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1. Wprowadzenie 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, 

uruchomienie i wdrożenie systemu realizującego zadania elektronicznego obiegu 

dokumentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku zwanego dalej ESOD w okresie 

196 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie realizowane w ramach projektu: 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu 

Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

2. Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie jednolitego, bezpiecznego i niezawodnego 

systemu elektronicznego zarządzania przepływem dokumentów, wspierającego statutowe 

zadania Uczelni poprzez spełnianie, co najmniej, następujących funkcji: 

a) elektronicznego systemu kancelaryjnego do obsługi korespondencji Uczelnianej 

wewnętrznej i zewnętrznej, zintegrowanego z platformą ePUAP i wykorzystywanymi 

przez Uczelnię aplikacjami w tym ESP, 

b)  elektronicznej platformy dla realizacji, przy zminimalizowanym udziale dokumentów 

w formie papierowej, obiegu dokumentów zgodnie z wymaganiami Instrukcji 

Kancelaryjnej i innych Instrukcji organizacyjnych Uczelni, a także w zakresie działania 

Archiwum Uczelni, współdzielenia zadań i pracy grupowej oraz realizacji 

zdefiniowanych procedur w działalności Uczelni, w tym integrację systemów 

istniejących z projektowanym, 

c) elektronicznego archiwum Uczelni. 

 

3. Zamawiane rozwiązanie, poza cechami wymienionymi w pkt 2, musi charakteryzować: 

a) skalowalność infrastruktury sprzętowo-programowej, 

b) wsparcie wirtualizacji przez infrastrukturę sprzętową i system operacyjny, 

c) możliwość migracji do nowszych rozwiązań sprzętowych, 

d) wsparcie architektury 64-bitowej, 

e) wydajne gromadzenie i przetwarzanie danych w strukturach relacyjnej bazy danych, 

f) wsparcie pracy administratorów i operatorów ESOD za pomocą panelu 

administracyjnego, 

g) graficzny interfejs użytkownika o wysokim poziomie ergonomii i możliwości adaptacji 

do potrzeb operatora, 

h) zabezpieczeniem przed utratą i uszkodzeniem danych, w tym samego ESOD zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 
 

2. Przyjęta terminologia i skróty 

Uczelnia – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

ESOD, System – Elektroniczny System Obiegu Dokumentów Uczelni 

JRWA - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt 

ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej 

UPO - urzędowe poświadczenie odbioru 

SSL - (ang. Secure Socket Layer) protokół bezpiecznych połączeń WWW 
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INTRANET - sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w obrębie wewnętrznej 

sieci 

LAN, wykorzystująca w komunikacji protokoły połączeń WWW 

API - (ang. Application Programming Interface) interfejs programowania aplikacji, 

umożliwiających komunikację z biblioteką, systemem operacyjnym lub innym systemem 

zewnętrznym w stosunku do tej aplikacji 

OCR - (ang. Optical Character Recognition) zestaw technik lub oprogramowanie służące do 

rozpoznawania znaków i całych tekstów 

Pozostałe określenia użyte w opracowaniu należy rozumieć zgodnie z powszechnie 

akceptowaną nomenklaturą w dziedzinie problematyki objętej Zamówieniem. 

PEF – Platforma Elektronicznego Fakturowania 

UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych 
 
 

3. Cel i zakres dokumentu 

Celem niniejszego opracowania jest zdefiniowanie szczegółowych wymagań dotyczących 

przedmiotu zamówienia poprzez określenie: 

1. Założeń i ograniczeń projektowych związanych z ESOD. 

2. Wymagań funkcjonalnych ESOD. 

3. Wymagań niefunkcjonalnych ESOD. 

4. Wymagań w zakresie dokumentacji dla ESOD. 

5. Wymagań w zakresie szkoleń. 

6. Wymagań w zakresie formuły realizacyjnej. 

7. Informacji na temat obecnie wykorzystywanej infrastruktury oraz infrastruktury wymaganej 

do funkcjonowania Systemu. 
 
 

4.  Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia stanowią: 
 
 

4.1. Opracowanie projektu technicznego 
 
1. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania projektu technicznego Zamawiającemu w terminie 14 dni 

od dnia zawarcia umowy. 

2. Projekt jest opracowany na podstawie następujących założeń i wymagań: 

a) opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań ogólnych Systemu, określonych w pkt. 5,  

b) listy wymaganych funkcji realizowanych przez System, określonych w pkt. 6, 

c) opisu zakresu i warunków integracji projektowanego Systemu z bazą infrastrukturalno-

sprzętową systemową i programową posiadaną przez Zamawiającego, zawartych w pkt. 

7.1, 

d) wymagań dotyczących planowanych rozwiązań sprzętowych i systemowych, 

określonych w pkt. 8.1, 

e) wymagań dotyczących dostarczanego i wytworzonego oprogramowania, określonych w 

pkt. 4.3,  
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f) zgodności z przepisami stanowiącymi podstawę prawną funkcjonowania Systemu i 

zastosowanych w nim rozwiązań, określonych w pkt. 5.2. 

g) przedstawienia Zamawiającemu wymagań sprzętowych ESOD oraz rozwiązań 

kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą. Projekt techniczny 

zawierający szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, programowo-

sprzętowych, o których mowa w pkt. 9.2, oraz w szczególności: 

• szczegółowy wykaz dostarczanego oprogramowania wraz wyszczególnieniem 

licencji, nośników i określeniem lokalizacji, 

• szczegółowy wykaz sprzętu i oprogramowania wymaganego do funkcjonowania 

Systemu. 

4. Do projektu niezbędne jest dołączenie w szczególności: 

a) rysunków technicznych rozmieszczenia urządzeń i tras instalacji, 

b) schematów ideowych i funkcjonalnych ESOD i jego podsystemów, 

c) schematów procedur stanowiących podstawę funkcjonalną ESOD, 

d) wykazu dokumentacji dostarczanej Zamawiającemu wraz z Systemem. 

5. Projekt techniczny zawiera wytyczne realizacyjne przedsięwzięcia niezbędne do 

przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, tj. w szczególności: 

a) harmonogramy, 

b) warunki techniczne zapewniające wymaganą jakość wykonania, 

c) opracowanie systemu zarządzania i kontroli toku realizacji przedsięwzięcia. 

