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1. OPIS OGÓLNY 

 Wykaz skrótów 

Program Program - oprogramowanie opracowane i dostarczone przez 

Wykonawcę do obsługi systemu gospodarki komunalnej w Gminie 

Miasta Radomia 

Baza Poszczególne tabele, mechanizmy bazodanowe i wszystkie dane 

przechowywane przez Program w bazie danych. 

Dane 

zewnętrzne 

Dane z systemów zewnętrznych importowane do Programu.  

GMR Gmina Miasta Radomia. 

OŚR Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 

w Radomiu. 

WT Wydział Teleinformatyczny Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Nieruchomość Konkretna działka lub adres, na którym są generowane odpady 

komunalne. Nieruchomość może się składać z wielu działek i wielu 

budynków. 

Płatnik Osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do uiszczania opłat za 

wywóz odpadów stałych z nieruchomości. Do jednej nieruchomości 

może być złożonych wiele deklaracji. Na jednej nieruchomości może 

być wielu płatników. Jeden płatnik może składać oddzielne 

deklaracje na różne nieruchomości. 

Właściciel Osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem nieruchomości. 

Jedna nieruchomość może mieć wielu właścicieli. Właściciel może, 

ale nie musi być płatnikiem. 

Firma 

wywozowa 

Firma realizująca wywóz odpadów stałych / nieczystości ciekłych 

odpadów komunalnych. Dotyczy firm mających podpisane umowy 

na obsługę sektorów jak i firm, które podpisały z płatnikami umowy 

indywidualne. 

RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - firma 

zajmująca się przetwarzaniem oraz zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych 

Sektor Obszar miasta/gminy określony stosowną Uchwałą Rady Miejskiej 

w Radomiu. Wywóz odpadów z terenu sektora realizuje jedna firma 

wywozowa. 
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WIOŚ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

JRWA Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków 

międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki  

Usterka Błąd w Programie utrudniający, ale nieblokujący działania 

dowolnego elementu Programu. 

Awaria Błąd w Programie uniemożliwiający działanie dowolnego elementu 

Programu. 
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2. PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Program ma spełniać obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności 
przepisy: 
 

1) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.). 

2) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 21). 
3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie 

wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 
nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630). 

4) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (t.j. Dz. U z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zmianami). 

5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 201 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z dnia 30 listopada 2001 r. Nr 137, poz. 1541 ze 
zmianami). 

6) Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z 2002r). 
7) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 

2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych.  

8) Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 460/2012 w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 609). 

9) Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 462/2012 w sprawie podziału Gminy 
Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki 
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 611). 

10)Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 466/2012 w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 
615). 

11)Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 465/2012 w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na 
terenie Gminy Miasta Radomia (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 
614). 

12) 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. z 2011 r., Nr 14, poz. 67). 
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3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie oprogramowania do obsługi 
systemu gospodarki komunalnej w Gminie Miasta Radomia, zwanego dalej 
w skrócie Programem.  

3.2. W ramach Zamówienia Wykonawca dokona importu dostarczonych przez 
Zamawiającego danych o ulicach, adresach, nieruchomościach, mieszkańcach, 
podmiotach i punktach gromadzenia odpadów do bazy Programu. Usuwanie 
błędów i niejednoznaczności w tworzonej bazie danych odbywać się będzie przez 
Wykonawcę przy udziale wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. 
Orientacyjne wielkości danych do importu dla Gminy Miasta Radomia to: ok. 930 
ulic, ok. 216 tys. mieszkańców, ok. 800 punktów gromadzenia odpadów (dotyczy 
altan śmietnikowych i gniazd segregacyjnych w zabudowie wielorodzinnej). 

3.3. Wykonawca zapewni współpracę Programu z oprogramowaniem FK 
Zamawiającego firmy BDF-Elin z Bełchatowa. 

3.4. Wykonawca razem z Programem dostarczy: 
3.4.1. serwer wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego działania 

Programu (system operacyjny i baza danych), 
3.4.2. czytniki kodów kreskowych,  
3.4.3. drukarkę nalepek,  
3.4.4. skanery do skanowania dokumentów w formacie A4.  
3.4.5. czytniki kodów kreskowych, drukarki nalepek, skanery do skanowania 

dokumentów muszą być kompatybilne z Programem.  
3.5. Wykonawca w ramach opieki autorskiej zapewni stały serwis Programu oraz 

jego aktualizację.  
3.5.1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi i administracji 

dostarczonego Programu. Zamawiający sfinansuje szkolenia w wysokości 
powyżej 70% wartości szkoleń ze środków publicznych. Szkolenia zostaną 
przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zawartym w SIWZ. 

3.5.2. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wykrytych usterek i awarii oraz 
do bezpłatnego dokonywania poprawek oprogramowania wynikających ze 
zmian przepisów prawa w okresie trwania umowy.  

3.5.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na użytkowanie oprogramowania 
Systemu bezterminowo, na 25 stanowiskach komputerowych w siedzibie 
Zamawiającego, dotyczy Programu.  

3.5.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na użytkowanie portalu 
ekstranetowego dla firm wywozowych i RIPOK bezterminowo, bez 
ograniczenia liczby stanowisk - min. 25 jednoczesnych połączeń. 
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4. OKREŚLENIE WYMAGAŃ DLA PROGRAMU 

4.1. Opis ogólny: 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 4.1.1. Dostawa i wdrożenie Programu do obsługi systemu gospodarki komunalnej 
w Gminie Miasta Radomia. Program ma umożliwiać zarządzanie gospodarką 
komunalną w zakresie zagadnień wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.), 
a w szczególności w zakresie: 

1. Zarządzania i monitoringu gospodarką odpadami komunalnymi. 
2. Ewidencji nieruchomości – potencjalne miejsca powstawania odpadów. 
3. Ewidencji podmiotów (zawierająca ewidencję właścicieli nieruchomości 

i ewidencję płatników). 
4. Ewidencji naliczonych opłat.  

5. Rejestru umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych od właścicieli/płatników nieruchomości. 

6. Monitorowania działań logistycznych operatorów. 
7. Monitorowania ilości i struktury odpadów. 

Ponadto program musi stwarzać przyjazne środowisko pracy dla użytkownika, tj. 
charakteryzować się przejrzystością, intuicyjnością, prostotą obsługi, ergonomią 
pracy, (dot. nawigacji, formatek ekranowych, słowników zawierających standardowe 
dane powtarzalne, itp.). 
4.1.2. Dostawa wraz z Programem 1 drukarki do drukowania nalepek z kodami 
kreskowymi. 
4.1.3. Dostawa wraz z Programem 2 skanerów do skanowania dokumentów 
w formacie A4.  
4.1.4. Dostawa wraz z Programem 20 czytników kodów kreskowych do obsługi 
dokumentów z kodami kreskowymi. 
4.1.5. Dostawa materiałów: 

a) 1000 sztuk nalepek o wielkości: minimum 85mm x 50mm odpornych na 
warunki atmosferyczne (np. foliowe termotransferowe), 

b) 1000 sztuk nalepek o wielkości: minimum 70mm x 35mm do oznaczania 
dokumentów – trwałość zapisu min. 2 lata, 

c) materiałów do drukarek umożliwiające wydruk 2000 sztuk dostarczonych 
nalepek z punktu: a) i b). 

4.1.6. Dostarczone drukarki, czytniki kodów kreskowych, skanery muszą 
współpracować z dostarczonym Programem. 
4.1.7. Stosowanie Słowników: 
a) Program ma w jak największym stopniu wykorzystywać słowniki – podczas 
wprowadzania i edycji danych - eliminując tym samym ręczne wprowadzanie 
powtarzających się danych. 

b) Słowniki mogą być edytowane tylko przez uprawnionych użytkowników.  
c) Program ma nie dopuszczać, aby pola słownikowe – w przypadku braku danych 

w słowniku – mogły zostać uzupełnione poza słownikiem.  
d) W przypadku braku danych w słowniku, najpierw należy uzupełnić słownik. 

a) Program musi umożliwiać definiowanie dowolnych raportów na podstawie 
informacji zgromadzonych w bazie danych Programu. 
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a) Program ma umożliwiać przechowywanie zmian danych bez możliwości ich 

modyfikacji i rejestrować wydawane dokumenty. Musi być możliwość 

odtworzenia stanu historycznego danych na wskazany dzień oraz dotarcia do 

rejestru wygenerowanych dokumentów. 

4.2. Użytkownicy 

4.2.1. Pracownicy GMR. 
4.2.2. Podmioty zewnętrzne korzystające z portalu ekstranetowego – przedsiębiorcy 

obierający odpady, RIPOK – bez instalacji programu w tych jednostkach 
ale z możliwością logowania do programu i wprowadzania określonych 
danych. 

4.3. Prezentacja danych 

4.3.1. Zamawiający wymaga, aby program prezentował dane – w zależności od 
potrzeb i uprawnień użytkownika - w postaci ogólnej (tabelarycznej) oraz 
w postaci szczegółowej (formatka Kartoteki). 

4.3.2. Posiadał możliwość przeglądania wszystkich informacji dotyczących 
konkretnej Kartoteki. 

4.3.3. Posiadał możliwość przechodzenia pomiędzy kartotekami (w tym: możliwość 
wywołania – z Kartoteki nieruchomości - Kartotek płatników przypisanych do 
tej nieruchomości). 

4.3.4. Posiadał funkcje: filtrowania, wyszukiwania, sortowania, grupowania danych 
według dowolnych pól. 

4.4. Wprowadzanie danych 

4.4.1. Wykonawca zdefiniuje docelową bazę danych wykonaną na podstawie 
importu danych z systemów źródłowych tj. dane meldunkowe, podatkowe, 
ewidencja nieruchomości. 

4.4.2. Program umożliwi zweryfikowanie danych wprowadzanych ręcznie do 
systemu przez użytkownika z zaimportowanymi danymi zewnętrznymi (np. 
dane z deklaracji muszą być weryfikowane z danymi geodezyjnymi i z danymi 
z ewidencji ludności, dane importowane z systemów zewnętrznych muszą być 
weryfikowane z informacjami zapisanymi w istniejącej bazie danych, itp.). 
Program ma zezwalać na akceptowanie przez użytkownika rozbieżności 
wprowadzanych danych z danymi zewnętrznymi. Po zatwierdzeniu 
rozbieżności system nie powinien o nich ponownie przypominać. 

4.4.3. Podczas wprowadzania danych z deklaracji Program ma także weryfikować 
pozostałe dane (np. poprawność adresów [nazwy ulic i miejscowości 
występujące w słowniku], poprawność numeru NIP, PESEL). 

4.4.4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niepoprawności danych Program 
ma powiadomić o tym użytkownika (np. komunikat na ekranie, podświetlenie 
pozycji na czerwono). 

4.4.5. Powinna istnieć możliwość powiązania z nieruchomością wielu płatników 
i wielu właścicieli. 

4.4.6. Program powinien posiadać obsługę podziału i łączenia nieruchomości 
(zamykanie Kartoteki nieruchomości, zachowanie jej historii, tworzenie nowej 
Kartoteki dla nowej nieruchomości). 
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4.4.7. Program umożliwi również składanie przez jednego płatnika oddzielnych 
deklaracji do różnych nieruchomości. 

4.4.8. Program powinien posiadać możliwość szybkiego wyszukanie kartoteki 
właściciela i płatnika po wszystkich unikalnych identyfikatorach (np. NIP, 
REGON, PESEL, kod kreskowy itp.) oraz nazwisku i adresie. 

4.4.9. Program ma umożliwiać: 
1. podpowiadanie danych ze słowników (nieruchomości, właścicieli 

nieruchomości, płatników) przy wprowadzaniu pierwszej deklaracji. 
2. podpowiadanie danych z poprzednich deklaracji przy składaniu kolejnych 

deklaracji. 

