
Załącznik nr 1 – Opis środowiska Zamawiającego 

Funkcjonalny opis systemu 
TiMSI e-Kacelaria to system elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie obsługi kancelaryjnej i 

archiwalnej posiadany przez Zamawiającego. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów wspomaga 

obsługę dokumentacji w NFOŚiGW od momentu jej nadesłania lub powstania, aż do momentu jej 

zniszczenia lub przekazania do archiwum państwowego. 

Aplikacja spełnia i realizuje wymagania wynikające z odpowiednich aktów prawnych, m. in.: 

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

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji, w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

Funkcjonalności aplikacji obejmują: 

 rejestrację i obsługę pism i spraw, 

 obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 

 prowadzenie rejestru kontrahentów, 

 obsługę struktury organizacyjnej, ról i użytkowników, 

 obsługę archiwum, 

 obsługę podpisu elektronicznego, 

 raportowanie, 

 integrację z systemem e-PUAP, systemem pocztowym oraz systemami dziedzinowymi 

NFOŚiGW, 

 udostępnianie usług programistycznych (API) realizujących usługi aplikacji, 

 integrację i współpracę z portalem intranet. 

Architektura techniczna systemu. 
Główne składniki architektury technicznej systemu:  

 serwery Aplikacyjne oparte o Microsoft Windows 2012 R2, jako system operacyjny serwera dla 
wszystkich ról. 

 microsoft SQL Server 2014 Enterprise, jako systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych 
(RDBMS).  

 integracja z centralnym systemem katalogowym użytkowników Zamawiającego 
(wykorzystanie Microsoft Active Directory) zapewniająca zintegrowane logowanie do 
Systemu.  

 platforma pracy grupowej oraz portalu korporacyjnego - Microsoft Sharepoint w wersji 2013. 

 system elektronicznego obiegu dokumentów TiMSI e-Kancelaria  

 mechanizmy i usługi platformy ePUAP, w tym m.in. podpisywanie dokumentów profilem 
zaufanym, usługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( wysyłania w trybie UPP i UPD oraz 
odbierania przesyłek z platformy ePUAP).  
 



Systemy operacyjne 
System jest zaprojektowany do pracy w środowisku Microsoft Windows. Wszystkie serwery działają na 

systemie operacyjnym serwera Microsoft Windows 2012 R2. 

Baza danych 
System Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych oparty jest o Microsoft SQL Server 2014 Enterprise 

wraz z dodatkowymi narzędziami, m.in. SQL Server Management Studio, SQL Server Integration 

Services., SQL Server Reporting Services.  

Microsoft SQL Server 2014 Enterprise dostarcza funkcje zapewnienia wysokiej dostępności.  

Oprogramowanie Microsoft Sharepoint 2013 
System wykorzystuje Microsoft Sharepoint w następującym zakresie: 

 dedykowane witryny, w których pracuje aplikacja TiMSI e-Kancelaria 

 dedykowane kolekcje witryn dla celów konfiguracji, obsługi danych słownikowych i szablonów 
dokumentów i formularzy, szablony raportów itp. oraz witryny pracy roboczej 

 dedykowane kolekcje witryn dla celów obsługi repozytoriów dokumentów 

Oprogramowanie TiMSI e-Kancelaria 
TiMSI e-Kancelaria to zaawansowany system do obsługi pism i spraw zgodny z najnowszymi 

uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z aktualnych ustaw i rozporządzeń dotyczących 

zarządzania dokumentacją elektroniczną. 

 

Architektura zorientowana na usługi  
System pozwala uruchomić usługi przeznaczone dla użytkowników, które mogą być wyposażone w 

graficzny interfejs użytkownika oraz realizuje usługi biznesowe poprzez bezpośrednie wywołanie usług 

z przekazaniem do nich odpowiednich parametrów.  

Użytkownicy używają przeglądarki internetowej, aby skorzystać z dostarczanych funkcjonalności 

Systemu. 

Realizacja architektury SOA  
Architektura Systemu została zaprojektowana, w sposób zapewniający łatwą implementację 

interfejsów w celu udostępnienia funkcjonalności dla zewnętrznych aplikacji i usług sieciowych. 

Architektura Systemu umożliwia także integrację z innymi systemami teleinformatycznymi 

Rozwiązanie realizuje założenia architektury zorientowanej na usługi (ang. Services-Oriented 

Architecture – SOA) za pośrednictwem usług sieciowych i zewnętrznych interfejsów, zbudowanych na 

bazie następujących standardów:  

 XML,  

 SOAP 1.1 or 1.2,  

 WSDL,  

 Windows Communication Foundation (WCF) z .NET 3.0 Framework,  

 OASIS WS-Security,  
 



Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności  
Rozwiązanie realizuje wysoką dostępność. Redundancję zapewnia możliwość używania klastra 

serwerów lub posiadanie wielu serwerów, które wykonują tę samą funkcję (w tym wirtualizacja).  

Wydajność serwerów baz danych  
W obecnej infrastrukturze uruchomiony jest klaster Active/Passive oparty o 2 serwery bazodanowe. 

W przypadku awarii systemu lub komponentu w środowisku wysokiej dostępności, używającego 

rozwiązań klastrowych serwera Microsoft Windows 2012 R2, dodatkowe serwery będą kontynuować 

przetwarzanie komunikatów i pracować z RDBMS, aby nie dopuścić do utraty danych.  

Wydajność i równoważenie obciążenia serwera aplikacji  
Serwer aplikacji rozwiązania składa się z wielu standardowych serwerów Microsoft Windows 2012 R2, 

skonfigurowanych jako pula dostępnych serwerów do przyjmowania żądań komunikatów. Serwery 

front-end skonfigurowane są  w klastrze wydajnościowym. 

Charakterystyka środowisk. 
System wdrożony jest na środowiskach: 

 Produkcyjnym, 

 testowym.  
Charakterystyka poszczególnych środowisk znajduje się poniżej.  

Środowisko produkcyjne  

Diagram architektury 
W ramach wdrożenia portalu wielofunkcyjnego zostało utworzone środowisko składające się z 4 

serwerów zawierających poszczególne komponenty platformy Sharepoint 2013. Na poniższym 

diagramie zaprezentowano architekturę tych serwerów wraz z logicznymi połączeniami pomiędzy 

poszczególnymi komponentami. 

 



 

 

Wdrożona farma Sharepoint składa się z: 

2 serwerów dostępowych front-end, 

1 serwera aplikacyjnego, 

1 serwera Office Web Apps 

 

Środowisko testowe  
Środowisko testowe jest platformą testowania systemu. Testowanie przebiega w identycznym w 

stosunku do produkcyjnego, trójwarstwowym środowisku, posiadającym maszyny klienta, serwer(y) 

aplikacji i serwer(y) bazy danych.  

Środowisko nie spełnia kryteriów wysokiej dostępności, jednak odzwierciedla wszystkie warstwy 

środowiska produkcyjnego. 



 

Wdrożona farma Sharepoint składa się z: 

1 serwera aplikacyjnego 

 

 

  



Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres usług 
 

1. Przedmiotem usług wymienionych w kolejnych punktach jest System informatyczny 
wymieniony w Załączniku 1, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14. 

2. Usługi wsparcia polegają na zapewnieniu utrzymania bieżącej  funkcjonalności 
Systemu (wskazanej w ust. 15) objętego Umową i obejmują: 

a) przywrócenie działania danej funkcjonalności (naprawę Błędu lub Błędu 
Krytycznego). Lista bieżącej funkcjonalności została wymieniona w ust. 13. 

b) okresowe wykonywanie aktualizacji (update) i nowych wersji (upgrade) 
Systemu oraz dokumentacji, nie rzadziej niż jeden raz w każdym kwartale, 
chyba że Wykonawca wykaże, że aktualizacja nie jest potrzebna. 

c) usługi konfiguracyjne, poza zakresem opisanym w ust. 8, 
d) usługi konsultacyjne, które polegać będą na: 

i. konsultacjach dotyczących analiz, rekomendacji oraz usuwania 
wykrytych błędów 

ii. analizie problemów związanych z niepoprawnym działaniem Systemu 
iii. udzielaniu konsultacji w zakresie dotyczącym realizacji w/w usług 

- usługi konsultacyjne mogą być świadczone drogą głosową 
(telefoniczną lub cyfrową) lub drogą pisemną (papierową lub mailową 

e) usługi dokumentacyjne, które zostały opisane w ust. 9. 
3. Prace, o których mowa w ust. 2 lit. b nie mogą spowodować pogorszenia istniejącej 

funkcjonalności Systemu 
4. Usługi wsparcia będą realizowane na zasadach opisanych w Załączniku 3 (Gwarancja), 

gdzie zapisy stosuje się odpowiednio. 
5. Usługi rozwoju polegają na wykonywaniu rozszerzeń funkcjonalności Systemu 

objętego Umową. W ramach umowy wymagane jest, aby Wykonawca realizował niżej 
wymienione usługi na zasadach określonych w Załączniku nr 4 i nr 5.  

6. Usługi rozwoju, które obejmują następujące rodzaje usług:  
a) usługi programistyczne, które zostały opisane w ust. 7, 
b) usługi konfiguracyjne, które zostały opisane w ust. 8, 
c) usługi konsultacyjne. które zostały opisane w ust. 9,  
d) usługi dokumentacyjne, które zostały opisane w ust. 10. 

7. Usługi programistyczne obejmują tworzenie nowych oraz dostosowanie istniejących 
programów, modułów i innych obiektów Systemu do wymagań biznesowych 
zdefiniowanych przez Zamawiającego.  

8. Usługi konfiguracyjne w zakresie programów, modułów i innych obiektów Systemu 
powstałych w wyniku realizacji usług rozwoju, zostaną wykonane zgodnie  z 
wymaganiami biznesowymi zdefiniowanymi przez Zamawiającego. 

9. Usługi konsultacyjne polegają na: 
a) wsparciu w przygotowaniu analiz wymagań oraz koncepcji biznesowych 

rozwijanych funkcjonalności Systemu. 
b) konsultacjach o charakterze warsztatów dla użytkowników (końcowych 

i administratorów) w zakresie usług wykonywanych na podstawie ust. 2 i 5. 
- usługi konsultacyjne mogą być świadczone drogą głosową (telefoniczną lub 
cyfrową) lub drogą pisemną (papierową lub mailową). 

10. Usługi dokumentacyjne polegają na: 
a) przygotowaniu dokumentacji technicznej. 



b) przygotowaniu dokumentacji dla użytkowników (w tym dla użytkowników 
końcowych i administratorów). 

c) okresowym dostarczaniu „pakietów instalacyjnych” pozwalających na 
samodzielne wykonanie instalacji i konfiguracji Systemu w wersji aktualnej na 
dzień przekazania pakietu. Pakiet taki powinien być przekazany 
Zamawiającemu trzykrotnie, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 
Za wymienione tu pakiety Wykonawca nie pobiera opłaty. Na życzenie 
Zamawiającego, Wykonawca może dostarczyć dodatkowo „pakiet instalacyjny” 
na zasadzie zlecenia podlegającego wycenie. 

d) „Pakiet instalacyjny”,  o którym mowa powyżej składa się z nośnika z 
Oprogramowaniem oraz instrukcji pozwalającej na samodzielne przygotowanie 
środowiska Systemu i załadowania „produkcyjnej” bazy danych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia i zakończenia prac wymienionych w ustępach  
5 – 10 zgodnie z zakresem i harmonogramem wskazanym w Formularzu zlecenia 
zgodnym z  Załącznikiem nr 9. 