6. Projekt musi uwzględniać możliwość wykonywania backupu całości systemu ESOD jak i 

jego kluczowych elementów przy pomocy narzędzi i technologii będącej w posiadaniu 

Zamawiającego (system Xopero). 
 
 

4.2. Świadczenie usług 

1. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej w oparciu o wymagania funkcjonalne i  

niefunkcjonalne dla ESOD, określone w pkt. 6 i 7. 

2. Opracowanie konfiguracji klienta backupu w oparciu o system backup Xopero. 

3. Wsparcie w zakresie wyboru i zakupu sprzętu do obsługi Systemu. 

4. Montaż, konfiguracja sprzętu oraz środowiska systemowego w lokalizacjach 

wskazanych w projekcie, zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

a) Przeprowadzenie szkoleń: 

1) Etap I - szkolenie dla administratorów Systemu: do 4 osób, 

2) Etap II - szkolenie dla użytkowników Systemu: do 100 osób, 

b) Usługa wsparcia opisana szczegółowo w pkt. 11.4. 
 
 

4.3. Wykonanie i dostawa oprogramowania 

1. Zapewnienie bezterminowej licencji Zamawiającemu na użytkowanie oprogramowania 

klasy workflow, w ilości do 100 kont użytkowników. 

2. Wykonanie oprogramowania oraz wprowadzenie niezbędnych modyfikacji do 

oprogramowania objętego przedmiotem zamówienia w celu realizacji wszystkich wymagań 

funkcjonalnych i niefunkcjonalnych ESOD, określonych w pkt. 6 i 7, w tym: 
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1) Wykonanie integracji z eksploatowaną w Uczelni platformą ePUAP. 

2) Dostarczenie modułu definiowania procesów. 

3) Dostarczenie modułu definiowania formularzy elektronicznych. 

3. Rękojmia na prawidłowe działanie oprogramowania równa jest gwarancji i musi trwać w 

okresie co najmniej 60 miesięcy od daty ostatecznego odbioru Systemu (w zależności od 

złożonej oferty). 

 

4.4. Sporządzenie dokumentacji 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie i przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 

do następującej dokumentacji: 

1. Dokumentacja projektowa, sporządzona zgodnie z pkt. 9.2. 

2. Dokumentacja systemowa, sporządzona zgodnie z pkt. 9.3. 

3. Dokumentacja eksploatacyjna, sporządzona zgodnie z pkt. 9.4. 

4. Dokumentacja - Instrukcja użytkownika wg pkt. 9.5. 

5. Dokumentacja powykonawcza, sporządzona zgodnie z pkt. 9.6. 
 
 

4.5. Inne elementy objęte przedmiotem zamówienia 
 
1. Wszelkie komponenty niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w pracy 

użytkownika końcowego, takie jak: certyfikaty, licencje itp., określone na podstawie 

przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej. 

2. Wszelkie niezbędne komponenty do wystawiania urzędowego poświadczenia odbioru, 

których nie posiada Zamawiający, określone na podstawie przeprowadzonej analizy 

przedwdrożeniowej. Zamawiający korzysta z ePUAP i przewiduje wystawianie UPO za 

pośrednictwem tej platformy. 
 

5. Założenia i ograniczenia projektowe 
 
1. System dotyczy obiegu w Uczelni tylko i wyłącznie dokumentów jawnych, 

nieoznaczonych żadną z klauzul w obszarze dokumentów zgodnie z postanowieniami 

Instrukcji Kancelaryjnej, obowiązującej w Uczelni i spełniającego wymogi UODO. 

2. Zamówienie obejmuje realizację przedsięwzięcia w 2 Etapach.  

3. Główne zadania do realizacji w Etapie I: 

a) Opracowanie i zatwierdzenie projektu technicznego Systemu w oparciu o przedstawiony 

opis infrastruktury Zamawiającego. 

b) Opracowanie i zatwierdzenie analizy funkcjonalności Systemu. 

c) Dostawa oprogramowania i licencji z nim związanych niezbędnych do instalacji, 

konfiguracji i uruchomienia Systemu. 

d) Instalacja, konfiguracja i uruchomienie oferowanego Systemu w infrastrukturze 

teleinformatycznej Zamawiającego wraz z niezbędnym oprogramowaniem zapewnianym 

przez Wykonawcę. 

e) Zamodelowanie, wykonanie oraz uruchomienie w Systemie podstawowego obiegu spraw 

w Uczelni zgodnego z pkt. 6.2, 6.3, 6.4. 6.5. 

f) Konfiguracja i modyfikacje ESOD zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

g) Wytworzenie i dostarczenie brakującej funkcjonalności wynikającej z wymagań 

Zamawiającego. 
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h) Produkcyjne uruchomienie Systemu dla zakresu Etapu I. 

i) Integracja ze wskazanymi systemami Zamawiającego, w tym pakietem Symfonia oraz 

Bazus w zakresie niezbędnym do działania projektowanych funkcjonalności. 

j) Stworzenie i zatwierdzenie dokumentu „Instrukcja Zarządzania Systemem”. 

4. Główne zadania do realizacji w Etapie II: 

a) Uzupełnienie i zatwierdzenie dokumentu „Instrukcja Zarządzania Systemem”, 

b) Implementacja procesów wymaganych do zaimplementowania w Systemie 

wskazanych przez Zamawiającego. 

c) Realizacja uzgodnionych modyfikacji i usprawnień funkcjonalności Systemu 

dostarczonej i uruchomionej w I Etapie, 

d) Wytworzenie, konfiguracja i uruchomienie pozostałych funkcjonalności Systemu 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

e) Integracja ze wskazanymi systemami Zamawiającego, 

f) Szkolenie użytkowników Systemu. 

 

5.1. Wymagania ogólne 
 
1. System ma być aplikacją webową, oznacza to, że dostęp do większości jego funkcjonalności 

realizowany ma być poprzez przeglądarkę internetową  oraz musi być w pełni 

skonfigurowany, a więc przygotowany do realizacji wszystkich wymaganych 

funkcjonalności. 

2. Architektura Systemu musi mieć budowę trójwarstwową (serwer bazy danych, serwer 

aplikacyjny, aplikacja użytkownika). 

