw. źródła finansowania. 

Zamówienie 
Zamówienie udzielone Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie jest 

realizowane na podstawie Umowy (z załącznikami). 

ZP Zespół Zarządzania Personelem. Komórka organizacyjna Zamawiającego. 

źródła 

finansowania 

Zasób środków pieniężnych finansujących określoną działalność lub przedsięwzięcie; źródła 

finansowana określone są w załączniku nr 1 do Instrukcji „rozliczanie kosztów osobowych na źródła 

finansowania”.  
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Część 3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
1. Produkty Zamówienia, to w szczególności: 

1) Analiza przedwdrożeniowa. 

2) Dostawa sprzętu i oprogramowania. 

3) Montaż i konfiguracja sprzętu. 

4) Instalacja i konfiguracja oprogramowania. 

5) Integracja systemu z infrastrukturą informatyczno-sprzętową Zamawiającego, w tym 

integracja z systemem SAP. 

6) Testy systemu. 

7) Szkolenia. 

8) Zapewnienie gwarancji na prawidłowe działanie systemu. 

9) Zapewnienie usług serwisowego wsparcia i rozwoju systemu. 

 

2. Analiza przedwdrożeniowa.  

1) Dokument ten opisuje sposób wykonania oferowanego rozwiązania i zawiera m. in. 

dokumentację przedwdrożeniową, plany rozmieszczenia urządzeń, projekt konfiguracji, 

listę dodatkowych elementów lub usług – jeśli zdaniem Wykonawcy są niezbędne, 

a także sugerowane odstępstwa od Umowy wraz z uzasadnieniem, na które Zamawiający 

może, ale nie musi przystać. 

2) Celem Wykonawcy, autora Analizy przedwdrożeniowej, jest wykazanie Zamawiającemu, 

że w pełni rozumie wymagania Zamawiającego i wie jak je zrealizować. 

3) Dokument Analiza przedwdrożeniowa podlega odbiorowi przez Zamawiającego i stanowi 

podstawę dalszych prac związanych z realizacją  Zamówienia. 

 

3. Dostawa sprzętu i oprogramowania 

1) Lista oraz wymagania techniczne na sprzęt dla systemu KD są przedstawione w dalszej 

części. 

2) Oprogramowanie obejmuje następujące obszary funkcjonalne: 

1. rejestracja czasu pracy (RCP) – do rejestracji i bilansowania czasu pracy;  

2. portal HR (Portal HR) – portal samoobsługi pracowniczej. Zamawiający wymaga 

przekazania autorskich praw majątkowych do tego produktu (w szczególności 

kodów źródłowych) ; 

3. menadżer Zadań (MZ) – rozliczanie tzw. „zaangażowania” na poszczególne źródła 

finansowania (projekty) zgodnie z zakresem obowiązków. Zamawiający wymaga 
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przekazania autorskich praw majątkowych do tego produktu (w szczególności 

kodów źródłowych). 

3) Oprogramowanie może być w formie jednej aplikacji lub zestawu współpracujących ze 

sobą modułów. 

4) Wymagania funkcjonalne na oprogramowanie są przedstawione w dalszej części. 

5) Dostawa sprzętu i oprogramowania polega na odbiorze ilościowym w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w Warszawie. 

 

4. Montaż i konfiguracja sprzętu.  

1) Usługa polega za zainstalowaniu Urządzeń w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, zgodnie z Analizą przedwdrożeniową, podłączeniu niezbędnego 

okablowania oraz skonfigurowaniu do pracy w taki sposób, aby urządzenia były „gotowe 

do pracy”. 

2) Usługa podlega odbiorowi na podstawie wykonania testów odbiorczych według 

scenariuszy testowych zaproponowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego. Usługa jest odebrana, jeśli wykonanie wszystkich przyjętych scenariuszy 

testowych zakończy się wynikiem pozytywnym. 

 

5. Instalacja i konfiguracja Oprogramowania. 

1) Usługa polega na zainstalowaniu oprogramowania na komputerze wskazanym przez 

Zamawiającego (dopuszczalne jest wskazanie tzw. serwera wirtualnego) 

i skonfigurowaniu w taki sposób, aby oprogramowanie było „gotowe do pracy”. 

2) Usługa obejmuje również inicjalne zasilenie danymi (np. danymi o pracownikach, 

harmonogramy czasu pracy, itd). 

3) Usługa podlega odbiorowi na podstawie wykonania testów odbiorczych według 

scenariuszy testowych zaproponowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego. Usługa jest odebrana, jeśli wykonanie wszystkich przyjętych scenariuszy 

testowych zakończy się wynikiem pozytywnym. 

 

6. Integracja systemu z infrastrukturą informatyczno-sprzętową Zamawiającego, w tym integrację 

z systemem SAP. 

1) Usługa obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie mechanizmów wymiany 

danych z innymi (interfejsy) elementami infrastruktury IT Zamawiającego, 

w szczególności, ale nie jedynie, z system SAP. 
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2) Zakres wymiany danych i zasady pracy interfejsów muszą zostać sprecyzowane w Analizie 

przedwdrożeniowej. 

3) Usługa obejmuje skonfigurowanie oprogramowania w środowisku informatycznym 

Zamawiającego (np. Active Directory, interfejs z SAP). 

4) Usługa podlega odbiorowi na podstawie wykonania testów odbiorczych według 

scenariuszy testowych zaproponowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego. Usługa jest odebrana, jeśli wykonanie wszystkich przyjętych scenariuszy 

testowych zakończy się wynikiem pozytywnym. 

 

7. Testy systemu. 

1) Usługa polega na wykonaniu testów akceptacyjnych według scenariuszy testowych 

zaproponowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.  

2) Testy akceptacyjne mają charakter integracyjny i obejmują całość produktów i usług 

dostarczonych przez Wykonawcę na podstawie Zamówienia. 

3) Testy systemu są przeprowadzane przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy i zakończone protokołem. 

4) Warunkiem uznania wskazanych w ust.1 pkt 2 - 5 przedmiotu zamówienia za należycie 

wykonane jest spełnienie łącznie następujących warunków: 

1. testy akceptacyjne zakończone wynikiem pozytywnym; 

2. odebrana przez Zamawiającego dokumentacja powykonawcza (powdrożeniowa) 

opisująca stan dostarczonych przez Wykonawcę produktów na dzień 

przedstawienia do odbioru. 

5) Szczegółowe warunki odbiorów opisane są w Części II SIWZ. 

 

8. Szkolenia.  

1) Usługa polega na wykonaniu szkoleń z użytkowania, administracji i konfiguracji 

oprogramowania w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie samodzielnie zarządzać 

oprogramowaniem i z niego korzystać.  

2) Szczegółowe wymagania i zakres szkoleń został przedstawiony w dalszej części OPZ. 

 

9. Zapewnienie gwarancji na prawidłowe działanie systemu.  

1) Usługa polega na utrzymaniu w sprawności wszystkich produktów dostarczonych na 

podstawie niniejszego Zamówienia, w szczególności obejmuje naprawę błędów na koszt 

Wykonawcy. 
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2) Szczegółowe warunki świadczenia usług gwarancji zostały opisane w Załączniku nr 3 do 

Części II SIWZ. 

3) Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu Testów systemu z wynikiem 

pozytywnym.  

 

10. Zapewnienie usług serwisowego wsparcia i rozwoju systemu. 

1) Usługa wsparcia serwisowego systemu odnosi się do oprogramowania i polega na 

zapewnieniu efektywności działania produktów dostarczonych na podstawie niniejszego 

Zamówienia [(w szczególności: zgłaszanie i naprawa problemów (po okresie 

gwarancyjnym),  konsultacje telefoniczne, dostarczanie aktualizacji, dostarczanie 

nowych funkcjonalności – jeśli są udostępniane wszystkim klientom itd.]. 

2) Realizując usługę serwisowego wsparcia Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie 

jest zgodne z bieżącym stanem prawnym. Aktualizacja oprogramowania wynikająca ze 

zmian w prawie (w szczególności: Kodeks Pracy, ochrony danych osobowych, 

interoperacyjność) będą dostarczane przez Wykonawcę bez dodatkowych opłat.  

3) Aktualizacje dostarczane w ramach usług serwisowego wsparcia są instalowane 

i konfigurowane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonej instrukcji instalacji. 

Aktualizacje objęte są gwarancją na tych samych warunkach jak oprogramowanie 

pierwotne dostarczone na podstawie Zamówienia. 

