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Produkty i Usługi  
 

§ 1 

Produkty – dokumentacja i materiały szkoleniowe 

1. Przed przystąpieniem do wdrożenia Oprogramowania Wykonawca przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu projekt techniczny wdrożenia Oprogramowania, w którym znajdą się 

informacje dotyczące konfiguracji i przystosowania Oprogramowania do specyfiki NFOŚiGW. 

2. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Plany Testów Oprogramowania.  

3. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu projekt bezpieczeństwa Oprogramowania. 

4. Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały szkoleniowe 

przeznaczone dla poszczególnych szkoleń wymienionych w § 4. 

5. Zatwierdzone, przez Zamawiającego, materiały szkoleniowe zostaną przekazane 

Zamawiającemu, wraz ze zgodą na ich wykorzystanie przez Zamawiającego na warunkach 

opisanych w Załączniku nr 12 (Licencje i prawa autorskie) do Umowy (§ 2 i 3) i na potrzeby 

szkoleń wewnętrznych. 

6. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Użytkownika. 

7. Zakres tematyczny Dokumentacji Użytkownika, będzie obejmował obsługę funkcjonalności 

związanych z bieżącym użytkowaniem Oprogramowania dla poszczególnych grup pracowników 

i zostanie opracowany zgodnie z następującym podziałem: 

a) Ogólna instrukcja obsługi, 

b) Instrukcja stanowiskowa dla pracowników Kancelarii, 

c) Instrukcja stanowiskowa dla pracowników Sekretariatu, 

d) Instrukcja stanowiskowa dla pracowników Samodzielnej Komórki Organizacyjnej (SKO), 

e) Instrukcja stanowiskowa dla Kierownika SKO, 

f) Instrukcja stanowiskowa dla pracownika Archiwum Zakładowego. 

8. Dokumentacja Użytkownika zostanie opracowana w taki sposób, aby była ona zrozumiała 

dla użytkowników nieposiadających biegłej znajomości obsługi komputera. 

9. Dokumentacja Użytkownika będzie zawierała, co najmniej: 

a) dokładny opis ekranów, pól i akceptowalnych wartości dla poszczególnych pól, 

b) dokładny opis możliwych do wykonania funkcji, 

c) dokładny opis tworzenia zapytań pozwalających wyszukać żądane dane, 

d) listę komunikatów i komunikatów o błędach z opisami, w przypadku wyświetlania przez 

Oprogramowanie komunikatów nie posiadających pełnych opisów, 

e) opis możliwych do uzyskania raportów i sposobów ich uzyskania – opis wyboru 

parametrów, filtrowania i sortowania danych. 

10. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Administratora. 
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11. Zakres tematyczny Dokumentacji Administratora będzie obejmował obsługę funkcjonalności 

związanych z administrowaniem Oprogramowaniem, tj. co najmniej: 

a) opis mechanizmów wykorzystywanych do administrowania Oprogramowaniem, ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych 

osobowych, 

b) opis instalacji Oprogramowania na serwerze, 

c) opis wszystkich ról i uprawnień użytkowników, 

d) opis definiowania nowego użytkownika i nadawania mu uprawnień oraz zmiany 

w uprawnieniach użytkownika, 

e) instrukcja tworzenia szablonu (wzoru) dokumentu, wraz z opisem, 

f) opis rozmieszczenia plików Oprogramowania w systemie operacyjnym wraz z plikami bazy 

danych i wszystkimi plikami konfiguracyjnymi, plikami logów i rejestrów, 

g) opis konfiguracji stacji roboczej w tym opis parametrów przeglądarki internetowej, 

rejestrów i innych zmiennych środowiskowych stacji roboczej, 

h) dokładny opis sposobu konfigurowania Oprogramowania, definiowania słowników 

i parametrów oraz opis ekranów, pól i akceptowalnych wartości dla poszczególnych pól, 

i) dokładny opis mechanizmów integracji z innymi systemami [zgodnie z wymaganiami z 

Załącznika nr 1 (Opis środowiska Zamawiającego) do Umowy], 

j) procedurę wykonywania kopii bezpieczeństwa Oprogramowania oraz bazy danych 

Oprogramowania, a także procedurę przywracania Oprogramowania oraz bazy danych 

Oprogramowania z kopii, 

k) listę komunikatów i komunikatów o błędach z opisami, w przypadku wyświetlania przez 

Oprogramowanie komunikatów nie posiadających pełnych opisów, 

l) opis wymagań sprzętowo-programowych w stosunku do serwera oraz stacji roboczych, 

niezbędny do prawidłowego działania Oprogramowania. 