4.5. Obsługa dokumentów i raportów 

4.5.1. Generowanie dokumentów i raportów w postaci i formatach wymaganych 
przepisami prawa. 

4.5.2. Generowanie dokumentów i raportów w minimum jednym z formatów: doc, rtf, 
xls, csv. 

4.5.3. Sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie i grupowanie wyników raportów po 
dowolnych polach wchodzących w skład raportu. 

4.5.4. Sumowanie po dowolnych polach numerycznych raportu wg wymogów 
Użytkownika. 

4.5.5. Generowanie raportów tabelarycznych według dowolnych kryteriów 
użytkownika, tj. sortowanie, filtrowanie i grupowanie po dowolnych kolumnach 
/ wartościach. 

4.5.6. Obsługa dokumentów, w tym obsługa deklaracji składanych przez płatnika, 
generowanie informacji o opłatach, korekt informacji o opłatach, blankietów 
opłat, dokumentów związanych z postępowaniem podatkowym, dodawanie 
własnych szablonów dokumentów (np. wzory deklaracji, wzory decyzji, itp.), 
skanowanie dokumentów. 

4.5.7. Obsługa kodów kreskowych, czytników kodów i drukarek naklejek. 

4.6. Obsługa zmian i danych historycznych 

4.6.1. Obsługa historii zmian (wprowadzanie aktualnych danych nie może 
spowodować utraty dotychczasowych danych. Kolejno 
wprowadzone/edytowane dane mają być widoczne w systemie jako 
„historyczne” z informacją kto i kiedy wprowadził zmianę, np. zmiana nazwiska 
panieńskiego płatnika, zmiana adresu korespondencyjnego płatnika, zamiana 
powierzchni nieruchomości, zmiana ilości osób zamieszkujących na 
nieruchomości itp. 

4.6.2. Wszelkie zmiany w danych mają powodować zapis poprzednich wartości 
w historii. Zamawiający ma mieć możliwość – np. poprzez odpowiedni raport – 
uzyskać z poziomu Programu informacje o historii danej pozycji (np. historię 
zmian Kartoteki nieruchomości o wskazanym identyfikatorze bądź adresie, kto 
wprowadził zmiany). 

4.6.3. Program musi umożliwiać obsługę wprowadzanych zmian w 2 trybach: 
1. zmiana danych wynikająca ze stanu faktycznego. 
2. korekta – poprawa błędów operatora. 

4.6.4. przeglądając dane historyczne użytkownik musi posiadać informacje w jakim 
trybie zostały wprowadzone, z możliwością wyłączenia i włączenia 
wyświetlania korekt. 
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4.6.5. Umożliwiać pracę w kartotekach na aktualnych i poprzednich danych 
(przeglądanie historii). 

4.6.6. Użytkownik ma mieć możliwość - podczas bieżącej pracy w Programie – 
dodawać / edytować / usuwać pozycje w poszczególnych ewidencjach – 
według posiadających uprawnień. 

4.6.7. Program ma wykorzystywać – w miarę potrzeb – dane historyczne do analiz, 
raportów i przypomnień. 

4.7. Obsługa przypomnień 

4.7.1. Obsługa przypomnień według danych wprowadzonych przez operatorów 
w przypomnieniach (np. przypomnienie o końcu obowiązywania 
zaświadczenia). 

4.7.2. Zamawiający wymaga, aby przy definiowaniu przypomnienia użytkownik mógł 
ustawić datę, podać temat/opis przypomnienia oraz kogo dotyczą (wszystkich 
użytkowników, grupy użytkowników, wskazanego użytkownika). 

4.7.3. Przypomnienia powinny się wyświetlać użytkownikowi po zalogowaniu do 
Programu. 

5.  SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJI PROGRAMU 

Program ma zawierać wszystkie informacje konieczne do właściwej i pełnej obsługi 

gospodarki komunalnej w Gminie Miasta Radomia, w tym: 

1. Ewidencję nieruchomości. 

2. Ewidencja właścicieli nieruchomości. 

3. Ewidencję płatników. (Ewidencja właścicieli nieruchomości i płatników 

może zawierać się w jednej ewidencji podmiotów). 

4. Ewidencję dokumentów. 

5. Ewidencję firm wywozowych, RIPOK.  

6. Ewidencję naliczonych opłat.  

7. Ewidencję miejsc odbioru odpadów (adres nieruchomości nie musi być 

taki sam jak adres miejsca odbioru odpadów z nieruchomości) 

8. Ewidencję wywozów. 

9. Ewidencję indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz 

umów na odbiór nieczystości ciekłych. 

10. Rejestr działalności regulowanej. 

11. Sprawozdawczość. 

5.6. Ewidencja nieruchomości 

Ewidencja ma zawierać wszystkie informacje potrzebne do właściwej obsługi 

nieruchomości, w tym: 

1. Unikalny numer nieruchomości. 

2. Tworząc kartoteki dla grup nieruchomości należy uwzględnić: 

a. właściciel może posiadać kilka nieruchomości, 

b. nieruchomość może posiadać kilku współwłaścicieli. 

3. Adres nieruchomości (ulica, nr domu, nr lokalu, ilość lokali, kod pocztowy; 

dane ze słownika adresów). 
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4. Współrzędne xy (z SWDE układ 2000).  

5. Wszystkie działki, na której jest nieruchomość (obręb, arkusz, nr działek; dane 

ze słownika działek). 

6. Identyfikator obiektu według instrukcji G5. 

7. Informacje o właścicielach nieruchomości (powiązane z ewidencją właścicieli 

nieruchomości - osoby fizyczne lub firmy, rodzaj własności nieruchomości). 

8. Informacje o płatnikach (powiązane z ewidencją płatników - osoby fizyczne lub 

firmy). 

9. Dojazd do miejsca odbioru odpadów z nieruchomości (jest dojazd, brak 

dojazdu). 

10. Informacja o wyłączeniu z użytkowania nieruchomości (np. nieruchomość 

niezamieszkała lub została rozebrana). 

11. Rodzaj zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna). 

12. Informacje wynikające z deklaracji złożonych do nieruchomości: 

a. podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 

- właściciel nieruchomości 

- współwłaściciel 

- zarządca nieruchomości 

- użytkownik wieczysty 

- najemca 

- inny (program ma umożliwiać wpisanie innego rodzaju własności) 

b. czy nieruchomość jest zamieszkała,  

c. czy są na niej prowadzone działalności gospodarcze (dane 

poszczególnych działalności gospodarczych powiązane z Ewidencją 

działalności gospodarczej, 

d. czy odpady powstają sezonowo, 

e. funkcje i powierzchnia poszczególnych części nieruchomości 

(mieszkalna, gospodarcza, usługowa) 

f. czy odpady na nieruchomości są segregowane, 

g. ilość osób zameldowanych na nieruchomości, 

h. dane osób zameldowanych na nieruchomości (powiązane z Ewidencją 

ludności), 

i. ilość osób zadeklarowana jako zamieszkująca na nieruchomości, 

j. lista gospodarstw domowych znajdujących się na terenie nieruchomości 

oraz liczba osób znajdujących się w każdym gospodarstwie, 

k. adres miejsca odbioru odpadów z nieruchomości (sektor, ulica, nr 

domu, nr działki; dane ze słownika punktów adresowych), 

l. ilość i rodzaj pojemników w lokalizacji miejsca odbioru odpadów dla 

poszczególnych rodzajów odpadów, 

m. rodzaje odpadów odbieranych z nieruchomości, ( np. odpady mokre) 

n. powierzchnia użytkowa nieruchomości. 

13. Informacje do naliczenia opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości - definicja 

opłaty (słownik definicji opłat), ilość i jednostka miary za jaką będzie naliczana 

opłata w gminie w ramach danej definicji opłaty (np. ilość osób 
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zamieszkujących, ilość m3 zużytej wody, ilość gospodarstw domowych, 

powierzchnia nieruchomości w m2, system mieszany). 

14. Informacje o dodatkowym sposobie wywozu odpadów stałych z nieruchomości 

(umowy na taki wywóz) – w postaci tabelarycznej, zawierające informacje:  

5.6.1. imię nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości/płatnika, 

5.6.2. adres nieruchomości, 

5.6.3. nazwa podmiotu odbierającego odpady, 

5.6.4. rodzaj odebranych odpadów, 

15. Informacje o dodatkowym sposobie wywozu odpadów ciekłych 

z nieruchomości (umowy na taki wywóz) - w postaci tabelarycznej, 

zawierające informacje j.w. 

16. Zawieszenia zamieszkiwania osób zameldowanych wprowadzane na 

podstawie zaświadczeń – z odwzorowaniem na wysokość opłaty za wywóz 

odpadów. 

17. Zużycie wody na nieruchomości (odczyty: okres od-do, ilość m3, data 

odczytu). 

18.  Zbiorniki bezodpływowe, oczyszczalnie ścieków lub podłączenia do 

kanalizacji na terenie nieruchomości. 

19. Opróżnienia zbiorników na nieczystości ciekłe jeżeli brak podłączenia do 

kanalizacji (ilość m3, odpad, proces zagospodarowania, odbierający (z rejestru 

firm komunalnych), stacja zlewna (z rejestru przedsiębiorców), data usługi, 

data dokumentu, nr dokumentu) 

20. Dodatkowe odbiory odpadów rozbiórkowych (ilość, jednostka miary, rodzaj 

odpadu, proces zagospodarowania, odbierający (z rejestru przedsiębiorców), 

zakład zagospodarowania przyjmujący odpady, data usługi, data dokumentu, 

nr dokumentu). 

21. Uwagi do nieruchomości (data, treść uwagi, kto wprowadził) 

Z poziomu nieruchomości powinna również istnieć możliwość podglądu innych 

rejestrów i ewidencji powiązanych z daną nieruchomością (np. sektor obsługi, 

w którym znajduje się nieruchomość dla poszczególnych grup odpadów (ciekłe, 

stałe), firma wywozowa obsługująca daną grupę odpadów w danym sektorze, 

kalendarz obsługi nieruchomości dla danej grupy i rodzaju odpadów). 

5.7. Ewidencja właścicieli nieruchomości  

Jest to ewidencja osób fizycznych i prawnych, które mogą być: osobami 

zamieszkującymi na nieruchomościach, właścicielami nieruchomości (nie każdy 

właściciel musi być płatnikiem). Ewidencja ma zawierać wszystkie informacje 

potrzebne do właściwej obsługi podmiotów: 

1. Unikalny numer podmiotu  

2. Rodzaj (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna). 

3. Imię (pierwsze, drugie), nazwisko(nazwisko rodowe)/nazwa firmy/nazwa 

jednostki organizacyjnej (nazwa pełna, nazwa skrócona). 

4. PESEL  
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5. REGON  

6. NIP 

7. NIP UE 

8. KRS 

9. Telefon stacjonarny 

10. Telefon komórkowy 

11. Email 

12. Numer rejestrowy  

13. Data urodzenia 

14. Adresy/siedziba firmy (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, sektor, 

ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta). 

15. Adres do korespondencji (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, 

sektor, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta). 

16. Rodzaj prowadzonej działalności, symbole PKD/EKD jeżeli podmiotem jest 

firma. 

Ewidencja powinna umożliwiać: 
 

1. Słownikowanie często wykorzystywanych informacji w tym danych 
adresowych, typów podmiotów, itp. 

2. Nadawanie unikalnego numeru właściciela nieruchomości automatycznie 
przez system. 

3. Ostrzeganie o dublowaniu wpisu o takim samym numerze NIP lub PESEL 
z wyświetleniem informacji o już wpisanym właścicielu. 

4. Prowadzenie ewidencji dla wielu typów podmiotów. 
5. Wprowadzanie adresów dla danego podmiotu: zameldowania 

i korespondencyjny wraz z pełną historią zamian w obu adresach,  
6. Rejestrację historii kontaktów z podmiotami zwierająca minimum: 

a) użytkownik, 
b) data kontaktu, 
c) cel kontaktu, 
d) opis/sposób załatwienia problemu, itp. 