4) Usługa rozwoju systemu odnosi się do oprogramowania i polega na rozwoju systemu 

o dalsze, nowe funkcje, które nie były objęte pierwotnym Zamówieniem, a których 

realizacja wynika z potrzeb Zamawiającego. Przykładem nowej funkcji jest nowy raport. 

Produkty objęte usługą rozwoju objęte są gwarancją na tych samych warunkach jak 

oprogramowanie pierwotne dostarczone na podstawie Zamówienia. 

5) Szczegółowe warunki usług serwisowego wsparcia i rozwoju systemu opisane są 

w Załączniku nr 2 do Części II SIWZ.  

6) Usługa wsparcia serwisowego jest płatna ryczałtowo wg stałej miesięcznej stawki bez 

względu na liczbę wykonanych usług. 

7) Usługa rozwoju jest płatna na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego  wyceny 

pracochłonności i rozliczana z „budżetu godzin” według stawki za roboczogodzinę ujętej 

w umowie. 

 

11. Analiza przedwdrożeniowa. Szczegółowe wymagania  

1) Wykonanie Analizy ma na celu uszczegółowienie przedmiotu Umowy i opisanie sposobu 

jej realizacji. W trakcie prac mających na celu stworzenie Analizy, Wykonawca, działając 
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zgodnie z najlepszą wiedzą, musi zweryfikować i przedstawić Zamawiającemu optymalne 

działania zmierzające do zapewnienia wykonania Umowy i osiągnięcia jej celów. W 

szczególności Wykonawca powinien zaproponować modyfikację wymagań 

Zamawiającego dotyczących Oprogramowania, które nie mają uzasadnienia 

ekonomicznego, funkcjonalnego lub informatycznego. Ostateczną decyzję w zakresie 

wymagań oraz funkcjonalności podejmie Zamawiający, z uwzględnieniem możliwości 

wprowadzenia do Umowy zmian stosownie do art. 144 Pzp. 

2) Opracowując Analizę, Wykonawca uwzględni wszystkie wymagania opisane w Umowie. 

Strony dopuszczają odstępstwa od wymagań opisanych w Umowie, jeżeli taka zmiana 

jest zgodna z przepisami prawa oraz zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Jakiekolwiek proponowane odstępstwo od wymagań Umowy wymaga wyraźnego 

i jednoznacznego wskazania tego faktu przez Wykonawcę oraz podlega akceptacji 

Zamawiającego.  

3) Wszelkie odstępstwa będą opisane w odrębnym od głównego tekstu Analizy dokumencie 

zatytułowanym „Odstępstwa od Umowy”, który będzie odbierany odrębnie, ale jako  

Produkt wchodzący w zakres Analizy.  

4) Nieuwzględnienie wymagań Umowy w Analizie bez spełnienia powyższych przesłanek 

(uzgodnienia i opisania w odrębnym dokumencie oraz dopuszczalności danej zmiany 

w świetle przepisów prawa) oznacza nienależyte wykonanie Umowy w tym zakresie 

i wadę Analizy, jak i innych świadczeń, których niespełnione wymaganie dotyczy. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego Analizy nie może być uznane za zgodę 

Zamawiającego na odejście od wymagań Umowy, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki 

opisane w niniejszym postanowieniu.  

5) Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Zamawiającego do niewyrażenia zgody na 

odstępstwa od wymagań Zamawiającego.  
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Część 4. Wymagania techniczne dla sprzętu. 
1. Sprzęt dla CCTV  – Rejestrator  (sztuk 1). 

1) Min. 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/960H/PAL); 

2) Min. parametry zapisu (rozdzielczość/ilość klatek) : 3 MP/15 kl/s, 1920x1080/30 kl/s; 

3) Min. kompresja H.264/H.264+; 

4) Możliwość podłączenia min. 18 kanałów IP (max. 8MP na kanał); 

5) Pasmo sieciowe: 260Mbps; 

6) Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale; 

7) Dwa strumienie; 

8) Wejścia/wyjścia:  

1. audio: min. 5 (w tym jedno jako intercom)/1,  

2. min. 4 interfejsy SATA (max. 6TB każdy),  

3. RAID (0, 1, 5, 6, 10),  

4. min. 1xeSATA,  

5. DMI2(4K)/ HDMI1+ VGA  (1920x1080)/CVBS(PAL),  

6. 2xRJ-45 (10M/100M/1000M),  

7. 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0,  

8. 1xRS-485 (PTZ). 

9) Wejścia/wyjścia alarmowe: min. 16/4; 

10) Analityka dla kanałów analogowych: przekroczenie linii, detekcja intruza, jeden kanał 

zliczanie ludzi i mapa ciepła, wyszukiwanie VCA; 

11) Obudowa 1U; 

12) Dysk 3,5’’ - 4 dyski, każdy min. 1 TB. 

 

2. Kamery wewnętrzne: kamera HD (6 sztuk): 

1) Obudowa kopułowa;  

2) Rozdzielczość min. 1080p; 

3) Przetwornik: 2MP CMOS, czułość min.: 0.01Lux, 0 Lux z IR, zasięg IR do 40 m, promiennik 

typu EXIR, dzień/noc, ICR (mechaniczny filtr światła podczerwonego), WDR (szeroki 

zakres dynamiki), Smart IR (automatyczna regulacja natężenia światła podczerwieni), 

AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia), DNR (cyfrowa redukcja szumów), AWB 

(automatyczny balans bieli) , BLC (kompensacja światła wstecznego); 

4) Sterowanie po kablu koncentrycznym (HD-TVI); 

5) Obiektyw typu motozoom: 2,8-12 mm, kąt widzenia 35,1 do 114,5°; 

6) Stopień ochrony IP66; 
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7) Stopień wandaloodporności IK10; 

8) 3-osiowa regulacja położenia; 

9) Zasilanie 12 VDC/ 24VAC; 

10) Kamera musi współpracować z wyżej wymienionym rejestratorem. 

 

3. Kamery zewnętrzne: Kamera Turbo HD (11 sztuk): 

1) Obudowa tulejowa; 

2) Rozdzielczość min. 1080p; 

3) Przetwornik 2MP CMOS, czułość: min. 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 

40m, promiennik typu EXIR, dzień/noc, ICR (mechaniczny filtr światła podczerwonego), 

WDR (szeroki zakres dynamiki), Smart IR (automatyczna regulacja natężenia światła 

podczerwieni), AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia), DNR (cyfrowa redukcja 

szumów), AWB (automatyczny balans bieli), BLC (kompensacja światła wstecznego), 

defog (automatyczne niwelowanie wpływu zjawisk atmosferycznych), SMART D-ZOOM 

(inteligentny zoom cyfrowy), min. 8 stref prywatności, min. 4 strefy detekcji ruchu; 

4) Sterowanie po kablu koncentrycznym (HD-TVI); 

5) Obiektyw typu motozoom: 2.8-12,0 mm, kąt widzenia 32.1°-98,0°; 

6) Stopień ochrony IP67; 

7) 3-osiowa regulacja położenia; 

8) Temperatura pracy -40°C-60°C; 

9) Kamera musi współpracować z oferowanym wyżej opisanym rejestratorem. 

 

4. Monitory: LED (2 szt.): 

1) przekątna wyświetlacza: nie mniej niż 42", 

2) aktywna matryca TFT,  

3) min. rozdzielczość: 1920 x 1080, 

4) podświetlenie: LED, 

5) format ekranu: 16:9, 

6) wejście wideo min.: 2x HDMI, 1x DVI lub 1x Display Port, 

7) kontrast min.: 5000 : 1, 

8) jasność [cd/m2] min.: 350, 

9) czas reakcji [ms], nie dłuższy niż: 6, 

10) praca ciągła 24h /7 dni w tygodniu, 

11) możliwość zamocowania na ścianie,  

12) wieszak do monitora dostosowany do jego wielkości z wysięgnikiem - szt. 2  
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13) Monitory muszą współpracować z oferowanym rejestratorem. 

 

5. Tripody - ilość 2 szt., w tym jeden z funkcją wrzutową kart gości: 

1) Urządzenie dedykowane do pracy pod zadaszeniem i wewnątrz budynku. 

2) Zamawiający dopuszcza urządzenia o cichym i płynnym działaniu, z przeznaczeniem do 

pracy w miejscach o umiarkowanym i dużym przepływie ruchu osobowego.  

3) Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, mechanizm winien zapewniać wysoką 

niezawodność pracy. Estetyczna obudowa z zaokrąglonymi końcami musi łączyć funkcje 

reprezentacyjną i użytkową.  

4) Po otrzymaniu sygnału z systemu kontroli dostępu lub przycisku, Tripod winien pozwalać 

na przejście tylko jednej osoby na raz, uniemożliwiać wystąpienie zdarzeń wejście-

>wejście natomiast realizować zdarzenia wg schematu wejście->wyjście->wejście. 

6) Stan urządzenia sygnalizowany na wskaźnikach LED lub w inny czytelny dla obsługi 

i użytkownika sposób.  

7) Przejście w obu kierunkach sterowane elektronicznie z możliwością uzyskania 

następujących funkcjonalności:  

1. normalnie zamknięte (N/C);  

2. mechanizm jest zwalniany po otrzymaniu ważnego sygnału lub normalnie 

zamknięty (N/O);  

3. mechanizm blokuje się w przypadku próby nieautoryzowanego przejścia,  

4. w stanie alarmu następuje aktywacja funkcji typu Drop-arm, która automatycznie 

opuszcza ramię urządzenia, aby umożliwić swobodny przepływ osób. 

8) Dla jednego z urządzeń wymagana jest funkcja wrzutu kart gości wychodzących 

z budynku. 

9) Parametry urządzenia: 

1. uruchamiany ręcznie, 

2. obudowa ze stali nierdzewnej matowej, 

3. pokrywa górna wykonana ze stali nierdzewnej matowej.. 

10) Elektromechaniczna głowica mechanizmu: 

1. umożliwia przejście tylko jednej osoby w cyklu, 

2. mechanizm samocentrujący dla zapewnienia pełnego obrotu do pozycji startowej, 

3. amortyzator hydrauliczny w celu zapewnienia płynnego funkcjonowania, 

4. antibackup funkcja zapobiegająca obrotowi głowicy w przeciwnym kierunku, gdy 

mechanizm został obrócony o 60° od pozycji wyjściowej. 

11) Brak zasilania / Alarm pożarowy 
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1. w jednym lub w obu kierunkach można zastosować funkcję fail-safe (standard) 

czyli swobodny obrót lub fail-lock, czyli zablokowany w pozycji startowej, 

2. alarm pożarowy –dostępny styk bezpotencjałowy sterowny sygnałem z innych  

źródeł, dla przejścia w stan alarmowy, 

3. stan awaryjny mechanizmu głowicy będzie taki sam, jaki wybrano dla awarii 

zasilania, 

4. opcja drop-arm umożliwiająca opadnięcie ramienia do pozycji poziomej w celu 

stworzenia wolnego przejścia do ewakuacji. 

12) Interfejs 

1. mikroprocesorowa karta sterująca, 

2. jedno wejście dla otwierania/zamykania mechanizmu w każdym kierunku, 

3. dwa zabezpieczone wyjścia kontroli otwierania/zamykania, 

4. cztery zabezpieczone wyjścia sygnalizatorów pilotujących tryb przejścia, 

5. dwa zabezpieczone wyjścia liczące przejścia w obu kierunkach, 

6. dwa przekaźniki wyjścia sygnalizujące dostępność użycia lub liczenia w obu 

kierunkach, 

7. dwa wyjścia typu otwarty kolektor NPN do liczenia przejść lub wskazania 

dostępności użytkowania w obu kierunkach lub do włączenia funkcji Drop-arm, 

port szeregowy –RS485. 

13) Przepustowość (wartości przybliżone): min.  40 osób na minutę. 

 

 

Rysunek 1. Przykładowy rysunek, uwidoczniający wyobrażenie zamawiającego o urządzeniu. 

 

6. Czytniki kart 

1) Zbliżeniowe czytniki kart muszą być kompatybilne z aktualnie używanym przez 

Zamawiającego systemem MultiAccess oraz oferowanym systemem RCP. Ponadto 
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winien zapewnić obsługę aktualnie użytkowanych kart COTAG 928 i 968. Współpraca 

z systemami kontroli dostępu korzystającymi z protokołu Wieganda. Zasilanie 

gwarantowane z zasilaczy buforowych. Wykonanie czytnika ma gwarantować odporność 

urządzenia na warunki atmosferyczne i zniszczenie. 

2) Wymagania techniczne: 

1. Materiał poliwęglan, lub inny trwały i odporny na warunki atmosferyczne materiał, 

2. temperatura pracy -35°C – 65°C,  

3. certyfikat CE,  

4. stopień ochrony IP65,   

5. zasięg odczytu 2,5-5,0 cm. 

3) Zamawiający przewiduje instalację dwóch typów czytników kart: 

1. czytnik-KD – czytnik przesyłający sygnały wyłącznie do systemu kontroli dostępu 

(MultiAccess) – liczba: 10 sztuk; 

2. czytnik-RCP – czytnik przesyłający sygnały do systemu kontroli dostępu RCP 

i (jednocześnie) do oferowanego systemu RCP. – liczba 5 sztuk. 

4) Czytnik-RCP musi być zgodny z oferowanym systemem RCP i zapewniać realizację 

wymaganej od RCP funkcjonalności, w szczególności rejestrować „wejścia” i „wyjścia” 

traktowane odpowiednio jako „rozpoczęcie pracy”,  „zakończenie pracy” a także 

rejestrować „wyjścia” i „wejścia” odpowiednio jako „wyjście prywatne/służbowe” 

i „powrót z wyjścia”. 

5) Czytnik-RCP musi „zbierać dane” na wypadek braku łączności, aby później móc 

automatycznie przenieść zapisane informacje do aplikacji RCP. 

6) Terminal musi mieć możliwość co najmniej  8-godzinnej pracy bez zasilania. 

 

7. Automatyczna bramka uchylna – 2 szt. 

7) Urządzenie musi charakteryzować się cichym i płynnym działaniem. Bramka ma mieć 

zastosowanie jako przejście do przewozu towarów oraz jako przejście dla osób 

niepełnosprawnych oraz VIP, a także umożliwiać płynną ewakuację. 

8) Zbudowana z kolumny wykonanej z matowej lub polerowanej stali nierdzewnej 

(adekwatnej do materiału z jakiego wykonany jest tripod) oraz skrzydła szklanego.  

9) Po otrzymaniu sygnału z kontroli dostępu lub z przycisku, urządzenie odblokuje się 

i wykona obrót o 90° w kierunku przeciwnym do strony, z której nadszedł sygnał. Jeżeli 

skrzydło napotka jakikolwiek opór, musi się zatrzymać. Jeżeli przeszkoda występuje 

nadal, urządzenie wywoła alarm i przejdzie w tryb swobodnego obrotu. 

10) Napęd elektromechaniczny. 
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11) Materiały wykonania 

1. kolumna: średnica 220 mm (możliwa tolerancja 5%), stal nierdzewna; 

2. skrzydło: min. 10 mm, max. 13 mm grubości, przezroczysty panel ze szkła 

hartowanego, bez ramy, dający maksymalną, zgodną z przepisami ppoż. szerokość 

przejścia. 

12) Awaria zasilania / Alarm przeciwpożarowy: w przypadku pożaru lub odłączenia zasilania 

urządzenie przejdzie w stan tzw. fail safe, tzn. skrzydło będzie się swobodnie obracać 

w obu kierunkach. Musi być dostępny styk bezpotencjałowy sterowany sygnałem 

z innych źródeł do przejścia w stan alarmowy. 

13) Dodatkowy Interfejs: styk bezpotencjałowy sygnału doprowadzanego z czytnika kart albo 

z przycisku. 

14) Otwierana przyciskiem, pełni funkcję przejścia VIP, transportową, ewakuacyjną. 

 

 

Rysunek 2 Przykładowy rysunek, uwidoczniający wyobrażenie Zamawiającego o urządzeniu. 

 

8. Balustrady ze stali nierdzewnej - 8 mb. Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej, o średnicy 76,0 

mm i grubości ścianki 3 mm. 

 

9. Wymagania dodatkowe 

1) Czytniki przy tripodach i czytniki wyjścia na parking powinny współpracować 

z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Kontroli Dostępu 

MultiAccess oraz z dostarczonym na podstawie niniejszego Zamówienia 

oprogramowaniem RCP. Czytniki te będą rejestrowały „wejścia” i „wyjścia” na potrzeby 

rejestracji i bilansowania czasu pracy. 