12. Wykonawca, bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się dostarczać 
Zamawiającemu miesięczne sprawozdania z wykonanych usług w terminie do 5-tego 
dnia następnego miesiąca. Sprawozdanie powinno obejmować listę zamkniętych 
zgłoszeń zawierającą przynajmniej: identyfikator zgłoszenia, priorytet, krótki opis 
problemu, datę zgłoszenia problemu, datę dostarczenia rozwiązania tymczasowego 
(jeżeli dotyczy), datę dostarczenia rozwiązania docelowego, datę odbioru (zamknięcia 
zlecenia), nazwisko osoby zgłaszającej. Forma sprawozdania zostanie ustalona między 
Stronami. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o inny, 
niż posiadany przez Zamawiającego System elektronicznego obiegu dokumentów.  

14. W przypadku realizacji usług w oparciu o System zaoferowany przez Wykonawcę: 
a) System musi zapewniać pełną funkcjonalność opisaną w ustępie 15, 

realizowaną obecnie przez System posiadany przez Zamawiającego. 
b) Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usług i wykonania produktów 

opisanych w załączniku nr 1 do „Szczegółowego zakresu usług”. 
15. Lista bieżących funkcjonalności Systemu SEOD. 

 Wymagania ogólne 
System zapewnia następujące funkcjonalności: 

A-0 Wspomaganie obsługi spraw i dokumentów w trybie tradycyjnym i EZD 

A-1.  Pełna obsługa systemu w języku polskim 

A-2.  System musi być oparty o posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę techniczną 
(m.in. serwery, stacje robocze drukarki) 

A-3.  Możliwość równoczesnej pracy co najmniej 500 użytkowników 

A-4.  Komunikacja z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS 

A-5.  System zapewnia realizację procesu obiegu dokumentów w ramach obsługi 
korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej zgodnej z dokumentami: 

 Instrukcja Kancelaryjna w NFOŚiGW (załącznik nr 2 do „Szczegółowego 
zakresu usług”.) 

 Instrukcja Archiwalna w NFOŚiGW (załącznik nr 3 do „Szczegółowego zakresu 
usług”    



A-6.  Obsługa wielu kancelarii w różnych lokalizacjach i wielu sekretariatów (minimum 30), 
z możliwością niezależnej numeracji pism wchodzących i wychodzących przez każdą z 
kancelarii, oraz możliwością przekazywania korespondencji do innej kancelarii 

A-7.  Możliwość rejestracji dokumentów elektronicznych i skanowania korespondencji 
papierowej 

A-8.  Rejestracja dowolnej ilości pism 

A-9.  Możliwość rejestracji załączników do pisma (np. skany dokumentów, pliki 
zewnętrzne, pliki z dysków oraz udziałów sieciowych) 

A-10.  Automatyczne nadawanie numeru pisma (zgodnego z Instrukcja Kancelaryjną 
NFOŚiGW) oraz znaku sprawy 

A-11.  Możliwość rejestracji i edycji metryki pism zawierających zestaw podstawowych 
danych o dokumencie (meta dane) takich jak: 
Data dokumentu 
Typ dokumentu (na podstawie listy słownikowej definiowanej w systemie) 
Tytuł dokumentu 
Nadawca 
Odbiorca 
Opis korespondenci 
Opis załączników 
Numer zewnętrzny pisma (z możliwością rejestracji dowolnej ilości numerów pism) 
Zestaw danych koniecznych do rejestracji dla danego pisma powinien być 
uzależniony od jego typu i możliwy do zdefiniowania w systemie 

A-12.  Możliwość definiowania typów dokumentów 

A-13.  Możliwość dodawania uwag i komentarzy w metryce pisma 

A-14.  Możliwość klasyfikacji pism i spraw w oparciu o JRWA 

A-15.  Możliwość różnicowania zawartości metryki pisma w zależności od określonego typu 
dokumentu 

A-16.  Mechanizm wspomagający rejestrowanie danych dla wybranych pól przez 
wykorzystanie list słownikowych, autouzupełniania, kalendarzy itp.) 

A-17.  Możliwość definiowania rejestrów i przypisywania dokumentów do rejestrów (np. 
rejestr korespondencji przychodzącej, wychodzącej, skarg i wniosków itd.) 

A-18.  Możliwość pełnotekstowego wyszukiwania dokumentów dla co najmniej 
następujących formatów: rtf, doc, docx, xls, xlsx, csv, PDF oraz na podstawie 
zarejestrowanych w systemie meta danych dokumentu 

A-19.  Możliwość wyszukiwania dokumentów wg wielu kryteriów 

A-20.  Możliwość zawężania listy wyszukanych dokumentów do obsługiwanych przez 
danego użytkownika 

A-21.  Możliwość zawężania listy wyszukanych dokumentów do kierowanych do jednego 
odbiorcy 

A-22.  Możliwość zawężania listy wyszukanych dokumentów do otrzymanych od jednego 
adresata 

A-23.  Wyniki wyszukiwania (listy wyszukanych pism, dokumentów, oraz innych obiektów) 
muszą być ograniczone zgodnie ze zdefiniowanymi regułami określającymi 
uprawnienia użytkowników 

A-24.  Możliwość generowania bezpośrednio z systemu podglądu zeskanowanych 
dokumentów 



A-25.  Możliwość wersjonowania dokumentów zarejestrowanych w systemie wraz z 
załącznikami 

A-26.  Możliwość rejestracji notatek/komentarzy do dokumentów 

A-27.  Przechowywanie w systemie informacji o czynnościach wykonywanych przez 
użytkowników w systemie, związanych z obsługą dokumentów i spraw 

A-28.  System umożliwia uzyskanie informacji:   

 kto i kiedy czytał dokument.  

 kto i kiedy edytował dokument.  

 jakie zmiany i kiedy zostały dokonane w dokumencie.  

 kto i kiedy usunął dokument 

A-29.  Możliwość przeglądania, przywracania i pobierania wersji historycznych dokumentu 

A-30.  Możliwość przepinania pomiędzy użytkownikami przypisania do poszczególnych 
dokumentów (zmiana osoby obsługującej) 

A-31.  Możliwość wyświetlania historii dokumentu 

A-32.  Możliwość oznaczania dokumentu jako „usunięty” (bez fizycznego usuwania jego 
danych z systemu) z możliwością dostępu i przywracania usuniętych dokumentów 
przez wyznaczonych administratorów 

A-33.  Generowanie dokumentów na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów 
posiadających funkcjonalność automatycznego wypełniania wybranych pól danymi 
dotyczącymi sprawy z systemu. System musi zawierać bazę szablonów zarządzaną 
przez uprawnionych użytkowników 

A-34.  System zapewnia mechanizm ochrony przed duplikacją pisma. 
Po pojęciem pisma zduplikowanego Zamawiający rozumie pismo o takich samych 
danych w metryce pisma (w szczególności tym samym numerze zewnętrznym, dacie 
wysłania lub wpływu, identyfikatorze kontrahenta) jak w innym piśmie 
zarejestrowanym wcześniej. System posiada mechanizmy wykrywania duplikatów w 
trakcie rejestracji przesyłek wpływających oraz pozwalające na wybranie jednej z 
opcji postępowania (dołączenie jako załącznik lub rejestracje jako nowe pismo) 

A-35.  Mechanizm identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników w systemie z 
wykorzystaniem usług Acitive Directory działających u Zamawiającego 

A-36.  System zapewnia komunikację i integrację z systemami zewnętrznymi poprzez 
mechanizmy Web Services 

A-37.  System zapewnia pełną obsługę składów chronologicznych oraz archiwum 
zakładowego w NFOŚiGW 

A-38.  System musi zapewniać zgodność z aktami prawnymi wymienionymi w Załączniku nr 
4 do „Szczegółowego zakresu usług”    

 Rejestr kontrahentów: 
System zapewnia następujące funkcjonalności: 

B-1.  Własna baza teleadresowa kontrahentów  

B-2.  Dane adresowe muszą zawierać co najmniej:  
a) nazwę firmy/instytucji,   
b) imię i nazwisko,   
c) nazwę skróconą,   
d) ulicę, nr budynku,   
e) nr lokalu,   
f) skrytkę pocztową,   
g) kod pocztowy,   



h) pocztę,   
i) miejscowość,   
j) adres do korespondencji,   
k) dane kontaktowe (nr telefonu, nr faksu e-mail),   
l) identyfikator interesanta w skrzynce podawczej (ePUAP),   
m) pole uwag, 

B-3.  Możliwość zaimportowania i aktualizacji bazy kontrahentów na podstawie danych z 
systemów zewnętrznych i plików w formacie xls i/lub csv 

B-4.  Możliwość jednoznacznej identyfikacji kontrahenta – rejestracja informacji o 
identyfikatorze kontrahenta w systemie zewnętrznym 

B-5.  Umożliwienie wykorzystania słownika GUS (rejestr TERYT) dla zdefiniowania i 
weryfikacji danych kontrahenta 

B-6.  Możliwość przypisania do danego kontrahenta kilku adresów z odpowiednim opisem 
(np. centrala, oddziały, filie, adres do korespondencji itp.) 

B-7.  Mechanizm ochrony przed wprowadzeniem duplikujących się danych (np. 
weryfikacja numeru NIP, nazwy, adresu itp.) 