12. Wszystkie Produkty dokumentacji zostaną opracowane w języku polskim. 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Produkty, o których mowa w niniejszym paragrafie, w 

formie pisemnej. Jeden egzemplarz zostanie przekazany w postaci papierowej oraz jeden 

egzemplarz zostanie przekazany w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie 

umożliwiającym edycję, uzgodnionym z Zamawiającym. Przekazane nośniki stają się własnością 

Zamawiającego. 

14. Procedura przekazania i odbioru prac będzie odbywała się zgodnie z zapisami § 6 Umowy z 

ograniczeniem terminu odbioru prac przez Zamawiającego do 10 dni roboczych. 
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§ 3 

Usługi – wdrożenie Oprogramowania 

 

1. Wykonawca wdroży Oprogramowanie zgodnie z: 

a) wymaganiami określonymi w pkt 15 Załącznika nr 2 (Zakres usług) do Umowy,   

b) Produktami opisanymi w §1 ust. 1-3, 

c) dokumentacją Oprogramowania. 

2. Wykonawca zainstaluje i uruchomi Oprogramowanie w środowisku komputerowym 

Zamawiającego, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego. Oprogramowanie będzie zawierało 

wyniki prac, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

3. Wykonawca opracuje i skonfiguruje w Oprogramowaniu strukturę organizacyjną Zamawiającego 

(zasilenie inicjalne). Zasilenie będzie obejmowało: 

a) utworzenie struktury komórek organizacyjnych (łącznie z zależnościami pomiędzy 

komórkami), 

b) uzupełnienie w systemie danych pracowników, 

c) utworzenie grup roboczych, zespołów i ról w systemie. 

4. Wykonawca zasili Oprogramowanie danymi słownikowymi i danymi organizacyjnymi: 

a) zasilenie bazy kontrahentów, 

b) utworzenie JRWA, klasyfikacji akt, 

c) konfiguracja typów przesyłek operatora pocztowego obsługującego Zamawiającego 

(obecnie Poczta Polska), 

d) konfiguracja typów pism wraz z zestawami specyficznych metadanych (40 typów pism), 

e) zasilenie danych słownikowych, 

f) przygotowanie szablonów pism wykorzystywanych do tworzenia korespondencji (91 

szablonów), 

g) zasilenie Oprogramowania innymi danymi niezbędnymi do rozpoczęcia pracy z 

Oprogramowaniem. 

5. Wykonawca przeprowadzi proces pełnej migracji danych dotyczących pism i spraw z używanego 

obecnie przez Zamawiającego systemu eKancelaria. Proces migracji musi obejmować także dane 

historii (wcześniejsze wersje dokumentów, historia akceptacji i przekazywania dokumentów).   

6. Wykonawca w ramach konfiguracji Oprogramowania, zobowiązuje się do wykonania 

następujących prac: 

a) konfiguracja 5 stanowisk skanujących (lokalne skanery TWAIN), 

b) konfiguracja mechanizmu zasilania systemu ze skanerów sieciowych, 

c) konfiguracja połączenia ze skrytkami e-PUAP (przychodzące i wychodzące) - 9 skrzynek, 

d) konfiguracja przyjmowania pism z systemu Microsoft Exchange, 
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e) konfiguracja typów przesyłek operatora pocztowego obsługującego Zamawiającego 

(obecnie Poczta Polska). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia w siedzibie Zamawiającego na etapie 

uruchomienia Oprogramowania, w wymiarze 5 osobodni (każdy osobodzień rozumiany jako 8 

dowolnych kolejnych godzin zegarowych, z przedziału od godz. 7.00 do 17.00  danego dnia), 

mającego na celu sprawne rozwiązywanie problemów, jakie mogą wystąpić na tym etapie. 

Wsparcie to Wykonawca będzie świadczył w dniach uzgodnionych na roboczo z Zamawiającym. 

Okres, w którym Zamawiającemu będzie przysługiwało to wsparcie, Strony ustalają na cały okres 

realizacji Zamówienia.   

8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, wykona optymalizację wydajności Oprogramowania. 

9. Wykonawca zaimplementuje Oprogramowanie w wersji produkcyjnej. 

10. Wykonawca zaimplementuje Oprogramowanie w wersji testowej. 

11. Procedura przekazania i odbioru prac będzie odbywała się zgodnie z zapisami § 6 Umowy z 

ograniczeniem terminu odbioru prac przez Zamawiającego do 10 dni roboczych. 