2) Czytniki przy tripodach i czytniki wyjścia na parking muszą posiadać zabezpieczenie przed 

„podwójnym wejściem/wyjściem”. To znaczy, że na przykład pracownik nie może 

dwukrotnie odnotować „wejścia”  bez przedzielenia tych dwóch „wejść” – „wyjściem”. 
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Część 5. Prace instalacyjne 
1. Prace instalacyjne polegają na wykonaniu następujących czynności opisanych ogólnie jako: 

1) demontaż dotychczasowych tripodów i bramek, 

2) demontaż dotychczasowych kamer wewnętrznych i zewnętrznych (wskazanych), 

3) demontaż dotychczasowych kamer wewnętrznych (wskazanych), 

4) demontaż balustrad, 

5) montaż nowych tripodów i bramek we wskazanych miejscach, 

6) montaż nowych kamer wewnętrznych i zewnętrznych, 

7) instalacja, montaż rejestratora, czytników, terminali, itd., 

8) układanie kabli sygnałowych, 

9) montaż nowych balustrad, 

10) konfiguracja i uruchomienie wszystkich nowych urządzeń. 

 

2. W celu podłączenia dostarczonych i montowanych urządzeń wykorzystana będzie istniejąca 

u Zamawiającego sieć kablowa -  o ile pozwalają na to warunki techniczne. W przeciwnym wypadku 

Wykonawca wykona odpowiednie okablowanie na własny koszt. Szacowana łączna całkowita 

długość okablowania 2 000 mb. 
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Część 6. Wymagania dla oprogramowania Rejestracja Czasu Pracy (RCP) 
 

1. Źródłem danych do RCP jest: 

1) SAP (dane o pracowniku i nieobecnościach, spóźnieniach). Z systemu SAP pobierane 

muszą być również informacje o harmonogramach. 

2) Elektroniczny rejestr „Zeszyt wyjść” znajdujący się w Portalu HR – jako źródło danych 

dotyczących wyjść (służbowych, prywatnych). 

3) Import danych z elektronicznego rejestru wyjść (prywatnych, służbowych), w zakresie 

wnioskowanych godzin wyjść i czasu deklarowanego odpracowania. 

4) Odczyty sygnałów „wejścia” i „wyjścia” (w tym wyjścia „prywatne” i „służbowe”) 

uzyskane z wybranych czytników KD, o których mowa w Części 6, pkt 3 ppkt 1 i terminali 

RCP, o których mowa w Części 6, pkt 3 ppkt 2. 

5) Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy „w aplikacji” (także z urządzeń mobilnych). 

 

2. W systemie RCP musi zostać odwzorowana struktura zatrudnienia, zgodna z funkcjonującą w SAP 

z uwzględnieniem autoryzacji użytkowników wynikającym z Active Directory. Zmiany w strukturze 

w SAP automatycznie odwzorowywane są w RCP (np. raz na dobę) lub ręcznie przez 

Administratora. 

 

3. Wymagana jest współpraca z wybranymi czytnikami używanymi przez system KD (tzw. czytnikami-

RCP) oraz możliwość podłączenia przez Zamawiającego innych czytników lub terminali – w 

późniejszym okresie. Zamawiający oczekuje integracji systemów RCP i KD (MultiAccess) rozumianej 

w taki sposób, aby sygnały wysyłane z dowolnego czytnika kart mogły być również odpowiednio 

interpretowane przez system RCP. 

 

4. System RCP musi zapewniać bilansowanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy:  

1) Podstawowy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, z uwzględnieniem 

indywidualnych harmonogramów czasu pracy). 

2) Równoważny czas pracy – praca zmianowa. 

3) Elastyczny (ruchomy) czas pracy - realizowany jest poprzez możliwość wskazania 

przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy, w dniach 

które zgodnie z rozkładem są dla pracownika dniami pracy. System monitoruje upływ 8 

godzin, od godziny rozpoczęcia pracy, np. przedział g. 7-9, pracownik rozpoczyna pracę o 

godzinie 7:15,  kończy 15:15. 
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4) Dla grup pracowników: 

1. kierowców; 

2. pracowników niepełno-etatowych; 

3. z obniżonym wymiarem czasu pracy;  

4. z niepełnosprawnością (gdzie 7 godzin odpowiada dniowi pracy); 

5. praktykantów, stażystów; 

6. zatrudnionych na umowy cywilno-prawe (zlecenie, dzieło); 

7. tele-pracownicy (możliwość zaznaczania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy 

przez zdalne połączenie użytkownika do systemu). 

 

5. Możliwość definiowania indywidualnych systemów rozliczania dla każdego pracownika. 

 

6. Obsługa różnych okresów rozliczeniowych, w szczególności dziennego, tygodniowego, 

miesięcznego, rocznego.  

 

7. Zapewnienie mechanizmów kontrolnych i samokontrolnych, sprawdzających czy pracownik 

przepracował normę dobową, tygodnia, miesiąca, roku z uwzględnieniem norm wynikających 

z Kodeksu Pracy (np. 8 godzinny dzień pracy, 11-godzinny odpoczynek dobowy, średnio 40 godzin 

tygodniowo. itd.). 

 

8. Przekazywanie do Pracownika ZP raportu typu „aktualna lista obecności” - na dany dzień i daną 

godzinę lub „za okres”, wg pracowników lub wg komórek organizacyjnych. 

 

9. Import danych dotyczących pracowników z systemów SAP np. lista pracowników, listy i kody 

nieobecności. SAP jest jedynym źródłem danych dla systemów RCP i MZ. W szczególności dotyczy 

to: 

1) Danych osobowych pracownika (np. imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL, adres 

itd.). 

2) Danych o zatrudnieniu (np. data zatrudnienia, komórka organizacyjna (SKO/WKO, 

Przełożony),  status pracownika (aktywny/nieaktywny/z zawieszonym stosunkiem 

pracy), nr osobowy, itd.). 

3) Harmonogramy czasu pracy poszczególnych pracowników z uwzględnieniem 

indywidualnych harmonogramów czasu pracy dla pracowników niepełnozatrudnionych, 

pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy, zaliczonych do znacznego lub 
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umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dla pracowników ochrony 

(równoważny czas pracy, telepracowników, kierowców). 

4) Rejestrowanych w SAP danych o nieobecnościach (np. zwolnienia na szkolenia, urlopy, 

choroby, itd.). 

5) Rejestrowane w SAP: telepraca, delegacje, dni radcowskie. 

6) Danych o pracy w godzinach nadliczbowych (w tym limity nadgodzin). 

7) Terminy ważności w zakresie ww. danych. 

 

10. Rozwiązanie RCP ma zapewniać następującą funkcjonalność: 

1) Bilansowanie czasu pracy na podstawie odczytów z wybranych czytników KD i terminali 

RCP (rozpoczynanie pracy i jej zakończenie po 8h). 

2) Uwzględnianie w bilansie czasu pracy wszelkich zdarzeń dotyczących czasu pracy 

rejestrowanych w SAP. 

3) Przekazywanie tych danych do aplikacji Lista obecności, MZ, Portal HR. 

4) Harmonogramy powinny być importowane z systemu SAP. 

 

11. Rozwiązanie musi pozwalać na ustawienie dowolnych alertów dla typów zdarzeń w systemie 

dotyczącym pracowników (np. spóźnienia, nieoznaczone nieobecności, termin odbioru godzin 

nadliczbowych itp.) dla pracownika ZP i/lub przełożonego i dla pracownika. 

 

12. System musi pozwalać na przekazywanie alertów o wybranych przez pracownika ZP zdarzeniach, 

na wybrane skrzynki mailowe. 

 

13. System musi pozwalać na konfigurację systemu przez pracownika ZP lub administratora w zakresie 

ustawienia co najmniej: alertów przypisanych do zdarzeń w systemie, limitów godzin 

nadliczbowych, itp. – innych funkcji zgodzie z wymaganiami Kodeksu Pracy, w odniesieniu do 

pojedynczego pracownika, grupy pracowników, globalnie. 

 

14. Rozwiązanie musi pozwalać, za pomocą np. portalu intranetowego/internetowego (patrz 

funkcjonalność Portalu HR), na dostęp do informacji dla zalogowanych użytkowników – 

pracowników Funduszu (zakres dostępu różnić się powinien w zależności od pełnionej funkcji-roli 

w aplikacji) o: bilansie, normie i harmonogramie pracy, spóźnieniach, wszystkich rodzajach 

nieobecności, limicie godzin nadliczbowych, limitach nieobecności, historii rejestracji pracy, itd., w 

zakresie ich dotyczącym, a w przypadku przełożonych również w zakresie pracowników im 

podległych. 
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15. System RCP musi obsługiwać następujące zasady rejestracji rozpoczęcia pracy: 

1) Dla pracujących w budynkach Biura – zbliżenie karty do jednego ze wskazanych czytników 

z systemu KD lub terminali RCP. 