7. Podgląd nieruchomości powiązanych z właścicielem nieruchomości 
i informacji z nimi powiązanych. 

8. Podgląd dokumentów złożonych przez właściciela nieruchomości (deklaracje, 
zaświadczenia itd.). 

9. Podgląd do podpisanych indywidualnych umów na odbiór nieczystości 
ciekłych z nieruchomości.  

10. Podgląd do podpisanych indywidualnych umów na odbiór odpadów stałych 
z nieruchomości.  

5.8. Ewidencja płatników  

Ewidencja płatników powinna zapewniać odwzorowanie tych samych płatników 

w programie FK (Program finansowo-księgowy w Urzędzie Miejskim w Radomiu). 

Ewidencja ponadto ma zawierać wszystkie informacje potrzebne do właściwej 

obsługi płatników, w tym: 

1. Unikalny numer płatnika. 
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2. Numer kontrahenta w programie FK. Procedura współpracy z FK: 

a. Zamawiający umożliwi bezpośredni dostęp do tabeli Oracle systemu FK,  

b. Zamawiający udostępni użytkownika z prawami do odczytu (select) do 

tabeli z danymi kontrahentów systemu FK, 

c. Program powinien pozwalać dopisać nowego płatnika tylko poprzez 

pobranie informacji z tabeli kontrahentów systemu FK, 

d. Program będzie działał zgodnie z następującą zasadą: w przypadku braku 

kontrahenta w tabeli systemu FK, zostanie on dopisany w systemie FK, 

a następnie pobrany do Programu. 

3. Generowany przez Program, według zasady uzgodnionej z Zamawiającym, 

indywidualny numer konta bankowego (AIP) – używany w przypadku 

wykorzystania funkcjonalności płatności masowych. 

4. Powiązany z numerem płatnika numer kodu kreskowego. 

5. Rodzaj płatnika (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna). 

6. Imię, nazwisko / nazwa firmy wytwarzającej odpady. 

7. PESEL / REGON / NIP. 

8. Adres płatnika (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr 

domu, nr lokalu, kod pocztowy). 

9.  Rodzaj prowadzonej działalności, symbole PKD/EKD (jeżeli płatnikiem jest 

firma). 

10.  Ewidencja płatników powinna umożliwiać prezentowanie danych 

z pozostałych ewidencji powiązanych z płatnikiem w zakresie: 

a. nieruchomości, na której wytwarzane są odpady (powiązane z ewidencją 

nieruchomości), 

b. dane pobierane ze zbioru deklaracji/decyzji (np. rodzaj odpadów, ilość 

osób zamieszkujących nieruchomość, rodzaj pojemników, ilość 

pojemników, czy odpady są segregowane, odbiór odpadów 

rozbiórkowych, zużycie wody). 

11.  Dokładny adres nieruchomości, na której wytwarzane są odpady (powiązane 

z ewidencją nieruchomości). 

12. Przedmiot opłaty i jej dane ilościowo – wartościowe (np. osoby zamieszkujące, 

ilość, stawka za j. m., wartość – wysokość łączna opłaty). 

13. Okres, za który opłata jest należna (do przypisu) wg obecnych danych. 

14. Data deklaracji lub decyzji określającej, a także ewentualnie data do VAT 

(zarezerwować pole). 

15. Termin płatności naliczonej (przypisanej) opłaty. 

16. Numer deklaracji lub decyzji oraz numery bieżące (kolejne) dla dokonywanych 

przypisów (lub rachunków) w ustalonych okresach rozliczeniowych. 

17. Po wdrożeniu systemu automatycznego rozliczania wpłat bankowych 

w zakresie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

koniecznym jest ustalenie i posługiwanie się indywidualnym (dla każdego 

kontrahenta lub dla danej nieruchomości) numerem rachunku bankowego 

(w deklaracji, przypisach itd.) 
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18.  Pozostałe dane z deklaracji/decyzji (w tym: rodzaj własności, rodzaj odpadów, 

ilość osób zamieszkujących nieruchomość, rodzaj pojemników, ilość 

pojemników, czy odpady będą segregowane). Zamawiający zakłada 

możliwość złożenia przez jednego właściciela nieruchomości/płatnika 

jednej/wielu deklaracji do jednej/wielu nieruchomości. 

19. Informacje o dodatkowym sposobie wywozu odpadów stałych (firma 

wywożąca odpady, rodzaj umowy, data zawarcia, data rozwiązania umowy) – 

prezentowane z ewidencji nieruchomości. 

20. Informacje o dodatkowym sposobie wywozu odpadów ciekłych (firma 

wywożąca odpady, rodzaj umowy, data zawarcia, data rozwiązania umowy) – 

prezentowane z ewidencją nieruchomości. 

21. Dokumenty złożone przez płatnika (w tym: deklaracje, zaświadczeń itd.; 

powiązanie z ewidencją dokumentów). 

22. Podpisane indywidualne umowy na odbiór nieczystości płynnych - powiązanie 

z ewidencją umów. 

23. Podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów stałych - powiązanie 

z ewidencją umów. 

5.9. Ewidencja dokumentów  

Ewidencja ma zawierać wszystkie informacje potrzebne do pełnej obsługi 

dokumentów, w tym: 

1. Data dokumentu. 

2. Numer kodu kreskowego. 

3. Temat / tytuł. 

4. Opis zawartości dokumentu. 

5. Stan dokumentu (w edycji, zatwierdzony itp., dane ze słownika). 

6. Rodzaj dokumentu (deklaracja, skarga itd.; dane ze słownika). 

7. Program ma umożliwiać wprowadzanie informacji zawartych w deklaracji. 

8. Składający dokument (powiązanie z Ewidencją właścicieli/płatników). 

9. Kogo dotyczy dokument (powiązanie z Ewidencją właścicieli/płatników). 

10. Nieruchomość, której dotyczy (powiązanie z Ewidencją nieruchomości). 

11. Link do skanu dokumentu. 

12. Link do pliku dokumentu.  

13. Informacje konieczne do obsługi deklaracji (jeżeli dokument jest deklaracją), 

w tym: dane płatnika, dane nieruchomości, liczba mieszkańców, ilość i rodzaj 

pojemników, wyliczenie opłaty, lista załączników, skany załączników itp.).  

Skany i pliki dokumentów mogą być przechowywane w bazie lub na dysku serwera. 

Sposób przechowywania dokumentów ma zabezpieczać je przed 

dostępem/modyfikacją poza Programem. 

5.10. Ewidencja firm wywozowych 

Ewidencja ma zawierać wszystkie informacje potrzebne do właściwej obsługi firm, 

w tym: 

1. Identyfikator firmy. 
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2. NIP / REGON. 

3. Nazwa firmy. 

4. Adres firmy (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, 

nr lokalu, kod pocztowy; słowniki). 

5. Właściciele (imię, nazwisko). 

6. Rodzaj prowadzonej działalności, symbole PKD. 

7. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (dane ze słownika). 

8. Podlega działalności regulowanej (tak / nie). 

9. Miejsce prowadzenia działalności (kraj, województwo, powiat, gmina, 

miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy; słowniki). 

10. Obsługiwany sektor (dane ze słownika). 

11. Obsługiwane nieruchomości (powiązanie poprzez sektor). 

12. Obsługiwani Płatnicy (powiązanie poprzez sektor i nieruchomość). 

13. Linki do sprawozdań elektronicznych składanych na portalu ekstranetowym. 

14. Linki do skanów dokumentów składanymi w postaci papierowej. 

5.11. Ewidencja naliczonych opłat 

5.6.1. Musi istnieć możliwość automatycznego zbiorczego naliczania opłat. 

5.6.2. Musi również istnieć możliwość ręcznego naliczania opłat zarówno dla 

danej nieruchomości/płatnika lub dla wybranego zakresu 

nieruchomości/płatników oraz przesłanie do systemu FK. 

5.6.3. Program musi umożliwiać przekazanie naliczonych opłat na podstawie 

złożonych deklaracji, do programu FK Zamawiającego, w ustalonym 

z Zamawiającym formacie. 

5.6.4. Przekazywana do programu FK informacja musi zawierać minimum: 

a. identyfikator płatnika zgodny z FK, 

b. dane płatnika (nazwisko, imię, adres, NIP, PESEL, PKD, itp.), 

c.  tytuł należności, 

d. należność/korekta należności, 

e. okres należności, 

f. kwota należności. 

5.6.5. Ponowne uruchomienie procesu automatycznego tworzenia opłat nie 

powinno wpływać na opłaty naliczone – powinna zostać utworzona historia 

naliczonych i przekazanych do systemu FK opłat. 

5.6.6. Program musi umożliwiać wydruk formularza opłaty z kodem kreskowym 

za odpady dla danego płatnika/nieruchomości. 

5.6.7. Musi istnieć możliwość generowania opłat na podstawie ilości osób 

zadeklarowanych na nieruchomości lub ilości zużycia wody na 

nieruchomości lub od powierzchni nieruchomości lub ilości pojemników lub 

w tzw. cyklu mieszanym. 

5.6.8. Program powinien umożliwiać naliczenie opłat za dowolny okres.  

5.6.9. Musi istnieć możliwość wystawiania dokumentów zmieniających naliczone 

opłaty. 
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5.12. Ewidencja urządzeń sanitarnych 

Ewidencja ma zawierać wszystkie informacje potrzebne do właściwej obsługi 

zbiorników, w tym: 

1. Unikalny numer zbiornika/oczyszczalni. 

2. Rodzaj (zbiornik / oczyszczalnia). 

3. Właściciel (powiązanie z Ewidencją właścicieli). 

4. Płatnik (powiązanie z Ewidencją płatników). 

5. Nieruchomość (powiązanie z Ewidencją nieruchomości). 

6. Pojemność zbiornika. 

5.13. Ewidencja miejsc odbioru odpadów  

Ewidencja ma zawierać wszystkie informacje potrzebne do właściwej obsługi miejsc 

odbioru odpadów, w tym: 

1. Adres miejsca odbioru odpadów (miejscowość, ulica, nr domu ewentualnie 

numer działki) 

2. Ilość poszczególnych typów pojemników przeznaczonych do gromadzenia 

poszczególnych rodzajów odpadów. 

3. Ewidencja pojemników znajdujących się w punkcie odbioru z możliwością 

rejestrowania oznaczonych kodami kreskowymi pojemników. 

4. Nieruchomości, na których gromadzone są nieczystości w danym miejscu 

(jedno miejsce odbioru odpadów może być przypisane do wielu 

nieruchomości). 

5. Program ma podpowiadać adres nieruchomości przy wprowadzaniu danych. 

5.14. Ewidencja wywozów 

Ewidencja ma zawierać wszystkie informacje potrzebne do właściwej obsługi 

wywozów, w tym: 

1. Możliwość wprowadzania lub importu z pliku elektronicznego otrzymanego 

z portalu ekstranetowego od przedsiębiorców, kalendarza wywozu tzw. 

Trasówek do obsługi ulic/miejscowości/obszarów/sektorów. 

2. Możliwość wprowadzania tzw. Trasówek otrzymanych od przedsiębiorców, 

z podziałem na cykle obsługi wywozu inne dla różnego rodzaju odpadu. 

3. Możliwość zapisu trasówki do pliku PDF lub Excel. 

4. Możliwość rejestracji ilości odebranych pojemników/worków przez firmy 

wywozowe z podziałem na: nieruchomości, selektywny/nieselektywny rodzaj 

odpadów. 

5. Możliwość anulowania/zatwierdzenia otrzymanego harmonogramu wywozu.  

6. Możliwość rejestracji zleceń jednorazowych na dodatkowy odbiór odpadów np. 

porozbiórkowych.  