3. System musi być nowoczesny i zgodny ze stosowanymi na dzień zawarcia umowy 

uznanymi na rynku standardami technicznymi w zakresie dostarczanego sprzętu, 

oprogramowania, a także przyjętych rozwiązań oraz gwarantujący Zamawiającemu 

możliwość jego dalszej rozbudowy i unowocześnienia. 

4. System musi posiadać możliwość rozwoju w oparciu o dostarczone w ramach jego 

budowy narzędzia oraz wygodną implementację procesów przewidzianych do wdrożenia 

w terminie późniejszym. Musi posiadać konstrukcję modułową, umożliwiającą niezależne, 

stopniowe uruchamianie różnych funkcjonalności. 

5. System musi zapewnić mechanizm słowników systemowych, oparty na słownikach 

Zamawiającego, zapobiegających redundancji danych. 

6. Budowa Systemu zakłada użycie (ze)standaryzowanych metod i procedur w celu 

uproszczenia zarządzania procesem rozwoju, wdrożenia i eksploatowania Systemu, 

adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych czy też zapewnienia zakładanego 

poziomu bezpieczeństwa. 

7. Interfejs Systemu musi być w języku polskim, co oznacza, że wszystkie elementy Systemu, 

jak również wszelkie komunikaty, powiadomienia, alerty, czy też informacje przesyłane do 

użytkowników w inny sposób, np. pocztą elektroniczną, a także funkcja pełno tekstowego 

indeksowania i wyszukiwania muszą uwzględniać polską składnię i fleksję. 

8. System musi posiadać jednolity, intuicyjny i przejrzysty interfejs graficzny oraz zawierać 

mechanizmy umożliwiające rozbudowę interfejsu użytkownika poprzez udostępnienie API 

(Application Programming Interface). 

9. System w warstwie klienckiej ma poprawnie działać z minimum następującymi 

przeglądarkami WWW: Google Chrome oraz Mozilla Firefox we wszystkich wersjach 

opublikowanych w ciągu 12 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania. Wykonawca 

zapewni działanie Systemu w kolejnych wydaniach przeglądarek internetowych w okresie 

trwania rękojmi. 
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10. System ma umożliwiać realizację wszystkich czynności przez przeglądarkę internetową 

z obsługą wirtualnej maszyny Java i do poprawnej pracy nie wymaga zainstalowania 

żadnych dodatkowych komponentów (oprócz Java JRE, oprogramowania do obsługi 

skanowania i edycji plików, oprogramowania do składania i weryfikacj i podpisu 

cyfrowego). Wyjątkiem od powyższego opisu jest integracja dodawania dokumentów 

do repozytorium Systemu bezpośrednio z zewnętrznych edytorów tekstowych, z 

oprogramowania Microsoft Outlook/Mozilla Thunderbird oraz bezpośrednio ze 

skanerów. 

11. Szablony serwisu (wygląd i nawigacja) muszą być zmieniane bez ingerencji w treść, co 

oznacza, że zmiana wyglądu nie będzie pociągała za sobą konieczność odtwarzania treści 

serwisu. 

12. System musi zapewniać obieg dokumentów zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej. 

13. Konstrukcja Systemu musi być oparta o JRWA; uprawnienia, grupy i role użytkowników 

powinny być zdefiniowane w oparciu o strukturę organizacyjną Zamawiającego. System 

musi umożliwiać prowadzenie, co najmniej, następujących ewidencji: 

a) Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,  

b) ewidencji spraw, 

c) ewidencji dokumentów, 

d) ewidencji dokumentów archiwalnych, 

e) ewidencji ścieżek przetwarzania spraw, 

f) rejestru obiegu dokumentów papierowych. 

14. System musi zapewnić realizację funkcjonalności podpisu cyfrowego, w tym możliwość 
wykorzystania podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego. 

15. System musi zapewnić sprawne funkcjonowania mechanizmów typowych dla rozwiązań z 
dziedziny zarządzania dokumentami, w szczególności: prawa dostępu, hierarchia 
dokumentów, powiadomienia i dekretacje. 

16. Wydajność Systemu powinna umożliwiać przetwarzanie do około 100 tys. dokumentów w 
ciągu roku, przy wstępnym założeniu, że dokument liczy średnio około 3 stron. Należy 
przyjąć, że każdego roku ilość dokumentów będzie rosła o ok. 10%. 

17. System musi umożliwiać grupowanie dokumentów, ich katalogowanie i wyszukiwanie, w 
tym wyszukiwanie po zawartości dokumentu z użyciem złożonych zapytań 
wykorzystujących operatory logiczne. 

18. System musi umożliwiać gromadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej sprawy w postaci 
„elektronicznego folderu", który zawiera, co najmniej, następujące typy obiektów: 
załączniki w postaci plików lub referencji do plików, referencje do innych spraw, notatki. 

19. Interfejs aplikacji musi posiadać wbudowany kontekstowy system pomocy dający 
użytkownikowi możliwość łatwego i szybkiego sięgania po potrzebne informacje. 

20. System musi obsługiwać szablony umożliwiające modyfikację wyświetlania interfejsu 
użytkownika. 

21. Wielkość repozytorium, w którym przechowywane są dokumenty nie może być w żaden 
sposób ograniczona warunkami licencji. 

22. System musi zapewnić zgodność formatu metadanych eksportowanych dokumentów ze 
standardem tzw. „paczki archiwalnej" opracowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych. 

23. System musi umożliwiać obsługę wielu Kancelarii i sekretariatów. 
24. System ma mieć możliwość instalacji na platformie Linux i MS Windows Serwer będącej 

w posiadaniu Zamawiającego - system w warstwie serwera aplikacji i bazy danych można 
uruchomić w środowiskach opartych na technologii Microsoft Windows Server oraz w 
środowiskach opartych na systemie Linux. 

25. System ma umożliwiać pracę w oparciu o bazy danych komercyjne i bazy danych open 
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source oraz umożliwiać integrację z innymi dziedzinowymi systemami informatycznymi. 
26. System ma posiadać interfejs programistyczny wykorzystujący, jako standard 

komunikacyjny WebServices, pozwalający na bezpieczną wymianę danych z innymi 
systemami co najmniej w zakresie: 

• Dokumentów, 

• Spraw, 

• Słowników, 

• Powiadomień, 

• Użytkowników. 