B-8.  Mechanizm kontroli poprawności danych typu NIP, PESEL, REGON 

B-9.  System spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych 

 Struktura organizacyjna, role ,użytkownicy 
System zapewnia następujące funkcjonalności: 

C-1.  Możliwość odwzorowania w systemie hierarchicznej struktury organizacyjnej 
NFOŚiGW,  tj. posiadać co najmniej:  

a) informację o podległościach poszczególnych komórek organizacyjnych i 
stanowisk,  

b) informację o pracownikach  przypisanych do poszczególnych komórek 
organizacyjnych i stanowisk,  

c) nazwę oraz symbol komórki wykorzystywany do generowania znaku sprawy,  
d) nazwę, symbol stanowiska, 
e) informację o uprawnieniach i konfigurację poszczególnych stanowisk 

C-2.  Możliwość wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej obsługa wynikających z 
tych zmian konsekwencji (zmiany nazw i kodów departamentów, podziały i łączenie 
komórek organizacyjnych) z zachowaniem historii tych zmian 

C-3.  Możliwość przypisanie użytkownika do wielu stanowisk w systemie, przez co 
pojedynczy  
użytkownik może pełnić w różne role, wynikające z uprawnień przypisanych 
stanowiskom  

C-4.  Możliwość przypisywanie uprawnień lub grup uprawnień zarówno stanowiskom jak i  
komórkom  organizacyjnym.  Uprawnienia  wynikowe  danego  stanowiska  muszą  
stanowić  sumę uprawnień:  

a) Indywidualnych przypisanych stanowisku,  
b) Zbiorów (grup) uprawnień przypisanych stanowisku,  
c) Indywidualnych  przypisanych  komórce,  do  której  stanowisko  przypisano  

(dziedziczenie uprawnień),  
d) Zbiorów (grup) uprawnień przypisanych komórce, do której stanowisko 

przypisano (dziedziczenie uprawnień) 

C-5.  możliwość wyszukiwanie w strukturze  organizacyjnej  stanowisk/komórek,  



użytkowników 

C-6.  Możliwość definiowania zastępstw użytkowników w zadanym okresie czasu. W tym 
okresie osoba zastępująca otrzymuje uprawnienia identyczne z uprawnieniami 
nadanymi osobie zastępowanej we wszystkich modułach i funkcjach systemu. Osoba 
zastępująca musi mieć możliwość wyboru, czy pracuje we własnym profilu 
uprawnień, czy w profilu uprawnień osoby zastępowanej.  

C-7.  Możliwość zastępowania wielu osób w tym samym czasie, z jednoznacznym 
wskazaniem, w profilu której osoby zastępowanej użytkownik pracuje w danym 
momencie. 

C-8.  System rejestruje i prezentuje informację, że czynność została wykonana „w 
zastępstwie” oraz kto i w czyim zastępstwie wykonał daną czynność. 

C-9.  Zastępstwa mogą być definiowane przez uprawnionych użytkowników w 
poszczególnych komórkach organizacyjnych (w zakresie pracowników tych komórek) 
oraz administratorów merytorycznych (dla wszystkich użytkowników). 

 Rejestracja pism 
System zapewnia następujące funkcjonalności: 

D-1.  Automatyczne nadawanie numeru pisma zgodnego z Instrukcją Kancelaryjną w 
NFOŚiGW nr 2 do „Szczegółowego zakresu usług”.   oraz Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów 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) 

D-2.  Możliwość skanowania koperty, pisma przewodniego, jego części, załączników 
dołączonych lub części załączników 

D-3.  Możliwość skanowania za pośrednictwem standardowego mechanizmu TWAIN 

D-4.  Możliwość określenia parametrów skanowania z poziomu systemu (w tym między 
innymi: wybór predefiniowanego profilu skanowania, wybór skanera, rozdzielczość, 
format (pdf, tiff, jpg, png), paleta kolorów (kolorowy, czarno-biały, odcienie szarości). 

D-5.  Możliwość pracy w trybie skanowania wielu dokumentów w serii i przypisywania ich 
do rejestrowanych w systemie dokumentów 

D-6.  Możliwość wyświetlania zeskanowanych dokumentów przed zarejestrowaniem 

D-7.  Możliwość wyszukiwania i przypisania nadawcy z istniejącej bazy kontrahentów lub 
dodanie nowego kontrahenta  (dla osób posiadających uprawnienia) 

D-8.  W przypadku niezgodności danych nadawcy z danymi znajdującymi się w bazie 
systemu, system zapewnia możliwość m.in. zmiany danych w bazie teleadresowej 
kontrahentów lub pozostawienie ich bez zmian. System zapewnia możliwość wyboru 
opcji postępowania bez przerywania procesu rejestracji pisma 

D-9.  Możliwość określenia typu dokumentu za pomocą pola słownikowego. System 
zapewnia możliwość dodania dowolnego typu dokumentu do słownika 

D-10.  Możliwość zarejestrowania dowolnej ilości numerów zewnętrznych pisma 

D-11.  Możliwość przygotowania i wydruku bezpośrednio z systemu kodów paskowych w 
formie etykiet (naklejek) do oznakowywania pism 

D-12.  Możliwość generowania wielu kodów paskowych o takim samym numerze 

D-13.  Możliwość wstępnej rejestracji pisma przychodzącego (na etapie rejestracji w 
kancelarii) potwierdzona otrzymaniem numeru pisma z możliwością do późniejszego 
uzupełnienia dodatkowych pól danych 

D-14.  Możliwość rejestracji daty wpływu, daty z pisma oraz daty nadania. Rejestrowanie 
dat powinno być możliwe poprzez ręczne wypełnienie pola lub  poprzez wybór daty z 



kalendarza. Wszelkie pola dat powinny mieć zdefiniowane maski odpowiadające 
wymaganym formatom daty. Pole z datą wpływu powinno być wypełnione 
automatycznie z możliwością jego edycji 

D-15.  Możliwość przechowywania dokumentów wraz z załącznikami, przy czym plik 
załącznika może mieć dowolny format (w szczególności pliki graficzne, 
multimedialne, skany, dokumenty edytowalne pakietów biurowych, pliki strukturalne 
XML) 

D-16.  Możliwość rejestracji fizycznej lokalizacji papierowego oryginału dokumentu i 
śledzenie (zmiany) jego obiegu niezależnie od obiegu w systemie 

D-17.  Możliwość wyszukiwania i lokalizowanie oryginałów dokumentów papierowych przy 
wykorzystaniu kodów kreskowych 

D-18.  Możliwość rejestracji dokumentów przychodzących i wychodzących droga 
elektroniczną – na adres Instytucji bądź komórek organizacyjnych (e-PUAP, e-mail, 
fax) 

D-19.  Rejestracja pism przychodzących e-mailem lub faksem będzie się odbywać za 

pośrednictwem zestawień dokumentów przychodzących tego typu. Użytkownik 

będzie podejmował decyzję o rejestracji pisma w systemie zgodnie z Instrukcją 

Kancelaryjną NFOŚiGW. W przypadku dokumentów e-mail użytkownik będzie miał 

możliwość rejestracji całej wiadomości e-mail, lub poszczególnych załączników 

D-20.  Możliwość rejestracji dokumentu potwierdzającego dostarczenie pisma adresatowi 

(zwrotka) 

D-21.  Możliwość generowania UPP dla dokumentów złożonych drogą elektroniczną 

D-22.  Seryjna rejestracja pism. 
Pod pojęciem seryjnej rejestracji pism Zamawiający rozumie podział pracy 
użytkowników pozwalający na oddzielne wykonywanie następujących czynności dla 
grup dokumentów  
- Wydruk etykiet (oznaczeń) dla wielu dokumentów jednocześnie 
- Skanowanie grupy dokumentów 
- Rejestrację pism w systemie z wykorzystaniem plików skanów wykonanych 
wcześniej 

D-23.  Możliwość generowania zestawienia pism przychodzących zgodnie ze 
zdefiniowanymi regułami uprawnień 

D-24.  W zestawieniu pism przychodzących system musi w sposób wyraźny wyróżniać 
pisma, które nie zostały jeszcze skierowane do dekretacji 

D-25.  Możliwość generowania potwierdzenia przyjęcia zawierającego datę wpływu pisma, 
numer pod którym zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, dane klienta, 
listę załączników oraz kod kreskowy identyfikujący dokument 

D-26.  Możliwość  przygotowania, eksportu i wydruku dziennika korespondencji 
przychodzącej. (eksport do plików PDF, xls, html) 

  Obsługa pism i spraw 
System posiada następujące funkcjonalności: 

E-1.  Możliwość przekazywania dokumentów do sekretariatów poszczególnych komórek 
organizacyjnych (jedna lub wiele) wraz z opcjonalnym komentarzem 

E-2.  Możliwość dekretacji dokumentów do departamentu/wydziału/osoby w zależności 
od uprawnień i informacji o osobach obsługujących sprawę 

E-3.  Dekretacja sekretariat-stanowisko/osoba 



E-4.  Prezentację informacji o nieobecności (lub aktywnym zastępstwie) pracownika do 
którego przekazywane są dokumenty 

E-5.  Możliwość rejestrowania adresata dekretacji, dyspozycji oraz opcjonalnego terminu 
załatwienia 

E-6.  Możliwość automatycznego powiadamiania użytkownika o przypisaniu 
korespondencji bez konieczności logowania się użytkownika do systemu (komunikat 
e-mail) 

E-7.  Możliwość anulowania dekretacji dokumentu 

E-8.  Możliwość zwrócenia pisma do dekretującego w przypadku błędnej dekretacji 

E-9.  Możliwość zwrócenia błędnie przypisanego pisma 

E-10.  Możliwość wykonania zbiorczej dekretacji/przekazania dla grupy pism 

E-11.  Możliwość przekazywania pism w trybie „do wiadomości” 

E-12.  Możliwość określenia maksymalnego czasu na obsługę pisma wraz z obsługą 
monitów (komunikatów e-mail) o zbliżającym się/przekroczonym terminie obsłużenia 
pisma 

E-13.  Możliwość oznaczania pisma jako odebrane 

E-14.  Możliwość oznaczania pisma jak załatwione 

E-15.  Możliwość oznaczania pisma jako załatwionego bez zakładania sprawy dla tego 
pisma 

E-16.  Możliwość monitorowania terminów realizacji spraw 

E-17.  Możliwość generowania zestawienia, w którym prezentowane będą sprawy i pisma 
przeterminowane 

E-18.  Możliwość skonfigurowania przez użytkownika otrzymywania powiadomień o co 
najmniej następujących zdarzeniach: 

 Otrzymanie nowych dokumentów 

 Przydzielenie nowego zadania 

 Zaakceptowanie pisma użytkownika 

 Odrzucenie pisma użytkownika 

 Wysyłka pisma 

 Doręczenie pisma 

 Nie doręczenie pisma 

 Nadanie uprawnień do dokumentu 

 Przekroczenie terminu realizacji sprawy 

 Przekroczenie terminu realizacji sprawy przez podwładnego 

E-19.  Możliwość konfiguracji powiadomień w co najmniej następujących opcjach: 

 Każdorazowo, bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia 

 W określonych interwałach czasowych (np. raz dziennie) 

 Wyłączona opcja powiadomień 

E-20.  Tworzenie sprawy dla pisma, z możliwością dołączenia późniejszej korespondencji do 
danej sprawy 

E-21.  Tworzenie sprawy na podstawie pisma przychodzącego lub wychodzącego 

E-22.  Dla spraw tworzonych na podstawie pisma system automatycznie przypisuje osobę 
odpowiedzialna za pismo jako prowadzącą dana sprawę 

E-23.  Możliwość wyboru kategorii JRWA podczas rejestracji sprawy 

E-24.  Obsługa zmian w słowniku JRWA 



E-25.  Po zarejestrowaniu sprawy system musi nadać jej numer zgodny ze schematem 
numerowania spraw 

E-26.  System musi umożliwić wybór rejestru, w którym zarejestrowana jest sprawa 

E-27.  Możliwość ustalenia wymaganego terminu załatwienia sprawy oraz określenia 
terminów domyślnych dla każdego JRWA 