2) Dla telepracowników – rejestracja „w aplikacji”, także z urządzeń mobilnych (np. przez 

kierowców za pomocą smarfonów). 

3) W przypadku niedostępności czytników, o których mowa powyżej dopuszczalne jest 

stosowanie rejestracji „w aplikacji” także przez pracowników pracujących 

w lokalizacjach.  

4) System nie powinien zaliczać do „wykonanego czasu pracy” czasu przed „godziną 

rozpoczęcia pracy” (zgodnego z harmonogramem czasu pracy), z wyjątkiem przypadków 

opisanych w zasadach rejestracji nadgodzin i w zasadach odpracowywania wyjść 

prywatnych. 

 

16. System RCP musi obsługiwać następujące zasady rejestracji zakończenia pracy: 

1) Dla pracujących w lokalizacjach – zbliżenie karty do jednego z wskazanych czytników 

z systemu KD lub terminali RCP. 

2) Dla telepracowników – rejestracja „w aplikacji”, także z urządzeń mobilnych (np. przez 

kierowców za pomocą smartfonów). 

3) W przypadku niedostępności czytników, o których mowa powyżej dopuszczalne jest 

stosowanie rejestracji „w aplikacji” także przez pracowników pracujących 

w lokalizacjach.  

4) System nie powinien zaliczać do „wykonanego czasu pracy” czasu „po godzinie 

zakończenia pracy” (zgodnego z harmonogramem czasu pracy), z wyjątkiem przypadków 

opisanych w zasadach rejestracji nadgodzin i w zasadach odpracowywania wyjść 

prywatnych. 

 

17. System RCP musi obsługiwać następujące zasady rejestracji godzin nadliczbowych.  

1) Zlecenie wykonania pracy poza godzinami jest rejestrowane w systemie SAP przez 

pracownika ZP na podstawie podpisanego przez przełożonego właściwego formularza. 

Informacja z SAP jest następnie przenoszona automatycznie do systemu RCP i MZ. 

2) Jeśli pracownik odznaczy wyjście „po godzinach” – przepracowany czas jest zaliczany do 

„godzin nadliczbowych” tylko wtedy, jeśli uprzednio było zarejestrowane zlecenie pracy 

na ten dzień.  
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3) Musi być możliwość (przez pracownika ZP) wstecznej rejestracji zlecenia na pracę poza 

harmonogramem. 

 

18. System RCP musi obsługiwać następujące zasady rejestracji wyjść. 

1) „Wyjścia” dotyczą sytuacji, gdy pracownik opuszcza lokalizację przed godziną 

zakończenia pracy. Wyjścia dzielimy na służbowe i prywatne. 

2) Pracownik rejestruje wyjście przed momentem opuszczenia lokalizacji, wpisując do 

„elektronicznego zeszytu”: typ wyjścia (służbowe, prywatne), cel wyjścia, przewidywaną 

godzinę wyjścia i przewidywaną godzinę powrotu. W przypadku gdy pracownik już nie 

wraca, musi wpisać godzinę powrotu zgodną z zakończeniem dnia pracy wg jego 

harmonogramu czasu pracy (np. 15:30). 

3) Wyjścia prywatne nie powinny być liczone do bilansu czasu pracy, w efekcie pracownik 

będzie musiał „odpracować” prywatne wyjścia poza standardowymi godzinami pracy, 

przy czym, praca taka nie może być zaliczana jako praca w godzinach nadliczbowych. 

4) Wyjścia służbowe są zaliczane do bilansu czasu pracy. 

5) Przełożony wyraża zgodę na wyjście prywatne pracownika podległego i akceptuje wpisy.  

6) Powroty z „wyjść” powinny być rejestrowane przez czytniki przy bramkach; pracownik 

powinien też zarejestrować powrót w elektronicznym zeszycie. 

7) Brak wyjścia po dokonaniu wpisu w rejestrze wyjść sygnalizowane jest komunikatem 

wskazującym konieczność anulowania wyjścia w rejestrze. 

8) Powrót po zapisanej w „zeszycie” godzinie powrotu generuje mail do przełożonego i 

pracownika ZP. Po udzielonych przez pracownika wyjaśnieniach i akceptacji 

przełożonego pracownik  powinien mieć możliwość zmiany godziny w „zeszycie”.. 

9) Działania związane z bilansowaniem czasu pracy muszą być celowe, za zgodą 

przełożonego. Pracownik ponosi odpowiedzialność za bilansowanie czasu pracy.  

 

19. System RCP musi obsługiwać następujące zasady odpracowywania wyjść prywatnych 

1) Odpracowywanie wyjść prywatnych dotyczy bilansowania czasu pracy. 

2) Czas pracy powinien być zbilansowany w okresie rozliczeniowym (np. miesięcznym, 

kwartalnym). Okres rozliczeniowy jest parametrem aplikacji i może być zmieniany przez 

Pracownika ZP. 

3) Odpracowanie czasu pracy za dany okres rozliczeniowy powinno być rejestrowane 

najpóźniej do końca miesiąca kolejnego po zaistnieniu  wyjścia prywatnego. 

4) Działania związane z bilansowaniem czasu pracy muszą być celowe, za zgodą 

przełożonego. Pracownik ponosi odpowiedzialność za bilansowanie czasu pracy. 
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5) Aplikacja powinna informować pracownika o liczbie godzin „do odpracowania” wraz 

z terminem ich „ważności” ( do końca następnego okresu miesiąca). 

6) Aplikacja powinna też informować (np. mailowo) o zbliżającym się terminie „ważności”. 

 

20. System RCP musi obsługiwać następujące zasady odbioru godzin nadliczbowych : 

1) Odbiór godzin jest rejestrowany w SAP i następnie przenoszony do RCP umożliwiając tym 

samym „zaliczenie” przepracowanego czasu „poza godzinami” do bilansu czasu. 

2) Aplikacja powinna informować pracownika o liczbie godzin „do odebrania” wraz 

z terminem ich „ważności” (np. do końca następnego okresu rozliczeniowego). 

3) Aplikacja powinna też informować (np. mailowo) o zbliżającym się terminie „ważności”. 

 

21. System RCP musi obsługiwać następujące zasady rejestracji spóźnień 

1) Przyjście w granicach do pół godziny po  „godzinie rozpoczęcia pracy” traktowane jest 

jako spóźnienie i musi być odpracowane w tym samym dniu.  

 

22. System RCP musi obsługiwać następujące zasady przebywania w Biurze: 

1) RCP rejestruje rzeczywisty czas rozpoczęcia i zakończenia pracy (na podstawie informacji 

z czytników KD lub terminali RCP lub wprowadzonych „ręcznie”) ale bilansuje czas pracy 

zgodnie z harmonogramem pracy dla każdego pracownika. 

2) RCP bilansuje czas pracy wg harmonogramów pracowników, z uwzględnieniem wyjść 

prywatnych, służbowych, spóźnień, poleceń pracy w godzinach nadliczbowych 

i odbiorów. 

3) Przebywanie na terenie Biura poza godzinami określonymi w harmonogramie – nie jest 

zaliczane do czasu pracy, chyba że pracownik odpracowuje wyjście prywatne lub 

spóźnienie lub na podstawie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. 

 

23. System RCP musi obsługiwać Listy obecności. Lista obecności to potwierdzenie obecności. 

Odpowiednikiem listy obecności jest: 

1) Odczyt karty z czytnika KD lub terminala RCP (rozpoczęcie pracy i zakończenie po czasie 

wskazanym w harmonogramie). 

2) Rejestracja rozpoczęcia (i zakończenia pracy) – w aplikacji (dotyczy to pracowników 

pracujących poza Biurem). 

3) Powinna być oddzielna lista obecności dla praktykantów, stażystów itp. 

4) „Lista obecności” jest dostępna dla pracownika na Portalu HR zgodnie z uprawnieniami 

wynikającymi z jego roli. 
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5) „Lista obecności” zawiera następujące informacje: 

1. imię i nazwisko; 

2. nieobecność lub zarejestrowane wejście/rozpoczęcie pracy godzina, minuta; 

3. lokalizacja (Konstruktorska, Wołoska); 

4. Informacja czy logowanie zdalne czy nie; 

5. brak odczytu wejścia/logowania zdalnego. 