 
 

5.2. Zgodność z wymaganiami prawnymi 
 
Wykonawca zapewni zgodność ESOD z obowiązującym prawem wg stanu na dzień 

ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących 

aktów prawnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie: 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 85 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 256 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

2020 r. poz. 164 ze zm.). 

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

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). 

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1173). 

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 

poz. 344 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, 

poz.1429 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 

2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 206 poz. 1518). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2247). 

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

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
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zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.) 

14. Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 10 

października 2019 r. w sprawie wydania Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku. 

15. Instrukcja Kancelaryjna Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 
 

5.3. Administracja uprawnieniami i zasobami 
 
1. System zapewni elastyczny i wielowarstwowy mechanizm zarządzania uprawnieniami 

(budowanie ról, grup oraz poziomów uprawnień) oraz odwzorowanie (modyfikację z 

zachowaniem historii zmian) struktury organizacyjnej z zachowaniem hierarchii 

podległości, jak też elementów organizacji Uczelni - jednostek podległych, komórek 

organizacyjnych i stanowisk. 

2. System musi posiadać możliwość udzielania zastępstw przez pracowników oraz pracę w 

zastępstwie, przy czym w historii musi być widoczne, że w czasie zastępstwa czynności na 

obiekcie wykonała osoba zastępująca wraz z jej wskazaniem. 

3. System zapewni możliwość graficznego projektowania i prezentowania struktury 

organizacyjnej, jej elementów oraz hierarchii zależności i uprawnień użytkowników. 

4. Wszystkie uprawnienia muszą być nadawane na poziomie użytkownika, roli oraz grupy 

użytkowników. 

5. System musi zapewnić dziedziczenie uprawnień z: folderu nadrzędnego, rodzaju/szablonu 

obiektu, użytkownika w Systemie. 

6. System musi umożliwiać zarządzanie wykorzystaniem zasobów, a w szczególności 

monitorowanie obciążenia systemu oraz zarządzanie uruchomionymi procesami. 

7. System musi zapewnić możliwość uwierzytelniania się pracowników przy wykorzystaniu 

mechanizmów CAS na bazie Active Directory Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

5.4. Kontrola wersji i praca grupowa 
 
System zapewni w szczególności: 
 
1. Wersjonowanie dokumentów oraz musi umożliwiać ewidencjonowanie, przeglądanie, 

przywracanie starszych wersji dokumentów oraz automatyczne zarządzanie wersją przy 

publikacji dokumentów. 

2. Zarządzanie edycją i wersjami, w szczególności prawo przywracania wersji, dopuszczone 

jedynie dla użytkownika o uprawnieniach właściciela dokumentu i jego przełożonych 

3. Przechowywanie i udostępnianie przez System szczegółowych informacji o historii 

edycji i dostępu do dokumentu. 

4. Automatyczne umieszczanie wersji dokumentu i historii edycji w metryce dokumentu 

5. Precyzyjna wizualizacja zakresu zmian między wybranymi wersjami dokumentu 

6. Usuwanie (anulowanie) dokumentu z bazy danych dopuszczone jedynie dla 

uprawnionego użytkownika. 

7. Wysyłanie powiadomień do grupy edycyjnej w przypadku dokonania zmian w dokumencie. 
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5.5. Bezpieczeństwo 
 
1. System musi zapewniać bezpieczeństwo komunikacji w pracy użytkownika z Systemem 

(np. poprzez zastosowanie mechanizmów SSL). Własność ta powinna stanowić element 

konfiguracji systemu. 

2. System ma uniemożliwiać wprowadzenie i uruchomienie złośliwego kodu aplikacji. 

3. System musi cechować się wysoką wydajnością i dostępnością usług. 

4. System musi być otwarty i skalowalny, tzn. umożliwiać niegraniczona rozbudowę w celu 

sprawnej jego adaptacji do istniejących ograniczeń infrastruktury technicznej i 

zmieniającej się liczby użytkowników. 

5. System musi zapewniać ochronę zatwierdzonych dokumentów przed nieautoryzowanymi 

zmianami. 

6. System musi używać mechanizmów zapisywania historii działań w celu logowania i 

raportowania na poziomie obiektu i atrybutu. 

7. System musi umożliwiać wybór zdarzeń, które mają być rejestrowane w logach 

systemowych, w szczególności, co najmniej, zdarzeń typu: 

• niepowodzenie logowania do systemu, 

• rodzaj operacji wykonywanych na dokumencie/obiekcie w repozytorium, 

• wszystkie zdarzenia dotyczące przebiegu procesu workflow, 

• szczegóły wszystkich uruchamianych zadań wsadowych; 

• dziennik zdarzeń krytycznych i błędów. 

8. System musi wykorzystywać mechanizmy zachowania integralności danych. 

9. System ma zapewniać spójność przechowywanych danych w bazie danych, poprzez 

stosowanie transakcji. System ma zapewniać wycofanie czynności objętej transakcją w 

przypadku niepowodzenia jej wykonania. 

10. System oraz udzielone licencje muszą umożliwiać replikację bazy roboczej do bazy 

testowej dla celów szkoleniowych oraz ze względu na bezpieczeństwo aktualizacji.  

11. System ma pozwalać na jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom oraz zapewniać 

ochronę tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem. 

12. Pliki binarne przetwarzane w systemie mają być przechowywane w repozytorium odrębnym 

w stosunku do bazy przechowującej rdzenne (nie plikowe) dane. 

13. System dla każdego pliku ma automatycznie generować i przechowywać w bazie sumę 

kontrolną z zawartości pliku. System każdorazowo ma informować użytkownika, w trakcie 

przeglądania dokumentów o naruszeniu integralności plików sprawdzając sumę kontrolną. 

14. System ma umożliwiać rozdzielenie warstwy aplikacji od warstwy bazodanowej na różne 

maszyny fizyczne. 

15. System ma pozwalać na uwierzytelnianie się użytkowników w ramach aplikacji na różne 

sposoby, w tym co najmniej: za pomocą loginu i hasła i/lub poprzez Active Directory. 

Administrator w stosunku do każdego użytkownika ma decydować o dostępnej dla niego 

metodzie uwierzytelnienia. Własność ta powinna stanowić element konfiguracji systemu. 