7. Program musi umożliwiać rejestrowanie zleceń jednorazowych / dodatkowych 

na oddzielnej liście. 

8. Program powinien umożliwiać ewidencję ilości odpadów dostarczonych do 

RIPOK w ramach danej trasówki – przedsiębiorca, nr samochodu, waga 
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odpadów, ilość pojemników opróżnionych wraz z pełną identyfikacją do 

poziomu nieruchomości w oparciu o kod kreskowy, w przypadku stwierdzenia 

odpadów mieszanych w pojemniku na odpady selektywne – dane przesyłane 

za pomocą portalu ekstranetowego.  

9. Musi być możliwość podglądu archiwum wywozów z poprzednich lat. 

Archiwum powinno być dostępne  ale z wyraźnym oddzieleniem danych 

archiwalnych od danych z bieżącego roku. 

5.15. Obszar kontroli zagospodarowania odpadów 

5.10.1. Monitoring zagospodarowania odpadów zebranych z terenu gminy 

i skierowanych do miejsca zagospodarowania. 

5.10.2. Analiza i kontrola rodzajów i ilości odpadów dostarczonych 

z poszczególnych trasówek/zleceń. 

5.10.3. Umożliwienie poprzez portal ekstranetowy wprowadzania przez RIPOK 

informacji dotyczących zagospodarowania odpadów dostarczonych 

z terenu gminy, w tym:  

5.10.4. Rodzajów i ilości odpadów dostarczonych do RIPOK w poszczególnych 

okresach, 

5.10.5. Rodzajów i ilości odpadów skierowanych do poszczególnych procesów 

odzysku bądź unieszkodliwiania na instalacjach RIPOK, 

5.10.6. Poziomach odzysku odpadów w procesach odzysku na instalacjach 

RIPOK, 

5.10.7. Monitoring realizacji zadań przez firmy realizujące usługi w zakresie 

wywozu odpadów poprzez elektroniczną wymianę danych np. wywozów 

planowanych i zrealizowanych (trasówki). 

5.16. Ewidencja indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych 

i nieczystości ciekłych  

Ewidencja ma zawierać wszystkie informacje potrzebne do właściwej obsługi 

indywidualnych umów, w tym: 

1. Numer umowy. 

2. Nazwa firmy wywozowej (powiązanie z rejestrem Firm wywozowych). 

3. Data zawarcia umowy. 

4. Data rozpoczęcia umowy. 

5. Data rozwiązania umowy. 

6. Opis. 

7. Właściciel/Płatnik. 

8. Nieruchomość. 

9. Działalność gospodarcza jeżeli umowa dotyczy odbioru odpadów 

wytwarzanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 

10. Miejsce odbierania odpadów komunalnych ( adres, nazwa firmy / imię, 

nazwisko) 

11. Zbiornik bezodpływowy jeżeli umowa dotyczy odbioru nieczystości 

płynnych. 
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12. Rodzaj odbieranego odpadu 

13. Jednostka miary 

14. Typy i ilość odbieranych pojemników 

15. Kalendarz obsługi 

5.17. Słowniki 

5.12.1. Program ma wykorzystywać słowniki – podczas wprowadzania 

i edycji danych – znacznie przyśpieszając ręczne wprowadzanie 

informacji oraz ułatwiając filtrowanie danych. 

5.12.2. Słowniki mogą być edytowane tylko przez uprawnionych 

użytkowników.  

5.12.3. Zamawiający nie dopuszcza, aby pola słownikowe – 

w przypadku braku danych w słowniku – mogły być uzupełnione poza 

słownikiem. 

5.12.4. W przypadku braku danych w słowniku, to najpierw należy 

uzupełnić słownik. 

5.12.5. Wykonawca ma zdefiniować słowniki danych i załadować je 

danymi uzgodnionymi z Zamawiającym. 

5.12.6. Lista wymaganych słowników: 

Słownik Opis 

Ulice Lista z nazwami ulic Radomia (nazwy skrócone i pełne 

zgodnie z Uchwałą Nr 404/2012 Rady Miejskiej 

w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie 

nazewnictwa obiektów (ulic i placów) na terenie miasta 

Radomia. 

Sektory Lista sektorów (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 

w Radomiu nr 462/2012 w sprawie podziału Gminy Miasta 

Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi 

gospodarki odpadami komunalnymi). 

Działki Lista obrębów, arkuszy mapy, numerów działek (z SWDE). 

Grupy odpadów Rodzaj odpadów (stałe, płynne). 

Rodzaje 

pojemników 

Lista rodzajów pojemników (110 l, 120 l, 240 l itd.) 

Rodzaje 

dokumentów   

Lista rodzajów dokumentów (deklaracja, zaświadczenie 

z pracy, zaświadczenie z uczelni, zgłoszenie o pobycie 

czasowym za granicą itp.). 

Rodzaje urządzeń 

sanitarnych 

(zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie 

ścieków, kanalizacja). 

Rodzaje odpadów 

komunalnych 

Lista zgodna z katalogiem odpadów komunalnych 

określonym w rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 27.04.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U 

z 08.10.2001r, Nr 112, poz. 1206). 
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Rodzaje 

własności 

(właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty itp.) 

Rodzaje 

zabudowy 

(jednorodzinna, wielorodzinna) 

Rodzaje 

podmiotów 

(osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna) 

Dostęp do 

nieruchomości 

(bez utrudnień, z utrudnieniami, bez możliwości 

zorganizowania miejsca na odpady, itp.) 

Słowniki 

systemowe, 

administracyjne 

Słowniki wynikające z konfiguracji Programu (w tym: stany 

/ rodzaje dokumentów). 

Słownik PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

5.18. Wymogi pozostałe 

5.13.1. Dane w bazie muszą być zapisane w rozbiciu na elementy składowe 

(np. adres ma być zapisany w polach kraj, województwo, miasto, gmina, 

ulica, numer, lokal; działka w polach obręb, arkusz, numer działki). 

5.13.2. Program ma (przy wprowadzaniu i wyszukiwaniu danych) 

wykorzystywać zdefiniowane słowniki. 

5.13.3. Dane w Bazie mają być zapisane w sposób jawny, bez stosowania 

zamkniętych typów danych. 

5.13.4. Zamawiający wskazał potrzebne ewidencje logiczne. Fizyczne 

odwzorowanie w bazie danych ma uniemożliwiać powielanie się tych 

samych danych. 

5.13.5. Zamawiający wskazał minimalny zakres informacji dla wymienionych 

ewidencji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub rozbudowy 

podanego zakresu informacji, jeżeli w trakcie wdrożenia okaże się to 

niezbędne dla realizacji potrzeb Zamawiającego. 

6. WYPEŁNIANIE EWIDENCJI 

6.1. Wymagania ogólne  

6.1.1. Wykonawca ma porównać i scalić informacje pochodzące z systemów 

zewnętrznych Zamawiającego. 

6.1.2. Program ma uwzględnić fakt, że dane zewnętrzne mogą wymagać 

konwersji, aby można je było wykorzystać do wypełnienia ewidencji (np. 

adresy z ewidencji ludności nie będą się pokrywały w pełni z adresami 

słownikowymi i lub adresami z systemu EGB). Wykonawca ma opracować 

– jeżeli zajdzie taka potrzeba – potrzebne mechanizmy konwersji. 

6.1.3. Mechanizmy konwersji mają także funkcjonować podczas weryfikacji 

danych importowanych w celu aktualizacji danych w bazie – z danymi 

systemów zewnętrznych (ewidencja ludności, podatki) podczas bieżącej 

pracy systemu. 
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6.1.4. System ma po pierwszym wypełnieniu ewidencji opracować raport 

niezgodności (dot. danych, których nie udało się scalić). 

6.1.5. Każda nieruchomość ma mieć nadany własny unikalny identyfikator 

nieruchomości będący numerem Kartoteki danej nieruchomości. 

6.1.6. Zamawiający przewiduje tworzenie jednej kartoteki dla kilku 

nieruchomości tego samego właściciela/płatnika. Funkcjonalność dotyczy 

obsługi zarządców zbiorowych (spółdzielnie, wspólnoty itp.). 

6.1.7. Numer Kartoteki nieruchomości ma mieć postać „SYMBOL-XXXXXX”, 

gdzie SYMBOL to symbol właściwy dla kartoteki nieruchomości, XXXXXX 

to unikalny numer Kartoteki nieruchomości (z zerami wiodącymi). 

6.2. Ewidencja podmiotów  

Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę (na podstawie danych 

zewnętrznych) ewidencji podmiotów w poniższym zakresie: 

1. Unikalny numer podmiotu. 

2. Rodzaj (osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna). 

3. Imię i nazwisko / nazwa firmy 

4. PESEL 

5. NIP 

6. REGON 

7. KRS 

8. Telefony 

9. Email 

10. Numer rejestrowy 

11. Adres podmiotu (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy; 

słownik) 

12. Adres korespondencyjny(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod 

pocztowy; słownik) 

Ewidencja podmiotów ma – po wypełnieniu przez Wykonawcę – zawierać wszystkie 

osoby fizyczne i prawne , które potencjalnie mogą być: 

a. osobami zamieszkującymi na nieruchomościach,  

b. właścicielami nieruchomości, 

c. płatnikami, 

d.  podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na nieruchomości. 

Zamawiający zastrzega sobie że niektóre z powyższych danych nie będą 

wprowadzane na etapie uruchomienia programu.  

6.3. Ewidencja nieruchomości  

6.3.1. Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę (na podstawie 

danych zewnętrznych) ewidencji nieruchomości w poniższym zakresie: 

1. Unikalny numer nieruchomości. 

2. Adresy nieruchomości (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy). 

3. Składniki nieruchomości (rodzaj przeznaczenia poszczególnych składników 

oraz ich powierzchnia). 
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4. Działki, na której jest nieruchomość (obręb, arkusz, nr działki). 

5. Czy nieruchomość jest zamieszkała. 

6. Osoby zameldowane na nieruchomości (powiązanie z ewidencją podmiotów). 

7. Rodzaj zabudowy (budynek jednorodzinny czy wielorodzinny). 

8. Działalności gospodarcze prowadzone na nieruchomości (powiązanie 

z ewidencją podmiotów) . 

9. Czy nieruchomość jest terenem zamkniętym. 

10. Sektor. 

11. Firma obsługująca wywóz odpadów (powiązanie z ewidencją firm 

wywozowych). 

6.3.2. Przy wypełnieniu ewidencji nieruchomości Wykonawca ma uwzględnić 

poniższe założenia: 

1. Ewidencja nieruchomości ma – po wypełnieniu przez Wykonawcę – zawierać 

wszystkie nieruchomości, które potencjalnie mogą być miejscem 

wytwarzania dowolnych odpadów. 

2. Należy powiązać ewidencję nieruchomości z ewidencjami: 

a. właścicieli  

b. osób zameldowanych  

c. działalności gospodarczych  

3. Do Ewidencji nieruchomości nie należy importować nieruchomości, które na 

pewno nie są miejscem powstawania odpadów (w tym: drogi komunikacyjne, 

lasy, tereny rolne, łąki, akweny wodne). 

Zamawiający zastrzega sobie, że niektóre z powyższych danych nie będą 

wprowadzane w na etapie uruchomienia programu.  

6.4. Weryfikacja danych z deklaracji 

6.4.1. Program powinien udostępniać mechanizmy umożliwiające porównanie 

danych wprowadzanych ręcznie z deklaracji z danymi zewnętrznymi. 

6.4.2. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi z deklaracji 

z danymi zewnętrznymi, użytkownik ma mieć możliwość pozostawienia 

danych w statusie do wyjaśnienia/weryfikacji. 

6.4.3. Do czasu wyjaśnienia przez użytkownika rozbieżności danych z deklaracji 

z Danymi zewnętrznymi, dany wpis ma mieć status typu „w weryfikacji”. 