E-28.  Możliwość przypisania pisma do wielu spraw 

E-29.  Możliwość rejestracji i obsługi dowolnej liczby spraw 

E-30.  Możliwość zmiany przypisania pisma do sprawy 

E-31.  Możliwość rejestrowania i kontroli obiegu korespondencji wewnętrznej pomiędzy 
pracownikami i komórkami organizacyjnymi 

E-32.  Możliwość zmiany pracownika prowadzącego sprawę przez przełożonego 

E-33.  Możliwość tworzenia (dla korespondencji wewnętrznej i wychodzącej) pisma w 
wersji roboczej wraz z mechanizmem późniejszego zatwierdzania (np. przez 
użytkownika tworzącego dokument lub przesłanie do akceptacji). System musi 
wspierać proces wielostopniowej akceptacji 

E-34.  Możliwość wprowadzania zmian, poprawek i uwag przez osoby uprawnione do edycji 
dokumentów 

E-35.  Możliwość pracy kilku osób (praca grupowa) nad dokumentem/sprawą 

E-36.  Możliwość wykonania następujących czynności przez osobę akceptującą pismo: 

 Wskazanie kolejnej osoby akceptującej pismo 

 Parafowanie i przesłanie dokumentu następnej osobie 

 Przesłanie dokumentu bez parafowania 

 Akceptacja (podpisanie) dokumentu 

 Odesłanie dokumentu do poprawy (wraz z odpowiednim 
komentarzem/uwagami) 

E-37.  Możliwość generowania spisów spraw 

E-38.  Możliwość generowania podglądu spraw w danej jednostce organizacyjnej. 
Udostępnianie informacji o liczbie spraw w danej jednostce, prowadzonych przez 
poszczególnych pracowników z możliwością podglądu sprawy 

E-39.  Możliwość uzyskania z systemu informacji dotyczącej: 

 Kto i kiedy edytowała dokument 

 Kto i kiedy czytał dokument 

 Kto aktualnie edytuje dokument 

 Jakie zmiany i kiedy zostały wprowadzone w dokumencie 

 Kto i kiedy oznaczył dokument jako „usunięty” 

E-40.  Obsługa parafowania wraz z możliwością określenia listy osób do parafy oraz opcja 
parafowania równoległego 

E-41.  Możliwość wydruku ostatecznej wersji pisma w celu jej podpisania i opieczętowania 

E-42.  Możliwość zamknięcia sprawy z kontrolą, czy wszystkie pisma w sprawie zostały 
załatwione 

E-43.  Możliwość oznaczenia pisma jako odłożonego „ad acta” wraz z przeniesieniem do 
odpowiedniej teczki 

E-44.  Możliwość kontynuowania pracy nad sprawą w kolejnym roku 

E-45.  Możliwość podpisania dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym 

E-46.  Możliwość złożenia wielu podpisów elektronicznych pod pojedynczym dokumentem 



E-47.  Weryfikację bezpiecznych podpisów elektronicznych oraz profili zaufanych e-PUAP 

 Korespondencja wychodząca 
System zapewnia następujące funkcjonalności: 

F-1.  Możliwość przekazania pisma do wysyłki 

F-2.  Wspieranie przekazania wersji papierowej pisma do kancelarii 

F-3.  Możliwość przekazania pisma podpisanego podpisem elektronicznym 

F-4.  Możliwość rejestracji w kancelarii pism wychodzących, będących „poza obiegiem” (z 
poza systemu) 

F-5.  Możliwość określenia parametrów przesyłki ( forma przesyłki, rodzaj przesyłki, 
gabaryty oraz trybu dostarczenia). Wybór parametrów tam gdzie to możliwe 
powinien odbywać się za pomocą list słownikowych (listy słownikowe powinny 
podlegać edycji) 

F-6.  Możliwość dokonywania wysyłki w formie elektronicznej bezpośrednio z systemu (e-
mail, faks, e-PUAP w trybie przedłożenia i doręczenia) 

F-7.  Możliwość wycofania pisma z wysyłki (przed wygenerowaniem listy wysyłkowej) 
przez użytkownika odpowiedzialnego za pismo 

F-8.  Możliwość wycofania pisma z wysyłki przed jego wysłaniem przez pracownika 
kancelarii (także po zatwierdzeniu listy wysyłkowej i ponowne wygenerowanie listy 
wysyłkowej bez wycofanej pozycji-pozycja taka pozostaje otwarta do procedowania) 

F-9.  Możliwość rejestrowania korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (mail, 
e-PUAP) 

F-10.  Możliwość wyszukiwania i przypisania odbiorcy bądź adresata z istniejącej bazy 
kontrahentów lub dodanie nowego (dla osób posiadających uprawnienia) 

F-11.  Możliwość rejestracji i przechowywania w systemie informacji o cennikach usług 
pocztowych 

F-12.  Możliwość generowania potwierdzenia odbioru wg określonego wzoru(zwrotka 
standardowa i zwrotka KPA) 

F-13.  Możliwość tworzenia szablonów list wysyłkowych w formatach wymaganych przez 
Operatora Pocztowego, w tym przez Pocztę Polską 

F-14.  Możliwość importu dokumentów/listy dokumentów przeznaczonych do wysyłki z 
systemów zewnętrznych (wg zdefiniowanej struktury danych) 

F-15.  Możliwość adresowania (wydruk) kopert, etykiet i stron z adresem (dla kopert z 
okienkiem) 

F-16.  Możliwość rejestrowania i powiązania po dostarczeniu dokumentu tzw. zwrotki do 
odpowiedniego pisma wychodzącego 

F-17.  Możliwość generowania powiadomień o wysyłce osoby odpowiedzialnej za 
przygotowanie pisma 

F-18.  Możliwość prowadzenia pocztowej książki nadawczej w formie rejestru 

F-19.  Możliwość generowania listy nadawczej z wykazem przesyłek wg zdefiniowanego 
przez NFOŚiGW wzoru 

F-20.  Po przekazaniu zwrotek ZPO przez Operatora Pocztowego - odnotowanie faktu 
doręczenia bądź nie doręczenia w systemie  

F-21.  Możliwość odznaczenia w systemu listów nie dostarczonych do Odbiorcy i 
zwróconych do Nadawcy ( czyli NFOŚiGW) 

F-22.  Możliwość rejestracji w systemie daty złożenia reklamacji i odpowiedzi na reklamacje  



 Raportowanie 
System posiada moduł raportowy zapewniający następujące funkcjonalności: 

G-1.  Możliwość generowania raportów wg zdefiniowanych wcześniej szablonów 

G-2.  Możliwość generowania raportów parametryzowanych 

G-3.  Mechanizm automatycznego generowania raportów (wg ustalonego harmonogramu) 

G-4.  Możliwość eksportu danych raportu do plików xls(x), pdf, xml 

 Archiwum 
System zapewnia następujące funkcjonalności: 

H-1.  Wspomaganie obsługi archiwum w trybie tradycyjnym i EZD 

H-2.  Możliwość prowadzenia obsługi składu chronologicznego i archiwum zgodnie z 
przepisami prawa 

H-3.  Możliwość odrębnej obsługi składu chronologicznego dla korespondencji 
przychodzącej i wychodzącej 

H-4.  Możliwość przypisania zarejestrowanych pism (luźnych) w kancelarii do 
segregatora/teczki w składzie chronologicznym (wg numerów nadanych przez EZD) 

H-5.  Możliwość drukowania opisów na jednostkach aktowych (segregatorach) zgodnie z 
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym  

H-6.  Możliwość nadawania lokalizacji w składzie 

H-7.  Możliwość nadawania kategorii archiwalnych pismom 

H-8.  Możliwość klasyfikacji pism/spraw zgodnie z przypisaną kategorią archiwalną 

H-9.  Możliwość sporządzania i przesyłania spisów zdawczo odbiorczych akt 
przekazywanych do archiwum w formie papierowej 

H-10.  Możliwość prowadzenia ewidencji spisów zdawczo-odbiorczych 

H-11.  Możliwość prowadzenia ewidencji udostępniania dokumentacji (prowadzenie 
ewidencji kart udostępniania akt) 

H-12.  Możliwość tworzenia spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania oraz 
protokołów oceny dokumentacji archiwalnej do przekazania do Archiwum 
Państwowego (AP) 

H-13.  Możliwość rejestracji informacji o przekazaniu dokumentacji do archiwum wraz ze 
wskazaniem spisu zdawczo-odbiorczego, oraz lokalizacji w archiwum 

H-14.  Możliwość weryfikowania kompletności akt sprawy przekazywanej do archiwum 

H-15.  Możliwość uzupełniania akt sprawy o brakujące pisma lub korespondencje 

H-16.  Możliwość przyporządkowania do klasy JRWA dokumentacji nie tworzącej akt spraw, 
o ile wcześniej tego nie dopełniono 

H-17.  Uzupełnianie metadanych  pism i spraw. System musi wymuszać uzupełnienie 
metadanych przed przekazaniem spraw do archiwum 

H-18.  Rejestrowanie potwierdzenia przyjęcia dokumentacji na stan archiwum lub odesłanie 
do prowadzącego sprawę 

H-19.  Możliwość ewidencjonowania i zarządzania lokalizacją dokumentacji w formie 
papierowej oraz informatycznych nośników danych 

H-20.  Podgląd lokalizacji złożenia oryginału (skład lub archiwum) 

H-21.  Generowanie raportów: 
 Wykaz spaw przekazanych do archiwum zakładowego, 
 Wykaz spraw do wybrakowania 
Wykaz spraw do przekazania do AP 
wykaz spraw do przekwalifikowania lub dłuższego przechowywania 



H-22.  Możliwość wglądu w przekazane z danej komórki organizacyjnej sprawy bez 
możliwości zmian i udostępniania innym komórkom (karty udostępniania akt) 

H-23.  Wspomaganie procesu brakowania: 
Generowanie informacji o upłynięciu okresu przechowywania – automatyczne 
wyodrębnianie spraw do brakowania (wraz z podaniem lokalizacji złożenia sprawy) 
Możliwość rejestracji akceptacji komórek organizacyjnych na brakowanie 
dokumentacji (tworzenie tzw. protokołów oceny dokumentacji nie archiwalnej) 
Możliwość rejestracji przedłużenia terminu przechowywania dokumentacji 
przeznaczonej do brakowania (zmiany kategorii archiwalnej) 
Rejestracja daty brakowania dokumentacji 

 Integracja z systemem e-PUAP 
System zapewnia następujące funkcjonalności: 

I-1.  Obsługę wielu skrytek e-PUAP. NFOŚiGW posiada obecnie w systemie e-PUAP 9 
aktywnych skrytek produkcyjnych 

I-2.  Możliwość zdefiniowania sposobu postępowania z dokumentami odebranymi ze 
skrytki, minimum: 