 

24. System musi obsługiwać następujące Role (klasy) użytkowników (podane nazwy są nazwami 

przykładowymi): 

1) Rola Pracownik – widzi tylko „swoje” informacje. 

2) Rola Przełożony – jak Pracownik oraz „widzi” wszystkich podległych pracowników. 

3) Rola Prezes – jak Przełożony (zgodnie ze strukturą organizacyjną). 

4) Rola Pracownik ZP – jak Prezes oraz dostęp do raportowania. 

5) Rola Administrator – dostęp do wszystkich funkcji aplikacji, uprawnienia do zmian 

w konfiguracji. 

 

25. Rodzaje pracowników 

1) Aktywny – pracownik z podpisaną, ważną umową o pracę. 

2) Nieaktywny – osoba, które była pracownikiem ale już nie jest. 

3) Zawieszony - pracownik aktywny może mieć zawieszony stosunek pracy (np. urlop 

wychowawczy, urlop bezpłatny, świadczenia rehabilitacyjne). 

4) Praktykanci, stażyści i umowy cywilno-prawne. 

 

26. System RCP rejestruje i bilansuje czas pracy tylko dla pracowników aktywnych. 

 

27. Raporty 

1) Raporty muszą być dostępne poprzez przeglądarkę internetową za pośrednictwem 

Portalu HR. Zapewniona musi być możliwość wydruku każdego z raportów oraz eksportu 

co najmniej do formatów PDF oraz XLS. 

2) Dostęp do raportów oraz zakres informacji w nich prezentowanych musi być ograniczony 

w zależności od uprawnień osób, którym dostęp został zapewniony zgodnie z Rolami. 

3) System musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej: 

1. raportów Kart Ewidencji Czasu Pracy, zawierających szczegółowe rozliczenie 

i bilansowanie okresów rozliczeniowych (np. miesiąc, rok); 
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2. elektronicznych list obecności na dowolny moment dnia (dzień i godzina) i za 

okres; 

3. raportów spóźnień i wcześniejszych wyjść; 

4. raportu z harmonogramem pracy pracownika; 

5. bilans dzienny, tygodniowy, miesięczny. 

4) Aktualny bilans czasu pracy uwzględniający harmonogram pracy i odstępstwa od niego 

(np. wyjścia, nadgodziny, odpracowanie, urlopy, itd.). 

5) Parametry raportów, a także ich kryteria sortowania i filtrowania - 

prezentowane informacje powinny wynikać ze struktury organizacyjnej Biura 

Zamawiającego oraz z danych rejestrowanych w RCP. 

6) System RCP musi być wyposażony w mechanizm tworzenia przez Zamawiającego (we 

własnym zakresie) nowych raportów i zestawień. 
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Część 7. Wymagania dla oprogramowania Portal HR 
1. System Portal HR powinien być samodzielnym modułem współpracującym z systemem RCP 

(informacje o bilansie czasu pracy) i z systemem SAP (informacje personalne) i umożliwiającym 

pracownikowi dostęp do jego własnych informacji o czasie pracy, nieobecnościach (urlopach, 

chorobach, wyjściach prywatnych, służbowych, nadgodzinach, „niedopracowaniach”, odbiorach 

godzin nadliczbowych, spóźnieniach, itd.). Przewidywany zakres danych prezentowanych na 

„Portalu HR” i wymienianych z innymi systemami został przedstawiony na schemacie będącym 

załącznikiem do niniejszego OPZ. 

 

2. System musi działać w przeglądarkach internetowych (Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 54 lub 

nowsze, Chrome 59 lub nowszych). W przeglądarce z włączonym modułem obsługi NTLM musi być 

możliwość logowania bez konieczności wpisywania loginu i hasła (logowanie NTLM), z możliwością  

wpisywania loginu i hasła dla użytkowników z komputerów nie dołączonych do domeny.  

 

3. Bazą użytkowników jest Active Directory. System musi korzystać wprost z bazy użytkowników bez 

konieczności dodatkowej rejestracji użytkownika w systemie. System musi mieć mechanizmy 

odfiltrowania kont serwisowych w Active Directory. 

 

4. Bilans czasu pracy musi być prezentowany w układzie: dziennym, tygodniowym, miesięcznym, 

i rocznym. Pracownik ma dostęp też do danych za poprzednie okresy. Możliwy musi być też dostęp 

do danych „archiwalnych”, czyli z wcześniejszych okresów rozliczeniowych, o ile zostały 

zarejestrowane w systemie. 

 

5. Przełożony wyższego szczebla ma dostęp do informacji o swoich podwładnych. Zasady opisują 

„Role” przedstawione w innej części niniejszego dokumentu. 

 

6. System Portal HR musi prowadzić elektroniczny Zeszyt wyjść –służbowych i prywatnych. Lista 

obecności pracowników potwierdzających swoją obecność zdalnie musi być umieszczona również 

w Portalu HR. Zeszyt wyjść służbowych musi posiadać słownik „miejsc wyjścia” z możliwością 

wpisywania miejsca wyjścia „ręcznie” przez użytkownika. Słownik ten ma mieć możliwość również 

aktualizowania przez administratora – w miarę potrzeb.  

 

7. Minimalny zakres przekazywanych danych z RCP do Zeszytów wyjść: 
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1) bieżący status; 

2) alerty o nieautoryzowanych wyjściach do przełożonego, pracownika i pracownika ZP; 

3) potwierdzenie zrealizowania wyjścia; 

4) potwierdzenie odpracowania. 

 

8. Minimalny zakres przekazywanych danych z Zeszytów do RCP: 

1) zarejestrowanie wyjścia; 

2) zarejestrowanie odpracowania; 

3) zarejestrowanie powrotu z wyjścia. 

 

9. Aplikacja Portal HR będzie portalem (tzn. aplikacją webową), która  musi też zawierać „wejścia” do 

wszystkich aplikacji i funkcjonalności objętych przedmiotem Zamówienia oraz innych aplikacji nie 

objętych przedmiotem Zamówienia (w postaci „linku” do tych aplikacji). 

 

10. Aplikacja Portal HR musi umożliwić każdemu pracownikowi dostęp do swoich danych pobieranych 

z systemów i przeglądanie ich za pomocą przeglądarki stron WWW. Pracownik musi mieć 

możliwość sprawdzenia czasu swojego wejścia na teren budynku oraz bilans (dzienny tygodniowy, 

miesięczny, roczny) wraz z alertami. Pracownicy, zgodnie z zakresem swoich uprawnień (role) mają 

też dostęp do raportów. 

 

11. Aplikacja Portal HR powinna być wyposażona w mechanizmy integracji umożliwiające wymianę 

z SAP informacji o pracowniku, co najmniej dane osobowe, informacji o wynagrodzeniu (zawartość 

informacyjna - pasek wypłaty); podobne informacje powinny być odpowiednio dostępne dla 

przełożonych w układzie szczegółowym i zagregowanym. Dla przełożonego musi być utworzony 

tzw. Pulpit Menadżera zawierający informacje o bilansie czasu pracy podległych pracowników. 
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Część 8. Wymagania dla oprogramowania Menadżer Zadań (MZ) 
1. Cele wdrożenia oprogramowania Menadżer Zadań: 

1) Ewidencjonowanie zaangażowania pracowników Zamawiającego wg źródeł 

finansowania na potrzeby refundacji środków w ramach obsługi programów 

zagranicznych i innych źródeł finansowania. 

2) Stworzenie jednolitego wzoru karty zaangażowania dla pracowników, a tym samym 

usprawnienie i ujednolicenie ewidencjonowania zaangażowania pracowników 

w poszczególne źródła finansowania. 

3) Wsparcie pracowników w procesie wyliczania poziomu zaangażowania. 

 

2. Założenia ogólne: 

1) Karta zaangażowania pracowników wg źródeł finansowania ma być dokumentem 

służącym pracownikom Zamawiającego do ewidencjonowania realizowanych zadań 

w podziale na poszczególne źródła finansowania, obrazującym udział procentowy 

zaangażowania w poszczególne źródła. 

2) Karta będzie odwzorowywać 100% miesięcznego zaangażowania realizowanych zadań 

pracowników. 