6.4.4. Program powinien umożliwić wygenerowanie raportów z wpisami ze 

statusem typu „w weryfikacji” (z możliwością wydruku). 

6.4.5. Dla odpadów stałych Program ma również umożliwić wygenerowanie 

m. in. następujących raportów (z możliwością wydruku): 

 

Opis Uwagi 

nieruchomości zamieszkałe  z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości, zamieszkała i prowadzona 

jest działalność 

 z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 
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nieruchomości na których prowadzona 

jest działalność gospodarcza 

 z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości na których odpady 

komunalne powstają sezonowo 

 z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

liczby osób zamieszkujących 

nieruchomość 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

liczby nieruchomości o utrudnionym 

dojeździe 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości bez możliwości 

zorganizowania miejsca na odpady 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

rodzaj i liczba pojemników z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości z których złożono 

deklarację 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości z których nie złożono 

deklaracji 

z podziałem na sektory, dzielnice, ulice, 

rodzaj zabudowy 

nieruchomości dla których wydano 

decyzję z urzędu 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości które posiadają umowy na 

odbiór odpadów komunalnych 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

deklaracje zweryfikowane w oznaczonym przedziale czasowym 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości z których złożono 

zaświadczenia 

w oznaczonym przedziale czasowym 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości na których odpady nie są 

segregowane 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości z podziałem na sektory  

ilości odebranych worków z odpadami 

segregowanymi przypadających na 

nieruchomość + podział na rodzaje 

odpadów 

w oznaczonym przedziale czasowym 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

ilości odebranych worków z odpadami 

segregowanymi przypadających na każdy 

sektor + podział na rodzaje odpadów 

w oznaczonym przedziale czasowym 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

ilości zgłoszeń odpadów rozbiórkowych z podziałem na sektory, ulice 

Zestawienie wg rodzaju decyzji– za 

dowolny okres 

dla całości płatników, konkretnego 

płatnika, każdej nieruchomości, 

konkretnego sektora, ulicy 
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Dla odpadów stałych Program ma generować przypomnienia: 

Lp. Opis Uwagi 

1. O wygaśnięciu zaświadczenia możliwość ustawienia 

terminu przypomnienia 

 

7. WERYFIKACJA DANYCH Z DEKLARACJI NA PODSTAWIE ILOŚCI 

ZUŻYTEJ WODY 

7.1. Program ma zapewnić kontrolę zużycia wody wg poniższych wytycznych: 
Program ma zliczać średnią zużycia wody dla każdego płatnika oddzielnie 
na podstawie importu zużycia wody otrzymanego z Wodociągów Miejskich 
w Radomiu Sp. z o.o. 

7.1.2. Po każdym imporcie danych zawierających zużycie wody, Program ma 
sprawdzić, czy bieżące zużycie nie przekracza progu procentowego 
określonego przez parametr w Programie. 

7.1.3. Program powinien umożliwić wygenerowanie raportów z informacją 
o przekroczonych progach zużycia wody dla nieruchomości/płatnika 
(z możliwością wydruku). 

7.1.4. Przy wprowadzaniu pierwszej deklaracji dla danej nieruchomości / 
płatnika, Program ma przeliczyć ilość zadeklarowanych mieszkańców 
x średnie zużycie wody na osobę w mieście (parametr w systemie) 
i porównać ze zużyciem wody z pliku importu. W przypadku przekroczenia 
progu, Program ma sygnalizować przekroczenie średniego zużycia wody. 

7.1.5. Dla nieczystości ciekłych Program ma umożliwić wygenerowanie m. in. 
następujących raportów (z możliwością wydruku): 

 

Opis Uwagi 

nieruchomości z których nie było 

wywozu dla nieczystości płynnych 

odpady płynne z możliwością podziału 

na zbiorniki bezodpływowe 

i przydomowe oczyszczalnie 

w oznaczonym przedziale czasowym 

dodatkowo z podziałem na sektory,  

ulice, rodzaj zabudowy 

nieruchomości które posiadają zbiorniki 

bezodpływowe 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości które posiadają 

przydomowe oczyszczalnie ścieków 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

częstotliwości  i kalendarze wywozu 

nieczystości ciekłych 

W określonym przedziale czasu, 

z możliwością podziału na sektory, 

ulice, rodzaj zabudowy 

nieruchomości, które nie mają umowy 

na odbiór nieczystości ciekłych 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości, które są podłączone do 

kanalizacji sanitarnej 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 
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8. OBSŁUGA INDYWIDUALNYCH UMÓW NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH I ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Głównym zadaniem Programu w tym zakresie będzie weryfikowanie i nadzorowanie 

obowiązku zawierania indywidualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych 

i odpadów komunalnych. 

Dla indywidualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych 

Program ma umożliwić wygenerowanie m. in. następujących raportów (z możliwością 

wydruku): 

Opis Uwagi 

nieruchomości z podpisaną niezależną 

umową na odbiór odpadów komunalnych 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

nieruchomości z podpisaną niezależną 

umową na odbiór nieczystości ciekłych 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

Adres nieruchomości z której odbierane są 

odpady komunalne. 

z podziałem na sektory, ulice, rodzaj 

zabudowy 

9. OBSŁUGA SPRAWOZDAWCZOŚCI 

9.1. Program ma umożliwiać obsługę sprawozdawczości wymaganej prawem, 

w tym: 

9.1.1. Składanie sprawozdań przez firmy wywozowe. 

9.1.2. Program ma automatycznie generować roczne sprawozdania poprzez 

sumowanie sprawozdań kwartalnych składanych przez firmy wywozowe 

(przy jednoczesnym zachowaniu danych z tych sprawozdań). 

9.1.3. Program ma automatycznie generować sprawozdania dla WIOŚ 

i Marszałka Województwa zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów. 

9.1.4. Zawartość tych sprawozdań ma być wypełniana automatycznie na 

podstawie kwartalnych sprawozdań składanych w portalu ekstranetowym. 

9.2. Format sprawozdań: pdf, xls, rtf, csv. 

9.3. Zakres i format w/w sprawozdań jest określony: 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie 

wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

w przypadku gdy brak jest umowy, a 

częstotliwość wywozu z przydomowej 

oczyszczalni będzie przekraczać 

zadany okres (np. 2 lata) 

--- 

nieruchomości, które mają 

przekroczone progi średniego zużycia 

wody 

--- 
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10. OBSŁUGA WYMIANY DANYCH Z FIRMAMI ZEWNĘTRZNYMI 

10.1. Portal dla firm zewnętrznych 

10.1.1. Wykonawca ma opracować portal realizujący funkcjonalność opisaną 

w bieżącym rozdziale. 

10.1.2. Zamawiający planuje udostępnić portal: 

1. Firmom realizującym wywóz odpadów na terenie Gminy Miasta 

Radomia obsługującym poszczególne sektory. 

2. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

w pełnym zakresie funkcjonalnym opisanym w niniejszym rozdziale. 

10.2. Wymogi teleinformatyczne 

10.2.1. Każdy użytkownik portalu ma mieć swój unikalny login i hasło. 

10.2.2. Portal ekstranetowy powinien być obsługiwany przez ogólnodostępne 

przeglądarki internetowe (np. IE, Chrome, Firefox). 

10.2.3. Portal ma zapewniać dostęp do wybranych informacji w zależności od 

posiadanych przez użytkownika uprawnień. 

10.3. Edycja danych 

10.3.1.  Dla firm, które obsługują wywóz odpadów na terenie miasta, 

Wykonawca ma zdefiniować możliwość wprowadzania danych 

w poniższym zakresie (dla poszczególnych płatników/nieruchomości): 

1. Rodzaj i ilość wydanych/odebranych worków. 

2. Ilości i typy pojemników. 

3. Czy odpady są segregowane. 

4. Ww. informacje mają być zapisywane do kartoteki danej nieruchomości. 

Portal ma umożliwiać wprowadzanie firmom, które obsługują wywóz 

odpadów na terenie miasta, poniższe informacje zbiorcze: 

a. Nieruchomości, na których pojawiły się nowe (nieoznakowane) 

pojemniki na śmieci. 

b. Nieruchomości które zostały zlikwidowane. 

c. Ilości uszkodzonych identyfikatorów znajdujących się na 

pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na odpady komunalne. 

d. Ilości wydanych naklejek z kodami kreskowymi przeznaczonych na 

worki z odpadami segregowanymi. 

e. Przekazywanie do Programu harmonogramu wywozów.  

f. Generowanie raportów z harmonogramów wywozów (np. pokaż listę 

nieruchomości ujętą w harmonogramie na dany okres). 

6. Portal umożliwia wprowadzanie, aktualizowanie i korygowanie danych oraz 

tworzy historię zapisów.  

7. Portal ma umożliwiać dwustronne przekazywanie informacji dotyczące 

zgłoszeń reklamacyjnych. 
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8. Firma ma mieć możliwość wprowadzania lub uzupełniania informacji na 

bieżąco lub okresowo (np. miesięcznie, kwartalnie). 

9. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów komunalnych ma mieć 

możliwość wprowadzania danych w poniższym zakresie: 

a. rodzaj i ilość odebranych odpadów od poszczególnych firm 

wywozowych odpadów komunalnych, 

b. czy odpady są segregowane – uwagi, 

c. wprowadzenie informacji w przypadku pojawienie się odpadów 

zmieszanych w pojemniku oznaczonym jako odpady selektywne,  

d. wprowadzania informacji dotyczących uzyskania poziomów odzysku 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. 

10. Program ma umożliwić wskazanie Kartotek płatnika, które nie zostały 

uzupełnione w wyznaczonym terminie. 

11. Portal ma zapewnić obsługę danych bieżących i podgląd danych 

historycznych z informacją kto i kiedy dokonał aktualizacji. 

10.4. Obsługa sprawozdań i raportów 

10.4.1. Portal ma udostępniać użytkownikom firm wywozowych narzędzia do 

wprowadzania danych dotyczących ustawowych kwartalnych sprawozdań 

zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, 

odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630). 

10.4.2. Portal ma także udostępniać użytkownikom firm wywozowych narzędzia 

do wprowadzania okresowych raportów zawierających poniższe 

informacje: 

1. Masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych 

oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji do 

której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości: 

zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

2. Masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

3. Przekazanych do składowania na składowisku. 

4. Nie przekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie 

ich zagospodarowania. 

5. Liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 

komunalne. 

6. Właścicielach nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie 

z art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

7. Ilości odebranych worków i opróżnionych pojemników z odpadami 

segregowanymi wraz ze wskazaniem, z której nieruchomości odpady te 

zostały odebrane. 
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8. Każdym przypadku pojawienia się na terenie obsługiwanych 

nieruchomości, nowych, nieoznakowanych pojemników na odpady. 

9. Informacje o ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie 

z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

10. O każdej odmówionej realizacji odbioru odpadów. 

11. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 

10.4.3. Portal powinien umożliwiać potwierdzanie wyżej wymienionych 

informacji stosownymi dokumentami (karta przekazania odpadów, karta 

ewidencji odpadów) przekazywanymi w formie załączników (skany 

dokumentów, PDF-y). 

10.4.4. Zamawiający zakłada poniższą procedurę generowania sprawozdań 

i raportów: 

1. Użytkownik firmy wywozowej wprowadza dane wymagane do wygenerowania 

sprawozdania / raportu. 

2. Po wprowadzeniu wszystkich w/w danych użytkownik firmy akceptuje 

wszystkie powyższe dane do sprawozdania / raportu. 

3. Użytkownik firmy wywozowej może wygenerować i wydrukować sprawozdanie 

/ raport w celu podpisania i przekazania. 

4. Użytkownik może zapisać wygenerowane sprawozdanie w pliku (format XLS 

i PDF). 