 Rejestracja w kancelarii 

 Przekazanie do wybranej komórki organizacyjnej 

I-3.  Automatyczne pobieranie dokumentów ze zdefiniowanych skrytek 

I-4.  Możliwość wysyłania dokumentów z systemu w trybie UPP oraz w trybie UPD 

I-5.  Automatyczne pobieranie UPP i wiązanie z dokumentem, którego dotyczy 

I-6.  Automatyczne pobieranie UPD i wiązanie z dokumentem, którego dotyczy 

I-7.  Pobierania informacji o podmiotach 

I-8.  Możliwość tworzenia odpowiedniej struktury dokumentu e-PUAP, dla wysyłanego z 
systemu dokumentu w dowolnym formacie binarnym 

 Administrowanie systemem 
System zapewnia następujące funkcjonalności: 

J-1.  Możliwość zarządzania układem i dostosowania zawartości menu systemu 

J-2.  Moduł zarządzania słownikami systemu 

J-3.  Możliwość modyfikowania szablonów dokumentów 

J-4.  Możliwość zarządzania schematami numeracji spraw i dokumentów 

J-5.  Możliwość definiowania i zarządzania rejestrami różnych typów dokumentów 

J-6.  Definiowanie czasu bezczynności, po którym użytkownik zostanie automatycznie 
wylogowany 

J-7.  Możliwość przeglądania dziennika zdarzeń w systemie 

J-8.  Możliwość generowania raportu aktywności użytkownika w zadanym przedziale 
czasowym 

J-9.  Możliwość zarządzania powiadomieniami wspólnymi, z określaniem docelowej grupy 
adresatów komunikatu 

 Współpraca z portalem intranet 

K-1.  System zapewnia mechanizm prezentacji zawartości zadanej strony portalu intranet 
Zamawiającego (niebędącej częścią zamawianego systemu, konfigurowanej dla 
każdego typu pisma oddzielnie) na ekranie szczegółów pisma. System musi 
przekazywać do skonfigurowanej strony informację identyfikującą wyświetlane 
pismo, oraz informacje pozwalające na identyfikację użytkownika (w tym informacje 
o pracy w zastępstwie innego użytkownika) 



K-2.  System zapewnia mechanizm wyświetlenia zadanej strony portalu intranet 
(niebędącej częścią zamawianego systemu, konfigurowanej dla każdego typu pisma 
oddzielnie) w celu rejestracji/edycji metryki oraz zawartości pisma. System musi 
przekazywać do skonfigurowanej strony informację identyfikującą pismo, oraz 
informacje pozwalające na identyfikację użytkownika (w tym informacje o pracy w 
zastępstwie innego użytkownika) 

K-3.  System zapewnia mechanizm wyświetlenia zadanej strony portalu intranet 
Zamawiającego (niebędącej częścią zamawianego systemu, konfigurowanej dla 
każdego typu pisma oddzielnie) w celu wyświetlenia listy / wyszukiwania pism 
danego typu. System musi przekazywać do skonfigurowanej strony informację 
wskazującą typ pisma, oraz informacje pozwalające na identyfikację użytkownika (w 
tym informacje o pracy w zastępstwie innego użytkownika) 

 Wymagania techniczne i niefunkcjonalne 

L-1.  Wykonawca zapewnia poprzez parametryzację możliwość łatwego dostosowania 
systemu i uniknięcia zmiany oprogramowania przy zmieniających się wymaganiach, 
np. prawnych, proceduralnych 

L-2.  System, po stronie serwerowej, funkcjonuje w oparciu o posiadaną i wykorzystywaną 
przez Zamawiającego infrastrukturę: 

 Windows 2012 R2 Standard 

 MS SQL Server 2014 Enterprise 

 SharePoint 2013 Enterprise 

 Microsoft Exchange 2013 
Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia tej infrastruktury 

L-3.  Poszczególne ekrany interfejsu użytkownika są zunifikowane 

L-4.  System zapewnia ochronę dokumentów przechowywanych w bazie danych systemu 
w taki sposób, aby trwałe usunięcie dokumentów możliwe było tylko przy użyciu 
konta z uprawnieniami administratora (dokumenty usunięte przez zwykłych 
użytkowników nie są przetwarzane przez system, ale pozostają w bazie danych) 

L-5.  System rejestruje wszystkie próby logowania do systemu (udane oraz nieudane) 

L-6.  Musi działa na stacjach roboczych typu PC o specyfikacji minimalnej: 

 Procesor typu Pentium 4 i nowsze 

 Pamięć operacyjna RAM 2 GB 

 Wolne miejsce na dysku 30 GB 

 Windows 8.1 Enterprise (32 i 64 bit) 

 Dodatkowe funkcjonalności systemu 

 Masowa obsługa pism 

M-1.  System umożliwia masową rejestrację pism na podstawie danych odczytywanych z 
pliku wejściowego 

M-2.  Plik wejściowy umożliwia zapisanie danych przynajmniej 3000 pism na raz, oraz 
rejestrację pisma na podstawie zapisanych danych bez pogarszania wydajności 
systemu, w czasie nie dłuższym niż 60 minut 

M-3.  Lista pism do masowej rejestracji jest odczytywana z pliku w formacie arkusza 
kalkulacyjnego (format pliku wejściowego musi być zgodny z Rozporządzeniem 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) 



M-4.  Masowa rejestracja pism umożliwia rejestrację pisma w systemie SEOD (zarówno 
pismo elektroniczne jak i papierowe) (numer UNP pisma musi być zapisywany w pliku 
wejściowym po rejestracji pisma) 

M-5.  Masowa rejestracja pism umożliwia dekretację pisma roboczego na komórkę, osobę, 
grupę. 

M-6.  Masowa rejestracja pism umożliwia dołączenie do pisma załącznika (ścieżka 
załącznika odczytywana z pliku wejściowego) 

M-7.  Masowa rejestracja pism umożliwia uzupełnienie metadanych w załączniku. 

M-8.  Masowa rejestracja pism umożliwia dodanie pisma do sprawy, wraz z tworzeniem 
sprawy jeśli jest taka konieczność (numer pisma musi być zapisywany w pliku 
wejściowym) 

M-9.  Masowa rejestracja pism umożliwia dodanie adresatów pisma (dane adresowe 
odczytywane z pliku wejściowego) 

M-10.  Masowa rejestracja pism umożliwia przekazanie pisma do wysyłki (sposób wysyłki 
jest określany w pliku wejściowym) 

M-11.  Masowa rejestracja pism umożliwia pełne logowanie wykonywanych operacji 
zarówno na potrzeby obsługi danych osobowych, logowania błędów, jak i 
zapewnienia rozliczalności wykonywanych operacji 

M-12.  Masowa rejestracja pism umożliwia wznawianie rejestracji pism w przypadku 
wystąpienia błędu – po poprawieniu informacji powodujących wystąpienie błędu. 

 Rejestracja wniosków o dofinansowanie 

M-13.  System posiada funkcjonalność(proces) automatycznej rejestracji wniosków o 
dofinansowanie wpływających za pośrednictwem systemu e-PUAP, oraz uzupełniania 
danych wniosków wpływających papierowo 

M-14.  Funkcjonalność umożliwia automatyczne rozpoznawanie wniosków o 
dofinansowanie wpływających za pośrednictwem systemu e-PUAP (na podstawie 
skrytki oraz treści załącznika) 

M-15.  Funkcjonalność umożliwia rejestrację wniosku o dofinansowanie z rozróżnianiem 
wniosków POIiŚ oraz pozostałych 

M-16.  Funkcjonalność umożliwia rejestrację wniosków wpływających papierowo przez 
pracowników kancelarii wraz z rejestracją dodatkowych metadanych niezbędnych do 
uruchomienia procesu automatycznego uzupełniania danych. Pracownicy kancelarii 
rejestrują jedynie fakt wpływu pisma, liczbę kontrolną umożliwiającą rozpoznanie 
wniosku, oraz załącznik - pozostałe dane pisma zostaną zarejestrowane 
automatycznie 

M-17.  Funkcjonalność umożliwia rejestrację wpływu wniosku w systemie GWD (generator 
wniosków o dofinansowanie) 

M-18.  Wnioski przychodzące z e-PUAP nie mogą być widoczne na liście pism 
przychodzących dla pracowników kancelarii. 

M-19.  Funkcjonalność umożliwia uzupełnianie adresata pisma na podstawie danych 
zapisanych w bazie danych systemu GWD (generator wniosków o dofinansowanie) 

M-20.  Funkcjonalność umożliwia uzupełnienie metadanych pisma na podstawie danych 
zapisanych w bazie danych systemu GWD (generator wniosków o dofinansowanie) 

M-21.  Funkcjonalność umożliwia automatyczną dekretację wniosków do odpowiednich 
komórek (na podstawie danych naboru oraz mapowań dostępnych w bazie danych 
systemu SEOD) 

M-22.  Funkcjonalność umożliwia powiązanie UPO do właściwych pism 



M-23.  Funkcjonalność umożliwia mechanizm rozpoznawania konfliktów danych wraz z 
wyświetlaniem listy pism, które nie przeszły prawidłowo procesu. System umożliwia 
wznawianie procesu rejestracji po rozwiązaniu konfliktów i uzupełnieniu brakujących 
danych 

M-24.  Funkcjonalność umożliwia automatyczne tworzenie spraw dla obsługi wniosków, 
oraz przypisywanie wniosków do odpowiednich spraw w celu ich obsługi 

M-25.  Funkcjonalność umożliwia w pełni automatyczną dekretację pism zawierających 
wnioski do odpowiednich pracowników, w przypadku, gdy jest to aktualizacja 

 Rejestracja korespondencji dotyczącej opłat i kar wynikających z prawa 
geologicznego 

M-26.  System posiada funkcjonalność(proces) automatycznej rejestracji pism wpływających 
za pośrednictwem systemu e-PUAP, oraz uzupełniania metadanych pism 
wpływających papierowo 

M-27.  Funkcjonalność umożliwia automatyczne rozpoznawanie korespondencji dotyczącej 
opłat i kar z prawa geologicznego wpływających za pośrednictwem systemu e-PUAP 
(na podstawie skrytki oraz treści załącznika) 

M-28.  Funkcjonalność umożliwia rejestrację pism wpływających papierowo przez 
pracowników kancelarii wraz z rejestracją dodatkowych metadanych niezbędnych do 
uruchomienia procesu automatycznego uzupełniania danych 

M-29.  Funkcjonalność udostępnia interfejs (webserwisy) umożliwiający integrację z 
systemem dziedzinowym eGeolog 

M-30.  System ma możliwość (włączana lub wyłączana w konfiguracji) wyłączania 
widoczności pism przychodzących z e-PUAP na liście pism przychodzących dla 
pracowników kancelarii 

M-31.  Funkcjonalność umożliwia uzupełnianie adresata pisma na podstawie danych 
zapisanych w bazie danych systemu eGeolog 

M-32.  Funkcjonalność umożliwia uzupełnienie metadanych pisma na podstawie danych 
zapisanych w bazie danych systemu eGeolog 

M-33.  Funkcjonalność umożliwia automatyczną dekretację wniosków do odpowiednich 
komórek 