16. Konfiguracja systemu w zakresie haseł użytkowników ma umożliwiać określenie co 

najmniej: 

• Liczby niepowtarzalnych ostatnich haseł (w przypadku gdy system wymusza jego 

okresową zmianę), w tym wyłączenie tego warunku. 

• Maksymalnej liczby nieudanych prób logowania, po przekroczeniu której użytkownik 

zostaje zablokowany i bez interwencji administratora nie może się zalogować. 

• Liczbę dni co którą system wymusza nadania hasła, w tym wyłączenie tego warunku. 
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• Minimalnej liczby znaków w haśle. 

• Znaków wymaganych w haśle. 

17. System ma komunikować się z systemami zewnętrznymi w sposób zapewniający poufność 

danych. Dopuszcza się jako rozwiązanie wykorzystanie protokołu SSL i połączenia VPN. 

18. System ma być odporny na znane techniki ataku i włamań, typowe dla technologii, w której 

został wykonany. 

19. System ma umożliwiać pracę zdalną. 

20. System ma umożliwiać określenie czasu nieaktywności, po którym użytkownik zostaje 

wylogowany (w przypadku braku wykonania jakiejkolwiek czynności w systemie). 
 

5.6. Indeksowanie i wyszukiwanie 
 
1. System musi umożliwiać pełno tekstowe indeksowanie i wyszukiwanie z uwzględnieniem 

polskiej fleksji oraz składni. 

2. W Systemie musi istnieć możliwość gramatycznej normalizacji wyszukiwania dla języka 

polskiego, polegająca na tym, że wszystkie odmiany danego słowa podlegają indeksowaniu, 

oraz szukanie na podstawie jednej odmiany słowa daje rezultaty zawierające wszystkie 

odmiany danego słowa. System musi również umożliwiać tożsame traktowanie polskich 

znaków diakrytycznych z ich niediaktrytycznymi odpowiednikami. 

3. System musi umożliwiać wyszukanie dowolnego obiektu (dokumentu, szablonu, folderu, 

pliku) w Systemie wg nazwy i dowolnych metadanych oraz umożliwiać zapisywanie 

kryteriów wyszukiwania do ich ponownego wykorzystania. 
 

5.7. Archiwum Uczelni 
 
1. System musi umożliwiać archiwizację tzn. umożliwiać gromadzenie, ewidencję, 

przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów/spraw w celu utworzenia 

Archiwum Elektronicznego Uczelni. 

2. Moduł archiwum ma zapewniać integralność treści dokumentów i metadanych, polegającą 

na zabezpieczeniu przed wprowadzeniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzonych w 

ramach ustalonych i udokumentowanych procedur. Moduł nie zezwala na wprowadzenie 

zmian do zawartości akt sprawy przekazanych do archiwum zakładowego. 

3. System ma posiadać mechanizm umożliwiający przeniesienie wybranych dokumentów oraz 

spraw zamkniętych do archiwum. Sprawy i dokumenty przeniesione mają być nadal 

dostępne do wglądu. 

4. System ma umożliwiać nadanie uprawnień w zakresie możliwości tworzenia spisów 

zdawczo-odbiorczych oraz przekazywania tych spisów do archiwum zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

5. System ma umożliwiać tworzenie spisów zdawczo - odbiorczych (archiwalnych) z 

wykorzystaniem parametrów: 

• komórka organizacyjna, 

• rok; 

• symbol JRWA; 

• kategoria archiwalna. 

6. System musi umożliwiać tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazywanych 

do archiwum Uczelni oraz ich wydruk. 

7. System ma umożliwiać wykonywanie spisów zdawczo odbiorczych przez wybranego 

użytkownika dla wybranych komórek organizacyjnych np.: całego departamentu oraz 
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wszystkich komórek podrzędnych w tym departamencie. 

8. System ma umożliwiać przygotowanie wniosku do Archiwum Państwowego o wydanie 

zgody na brakowanie akt. 

9. System ma umożliwiać przekwalifikowanie kategorii archiwalnej zgodnie z decyzją 

Archiwum Państwowego. 

10. System ma umożliwiać zaewidencjonowanie przedłużenia przechowywania akt zgodnie z 

decyzją Archiwum Państwowego. 

11. System ma umożliwiać przygotowanie protokołu brakowania materiałów niearchiwalnych 

przeznaczonych do zniszczenia. 

12. System ma zapewniać możliwość utworzenia sprawy brakowania/archiwizacji 

dokumentacji. 

13. System ma automatycznie weryfikować możliwość przejścia do kolejnych kroków 

archiwizacji na podstawie dołączanych do systemu dokumentów (zgody archiwum, 

ekspertyzy, protokoły brakowania itp.). 
 

6. Wymagania funkcjonalne 

System stanowiący przedmiot zamówienia musi zapewnić spełnienie wszystkich wymagań 

funkcjonalnych określonych w specyfikacji poprzez realizację wymagań ogólnych, w 

opisanych dla nich funkcjonalnościach oraz realizację funkcjonalności dla: modułu obsługi 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), modułu definiowania procesów i modułu 

definiowania formularzy elektronicznych. 

 

6.1. Wymagania ogólne 
 
System ESOD musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne, co oznacza, że w ramach 

jego budowy Wykonawca musi uwzględnić możliwości: 
 
1. Definiowania i prowadzenia rejestrów „urzędowych” Uczelni (sekretariaty, biura, działy, 

wydziały, inne), wprowadzanie korespondencji, spraw oraz dokumentów (dowolne pliki 

elektroniczne) do zdefiniowanych wcześniej rejestrów. Umożliwić wydrukowanie raportów 

i zestawień ze zdefiniowanych rejestrów. 

2. Odnotowanie w Systemie położenia dokumentu i rejestracji przemieszczenia pomiędzy 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Uczelni oryginałów papierowych oraz 

dokumentów niepodlegających digitalizacji, tzn. istniejących tylko w postaci papierowej, 

poprzez zapis, co najmniej: lokalizacji, użytkownika i czasu. 

3. Przyjęcia korespondencji poprzez: 

1) rejestrację w ESOD 

2) oznakowanie oryginału pisma kodem, np. kreskowym, 

3) skanowanie: koperty, pisma przewodniego, całości lub części załączników. 