 

§ 4 

Usługi - szkolenia 

1. Wykonawca przeprowadzi następujące szkolenia: 

a) dla użytkowników po stronie Zamawiającego – z zakresu użytkowania Oprogramowania, z 

wyłączeniem administrowania – wymiarze co najmniej 6 godzin zegarowych (z przerwami) 

dla 600 osób w grupach maksymalnie po 120 osób, 

b) warsztaty dla użytkowników po stronie Zamawiającego – z  zakresu użytkowania 

Oprogramowania, z wyłączeniem administrowania i obsługi Kancelarii – w wymiarze nie 

mniej 4 godzin zegarowych (z przerwami) dla 600 osób w grupach po ok. 15 osób,  

c) warsztaty dla użytkowników po stronie Zamawiającego – z  zakresu wykorzystania 

Oprogramowania przy obsłudze Kancelarii – w wymiarze nie mniej niż 6 godzin zegarowych 

(z przerwami) dla 1 grupy ok. 15 osób,  

d) warsztaty dla użytkowników po stronie Zamawiającego – z  zakresu wykorzystania 

Oprogramowania przy obsłudze Archiwum Zakładowego – w wymiarze nie mniej niż 6 godzin 

zegarowych (z przerwami) dla 1 grupy ok. 15 osób,  

e) warsztaty dla użytkowników po stronie Zamawiającego – z  zakresu użytkowania 

Oprogramowania, z wyłączeniem administrowania – w wymiarze nie mniej niż 4 godzin 

zegarowych (z przerwami) dla 1 grupy ok. 15 osób,  

f) dla administratorów systemu po stronie Zamawiającego – w wymiarze 1 dnia (min. 8 godzin 

zegarowych, z przerwami), 1 grupa ok. 10 osób, 

2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 lit. a zostaną przeprowadzone w formie prezentacji, w języku 

polskim w Sali szkoleniowej w siedzibie Zamawiającego.  



Załącznik 1 
do Szczegółowego zakresu usług 

Strona 5 z 8 

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 lit. b, lit. c, lit. d, lit. e  zostaną przeprowadzone w formie 

warsztatów stanowiskowych, w języku polskim, w Sali szkoleniowej  w siedzibie Zamawiającego 

na sprzęcie komputerowym Zamawiającego lub, jeżeli sprzęt Zamawiającego nie będzie 

odpowiadał Wykonawcy, na sprzęcie zapewnionym przez Wykonawcę. Przygotowanie sprzętu 

do szkoleń leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. 

4. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 lit. b, lit. c, d, lit. e,  będą prowadzone w oparciu 

o Oprogramowanie w wersji testowej wdrożone u Zamawiającego. 

5. Programy szkoleń zostaną opracowane w taki sposób, aby zapewnić przekazanie wiedzy 

i umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji odpowiednich zadań z zakresu obsługi 

Oprogramowania.  

6. Wymiar poszczególnych szkoleń określony w ust. 1 jest minimalny. W przypadku, 

gdy do przekazania wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej realizacji odpowiednich 

zadań wymagany jest większy wymiar szkoleń niż określono w ust. 1, wymiar ten ulegnie 

odpowiedniemu powiększeniu, bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
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Wykaz aktów prawnych  

 Oprogramowanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, musi zapewnić 

zgodność z następującymi aktami prawnymi 

1.  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z poźn. zm.) 

2.  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.) 

3.  
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1579) 

4.  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1219) 

5.  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą 

elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (t.j.: Dz. U. z 

2015 r.  poz. 1341 z późn. zm.)  

6.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 

2016 r. poz. 922) 

7.  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 

2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743) 

8.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 

października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517) 

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 

października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 

dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518) 

10.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 

2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych 

nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do 

archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519) 

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

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 

67 i Nr 27, poz. 140) 

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 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 113, z późn. zm.) 

13.  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 (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 971 z późn. zm.) 
 



Załącznik 7  

do „Szczegółowego zakresu usług” 
 

7 

 

Obieg wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) 

1.  System musi zawierać funkcjonalność (obieg) wniosku o dofinansowanie PO IiŚ, 
oparty o funkcjonalności systemu SEOD 

2.  Celem funkcjonalności jest rejestracja danych generowanych w procesie oceny 
wniosków, oraz danych niezbędnych do raportowania 

3.  System musi umożliwiać automatyczną dekretację wniosków do Komisji oceny 
wniosków, zgodnie z informacjami zdefiniowanymi w bazie naborów 

4.  System musi umożliwiać rejestrację wniosków wpływających zarówno w wersji 
papierowej, jak i wniosków wpływających za pośrednictwem systemu e-PUAP 

5.  System musi umożliwiać rejestrację ocen wniosków dokonywanych w kolejnych 
krokach procesu 

6.  System musi umożliwiać rejestrację dodatkowych danych niezbędnych w procesie, w 
tym m. in.:  
- faktu odrzucenia wniosku w ramach oceny formalnej 
- danych identyfikujących wniosek w systemie SL2014 
- dat wykonania poszczególnych czynności oraz danych użytkowników 

 
 
Poniższy diagram przedstawia proces obiegu wniosku o dofinansowanie w systemie. 
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