M-34.  Funkcjonalność umożliwia powiązanie UPO do właściwych pism 

M-35.  Funkcjonalność umożliwia automatyczne tworzenie spraw dla obsługi wniosków, 
oraz przypisywanie wniosków do odpowiednich spraw w celu ich obsługi 

M-36.  Funkcjonalność umożliwia w pełni automatyczną dekretację pism zawierających 
wnioski do odpowiednich pracowników, funkcjonalność będzie inicjowana z poziomu 
systemu eGeolog 

M-37.  Funkcjonalność udostępnia interfejs pozwalający na wysyłanie pism inicjowane z 
systemu eGeolog. Interfejs musi pozwalać na utworzenie pisma, wraz z kompletem 
metadanych, załącznikami i wszelkimi innymi informacjami niezbędnymi do 
wysyłania pism, przypisywanie do sprawy, wybór sposobu wysyłki, oraz pełną 
realizację wysyłki 

M-38.  Funkcjonalność udostępnia interfejs dołączania pism do odpowiednich spraw 

 Obsługa innych procesów 

M-39.  System posiada moduł realizujący procesy obsługi urlopów, zgodnie z 
funkcjonalnością opisaną w załączniku nr 5 do „Szczegółowego zakresu usług” 



M-40.  Wykonawca musi w ramach systemu przygotować obiegi realizujące obsługę uchwał 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej, zgodnie z funkcjonalnością opisaną w załączniku nr 6 
do „Szczegółowego zakresu usług” 

M-41.  Wykonawca musi w ramach systemu przygotować obiegi realizujące proces oceny 
wniosków o dofinansowanie POIiŚ, zgodnie z funkcjonalnością opisaną w załączniku 
nr 7 do „Szczegółowego zakresu usług” 

 Interfejs programistyczny (API) 

M-42.  System posiada interfejsy w postaci udostępnionej usługi webserwisów (SOAP), 
których interfejs określony został w załączniku nr 8 do „Szczegółowego zakresu 
usług” 

 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 Produkty i usługi 
Załącznik nr 2 Instrukcja Kancelaryjna 
Załącznik nr 3 Instrukcja Archiwalna 
Załącznik nr 4 Akty Prawne 
Załącznik nr 5 Specyfikacja wymagań procesu Urlopy 
Załącznik nr 6 Specyfikacja wymagań Obiegu Uchwał 
Załącznik nr 7 Obieg wniosku o dofinansowanie PO IiŚ 
Załącznik nr 8 Interfejsy 

  



Załącznik nr 3 – Warunki gwarancji   
 
Warunki gwarancji , zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i usług wsparcia 
 

1. Gwarancją objęte są wszystkie Produkty wytworzone na podstawie niniejszej Umowy. 
2. Gwarancja zobowiązuje Wykonawcę do usuwania na koszt Wykonawcy Błędów i Błędów 

Krytycznych stwierdzonych po realizacji usług potwierdzonych podpisanym Protokołem 
Odbioru z wynikiem pozytywnym.  

3. Na Produkty powstałe w wyniku realizacji usług wymienionych w Załączniku nr 2 ust. 5 (usługi 
rozwojowe), okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem 
pozytywnym. Okres gwarancji kończy się po 24 miesiącach od daty podpisania Protokołu 
Odbioru z wynikiem pozytywnym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach gwarancji do usuwania Błędów oraz Błędów 
Krytycznych Produktów (w tym Oprogramowania), które będą realizowane w czasie trwania 
Umowy  w celu zapewnienia zgodności jego funkcjonowania z: 
a. Zakresem prac uzgodnionych w formularzu Wyceny Czasowej,  
b. Zakresem Usług opisanych w Załączniku nr 2. 
c. Dokumentacją techniczną wymienioną w Załączniku nr 2, ust. 6 lit. d. 

5. Świadczenie usług gwarancyjnych odbywać się będzie na podstawie Zgłoszeń Gwarancyjnych 
dokonywanych w oparciu o procedurę określoną poniżej (ust. 7 – 23), z wyłączeniem ust. 15-
19. 

6. Procedurę, o której mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku „usług wsparcia” 
włącznie z ust. 15-19. 

7. Zgłoszenia Gwarancyjne przygotowuje Koordynator Umowy ze strony Zamawiającego i będą 
przyjmowane przez Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy w Dniach Roboczych. Strony 
mogą wyznaczyć inne osoby upoważnione do przygotowania i przyjęcia Zgłoszeń. 

8. Wzór Karty Zgłoszenia Gwarancyjnego jest przedstawiony w ust. 24. Zamawiający może 
korzystać z wzorów zaproponowanych przez Wykonawcę, także w postaci elektronicznej, pod 
warunkiem, że zawartość informacyjna będzie odpowiadać wzorowi. 

9. Wypełniona Karta Zgłoszenia Gwarancyjnego przekazana zostanie przez Zamawiającego do 
Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy. 

10. Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia Gwarancyjnego 
nie później niż w ciągu 4 godzin dnia roboczego, od momentu otrzymania Zgłoszenia. 

11. W przypadku wystąpienia Błędu lub Błędu Krytycznego w komponentach Oprogramowania 
opracowanych przez Wykonawcę, Wykonawca podejmie następujące działania: 

a. Rozpocznie usuwanie Błędu Krytycznego w terminie nie dłuższym niż 4 godzin dnia 
roboczego, od momentu przekazania Zgłoszenia. 

b. Usunie Błąd Krytyczny w terminie nie dłuższym niż … (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) godzin 
dnia roboczego od momentu przekazania Zgłoszenia. 

c. Rozpocznie usuwanie Błędu w terminie nie dłuższym niż 8 godzin dnia roboczego od 
momentu przekazania Zgłoszenia. 

d. Usunie Błąd w terminie nie dłuższym niż 40 godzin dnia roboczego od momentu 
przekazania Zgłoszenia. 

e. Błąd Krytyczny może być uznany jako Błąd, jeżeli do końca 4 godziny od momentu 
przekazania Zgłoszenia, Wykonawca przywróci działanie systemu dostarczając rozwiązanie 
zastępcze - do czasu usunięcia Błędu Krytycznego. 



12. Bieg terminów rozpoczyna się w dniu i godzinie przekazania Zgłoszenia z zaokrągleniem w górę 
do pełnej godziny. Terminy, o których mowa w ust. 11 dotyczą godzin w dni robocze. 

13. Naprawa Błędu lub Błędu Krytycznego obejmuje również aktualizację dokumentacji powstałej 
w wyniku realizacji Usług opisanych w Załączniku nr 2.  

14. Przekazanie i odbiór prac realizowanych w ramach serwisu gwarancyjnego będzie 
następowało zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 Umowy, z tą różnicą, że zamiast Protokołu 
Przekazania Wykonawca będzie przedstawiał Protokół naprawy gwarancyjnej, który został 
określony w ust. 25 niniejszego Załącznika. Zamawiający dopuszcza inną formę Protokołu 
(także elektroniczną) naprawy gwarancyjnej, pod warunkiem, że zawartość informacyjna 
będzie zgodna ze wzorem w ust. 25. 

15. W przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał wykonać zmiany w Oprogramowaniu, prześle 
Wykonawcy specyfikację tych zmian w celu ich zatwierdzenia. 

16. Wykonawca zweryfikuje proponowane zmiany i dokona ich akceptacji lub wskaże powód 
uniemożliwiający zaakceptowanie proponowanych zmian.  

17. Wykonawca udzieli odpowiedzi Zamawiającemu, w terminie 10 dni roboczych od daty 
otrzymania specyfikacji zmian. 

18. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę nie powodują utraty gwarancji, o której mowa w 
ust. 2 i następnych ustępach niniejszego załącznika. 

19. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Oprogramowaniu, które nie 
zostały zaakceptowane przez Wykonawcę, wszelkie błędy, które wynikły z powodu 
wprowadzenia zmian, nie są objęte gwarancją. 

20. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w zasadach świadczenia gwarancji, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł, a jeśli dotyczy to 
Błędu Krytycznego – w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia. 

21. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.  

22. W przypadku opóźnienia przy usuwaniu Błędu lub Błędu Krytycznego okres gwarancji w 
odniesieniu do Oprogramowania ulega przedłużeniu o okres opóźnienia. 

23. Niezależnie od roszczeń wynikających z gwarancji, Zamawiający może realizować uprawnienia 
wynikające z rękojmi. 
  



24. Karta Zgłoszenia Gwarancyjnego 

Zgłaszający: _____________________  Nr zgłoszenia: ________________  Data zgłoszenia: 

_____________. 

 

System:  

Rodzaj Błędu: □Błąd □ – Błąd Krytyczny  

 

Opis Błędu: 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

Powtarzalność Błędu:  

□ – tak  □ – nie 

Kroki, umożliwiające powtórzenie Błędu: 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

Dodatkowe informacje: 



___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

Załączone zrzuty ekranowe 

1. 

___________________________________________________________________________

_____________  

2. 

___________________________________________________________________________

_____________  

3. 

___________________________________________________________________________

_____________  

Imię, nazwisko i podpis osoby 

upoważnionej ze strony 

Zamawiającego 

…………..………..…………… 

25. Protokół naprawy gwarancyjnej 

Numer Zgłoszenia Gwarancyjnego _________________________ Data naprawy: 

___________________ 

Przyczyny Błędu: 

___________________________________________________________________________

_______________ 



___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

Wykonane prace naprawcze: 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 



____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

____________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej 

ze strony Wykonawcy: 

 Imię, nazwisko i podpis osoby 

upoważnionej ze strony Zamawiającego: 

 

 

 
  



Załącznik nr 4 – Zasady wyceny czasowej usług 
 

1. Zasady wyceny czasowej odnoszą się do usług rozwoju wykazanych w Załączniku nr 2.  
2. Podstawą do wyceny czasowej pojedynczej usługi jest formularz wyceny czasowej 

określony w Załączniku nr 8. 
3. Najmniejszą jednostką możliwą do wyceny i stanowiącą podstawę do wypłaty 

wynagrodzenia jest 1 roboczogodzina. 
4. Formularz wyceny czasowej zostanie wypełniony przez Zamawiającego w Części 1 

i dostarczony do Wykonawcy celem dokonania wyceny czasowej i wypełnienia 
w Części 2, Wykonawca  zwraca Zamawiającemu Zlecenie z wycenioną Usługą. 

5. W przypadku akceptacji propozycji wyceny czasowej przez Zamawiającego, 
Wykonawca przystąpi do realizacji prac zgodnie z warunkami Umowy oraz zgodnie z 
zasadami zlecania usług opisanymi w Załączniku nr 5. 

6. Akceptacja wyceny czasowej zostanie potwierdzona na oryginale formularza wyceny 
czasowej poprzez złożenie podpisu przez osoby upoważnione do składania podpisów 
ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.  

7. Formularz wyceny czasowej jest podstawą do wypełnienia i przekazania Wykonawcy 
formularza zlecenia określonego w  Załączniku nr 9. 

8. W przypadku stwierdzenia, zawyżenia wartości wyceny czasowej, Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o złożenie stosowanych wyjaśnień oraz o ponowną wycenę 
zlecenia. 