4. Skanowania dokumentów, z możliwością pracy w trybie skanowania wielu dokumentów 

w serii i przypisywania ich do rejestrowanych w Systemie dokumentów, jako załączniki, 

folder elektroniczny, plik dokumentów. 

5. Skanowania dwustronnego z podajnika, ponownego skanowania wybranych stron, zapisu 

dokumentu o definiowanej jakości skanów oraz natychmiastową wizualizację  

i kontrolę operatorską jakości skanów wraz z możliwością powtórnego skanowania i 

zamiany stron nieprawidłowo obrazowanych w module skanującym. 
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6. Parsowanie wprowadzonych dokumentów rastrowych z wykorzystaniem mechanizmu 

OCR z obsługą polskich znaków. 

7. Dekretacji sprawy do sekretariatu / biura / działu / wydziału / osoby w zależności od 

uprawnień oraz informacji o historii sprawy. Dekretacja może odbywać się zgodnie ze 

zdefiniowaną w procesie ścieżką lub według szczególnych potrzeb bezpośrednio z listy 

dopuszczonych przez System odbiorców, wraz z rejestrowaniem historii. Wymaganą 

funkcjonalnością jest monitorowanie procesów i sygnalizowanie administratorowi Systemu 

powtarzających się procedur dekretacji definiowanych „ad hoc" w celu redefinicji istniejącej 

lub opracowaniu nowej procedury. 

8. Procedowania sprawy/przygotowania pism wychodzących/przekazywania  

i wprowadzania poprawek wnoszonych przez innych uczestników procedury, np.: 

przełożonych, konsultantów. 

9. Akceptacji i zatwierdzania dokumentów elektronicznych w ESOD. Przekazywania uwag 

dotyczących sprawy i przygotowanego dokumentu. 

10. Powiadamiania użytkownika pocztą elektroniczną o nowych zdarzeniach w systemie lub 

zmianie statusu sprawy. 

11. Wydruku ostatecznej wersji dokumentu w celu podpisania i opieczętowania go przez osobę 

upoważnioną do tej czynności. 

12. Przekazania dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym. 

13. Weryfikacji podpisu elektronicznego uzyskanego zgodnie z właściwymi przepisami prawa, 

złożonego na przychodzących dokumentach elektronicznych. 

14. Podpisywania bezpiecznym podpisem elektronicznym wysyłanych dokumentów. 

15. Równoczesnej obsługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego wystawionego z użyciem 

certyfikatu wystawionego przez dowolne centrum certyfikacyjne. 

16. Monitorowania realizacji procesów wspieranych przez ESOD. 

17. Przejrzystego i czytelnego eksportu historii sprawy do pliku w formie tekstowej. 

18. Pełno tekstowego wyszukiwania w treści dokumentów elektronicznych przechowywanych 

w repozytorium dokumentowym, co najmniej dla następujących formatów: txt, pdf, doc(x), 

rtf, odt, xls(x), tiff, jpg oraz wyszukiwanie na podstawie atrybutów sprawy i pisma. Ponadto 

zapewnienia dostępu do poszukiwanych informacji i dokumentów z wykorzystaniem 

wyszukiwarek, w tym kontekstowych, według zadanych kryteriów: np. numeru 

dokumentu i/lub nazwiska nadawcy, autora, adresata, czy nazwy firmy, numeru sprawy, dat 

zatwierdzania, przyjmowania, edycji, adresów nadawcy/odbiorcy/nieruchomości. 

19. Wykonywania kopii zapasowej aplikacji oraz posiadać mechanizm archiwizacji 

dokumentów elektronicznych zgodnie z JRWA. 

20. Graficznego definiowania ścieżek obiegu dokumentów. 

21. Śledzenia stanu sprawy. 

22. Integracji z systemem poczty elektronicznej użytkowników (adresy zdefiniowane u 

Zamawiającego w Active Directory) w zakresie powiadomień o zdarzeniach. 

23. Tworzenia listy osób, uprawnionych do dostępu do dokumentu/sprawy opatrzonej 

odpowiednią kategorią dokumentu. Dla każdego użytkownika musi być możliwość 

definiowania praw do odczytu i edycji, automatycznie dopisywanych do uprawnień 

dokumentu, który dana osoba, dla której został stworzony profil, utworzyła lub otrzymała w 

wyniku dekretacji. 
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24. Zapewnienia funkcjonalności organizowania pracy grupowej, wyznaczania zadań z 

wykorzystaniem kalendarzy prywatnych i grupowych, planowania i monitorowania 

terminów realizacji spraw oraz powiadamiania o zagrożeniach i przekroczeniach terminów. 

25. Zapewnienia możliwości dostosowania wyświetlanych elementów do indywidualnych 

(definiowanych) preferencji użytkowników. 

26. System musi posiadać wbudowany lub zintegrowany z Systemem generator raportów. 

27. Wszystkie raporty muszą być dostępne z poziomu interfejsu Systemu. 

28. System musi umożliwiać parametryzowanie raportów przez użytkownika końcowego.  

29. Funkcjonalność raportowania musi mieć możliwość konfiguracji, tak aby zakres danych 

prezentowanych w raporcie był zależny od uprawnień posiadanych przez użytkownika, 

który go wykonuje. 

30. System musi posiadać predefiniowane raporty dotyczące korespondencji przychodzącej, 

wychodzącej, dokumentów, pism i spraw, w tym: 

1) wydruk dziennika pism, które w określonym dniu, przedziale czasu: 

a) wpłynęły do określonej komórki organizacyjnej; 

b) wysłano z określonej komórki organizacyjnej; 

2) pocztowa książka nadawcza i możliwość rozliczenia w systemie kosztów przesyłek 

wychodzących: 

a) liczba załatwionych spraw w jednostkach organizacyjnych, 

b) ilość przydzielonych zadaniami w jednostce organizacyjnej, 

c) raport terminowości wykonywania przez pracowników zleconych im zadań, 

d) książka adresowa, 

e) spis spraw, 

f) zestawienie czasu przetwarzania sprawy w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych oraz czasu przetwarzania jednakowego typu sprawy w danej 

jednostce. 