5. Po sprawdzeniu raportu użytkownik zatwierdza raport. 

6. Po zatwierdzeniu, edycja danych wprowadzonych do sprawozdania / raportu 

jest zablokowana. 

7. W przypadku odrzucenia/występowania błędu sprawozdania / raportu, 

użytkownik firmy wywozowej musi poprawić dane, po czym ponownie je 

akceptować. 

8. Użytkownik Firmy ma mieć możliwość podpięcia do sprawozdania / raportu 

załączników (w tym: skany, PDF, DOC/XLS/OpenDocument). 

10.4.5. Zawartość sprawozdań ma umożliwiać generowania przez 

Zamawiającego sprawozdań dla WIOŚ i Marszałka Województwa zgodnie 

ze wzorami określonymi w rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

10.5. Wymogi pozostałe 

10.5.1. Wszystkie dane wprowadzane przez użytkowników mają być 

przechowywane w Bazie danych. 

10.5.2. Zamawiający dopuszcza przechowywanie załączników w plikach na 

dysku serwera w przeznaczonym do tego celu katalogu/katalogach 

zabezpieczonych uprawnieniami. 
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10.5.3. Wygenerowane sprawozdania / raporty mają być przechowywane na 

serwerze. 

11. OBSŁUGA DOKUMENTÓW 

11.1. Wymagania ogólne 

11.1.1. Program ma generować dokumenty, raporty i sprawozdania, w tym: 

deklaracje, informacje o opłatach, wezwania, decyzje, itp. 

11.1.2. Program powinien umożliwić użytkownikowi bezpośredni wydruk 

wygenerowanego raportu, dokumentu na drukarkę lup przekazać do 

edycji, co będzie oznaczone przez Program odpowiednim statusem. 

11.1.3. Dokument powinien mieć status np. w edycji, zatwierdzony, itp. 

11.1.4. Program powinien umożliwiać grupowe zatwierdzanie dokumentów, 

11.1.5. Edycja dokumentów ma być realizowana za pomocą ogólnodostępnych 

programów biurowych (MS Office, Open Office, itp.). 

11.1.6. Podczas tworzenia dokumentu (pierwszego otwarcia do edycji), 

Program powinien wypełnić wybrane pola dokumentu odpowiednimi 

informacjami z Bazy (np. dane adresowe płatnika, do którego adresowane 

jest pismo, numer dokumentu). 

11.1.7. Program ma generować w/w dokumenty dla pojedynczych pozycji (np. 

płatnika, właściciela, nieruchomości, itp.) lub dla wskazanego przez 

użytkownika zakresu pozycji (tzw. wydruk seryjny). 

11.1.8. Program powinien umożliwiać podłączenie skanu dokumentu do historii 

dokumentu. 

11.1.9. Dokumenty należy powiązać z ewidencją nieruchomości 

i płatników/właścicieli. 

11.2. Numeracja dokumentów 

11.2.1. Każdy dokument zarejestrowany w Programie ma mieć unikalny numer 

dokumentu. 

11.2.2. Numer dokumentów może być drukowany na dokumencie. Użytkownik 

będzie decydował o włączeniu tej funkcjonalności. 

11.2.3. Program powinien umożliwiać tworzenie rejestrów dokumentów 

zgodnych z JRWA oraz nadawać kolejne numery w rejestrach w formacie 

uzgodnionym z Zamawiającym.  

11.2.4. Nadawany numer będzie zgodny z JRWA oraz drukowany na  

pojedynczym dokumencie i przy korespondencji seryjnej. 

11.2.5. Numeracja dokumentów ma być ciągła. 

11.2.6. Zamawiający zakłada, że znak sprawy będzie miał postać 

„SYMBOL.XX.YYYY.ZZZZZ.RRRR.AA”, gdzie SYMBOL to symbol 

danego Wydziału Urzędu Miejskiego w Radomiu, XX to numer referatu, 

YYYY to symbol klasyfikacyjny  dokumentu, ZZZZZ to indywidualny numer 

dokumentu z zerami wiodącymi, RRRR to rok, AA to inicjały osoby 

tworzącej dokument. 
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11.3. Skanowanie dokumentów 

11.3.1. Program ma umożliwiać skanowanie dokumentów składanych przez 

płatników i firmy wywozowe (w tym: deklaracji, zaświadczeń itd.). 

Zamawiający zakłada, że Program będzie obsługiwał proces skanowania 

dokumentów oraz umożliwiał powiązanie pliku skanu z odpowiednim zapisem 

w bazie dokumentów. 

 

11.4. Obsługa kodów kreskowych na dokumentach 

11.4.1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania kodów kreskowych na 

wskazanych przez Zamawiającego dokumentach. 

11.4.2. Program powinien automatycznie nadawać kod kreskowy dokumentom 

według zasady ustalonej z Zamawiającym. 

11.4.3. Kod kreskowy powinien przyspieszać proces rejestracji dokumentów. 

11.4.4. Zamawiający przewiduje możliwość drukowania naklejek z kodami 

kreskowymi na arkuszach naklejek, do oznaczania dokumentów. 

 

11.5. Obsługa kodów kreskowych na pojemnikach. 

11.5.1. Zamawiający nie zakłada stosowanie w pierwszym etapie kodów 

kreskowych do oznaczania pojemników, ale Program powinien posiadać 

taką funkcjonalność. 

11.5.2. Naklejki kodów kreskowych do oznaczania pojemników: 

1. Program ma umożliwiać drukowanie arkuszy naklejek z kodami kreskowymi do 

oznaczania pojemników. 

2. Wydruki arkuszy z kodami kreskowymi może wykonywać tylko użytkownik 

mający odpowiednie uprawnienia w Programie. 

11.5.3. Naklejka z kodem kreskowym ma zawierać informacje: 

 Kod kreskowy – zawierający identyfikator nieruchomości, rodzaj odpadów. 

11.5.4. rodzaj odpadów (inny dla odpadów zmieszanych, inny dla odpadów 

selektywnych). 

 adres nieruchomości. 

11.5.5. Kody kreskowe na naklejkach i drukowanych dokumentach nie mogą 

się powtarzać, muszą być unikalne. 

 

11.6. Obsługa szablonów dokumentów 

11.6.1. Program powinien umożliwiać generowanie wybranych dokumentów 

(np. decyzje, wezwania, itp.) na podstawie zdefiniowanych wcześniej 

szablonów. 

11.6.2. Wykonawca opracuje do 25 szablonów dokumentów. 
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11.6.3. Układ graficzny i zawartość szablonu Wykonawca opracuje na 

podstawie wzorów przekazanych mu przez Zamawiającego. 

11.6.4. Zamawiający ma mieć możliwość przygotowywania nowych szablonów 

i edytowania istniejących - we własnym zakresie, bez konieczności 

zlecania tego Wykonawcy, przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi lub 

w zamówionym programie. 

11.6.5. Szczegółowy opis tworzenia szablonów dokumentów powinien być 

opisany w instrukcji obsługi Programu. 

12. IMPORT DO BAZY PROGRAMU, OBSŁUGA DANYCH ZEWNĘTRZNYCH 

12.1. Wymagania ogólne 

12.1.1. Zamawiający wymaga, aby Program importował dane z systemów 
zewnętrznych podanych w dalszej części rozdziału. 

12.1.2. Za opracowanie i poprawne funkcjonowanie mechanizmów 
eksportowania/importowania danych odpowiada Wykonawca - niezależnie 
od przyjętego sposobu obsługi (poprzez plik wymiany danych lub 
bezpośredni dostęp do bazy danych). 

12.1.3. Import danych ma być realizowany ręcznie – po wywołaniu przez 
użytkownika właściwej funkcji w Programie. 

12.2. Weryfikacja danych 

12.2.1. Po zakończeniu importu Program ma – na żądanie użytkownika - 
porównać zaimportowane dane zewnętrzne z danymi zapisanymi 
w odpowiednich ewidencjach.  

12.2.2. Użytkownik ma mieć możliwość zaznaczania/oznaczania 
dopuszczalnych niezgodności w importach danych. W takim przypadku 
dana rozbieżność nie powinna się już pojawiać w raportach niezgodności. 

12.3. Raporty po wykonaniu importów 

12.3.1. Program ma – po zakończeniu importu i porównaniu danych – 
wygenerować raporty zawierające poniższe informacje: 

1. Data, godzina, użytkownik. 
2. Źródło, ilość danych w źródle, ilość danych zaimportowanych. 
3. Uwagi / błędy importu. 
4. Niezgodności pomiędzy danymi zewnętrznymi a danymi z Bazy. 
5. Lista nowych adresów. 
6. Lista nowych działek. 
7. Lista usuniętych adresów 
8. Lista usuniętych działek. 
9. Lista nowych osób zameldowanych. 
10. Lista osób wymeldowanych 
12.3.2. Program umożliwi zapisanie również powyższych raportów w postaci 

plikowej zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi raportów. 
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12.4. Lista systemów, z których Program ma importować dane 

działanie Programu okresowy - import na potrzeby wstępnego wypełnienia 

ewidencji nieruchomości oraz weryfikacji danych z deklaracji 

format wymiany 

danych 

Plik SWDE wygenerowany przez EGB 2000 

minimalny zakres 

informacji 

działki, adresy, właściciele, rodzaj własności, funkcja 

budynku, identyfikator obiektu, udziały we współwłasności 

 

działanie Programu okresowy - import na potrzeby wstępnego wypełnienia 

ewidencji nieruchomości oraz weryfikacji danych z deklaracji 

zakładany format 

wymiany danych 

Plik tekstowy 

minimalny zakres 

informacji 

adres, imię, nazwisko, PESEL, lista osób zameldowanych, 

rodzaj zameldowania 

 

działanie Programu okresowy - import danych na potrzeby weryfikacji z danymi 

z deklaracji 

zakładany format 

wymiany danych 

Plik xls 

minimalny zakres 

informacji 

Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, 

NIP, REGON, nazwa, właściciel 

 

działanie Programu okresowy - import na potrzeby wstępnego wypełnienia 

ewidencji nieruchomości oraz weryfikacji danych z deklaracji 

zakładany format 

wymiany danych 

Plik xml 

minimalny zakres 

informacji 

Adresy nieruchomości, właściciel 

 

działanie Programu okresowy - import danych na potrzeby weryfikacji z danymi 

z deklaracji 

zakładany rodzaj Plik txt lub xml 
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i format wymiany 

minimalny zakres 

informacji 

adres, właściciel, stan licznika / zużycie wody w zadanym 

przedziale czasu 

 

ęgowy FK

działanie Programu online - pobieranie nowych danych z tablicy kontrahentów 

FK oraz porównywanie zmian z Ewidencją właścicieli 

i płatników 

zakładany rodzaj 

i format wymiany 

Bezpośredni dostęp do tabeli Oracle. Zamawiający 

udostępni użytkownika z prawami do odczytu (select) do 

tabeli z danymi kontrahentów systemu FK. 

minimalny zakres 

informacji 

Identyfikator, nazwa/nazwisko, imiona, dane adresowe, 

adres do korespondencji, NIP, PESEL, REGON oraz 

pozostałe dane identyfikacyjne. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dostosowania lub rozbudowy w/w zakresu 

wymiany informacji, jeśli w trakcie realizacji zadania importu danych okaże się 

to konieczne z powodu realizacji zapisów niniejszej specyfikacji oraz 

poprawności działania procedury importu.  

13. WYMAGANIA TELEINFORMATYCZNE 

Dostarczony Program powinien zapewniać wydajną pracę, bez wyraźnych opóźnień, 
na przeznaczonej do tego celu platformie sprzętowej. 

13.1. Serwer 

13.1.1. Wykonawca dostarczy serwer o następujących min. parametrach - 1 
szt.: 

(Proszę podać w ofercie markę i model serwera): 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne 

Obudowa Typu TOWER 

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 

wielordzeniowych. 

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 

dwuprocesorowych. 