9. Za przygotowanie Wyceny Czasowej Wykonawca nie pobiera wynagrodzenia, 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezlecania zaakceptowanego zlecenia 

bez podania powodu. W takich przypadkach nie mają zastosowania sankcje 
wymienione w §7 Umowy. 

  



Załącznik nr 5 – Zasady zlecania i świadczenia usług 

 
1. Podstawą do zlecenia usług przez Zamawiającego jest formularz zlecenia określony 

w Załączniku nr 9, z zastrzeżeniem ust. 6. 
2. Formularz zlecenia wypełnia i dostarcza do Wykonawcy Zamawiający.  
3. Usługi mogą być realizowane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie z siedziby 

Wykonawcy.  
4. Przed rozpoczęciem prac Zamawiający uzgodni z Wykonawcą sposób realizacji każdej 

usługi.  
5. Praca Specjalisty wykonywana w siedzibie Zamawiającego nie może przekraczać 8 

godzin na dobę i może być wykonywana w dni robocze. 
6. W sytuacjach pilnych, Zamawiający może zlecać realizację usług również telefonicznie 

na numer telefonu koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy. W takim przypadku w 
celu potwierdzenia faktu zlecenia wykonania Usługi, formularz zlecenia zostanie 
dostarczony Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 

7. Prawidłowo i kompletnie przekazany do Wykonawcy formularz zlecenia jest 
warunkiem przystąpienia do realizacji prac, z zastrzeżeniem ust. 6. 

8. Wykonanie Usługi programistycznej lub konfiguracyjnej obejmuje zainstalowanie 
i uruchomienie przez Wykonawcę Oprogramowania w środowisku komputerowym 
Zamawiającego, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego. Oprogramowanie będzie 
zawierało wyniki zrealizowanej Usługi. 

9. Zamawiający ma prawo zażądać, aby praca Wykonawcy, która – na czas wykonania tej 
pracy - wymaga wyłączenia lub znacznego ograniczenia działania Systemu, była 
wykonywana poza godzinami dnia roboczego. Za pracę wykonywaną poza godzinami 
nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Żądanie takie zostanie 
wpisane do formularza Wyceny Czasowej. 

10. Wykonanie Usługi konsultacyjnej obejmuje dokumentowanie wykonania tej usługi. 
Forma dokumentowania zostanie ustalona na etapie przygotowania zlecenia.  

11. W przypadku, gdy w wyniku wdrożenia Produktu nastąpi spadek wydajności 
oprogramowania w stopniu wyższym niż przewidywany w Formularzu Wyceny 
Czasowej, Wykonawca wykona optymalizację w ramach gwarancji, chyba, że wykaże, 
iż degradacja funkcjonalności nie ma związku z wdrożeniem Produktu i leży po stronie 
Zamawiającego. Metoda pomiaru wydajności jest uzgadniana pomiędzy Wykonawcą 
i Zamawiającym. Pomiary wydajności może wykonywać Wykonawca lub Zamawiający. 
Jeżeli pomiary wydajności są wykonywane przez Wykonawcę, konieczne jest wtedy 
obecność przedstawiciela Zamawiającego. 

12. W przypadku, gdy w wyniku wdrożenia Produktu nastąpi degradacja funkcjonalności 
w stopniu wyższym niż przewidywany w Formularzu Wyceny Czasowej, Wykonawca 
wykona optymalizację w ramach gwarancji, chyba, że wykaże, iż degradacja 
funkcjonalności nie ma związku z wdrożeniem Produktu i leży po stronie 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się rozwiązywać problemy, jakie mogą wystąpić w trakcie 
wdrożenia i weryfikacji działania Oprogramowania. 

14. Wykonanie Usługi obejmuje też opracowanie dokumentacji prac zrealizowanych 
w ramach Usługi oraz aktualizację istniejącej dokumentacji Oprogramowania. 
Wykonawca opracuje dokumentację w języku polskim i przekaże ją Zamawiającemu - 
jeden egzemplarz zostanie przekazany w postaci papierowej oraz jeden egzemplarz 



zostanie przekazany w postaci elektronicznej na płycie CD lub DVD, w uzgodnionym z 
Zamawiającym formacie umożliwiającym edycję. 

15. Zmiany wykonywane w Oprogramowaniu lub innych produktach, na podstawie Zleceń 
lub Zgłoszeń Gwarancyjnych, powinny być wykonywane w taki sposób, aby w kodzie 
źródłowym można było je zidentyfikować w stosunku do Zleceń lub Zgłoszeń 
Gwarancyjnych, na podstawie których były wykonywane. 

16. Aktualizacja istniejącej dokumentacji powinna być wykonana w taki sposób, aby 
można było wyróżnić zmiany w stosunku do wersji poprzedniej. 

17. Praca Wykonawcy w środowisku Zamawiającego, w szczególności praca zdalna, 
wymaga każdorazowo jawnie wyrażonej zgody Zamawiającego. Zgoda dorozumiana 
nie jest dopuszczalna i może być traktowana jako naruszenie postanowień Umowy. 

  



Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące zespołu osób realizujących zamówienie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie trwania Umowy 

profesjonalnego zespołu specjalistów, którzy realizować będą zamówienie.  

2. Zespół specjalistów wykonujący prace na podstawie niniejszej Umowy posiada 

doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

3. Zamawiający wymaga,  aby osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia w 

zakresie opisanym  w Załączniku nr 2 do Umowy, wykonujące prace analityczne, 

programistyczne, konfiguracyjne, konsultacyjne, dokumentacyjne i bezpośredniego 

wsparcia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnień 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań dotyczących  zatrudnienia 

określone zostały w Umowie. 

 

  



Załącznik nr 7 – Metodyka pracy 

 
Zasady ogólne 

1. Metodyka opisana w załączniku odnosi się do realizacji Usług wymienionych w 
Załączniku nr 2, ust. 2 i 5. 

2. W zależności od wymaganego zakresu prac, Strony mogą uzgodnić wykorzystanie 
elementów metodyki w ograniczonym zakresie lub z pominięciem dowolnego jej 
etapu. 

3. Poszczególne etapy prac uwzględnione w metodyce powinny być ujęte w 
harmonogramie realizacji prac wykazanym w formularzu wyceny czasowej (Załącznik 
nr 8) i formularzu zlecenia (Załącznik nr 9). 

4. W przypadku, gdy przewidywana lub rzeczywista czasochłonność realizowanej Usługi 
przekracza 5 następujących po sobie dni roboczych, Zamawiający ma prawo zażądać 
od Wykonawcy przedstawiania tygodniowych raportów opisujących stan realizacji 
Usługi. Raport ten powinien zawierać następujące informacje: lista zadań 
zrealizowanych, lista zadań zaplanowanych, ryzyka, sprawy inne. Forma i sposób 
przedstawiania raportów zostanie ustalona przez Zamawiającego podczas 
przygotowania Zlecenia. 

 
Opis metodyki 
W ramach metodyki prace wdrożeniowe powinny przebiegać liniowo z podziałem na etapy, z 
tym, że warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu jest zakończenie 
poprzedniego oraz akceptacja stanu prac przez koordynatora umowy ze strony 
Zamawiającego. 
 

5. Etapy realizacji prac zgodne z metodyką: 
a) organizacja prac (w tym: harmonogram, sposoby komunikacji, udział w pracach 

przedstawicieli Wykonawcy), 
b) opracowanie koncepcji rozwiązania, 
c) realizacja (w tym: wykonanie prac programistycznych, przeprowadzenie 

wewnętrznych testów przez Wykonawcę, przygotowanie instrukcji dla 
użytkowników końcowych, dokumentacji użytkowej i technicznej, 
przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników, przeprowadzenie 
testów akceptacyjnych), 

d) przygotowanie do startu (w tym: opracowanie planu „przejścia” na nową 
funkcjonalność i sposobu wspierania pracy użytkowników, opracowanie planu 
„powrotu awaryjnego” do poprzedniej, „starej” wersji), 

e) nadzór nad systemem - wdrożenie „produkcyjne”. 
 

6. Każdy rodzaj prac powinien być dokumentowany: 
a) prace analityczne – dokumentacja (np. wynik analizy, rekomendacje itd, projekt 

techniczny), 
b) prace programistyczne – dokumentacja wykonanych prac, (np. lista zmian w 

kodzie źródłowym, dokumentacja techniczna, dokumentacja użytkownika), 
c) prace konsultacyjne – notatka, dopuszczalna jest forma elektroniczna – email, 
d) warsztaty szkoleniowe – materiały szkoleniowe, 
e) usługi konfiguracyjne – dokumentacja wykonanych prac. 



 
7. Dokumentowa zarządcze: 

a) Formularz Wyceny Czasowej – określa zakres prac, ich koszt (wyrażony w 
godzinach i w pieniądzu) oraz sugerowany przez Wykonawcę harmonogram 
prac. 

b) Protokół zlecenia – rozpoczyna proces wykonania Usługi w zakresie 
przedstawionym w odpowiednim formularzu Wyceny Czasowej. 

c) Protokół Przekazania – jest dowodem wykonania Usługi (Produktu) przez 
Wykonawcę.  

d) Protokół Odbioru – jest dokumentem potwierdzającym odbiór przez 
Zamawiającego. Tylko podpisany Protokół Odbioru jest podstawą do 
wystawienia faktury. 

 
8. W przypadku Usług, których przewidywana lub rzeczywista czasochłonność nie 

przekracza 5 następujących po sobie dni roboczych Zamawiający dopuszcza 
przygotowanie zbiorczych dokumentów zarządczych dla Usług odebranych w danym 
miesiącu, z datą na koniec tego miesiąca. 

  



Załącznik nr 8 – Wzór formularza wyceny czasowej 

 

WZÓR 

Warszawa, dnia …….................................. 

Formularz Wyceny czasowej w ramach Umowy .....……........   

Nr formularza wyceny czasowej:  …..……..….. 

 

Część 1. Wypełnia Zamawiający: 

a) Zamawiający zwraca się z prośbą o wycenę czasową (liczba roboczogodzin) dla prac 

opisanych w lit. b) i c) poniżej. Dane dotyczące wyceny czasowej należy umieść w tabeli 

dostępnej w Części 2 formularza. 

 

b) Opis problemu (stan przed wdrożeniem zmian w systemie). 