3) Karta zaangażowania musi być zgodna z zakresem obowiązków, miesięczną ewidencją 

czasu pracy pracowników i listą obecności oraz dokumentem opisującym zadania 

wykonywane na danym stanowisku i wynikających z nich źródeł finansowania. 

 

3. Wypełnianie karty zaangażowania przez pracowników: 

1) Aplikacja będzie pozwalała każdemu pracownikowi na wypełnienie miesięcznej karty 

zaangażowania w podziale na źródła finansowania. 

2) Aplikacja musi pozwolić na wypełnianie bieżącej karty  zaangażowania w danym miesiącu 

i w następnym miesiącu do wskazanego przez Zamawiającego dnia następnego miesiąca, 

którego dotyczy bieżąca karta.  

3) Aplikacja pozwala na wpisywania zaangażowania w danym dniu wg różnych źródeł 

finansowania w procentach [%] w liczbach całkowitych.  

4) Aplikacja nie powinna zaakceptować sytuacji, w której łączne zaangażowanie w danym 

dniu jest różne od 100%. 

5) Aplikacja nie zezwala na wypełnianie zaangażowania „awansem”, tzn. nie powinno być 

możliwe wpisanie zaangażowania w dniach następnych po dniu bieżącym.  

6) Aplikacja wymusza aby wszystkie „dni pracujące” były wypełnione łączną wartością 100% 

z wyjątkiem „dni niepracujących”.  Dni pracujące to są takie dni, w których pracownik 
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zarejestrował w systemie RCP rozpoczęcie pracy. „Dni niepracujące” to dni 

harmonogramowo wolne lub dni z zarejestrowaną nieobecnością (import z SAP).  

7) Dla „dni niepracujących” aplikacja wypełnia automatycznie odpowiednie pola (dla pozycji 

odpowiadających źródłom finansowania) wartością pustą.  

8) Pobyt w delegacji, wyjścia służbowe oraz udział w szkoleniach to także świadczenie pracy 

i nie powinny  być odzwierciedlone w karcie jako „nieobecności”. 

9) Aplikacja sumuje „w pionie” zaangażowanie wg źródeł finansowania „za dzień” 

i wyświetla podsumowanie dnia (które zawsze powinno wynosić 100%. Sumuje też 

„w poziomie” tj. dla każdego źródła finansowania za cały miesiąc.  

10) Aplikacja oblicza też „średnie zaangażowanie” w miesiącu dla każdego źródła 

finansowania podając wynik w całkowitych procentach [%]. Zaokrąglenia są obliczane 

według reguł arytmetycznych. 

 

4. Wydruk karty zaangażowania pracowników: 

1) Aplikacja Menedżer Zadań musi umożliwić pracownikowi (zgodnie z uprawnieniami 

wynikającymi z roli)  wyświetlenie i wydruk Karty Zaangażowania za dowolnie wybrany 

miesiąc; musi istnieć też możliwość wygenerowania karty zaangażowania w postaci pliku 

Excel, csv, PDF. 

2) Budowa drukowanego formularza karty zaangażowania musi odpowiadać  karcie 

„elektronicznej”. 

3) Drukowany formularz karty zaangażowania musi mieć przewidziane miejsce  do 

wpisywania ręcznego (na końcu formularza, bez względu na liczbę drukowanych stron) 

na:  datę, podpis pracownika, podpis przełożonego. 

4) W przypadku wielostronicowych drukowanych formularzy karty zaangażowania, każda 

strona musi mieć swój numer i identyfikator całego formularza.   

 

5. Pozostałe wymagania: 

1) Aplikacja nie może pozwolić na wypełnianie zaangażowania „w przyszłości”. 

2) Po upływie wskazanego przez Zamawiającego dnia kolejnego miesiąca aplikacja musi 

automatycznie blokować kartę zaangażowania za poprzedni miesiąc bez względu na 

stopień jej wypełnienia. Jeżeli karta nie jest kompletnie wypełniona, aplikacja musi 

wysłać mail do użytkownika, jego przełożonego i pracownika ZP.  

3) Aplikacja musi umożliwić, aby pracownik ZP mógł, w uzasadnionych przypadkach 

odblokować Kartę za ubiegły lub dowolny wcześniejszy miesiąc umożliwiając tym samym 

pracownikowi naniesienie zmian. 
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4) Karta Zaangażowania (w postaci elektronicznej lub drukowanego formularza) składa się 

z części stałej zawierającej dane pracownika, oraz tabelarycznej listy źródeł finansowania 

w układzie miesięcznym.  

5) Lista źródeł finansowania jest pobierana z tabeli-słownika i dopasowywana do 

pracownika. Tabela-słownik źródeł finansowania zawiera też informację o okresie 

ważności (daty od – do), kiedy dane źródło finansowania obowiązuje. Tabela ta musi 

umożliwiać:  

1. uzupełnianie przez dopisanie nowych pozycji 

2. modyfikowanie poprzez zmianę pól (np. daty ważności) 

3. kasowanie wybranej pozycji ale tylko pod warunkiem, że pozycja ta nie została już 

gdzieś wcześniej użyta w Karcie zaangażowania. 

6) Tabela-słownik źródeł finansowania powinna mieć strukturę drzewiastą-

wielopoziomową zawierającą, w hierarchii, następujące informacje: źródło finansowania, 

kategoria w ramach źródła, podkategoria w ramach kategorii, zadanie (wynikające z 

dokumentu opisującego zadania dla danego stanowiska pracy). W efekcie, tabela ta 

powinna być podstawą do automatycznego wypełnienia „boczku” karty zaangażowania 

– indywidualnie dla każdego pracownika. Każda pozycja tabeli powinna mieć też „okres 

ważności” i status typu „aktualny/nieaktualny”.  

7) Aplikacja Menadżer Zadań tworząc nowe Karty Zaangażowania (na kolejny miesiąc) musi 

wstępnie ją wypełnić informacjami o harmonogramie i (sukcesywnie) o nieobecnościach 

pracownika pochodzącymi z RCP (lub z SAP). Każda pozycja na skrzyżowaniu wiersza ze 

„źródłem zaangażowania” z kolejnym dniem miesiąca musi być wstępnie wypełniona 

wartością 0% z zastrzeżeniem dni wolnych harmonogramowo, gdzie pole to ma wartość 

pustą. 

8) Aplikacja Menadżer Zadań powinna mieć wbudowany mechanizm raportowania 

(dostępny np. z poziomu Pulpitu Menadżera). Zawartość raportów powinna obejmować 

wszystkie aspekty rejestrowane na karcie zaangażowania (na przykład, ale nie jedynie: 

średnie zaangażowanie za dowolny okres (licząc daty od… i do…) w podziale na 

konkretnego pracownika, departament, źródło finansowania itd.). Dla każdego 

z raportów powinna być dostępna każda z możliwości: wyświetlenia na ekranie, 

wydrukowania do pdf, wyeksportowania do xls i csv. 

 

6. Przykładowy wzór Karty Zaangażowania został przedstawiony poniżej. 
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[30] 
DDZ/30/2017 

Część 9. Wymagania niefunkcjonalne dla Oprogramowania 
1. Dostęp do aplikacji wyłącznie z sieci lokalnej Zamawiającego (Active Directory) lub przez VPN, 

z wyjątkiem aplikacji RCP, dla której dopuszczalny jest dostęp z urządzeń mobilnych w celu 

rejestracji czasu pracy „w aplikacji”. 

 

2. Oprogramowanie RCP musi korzystać z tych samych kart dostępowych, które są wykorzystywane 

przez użytkowany przez Zamawiającego system kontroli dostępu MultiAccess . 

 

3. Wykonawca zainstaluje oprogramowanie w wersji „produkcyjnej” i „testowo-szkoleniowej”. 

Wersja testowa nie musi mieć podłączonych urządzeń ani innych programów (np. SAP), ale musi 

być przygotowana w taki sposób, aby Zamawiający mógł je podłączyć we własnym zakresie, 

posługując się tylko parametrami konfiguracyjnymi i dostarczoną dokumentacją. 

 

4. Aplikacje RCP, Portal HR, MZ powinny obejmować wszystkie lokalizacje Zamawiającego: 

Konstruktorska, Wołoska. Musi być zapewniona możliwość podłączania innych lokalizacji – 

w miarę potrzeb. 

 

5. Aplikacje RCP, Portal HR, MZ powinny przechowywać swoje dane w bazie MS SQL w wersji zgodnej 

z wersją posiadaną przez Zamawiającego i opisaną w Części 11 niniejszego OPZ. 