31. Rejestracji szczegółowych informacji, związanych z całym cyklem życia dokumentów i 

realizowanych spraw (np. adres nadawcy, nazwa nadawcy, nr sprawy, data przyjęcia, data 

rejestracji, data przekazania, miejsce przekazania, miejsce przechowywania, data zapisu, 

określenie użytkownika rejestrującego dokument oraz komórka organizacyjna, do której 

dekretowano sprawę, numer lub powiązane numery dokumentów (wiele numerów, jeśli 

pismo przypisane jest do kilku różnych ewidencji lub na etapie procedowania zmieniana jest 

numeracja sprawy), sprawy i dokumenty powiązane oraz informacje o nich, kategoria 

dokumentu/sprawy, rodzaj dokumentu/sprawy, status dokumentu/sprawy, priorytet sprawy, 

komórka i osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy itd.). 

32. Powiązania dokumentów z innymi dokumentami, sprawami, instytucjami, osobami. Istotne 

powiązania, muszą być wyświetlane wprost na ekranie. 

33. Opisanie dokumentów za pomocą metryki zawierającej najważniejsze informacje (np. dane 

teleadresowe) o danym dokumencie w przypadku formularzy elektronicznych 

odpowiednie pola powinny być wypełnione automatycznie. 

34. Metryka korespondencji przychodzącej musi posiadać co najmniej takie pola jak: 

1) data na dokumencie, 

2) data wpływu (podpowiadana przez System, z możliwością jej modyfikacji dla 
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uprawnionych użytkowników), 

3) typ dokumentu, 

4) sposób dostarczenia (osobiście, poczta, mailem, ePUAP); 

5) nadawca/ odbiorca, 

6) opis korespondencji (streszczenie pisma), 

7) nr zawarty na piśmie, 

8) opis załączników pozostających w formie papierowej, 

9) lista załączników. 
 

35. System powinien umożliwiać wykorzystanie i automatycznie aktualizowanie słownika GUS 

(TERYT) w zakresie miejscowości oraz ulic. System musi posiadać mechanizm 

podpowiadający zesłownikowane już ulice i ich kody. 

36. Przy stosowaniu słowników TERYT powinna istnieć możliwość wprowadzenia także 

danych, których nie ma w słowniku TERYT lecz ich dodanie powinno być poprzedzone 

komunikatem ostrzegawczym. 

37. Przypisanie nadawcy bądź adresata z bazy interesantów. 

38. System musi posiadać możliwość zaimportowania oraz każdorazowego aktualizowania 

dostarczonej przez Zamawiającego bazy słownikowej z systemów objętych przedmiotem 

zamówienia. 

39. System powinien umożliwiać automatyczne podpowiadanie odbiorcy (wnioskodawca, 

strony) korespondencji na podstawie wbudowanego w System słownika kontrahentów 

(pracowników, itp.). 

40. System musi umożliwiać wstępną rejestrację pism. nadając numer w książce podawczej 

Uczelni oraz umożliwiać późniejsze uzupełnienie pozostałych pól w trakcie pełnej 

rejestracji pisma. Wstępna rejestracja pisma winna odnotowywać minimum datę wpływu 

i ilość załączników oraz generować potwierdzenie złożenia dokumentów w Kancelarii 

Uczelni. Dokumenty takie winny być opatrywane etykietami ewidencyjnymi z numerem 

oraz listą załączników złożonych z dokumentem. 

41. Generowanie do pliku zawierającego dziennik korespondencji przychodzącej i 

wychodzącej. 

42. Możliwość przyjmowanie korespondencji przychodzącej złożonej pocztą elektroniczną na 

adres e-mail Uczelni bądź komórki organizacyjnej poprzez formularze elektroniczne. 

43. Rejestrowanie dokumentów przychodzących i wychodzących papierowych oraz 

elektronicznych za pośrednictwem ePUAP, e-mail. 

44. Umożliwiać wczytanie e-maili w formacie „eml" lub msg i zarejestrowanie ich w 

Systemie jako pismo. 

45. Możliwość wyświetlania różnych zestawów pól dla jednego dokumentu w zależności od 

etapu przetwarzania (np. wprowadzanie w Kancelarii, dekretacja). 

46. Rejestrowanie dokumentu potwierdzającego dostarczenie pisma adresatowi (tzw zwrotka), 

w tym nieskutecznego dostarczenia pisma. 

47. Drukowanie potwierdzenia przyjęcia dokumentów od interesanta (odpowiednik pieczęci 

wpływu przybijanej na kopii dokumentu dla interesanta) zawierającego datę wpływu pisma, 

numer pod którym zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, dane interesanta, dane 

komórki która zarejestrowała pismo, temat pisma, oraz dane dodatkowe: numer kodu 

kreskowego identyfikujący dokument i umożliwiający sprawdzenie stanu załatwienia 
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swojej sprawy przez interesanta. 

48. System musi umożliwiać oznaczanie kodem kreskowym dokumentu papierowego (nadruk 

lub naklejka), ewidencjonowanie w Systemie przydzielonego pismu kodu kreskowego oraz 

wyszukanie w Systemie (danych ewidencyjnych) dokumentu przy użyciu czytnika kodów 

kreskowych. 

49. Musi uwzględniać możliwość zmiany struktury organizacyjnej Uczelni i wynikające stąd 

konsekwencje (np. zmiany nazw i oznaczeń literowych/biur/działów/wydziałów, włączania 

całości kancelarii jednej jednostki do drugiej – w przypadku łączenia jednostek; możliwość 

masowego zaznaczenia i migracji wybranych dokumentów jednostki do innej jednostki; 

zmian w JRWA) w integracji z systemami Zamawiającego. 

50. System musi dostosowywać wyświetlany zestaw pól w formularzu sprawy w zależności od 

kroku procesu obsługi. 

51. Dodawanie dat powinno być umożliwione poprzez wybór daty z kalendarza lub 

bezpośrednio z klawiatury. Wszystkie pola daty powinny zawierać zdefiniowane maski 

odpowiadające wymaganym formatom daty. Obowiązującym formatem dat musi być 

format ISO (YYYY- MM-DD). Pole z datą wpływu powinno być wypełniane 

automatycznie na dzień bieżący i podlegać możliwości edycji (z uwzględnieniem zapisu 

historii zmiany w przypadku zmiany daty dokumentu już wprowadzonego do systemu). 