Procesor Zainstalowane dwa procesory, o architekturze 64-bitowej EM64T/x86-64, ze 

zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy 

podawanym przez producenta procesora na jego stronie internetowej nie 

większym niż 95W (wartości Wattage/TDP), osiągający w teście SPEC CPU2006 

(dostępnym na stronie www.spec.org) wynik nie mniejszy niż 350 dla testu 

„SPECint2006_rate_base” oraz 280 dla testu „SPECfp2006_rate_base” dla 

serwera referencyjnego z dwoma zainstalowanymi takimi procesorami. Nie 

wymaga się by oferowany serwer (np. producent, model) był identyczny z 

serwerem referencyjnym opisanym na stronie www.spec.org. Wystarczy, że 



Strona 34 z 42 
 

posiada ten sam zestaw procesorów. 

RAM 16 GB DDR3 1333 MHz, możliwość rozszerzenia do 64GB (wolne złącza dla 

rozszerzenia pamięci) 

Zabezpieczenia 

pamięci RAM 
ECC, Memory Mirror. 

Gniazda PCI Minimum 3 wolne złącza PCIe 

Interfejsy 

sieciowe 

Minimum 2 porty typu 10/100/1000. Minimum jeden port musi znajdować się na 

karcie rozszerzeń PCIe 

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-RW. 

Dyski twarde  Zainstalowanych 5 dysków 3,5” HotPlug SAS 10krpm o minimalnej pojemności 

146 GB, możliwość rozbudowy o kolejne 3 takie dyski. 

Kontroler RAID Dedykowany kontroler RAID. Minimum 512MB nieulotnej pamięci cache, 

możliwość konfiguracji poziomów RAID 0,1,5,10,6 

Archiwizacja Serwer wyposażony w wewnętrzne urządzenie do wykonywania kopii zapasowych 

na wymiennych dyskach RDX z kompletem sterowników. Załączonych 6 

wymiennych dysków RDX o pojemności minimum 500 GB danych bez kompresji. 

Porty 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 x RJ-45, VGA, 1 X RS232 

Mysz i 

klawiatura 
Dedykowana do oferowanego modelu serwera 

Video Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1024x768. 

Zasilacze 2szt, zasilanie redundantne, Hot-Plug o mocy zapewniającej stabilną pracę 

serwera.  

Diagnostyka Panel LCD lub diody informacyjne umieszczone na przedzie obudowy informujące 

o stanie zasilania. 

Karta 

zarządzania 

Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana karta zarządzająca niezależna od 

zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego umożliwiająca: 

1) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości 
obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) 

2) szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
3) wsparcie dla Ipv6 
4) wsparcie dla  SNMP; IPMI2.0, Telnet, SSH 

Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 

Deklaracja CE. Wymagane jest przedstawienie odpowiednich certyfikatów.  

Warunki 

gwarancji 

Przynajmniej pięć lat gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy 

w następnym dniu roboczym od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń w godz. 7.00 

– 16.00 w dni robocze. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje 

u Zamawiającego. Serwis świadczony jest w siedzibie zamawiającego. 

Dokumentacja 

użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość 

telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków 

gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio  

u producenta lub jego przedstawiciela. 

Sterowniki  Nośnik z kompletem sterowników do wszystkich podzespołów wchodzących 

w skład serwera. Wsparcie dla Microsoft Windows Server 2008R2 i Windows 

Server 2012 

13.1.2. Zasilacz awaryjny UPS do serwera 1 szt. (Proszę podać w ofercie 
markę i model zasilacza): 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne 

Moc  rzeczywista min. 1900 Wat 

Liczba gniazd 

wyjściowych 
min. 4 

Komunikacja z RS232. Zarządzany z poziomu systemu serwera i/lub stacji roboczej. 
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serwerem 

Gwarancja min.24 miesiące 

Czas 

podtrzymania 
minimum 14 min przy 50% obciążeniu i 5 min przy 100% obciążeniu 

13.1.3. Podana konfiguracja serwera i zasilacza awaryjnego stanowi minimalne 

wymagania ze strony Zamawiającego. W przypadku kiedy Wykonawca uzna, że 

jest niewystarczająca dla zapewnienia wydajnej pracy, powinien zaoferować 

serwer o wyższych parametrach.  

13.2. System operacyjny serwera i system bazy danych 

13.2.1. W ramach umowy Wykonawca dostarczy system operacyjny serwera 

i system bazy danych dla min. 25 użytkowników Zamawiającego oraz min. 25 

jednoczesnych połączeń Portalu ekstranetowego dla firm wywozowych i RIPOK. 

13.2.2. Za instalację i konfigurację na serwerze systemu operacyjnego dla 

dostarczonego Programu odpowiada Wykonawca. 

13.2.3. Za zainstalowanie systemu bazy danych, skonfigurowanie 

instancji/innych obiektów i mechanizmów bazodanowych odpowiada Wykonawca. 

13.2.4. W bazie danych mają być zastosowane mechanizmy transakcyjne 

zapewniające ochronę przed utratą danych i brakiem spójności. 

13.2.5. Za instalację i pełną konfigurację Portalu ekstranetowego odpowiada 

Wykonawca. 

13.2.6. Za opracowanie metody archiwizacji i odtwarzania bazy danych 

Programu  odpowiada Wykonawca. 

13.3. Czytniki kodów kreskowych, drukarki nalepek oraz skanery 

13.3.1. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe, ręczne czytniki kodów 

kreskowych z podstawkami o następujących min. parametrach - 10 szt.: 

Lp. Nazwa Parametry min. 

1 Źródło i kształt światła laser, 1 linia skanująca 

 

2 Max odległość od kodu min. 200mm 

 Max szerokość pola 

odczytu 

min. 200mm 

 

3 Minimalna szerokość 

elementu kodu: 

max. 0,13 mm 

4 Interfejs USB 2.0  

Kabel łączący z komputerem min. 1,8m długości. 

5 Tryby pracy  Ręczny – przesłanie kodu do komputera po naciśnięciu przycisku, 

Automatyczny – aktywacja lasera oraz przesłanie kodu następuje 

po zbliżeniu czytnika do kodu kreskowego.  

6 Rodzaj pracy Ręczny oraz stacjonarny - na regulowanej podstawce ułatwiającej 

skanowanie kodów. 

Po umieszczeniu czytnika na podstawkę czytnik przechodzi w tryb 

automatycznego przesyłania kodu po jego odczycie. 

7 Sygnalizacja odczytu 

kodu  

Optyczna i dźwiękowa 
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13.3.2. Wykonawca dostarczy fabrycznie nową drukarkę do drukowania etykiet 

(z kodami kreskowymi) z materiałami eksploatacyjnymi - 1 szt: 

 

Razem z drukarką Wykonawca dostarczy następujące materiały: 
- 1000 sztuk nalepek o wielkości: minimum 85mm x 50mm odpornych na 

warunki atmosferyczne (np. foliowe termotransferowe), 
- 1000 sztuk nalepek o wielkości: minimum 70mm x 35mm do oznaczania 

dokumentów – trwałość zapisu min. 2 lata, 
- materiałów do drukarek umożliwiające wydruk 2000 sztuk dostarczonych 

nalepek. 

 

13.3.3. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe skanery do skanowania 

dokumentów w formacie A4 o następujących min. parametrach - 2 szt.: 

 

8 Odporność czytnika Bezpieczny upadek z wysokości 1,5 m 

9 Odczytywane kody 

kreskowe 

Wszystkie standardowe jednowymiarowe kody kreskowe 

handlowe i przemysłowe 

10 Zasilanie zewnętrze W zestawie zasilacz zewnętrzny zapewniający prawidłową 

współpracę z komputerem w przypadku, gdy producent czytnika 

zaleca zastosowanie zasilacza. 

11 Kontrast kodu Min. 35 % 

12 Inne Współpraca z systemami Windows XP i nowszymi. 

Czytnik do zastosowań biurowych. 

13 Gwarancja min. 2 lata 

Lp. Nazwa Parametry min. 

1 Technologia druku termotransferowy 

 

2 Rozdzielczość 300dpi 

3  Min. szybkość druku min. 80mm 

4 Szerokość etykiet min. 85mm 

 

5 Interfejs USB 2.0 i Ethernet 

Plus kabel USB łączący z komputerem min. 1,8m długości. 

6 Inne Współpraca z systemami Windows XP i nowszymi. 

 

7 Gwarancja min. 1 rok 

Lp. Nazwa Parametry min. 

1 Rozdzielczość 

optyczna 

1200dpi 

2 Max. Format 

dokumentu 

A4 

4 Interfejs USB 2.0 

Plus kabel USB łączący z komputerem min. 1,8m długości. 

6 Inne Współpraca z systemami Windows XP i nowszymi. 

 

7 Gwarancja min. 2 lata 
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13.4. Stacje robocze 

13.4.1. Zamawiający wymaga, aby Program działał na komputerach 

z systemem Windows XP lub nowszym o następujących min. parametrach:  

1. procesor Intel Celeron 2.4 GHz, 

2. pamięć RAM 1GB, 

3. karta grafiki SVGA, skonfigurowana do obsługi minimum 16-bitów 

kolorów dla rozdzielczości 1024 x 768, 

4. twardy dysk ok. min 10 GB wolnego miejsca. 

 

13.4.2. Program nie może utrudniać lub uniemożliwiać funkcjonowania innych 

systemów i narzędzi wykorzystywanych przez Zamawiającego na stacjach 

roboczych. 

13.4.3. Portal dla firm ma funkcjonować poprawnie na aktualnych wersjach 

popularnych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Chrome, Firefox). 

13.4.4. Za konfigurację stacji roboczej (jeżeli jest taka potrzeba) na potrzeby 

Programu odpowiada Wykonawca. 

13.5. Środowisko pracy 

13.5.1. Zamawiający wymaga dostarczenia Programu z bazą danych SQL. 

13.5.2. Zamawiający ma mieć pełny dostęp do bazy danych, Wykonawca musi 

przekazać hasła do kont systemowych oraz dokumentację opisującą strukturę 

i zawartości pól informacyjnych w bazie danych oraz danych przekazywanych do 

systemu finansowo-księgowego zgodnego ze stanem faktycznym. Poziom 

szczegółowości opisu bazy danych powinien zapewnić poprawne wykorzystanie 

informacji zawartych w bazie przez innych Wykonawców. 

13.5.3. Ponieważ w Programie będą przetwarzane dane osobowe system musi 

spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 

poz. 926 ze zm.) a razem z oprogramowaniem dostarczona zostanie 

dokumentacja, o której mowa w § 4 pkt 2-4 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. , Nr 100, poz. 

1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca ma zapewnić 

bezpieczną konfigurację bazy i całego systemu. 

13.5.4. Każdy użytkownik systemu musi mieć swój login do systemu i portalu 

dla firm. 

13.5.5. Program musi być przyjazny dla użytkowników, tzn. charakteryzować 

się łatwością i intuicyjnością obsługi oprogramowania, musi być wspomagany 

odpowiednim systemem pomocy i podpowiedzi dla ważnych pól informacyjnych 

i funkcji, posiadać opisy pojawiających się w programie błędów w języku polskim, 

posiadać polski interfejs użytkownika oraz funkcje zaawansowanego sortowania, 

filtrowania, prezentowania danych oraz kontrolę wprowadzanych danych. 
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13.5.6. Dostarczone z Programem instrukcje papierowe w języku polskim 

powinny zawierać opis funkcji programu, sposób posługiwania się programem, 

proces instalacji systemu i bazy danych, funkcje archiwizacji danych oraz 

realizować wymogi ustawowe. 

13.5.7. Program powinien zapewniać dostęp do pomocy kontekstowej 

(w języku polskim) aktualny dla każdej formatki/ekranu. 