 

c) Opis stanu oczekiwanego (po wdrożeniu zmian w systemie) 

 

d) Proponowane miejsce realizacji usługi (zdalnie/w siedzibie Zamawiającego):



Część 2. Wypełnia Wykonawca: 

a) Tabela wyceny czasowej 

Produkty do wyceny czasowej (kalkulacja 

pracochłonności) 

Wycena 

Uwagi 

Liczba 

Godzin 

Stawka za godzinę 

zgodnie z ofertą 

Wykonawcy 

Kwota 

razem 

1. Projekt zmian 
    

2. Kodowanie 
    

3. Testy 
    

4. Implementacja 
    

5. Szkolenia 
    

6. Aktualizacja dokumentacji 
    

7. Inne (wymienić) 
    

RAZEM:     

Uwaga: Objaśnienie znaczeń kategorii 

kategoria znaczenie 

Projekt zmian 
Uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zakres prac będący podstawą wyceny. 
Zatwierdzony Projekt Zmian może być załącznikiem do Zlecenia. 

kodowanie 
Projektowanie i wykonanie prac programistycznych i konfiguracyjnych niezbędnych do 
wykonania uzgodnionego zakresu prac. 

testy Wykonanie testów przez Wykonawcę. 

implementacja Przygotowanie pakietu instalacyjnego wraz z instrukcją instalacji. 

szkolenia Przygotowanie i wykonanie szkoleń-warsztatów dla przedstawicieli Zamawiającego. 

aktualizacja dokumentacji 
Wykonanie zmian w dokumentacji (lub stworzenie nowej – jeśli potrzeba), w tym 
przygotowanie "tekstu jednolitego", z zaznaczeniem zmian w stosunku do poprzedniej wersji 
dokumentacji. 

Ocena ryzyka – skutki wdrożenia na: prawdopodobieństwo rekomendacje 

 - Degradację dotychczasowej funkcjonalności   

 - Wydajność Oprogramowania   

b) Proponowany przez Wykonawcę harmonogram realizacji prac:  

 Akceptuję – Nie akceptuję1 

Wykonawca Zamawiający 

imię, nazwisko  imię, nazwisko   

 

                                                           
1 Właściwe zaznaczyć owalem. 



Załącznik nr 9 – Formularz zlecenia 

WZÓR 

Warszawa, dnia …….................................. 

Formularz zlecenia nr ………… 

 

Na podstawie formularza wyceny czasowej nr: ….……..…. 

1. Tytuł zlecenia:  

2. Opis problemu (przed wdrożeniem zmian w systemie). 

 

3. Miejsce wykonywania usługi (zdalnie, w siedzibie Zamawiającego): 

 

4. Opis stanu oczekiwanego (po wdrożeniu zmian w systemie) 

Produkty zlecenia 

 

Wycena 

Termin wykonania 

usługi 

Liczba 

Godzin 

Stawka za 

godzinę zgodnie 

z ofertą 

Wykonawcy 

Kwota 

razem 

     

     

     

 

5. Harmonogram realizacji prac  

Wykonawca 

 

 

Zamawiający 

 

 

imię, nazwisko,  

 imię, nazwisko   

 

  



Załącznik nr 10 – Protokół Przekazania 

Protokół Przekazania nr ……… 

spisany w dniu ………………………… w Warszawie 

Protokół dotyczy przekazania Produktów opracowanych w ramach Umowy nr .....……....... 

zawartej dniu  ……… w Warszawie pomiędzy NFOŚiGW, jako Zamawiającym, a 

………………………………..……..  

jako Wykonawcą. 

1. Przedmiotem przekazania są następujące Produkty wykazane w zleceniu nr: ……. 

l.p. Nazwa Produktu 

1.  

2.  

3.  

 

2. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził testy lub weryfikację przekazywanych 

Produktów z wynikiem pozytywnym. 

3. Wykonawca oświadcza, że Produkty wymienione w pkt. 1 są wolne od Błędów i Błędów 

Krytycznych. 

4. Przewidywana data odbioru:2………………………. 

Wykonawca 

 

 

Zamawiający 

 

 

imię, nazwisko,  

 imię, nazwisko   

  

                                                           
2 wypełnić w przypadku ustalenia przez strony innego terminu niż określony w §6 ust. 7 Umowy. 



Załącznik nr 11 – Protokół odbioru 

Protokół Odbioru nr ……… / Odbioru Końcowego3 

spisany dnia …………………………  w Warszawie 

Protokół dotyczy odbioru Produktów opracowanych w ramach Umowy nr .....…........... 

zawartej w dniu ……….w Warszawie pomiędzy NFOŚiGW, jako Zamawiającym, a  

…………………………………………………  

jako Wykonawcą. 

1. Protokół dotyczy Produktów wykazanych w zleceniu  nr: ….. wskazanych Protokołem 

Przekazania nr ……….. 

2. Przedmiotem odbioru są następujące Produkty zlecenia: 

l.p. Nazwa Produktu Liczba godzin 

Stawka za godzinę 

zgodnie z ofertą 

Wykonawcy 

Kwota razem 

1.     

2.     

3.     

 Razem:    

3. Odbiór Produktów wymienionych w pkt. 2 zakończył się wynikiem4: 

□ – pozytywnym  □ – negatywnym 

4. Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ze strony Zamawiającego 

  …………………………… 

  

                                                           
3 Usunąć niepotrzebne (razem z przypisem) 
4 Zaznaczyć znakiem X właściwą opcję wyniku odbioru. 



Załącznik nr 12 – Licencje i prawa autorskie 

 

Licencje i Prawa Autorskie 

 

§ 1 
Licencja na Oprogramowanie (będące przedmiotem usług wsparcia i rozwoju) 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest/będzie podmiotem uprawnionym do udzielenia Zamawiającemu 

licencji do Oprogramowania. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie dostarczone 

Zleceniodawcy jest/będzie wolne od wad prawnych i fizycznych oraz, że jest/będzie zgodne 

z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno- eksploatacyjnymi 

obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, udzieli Zamawiającemu 

licencji niewyłącznej, w ramach której Zamawiający otrzyma prawo do nieoznaczonego w czasie 

korzystania z Oprogramowania, w kraju i za granicą, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu 

eksploatację Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego, na następujących polach eksploatacji: 

1) używania i korzystania z Oprogramowania oraz jego pojedynczych elementów przez 

Zamawiającego w środowisku „produkcyjnym” i „testowym”, 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz 

trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to 

sporządzanie ich kopii oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami, 

3) aktualizacja oferowanego oprogramowania do nowych wersji udostępnionych przez 

producenta Oprogramowania przez okres trwania Umowy 

4) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w Oprogramowaniu, 

5) wykorzystywanie Oprogramowania do celów marketingowych lub promocji, w tym dla celów 

edukacyjnych lub szkoleniowych, 

6) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re-

emitowanie Oprogramowania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w czasie przez siebie wybranym, 

7) przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

 



8) rozpowszechnianie w sieci zamkniętej, 

3. Udzielenie licencji na Oprogramowanie nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru dotyczącego tego Oprogramowania. 

4. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, 

w tym bez ograniczeń co do liczby użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których 

instalowane lub uruchamiane będzie Oprogramowanie. 

5. Ilekroć Umowa przewiduje udzielenie licencji przez Wykonawcę, intencją Stron jest zbliżenie 

licencji na korzystanie z Oprogramowania do umowy o charakterze jednorazowej transakcji 

podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą w 

przypadku Umowy element Wynagrodzenia) Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe 

i niewypowiadalne prawo do korzystania z takiego Oprogramowania w zakresie określonym 

w Umowie. 

6. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji na Oprogramowanie 

przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby 

uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni (słownie: 

dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, 

z zastrzeżeniem ustępu następnego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji z wyjątkiem 

przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie 

prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania 

Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. 

Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać 

wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku 

niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych 

naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji 

wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

8. W przypadku, gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza 

i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań. 

9. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji. 

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja udzielana przez podmiot trzeci będzie zawierać 

zasady wypowiedzenia analogiczne do opisanych w poprzednich ustępach. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa 

w poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za Standardowe 

Oprogramowanie Aplikacyjne określonej w Umowie oraz rzeczywiście poniesionych przez 



Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania 

zastępczego, umożliwiającego dalszą eksploatację Systemu. 

11. Powyższe postanowienia dotyczące wypowiedzenia stosuje się odpowiednio do Oprogramowania, 

dokumentacji oraz innych utworów, jeżeli są one przedmiotem licencji. 

 

 

§2 

Prawa autorskie i majątkowe do Produktów (innych niż Oprogramowanie) 

 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przenosi na 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Produktów wytworzonych w ramach 

Umowy, o których mowa w Załączniku 2 (Zakres usług), stanowiących utwór w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Produkty, o których mowa 

w Załączniku 2 zwane są również "Utworami”. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest/będzie uprawniony do dysponowania majątkowymi prawami 

autorskimi do Utworów, o których mowa w ust. 1 

3. Przeniesienia autorskich praw majątkowych do Produktów/Utworów nastąpi z chwilą podpisania 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru dotyczącego tych Produktów. 

4. Jeżeli w ramach realizacji powyższej umowy powstanie wynalazek lub wzór przemysłowy to 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy przeniesie na 

Zamawiającego Prawa do tego wynalazku lub wzoru przemysłowego. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) Używanie i w dowolny sposób wykorzystanie z Produktów oraz ich pojedynczych elementów 

przez Zamawiającego oraz inne podmioty upoważnione przez Zamawiającego do celów 

marketingowych lub promocji, w tym do celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

2) Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie Produktów w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz 

trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to 

sporządzanie ich kopii oraz dowolnego korzystania i rozporządzania tymi kopiami, 

3) Tłumaczenie, dokonywanie skrótów, cięć i korekt, łączenie fragmentów Produktów z innymi 

utworami, w tym wytworzonymi przez Zamawiającego, przystosowywanie, zmiany układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany w Produktach, 

4) Rozpowszechnianie między innymi w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w tym 

użyczania lub najem Produktów lub ich kopii, 



5) Obrót oryginałem albo egzemplarzami kopii, na których Produkty utrwalono, w tym 

wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najem oryginału albo egzemplarzy kopii, 

6) Publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i re-

emitowanie Produktów, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

7) Zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do 

trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów 

współdziałania z programami komputerowymi, 

8) Przekształcenie formatu pierwotnego Produktów na dowolny inny format, 

9) Dowolne określanie  nazw Produktów, pod którymi będą one wykorzystywane lub 

rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 

swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Produkty lub opracowania 

wytworzone z wykorzystaniem Produktów lub ich części, 

10) Rozporządzanie Produktami i ich opracowaniami, a także przenoszenie praw nabytych na 

podstawie Umowy oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na 

rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

6. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na  

Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 

określonego w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 

polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 

 

§ 3  

Wykonawca zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły 

strony trzecie w stosunku do licencji i majątkowych praw autorskich przeniesionych na Zamawiającego 

na podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 4  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji, o których mowa w niniejszym 

Załączniku, nie dotyczy programów komputerowych, elementów, podprogramów oraz silników 

udostępnionych publicznie jako Open Source, wykorzystanych do wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca oświadcza, iż w momencie podpisania końcowego protokołu odbioru ww. programy 

komputerowe, elementy, podprogramy oraz silniki będą publicznie dostępne bez ograniczeń na 

korzystanie z nich przez Zamawiającego oraz nie jest wymagane uzyskanie w tym zakresie 

jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.  



Załącznik nr 13 – Sprawozdanie miesięczne 
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Załącznik nr 14 – Sprawozdanie końcowe 
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