 

6. Synchronizacja między systemami: Active Directory, SAP, RCP, KD, Portal HR, MZ automatyczna, 

z ustawianym jako parametr interwałem czasowym (nie rzadziej niż 1 x dobę). Powinna być 

możliwość „ręcznego” wymuszania synchronizacji. W przypadku konfliktów danych osobowych 

(pracowniczych) pierwszeństwo mają zapisy w SAP, ale informacja o konflikcie wraz z danymi 

powinna być logowana i informacja o takim zdarzeniu powinna być wysyłana drogą mailową do 

pracownika ZP. 

 

7. Wszystkie dostarczone produkty (urządzenia i oprogramowanie) powinny działać w środowisku 

Zamawiającego bez konieczności wykonania przez Zamawiającego dodatkowych prac, 

w szczególności aplikacja RCP powinna umożliwić współpracę z nowymi (nawet zakupionymi 

później) urządzeniami dostępowymi (czytniki, terminale). 

 

8. Portal HR musi być zrealizowany na portalu intranetowym posiadanym przez Zamawiającego..  
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9. Wszystkie aplikacje (w tym: RCP, Rejestrator kamer) powinny być posadowione na serwerach 

synchronizowanych z domenowym (u Zamawiającego) serwerem czasu. Dotyczy to również 

rejestratorów kamer lub samych kamer (w wersji IP). W miarę możliwości technicznych integracja 

z serwerem czasu powinna objąć też serwer, na którym uruchomiony jest system KD MultiAccess. 

 

10. Oprogramowanie musi być wyposażone w mechanizmy do wykonywania archiwizacji danych 

i odtwarzania archiwum. 

 

11. Oprogramowanie musi być zgodne z aktualnym stanem prawnym dotyczącym prawa pracy i prawa 

dotyczącego ochrony danych osobowych. Zamawiający wymaga udokumentowania opisu sposobu 

realizacji zgodności oprogramowania z tym stanem prawnym, w szczególności rejestracji 

(logowania) dostępu do danych osobowych i rodzaju wykonanych prac (np. odczyt, zmiana, wydruk 

itd.). 
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Część 10. Wymagania dla Szkoleń 
1. Szkolenia obejmują dostarczone oprogramowanie i będą wykonane w następującym zakresie: 

1) Szkolenie dla użytkowników końcowych. 

1. obejmuje role: Pracownik 

2. po ukończeniu szkolenia kursant będzie w stanie wykonać wszystkie funkcje 

dostępne dla jego roli; 

3. minimalna dopuszczalna forma szkoleń: tutoriale video z głosem lektora i/lub 

„dymkami” objaśniającymi poszczególne funkcje i etapy procesu; 

4. minimalne materiały szkoleniowe: filmy w postaci plików mpg. 

2) Szkolenie dla przełożonych. 

1. obejmuje role: Przełożony, Prezes; 

2. po ukończeniu szkolenia kursant będzie w stanie wykonać wszystkie funkcje 

dostępne dla jego roli; 

3. minimalna dopuszczalna forma szkoleń: ćwiczenia praktyczne z udziałem 

instruktora; 

4. minimalne materiały szkoleniowe: Instrukcje w postaci papierowej pozwalające na 

samodzielne wykonanie zadania. 

3) Szkolenie dla Pracownika ZP. 

1. obejmuje role: Pracownik ZP; 

2. po ukończeniu szkolenia kursant będzie w stanie wykonać wszystkie funkcje 

dostępne dla tej roli; 

3. minimalna dopuszczalna forma szkoleń: ćwiczenia praktyczne z udziałem 

instruktora; 

4. minimalne materiały szkoleniowe: Instrukcje w postaci papierowej pozwalające na 

samodzielne wykonanie zadania. 

4) Szkolenia dla Administratora 

1. obejmuje role: Administrator 

2. po ukończeniu szkolenia kursant będzie w stanie wykonać wszystkie funkcje 

dostępne dla roli Pracownik ZP, a także  dla roli Administratora w szczególności: 

a) Instalacja oprogramowania i instalacja aktualizacji. 

b) Konfiguracja i podłączenie do Active Directory 

c) Konfiguracja i podłączenie do bazy danych 

d) Instalacja i konfiguracja interfejsów 

e) Wykonywanie kopii bezpieczeństwa wraz z odzyskiwaniem 

oprogramowania i bazy danych. 
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f) Konfiguracja i podłączenie do SharePointa. 

3. Dopuszczalna forma szkoleń: ćwiczenia praktyczne z udziałem instruktora; 

4. Minimalne materiały szkoleniowe: Instrukcje w postaci papierowej pozwalające na 

samodzielne wykonanie zadania. 

 

2. Wszystkie szkolenia powinny się odbyć w okresie od daty odbioru Analizy przedwdrożeniowej  

maksymalnie do 1 miesiąca od daty zakończenia punktu „Testy systemu”. 

 

3.  Szkolenie z udziałem instruktora musi być nie krótsze niż 8 godzin zegarowych. Wyjątkiem jest 

szkolenie dla Administratora, które musi obejmować 16 godzin. 

 

4.  Szkolenia w postaci tutoriali video powinny być zapisane w postaci plików mpg i wmv. 

Zamawiający dopuszcza (do decyzji Wykonawcy), aby objaśnienia do ilustrowanych czynności były 

w formie głosu lektora lub objaśnień tekstowych. 

 

5. Szkolenie musi się odbyć w siedzibie Zamawiającego, przy wykorzystaniu komputerów 

Zamawiającego i przy użyciu aplikacji (systemów) zainstalowanych przez Wykonawcę 

w konfiguracji testowej zbliżonej do docelowej. Wszelkie różnice między konfiguracją „testową” 

i „produkcyjną” muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do szkoleń. 
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Część 11. Opis środowiska IT. 
1. Sieć lokalna Zamawiającego obejmuje lokalizacje: Konstruktorska (siedziba główna) oraz dwie 

lokalizacje na terenie Warszawy. 

 

2. Dla uprawnionych pracowników dostęp do sieci lokalnej NFOŚiGW jest możliwy z internetu przy 

wykorzystaniu protokołu VPN. 

 

3. Autoryzacja dostępu do sieci lokalnej Microsoft Active Directory. 

 

4. System Kontroli Dostępu – MutliAccess for Windows (prod. Honeywell, dawnej Novar GmbH). 

 

5. Platforma prezentacji danych (portal intranetowy) – SharePoint 2013 (prod. Microsoft). 

 

6. System SAP, wersja ECC 6.00 EHP 4 (prod. SAP). 

 

7. Standard bazy danych: SQL Server 2014. (prod. Microsoft) 

 

8. Serwery wirtualne w środowisku Hyper-V oparte o Windows Server 2012 R2. (prod. Microsoft) 

 

9. Używane okablowanie  

1) Zasilanie 230 V AC- kabel YDY 3*1,5 mm2. 

2) Zasilanie 12 V DC- kabel OMY 2*1,0 mm2. 

3) Zasilanie promienników podczerwieni- OMY 2*1,5 mm2 

4) Transmisja wizji- kabel koncentryczny o impedancji 75Ω. 
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Część12. Ramowy harmonogram prac i harmonogram płatności 
1. Ramowy harmonogram prac.  

l.p. Zdarzenie 
termin 

realizacji 
dokument uwagi 

1 Start 0 Umowa  

2 
Odbiór Analizy 
Przedwdrożeniowej 

30 dni kal. 
Protokół 
odbioru 
Analizy 

Protokół stanowi podstawę 
wystawienia faktury 

3 
Zgłoszenie do testów 
systemu 

90 dni od daty 
odbioru Analizy 

Protokół 
przekazania  

 

4 
Podpisane odbioru 
całości rozwiązania 

30 dni od daty 
protokołu 

przekazania 

Protokół 
odbioru 

Protokół stanowiący podstawę 
do wystawienia faktury. 

5 Usługi wsparcia   

Usługi będą świadczone od dnia 
podpisania protokołu odbioru 
całości rozwiązania do ostatniego 
dnia miesiąca obowiązywania 
Umowy. 

6 Usługi rozwoju   

Usługi będą świadczone od dnia 
podpisania protokołu odbioru 
całości rozwiązania do ostatniego 
dnia miesiąca obowiązywania 
Umowy. 

 

 

 

3. Zasady płatności zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Część II 

SIWZ. 

 

 