13.5.8. Rozbudowany moduł uprawnień powinien umożliwiać kontrolę dostępu 

do danych (rejestrów, pól informacyjnych, funkcjonalności, itp.) wg nadanych 

uprawnień dla użytkowników lub grup użytkowników. 

Zamawiający wymaga, aby działanie programu było zgodne z obowiązującymi 
w tym zakresie zasadami, interpretacją przepisów prawa oraz procedurami 
obowiązującymi u zamawiającego. 

Zamawiający wymaga również, aby program generował wydruki i raporty 
według wzorów udostępnionych przez Zamawiającego lub z nim 
uzgodnionych. 

Za zgodą zamawiającego dopuszcza się drobne odstępstwa od opisanego 

w SIWZ sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli powstała w trakcie 

wdrożenia możliwość zastosowania korzystniejszych dla zamawiającego 

rozwiązań technicznych i merytorycznych, z zastrzeżeniem, iż zmiana taka nie 

powoduje zmiany przedmiotu zamówienia i nie powoduje wzrostu 

wynagrodzenia wykonawcy.  

13.6. Raporty administracyjne 

13.6.1. Zamawiający wymaga aby system generował dodatkowo następujące 

raporty administracyjne: 

1. Raporty z logowań do Programu/Portalu (minimalne dane: data, godzina, 

login, nazwisko, imię, logowanie/wylogowanie). 

2. Raport z wykonanych importów danych (minimalne dane: data, godzina, login, 

nazwisko, imię, nazwa importu, źródło). 

13.7. Konta użytkowników, uprawnienia 

13.7.1. Każdy użytkownik Programu musi mieć własny login i hasło. 

13.7.2. Administrator systemu ma mieć możliwość nadawania poszczególnym 

użytkownikom lub grupom użytkowników uprawnień dostosowanych do zakresu 

obowiązków. 

13.7.3. Zamawiający zakłada, że każdemu użytkownikowi można przypisać  

w poszczególnych modułach szczegółowe uprawnienia do funkcji systemu. 

13.7.4. Zamawiający zakłada, że każdemu użytkownikowi można przypisać – 

poza uprawnieniami do funkcji – dostęp do zakresów danych, w tym: ewidencji, 

rejestrów, słowników i pozostałych ważnych danych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie wdrożenia.  
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13.8. Działania administracyjne 

13.8.1. Zamawiający wymaga, aby działania administracyjne możliwe były do 

przeprowadzenia we własnym zakresie – przez administratorów Programu lub 

użytkowników, którym nadano odpowiednie uprawnienia – bez pośrednictwa 

Wykonawcy lub osób/firm trzecich. 

13.8.2. Powyższy wymóg dotyczy działań podstawowych (np. założenie 

użytkownika, nadanie mu uprawnień) jak i zaawansowanych (np. edytowanie / 

dodanie szablonu dokumentu). 

14. SZKOLENIA 

14.1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia użytkowników z obsługi Programu.  

14.2. Wykonawca przeprowadzi także szkolenie administratorów: 

14.2.1. Z zakresu pełnej administracji Programu i portalu ekstranetowego dla 

firm. 

14.2.2. Z zakresu pełnej obsługi Programu i portalu ekstranetowego dla firm. 

14.3. Szkolenie z obsługi systemu powinno obejmować w sumie min. 60 godzin 

roboczych (nie mniej niż 12 dni po 5 godzin). 

14.4. Szkolenia zostaną przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego w terminach 

z nim uzgodnionych oraz na jego sprzęcie. 

14.5. Szkolenia zostaną przeprowadzone na uruchomionym w siedzibie 

Zamawiającego Programie w oparciu o rzeczywiste dane Zamawiającego. 

14.6. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni posiadać pełną umiejętność 

obsługi systemu. 

15. OPIEKA AUTORSKA 

15.1. Wykonawca zapewni opiekę autorską obejmującą okres 36 miesięcy liczony 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu podpisania protokołu 

zakończenia wdrożenia. W ramach sprawowania opieki autorskiej Wykonawca 

zobowiązany jest: 

15.1.1. pozostawać w ciągłej gotowości serwisowej, która obejmuje obowiązek: 
1. diagnozowania usterek, określenia kosztów usuwania awarii powstałych 

z winy użytkownika, określania kosztów rozbudowy oprogramowania dla 
zaspokojenia nowych potrzeb Zamawiającego, podjęcia działań 
zmierzających do jak najszybszego usunięcia usterek i awarii, przy czym: 

a. usunięcie usterki nastąpi w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia przez 

Zamawiającego, 

b. usunięcie awarii nastąpi w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia 

przez Zamawiającego, 

15.1.2. udzielać zdalnej pomocy w eksploatacji Programu w dni robocze 
w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz w razie potrzeby po wcześniejszym 
(minimum 2 godzinnym) powiadomieniu telefonicznym do godziny 20.00, 

15.1.3. przekazywać pracownikom Zamawiającego wiedzę z zakresu 
optymalnego wykorzystania możliwości wdrożonego Programu, 

15.1.4. wprowadzać zmiany w Programie wynikające ze zmiany przepisów 
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prawnych, tak aby zapewnić funkcjonowanie Programu w zmienionym 
stanie prawnym bez zakłóceń wykonywania pracy w komórkach 
Zamawiającego, przy czym Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 
Wykonawcę o zakresie i sposobie interpretacji zmian oraz terminie ich 
wprowadzenia, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, 

15.1.5. wykonywać uzgodnione z Zamawiającym drobne zmiany w Programie 
poprawiające jego funkcjonalność, np: 

1. wykonywać drobne modyfikacje programów i raportów na potrzeby 
użytkownika, 

2. uzupełniać Program o dodatkowe zabezpieczenia (komunikaty, blokady, itp.) 
w celu uniknięcia powstawania typowych błędów użytkownika, 

3. wykonywać dodatkowe usprawnienia procesu wprowadzania danych do 
Programu (dostosowane do tego celu formatki, podpowiedzi, proste importy 
danych, itp.), 

15.1.6. wykonywać modyfikacje raportów i oprogramowania na potrzeby 
organów nadrzędnych i kontroli (np. RIO, NIK, GUS, SKO, NSA, itp.), 

15.1.7. uzupełniać  „pomoc systemową” o informacje dotyczące nowego 
sposobu działania Programu wynikającą z wprowadzanych poprawek 
i rozbudowy oprogramowania, 

15.1.8. uzupełniać dokumentację opisującą strukturę bazy danych o zmiany 
wprowadzone w zakresie znaczenia pól informacyjnych, dodawania 
nowych pól, zmiany powiązań między nimi oraz przepływu informacji 
(wymiany danych) z innymi systemami, zgodnie z wymogami 
Zamawiającego i obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym. 

15.1.9. Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji opieki 
autorskiej – zdalny dostęp - po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów 
ustawowych w zakresie ochrony danych osobowych określonych 
w umowie oraz po uprzednim uzgodnieniu terminu i czasu trwania 
połączenia.  

16. GWARANCJA NA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PROGRAMU 

16.1. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni usuwanie Usterek i Awarii 

w działaniu Programu w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia umowy. 

16.2. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca. 

16.3. Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji usług 

gwarancyjnych –zdalny dostęp po spełnieniu ustawowych w zakresie ochrony 

danych osobowych określonych w umowie. 

16.4. W ramach usuwania Usterek i Awarii Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia wszelkich problemów utrudniających lub uniemożliwiających pracę 

w Programie związanych z: 

16.4.1. poprawnym działaniem bazy danych i mechanizmów bazodanowych, 

16.4.2. poprawnym działaniem mechanizmów importowania danych 

zewnętrznych i mechanizmów weryfikacji zaimportowanych danych 

z danymi z Programu. 

16.5. Terminy realizacji usług gwarancyjnych: 

16.5.1. usunięcie usterki nastąpi w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia przez 

Zamawiającego, 
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16.5.2. usunięcie awarii nastąpi w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia 

przez Zamawiającego, 

16.5.3.  określone powyżej terminy dotyczą wszystkich elementów 

dostarczonego systemu. 

17. HARMONOGRAM REALIZACJI 

17.1. Terminy realizacji: 

Etap Termin 
końcowy 

Minimalny zakres prac Wykonawcy w danym Etapie 

1 

 

3 dni 
kalendarzowe od 

podpisania 
umowy 

1) Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego: 

 opis funkcjonalny systemu; 

 szczegółowy harmonogram wdrożenia; 

 listę potrzebnych informacji, które ma przygotować 
Zamawiający wraz z zakładanymi terminami ich 
dostarczenia (dane zewnętrzne) 

10 dni 
kalendarzowych 
od podpisania 

umowy 

2) Zamawiający przekaże potrzebne informacje (dane 
zewnętrzne) wg specyfikacji przekazanej przez 
Wykonawcę. 

15 dni 
kalendarzowych 
od podpisania 

umowy 

3) Wykonawca po analizie danych otrzymanych od 
Zamawiającego określi sposób wypełnienia ewidencji 
i terminy:  
- importów, 
- przekazania Zamawiającemu raportów rozbieżności.  

35 dni 
kalendarzowych 
od podpisania 
umowy 

4) Uruchomienie i skonfigurowanie systemu na dostarczonym 
serwerze oraz import danych obejmujący: 

 zdefiniowanie Ewidencji; 

 załadowanie Danych zewnętrznych; 

 wypełnienie Ewidencji podmiotów; 

 wypełnienie Ewidencji nieruchomości; 

 określenie mechanizmów importowania i weryfikacji 
danych; 

 obsługę deklaracji; 

 określenie mechanizmów weryfikacji  danych 
z deklaracji z Danymi zewnętrznymi; 

 zdefiniowanie / załadowanie wszystkich słowników. 
5) Weryfikacja zaimportowanych danych oraz analiza raportów 

rozbieżności. 

40 dni od 
podpisania 
umowy. 

6) Wydruk deklaracji. 

3 miesiące od 
dnia podpisania 
umowy. 

7) Dostarczenie i uruchomienie czytników kodów kreskowych 
oraz drukarki etykiet. 

8) Dostarczenie wstępnych Instrukcji obsługi Programu. 
9) Przeprowadzenie wstępnych szkoleń w zakresie obsługi 

Programu. 
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6 miesięcy od 
dnia podpisania 
umowy. 

10) Dostosowywanie funkcji programu zgodnie z SIWZ do 
potrzeb użytkownika 

11) Dostosowywanie raportów i wydruków do potrzeb 
użytkownika 

12) Dostarczenie wszystkich instrukcji uwzględniających 
wprowadzone poprawki na etapie wdrożenia. 

13) Przeprowadzenie szkoleń końcowych. 
14) Przekazanie Programu do odbioru po okresie wdrożenia. 

2 Po podpisaniu 
przez obie strony 
protokołów 
odbioru 
programu i 
wdrożenia. 

15) Sprawowanie opieki autorskiej i merytorycznej przez okres 
36 miesięcy. 

 

17.2. Gotowość do odbioru etapu pierwszego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

co najmniej 7 dni roboczych przed zakładanym terminem odbioru.  

17.3. Zamawiający w tym czasie przeprowadzi weryfikację działania Programu. 

17.4. Pozytywny wynik weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiającego jest 

podstawą do podpisania protokołu odbioru. 

17.5. Odbiór wykonanych prac będzie potwierdzony protokołem odbioru 

podpisanym przez wyznaczone osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy 

zgodnie z umową.  

17.6. Podpisanie protokołu przez obie strony umowy, upoważnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury. 

17.7. W przypadku podpisania protokołu z zastrzeżeniami/uwagami, Wykonawca 

ma obowiązek usunąć usterki w terminie określonym w protokole. Po 

usunięciu usterek Wykonawca zgłosi ponowny termin odbioru, z co najmniej 

3 dniowym wyprzedzeniem. Etap uważa się za odebrany po podpisaniu przez 

obie strony protokołu bez zastrzeżeń. 

 