52. System musi zapewniać mechanizmy ochrony przed duplikacją pism w Systemie. 

Automatyczna weryfikacja ma przebiegać na podstawie metadanych opisujących pismo 

wprowadzonych przez użytkownika. W przypadku wykrycia podejrzenia duplikacji System 

musi przedstawić listę podejrzeń duplikatów i zapewnić możliwość wybrania co najmniej 

jednej z opcji dalszego postępowania (m.in. dołączenie pisma do sprawy, dołączenie jako 

załącznik, rejestrację jako nowe pismo, etc.). 

53. System musi zapewnić możliwość tworzenia zestawień pism przychodzących w Systemie 

(w tym z możliwością określenia zakresu danych, odfiltrowania i sortowania 

wyszukiwanych danych). 

54. System musi umożliwiać generowanie dokumentów na podstawie szablonów. 

55. Szablony dokumentów powinny być definiowane co najmniej w formatach Office Open 

XML, OpenDocument. 

56. System musi zapewniać wymianę danych z systemami Zamawiającego w tym 

zautomatyzowane przekazywanie i odbieranie plików/danych. 

 
 

6.2. Wymagania w zakresie obsługi przychodzącej korespondencji zewnętrznej 
 
System musi zapewnić realizację procesu obiegu dokumentów w ramach obsługi 

korespondencji przychodzącej, zdefiniowanego w zamieszczonej poniżej liście podstawowych 

funkcji: 
 
1. Obsługa funkcji skanowania dokumentów zgodnie z pkt. 6.1, ppkt. 4, 5 i 6. 

2. Wyświetlanie zeskanowanych dokumentów. 

3. Parsowanie treści dokumentów rastrowych z wykorzystaniem mechanizmu OCR. 

4. Wyszukiwanie i lokalizacja w Systemie dokumentów papierowych (oryginałów) przy 

wykorzystaniu kodów kreskowych naniesionych na dokument. 
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5. Rejestracja oraz nadawanie unikalnego oznaczenia/kodu dokumentu zgodnie z Instrukcją 

Kancelaryjną wpływającego do Uczelni. 

6. Rejestracja dokumentu oraz jego oznaczenie/kod musi uwzględniać dokumenty 

przewodnie oraz dołączone do niego załączniki. 

7. Drukowanie oznaczeń/kodów dokumentów na dokumencie lub/oraz etykiet z 

oznaczeniami/kodami dokumentów wraz z etykietami dla załączników do dokumentów 

przewodnich. 

8. Funkcja prezentacji lub wyświetlania danych związanych z dokumentem, tj. w 

szczególności: nr JRWA, nazwa nadawcy, rodzaj sprawy, wyszukiwanie kontekstowe, data 

rejestracji pisma, nr pisma nadawcy, nazwisko i imię autora dokumentu, nr umowy, nr 

zamówienia itd. 

9. Wyszukiwanie użytkownika prowadzącego sprawę. 

10. Dekretacja dokumentu do użytkownika prowadzącego sprawę, komórki organizacyjnej 

Uczelni właściwej do realizacji sprawy. 

11. Tworzenie zestawień korespondencji przychodzącej. 

12. Tworzenie potwierdzeń odbioru korespondencji dla operatorów pocztowych 

13. Rejestracja nowej sprawy na podstawie przyjętego dokumentu. 

14. Rejestrowanie kolejnego dokumentu w sprawie będącej w procedowaniu. 

15. Weryfikacja autentyczności podpisu elektronicznego nadawcy. 

16. Ustalanie i monitorowanie terminów realizacji spraw. 

17. Współpraca z systemem ePUAP. 

18. Wyznaczanie bieżącej ścieżki procedowania i przekazywania dokumentów w wersji: 

1) wyłącznie elektronicznej, 

2) elektronicznej oraz papierowej równocześnie. 

19. Realizacja zdefiniowanej ścieżki obiegu dokumentu w Uczelni: 

1) wyłącznie dokument elektroniczny, 

2) dokument elektroniczny oraz papierowy równocześnie. 

19. Możliwość nadania uprawnień dla wskazanych użytkowników odpowiedzialnych za 

rejestrację korespondencji w Systemie oraz wstępną dekretację. 

20. Możliwość rejestracji dokumentu przychodzącego, takiego, jak np.: pismo, email, 

telefonogram, poza Kancelarią przez użytkowników posiadających niezbędne uprawnienia. 

21. Zapewnienie gromadzenia wiedzy o danej sprawie lub piśmie w toku jego postępowania, w 

szczególności: 

1) statusy pisma i sprawy, 

2) komentarze, uwagi, 

3) dekretacje wraz z komentarzami. 

22. Możliwość wydruku potwierdzenia przyjęcia korespondencji ze wskazaniem na numer 

pisma/sprawy lub na unikalny identyfikator nadawany dokumentowi podczas rejestracji w 

przypadku braku numeru pisma/sprawy. 

23. Przesłanie informacji o piśmie/sprawie lub innym zdarzeniu osobie lub grupie osób 

zainteresowanych włącznie z nadaniem określonych uprawnień do dokumentu (odczyt, 

edycja, opiniowanie). 

24. Oznakowanie/wyróżnienie pism, które nie zostały jeszcze skierowane do dekretacji. 

25. Możliwość przekazania dokumentu (dekretacji) do: 

1) sekretariatów, 

2) osób dekretujących, 

3) osób zajmujących się bezpośrednio procedowaniem danej sprawy. 
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6.3. Wymagania dotyczące korespondencji wychodzącej 
 
System musi zapewnić realizację procesu obiegu dokumentów w ramach obsługi 

korespondencji wychodzącej na zamieszczonej poniżej liście podstawowych funkcji: 
 
1. Wyszukiwanie dokumentu na podstawie skanu kodu kreskowego, numeru JRWA, nadawcy. 

2. Obsługa systemu wydruku dokumentów. 

3. Generowanie i wydruk kopert, w tym w szczególności: 

1) adresów, 

2) potwierdzenia odbioru, 

3) oznaczenia rodzajów korespondencji (np. polecony wraz z kodem kreskowym, priorytet). 

4. Automatyczna rejestracja dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną z podpisem 

elektronicznym. 

5. Rejestracja korespondencji wychodzącej w formie papierowej i elektronicznej. 

6. Tworzenie zestawień korespondencji poleconej, zwykłej, w formatach wymaganych przez 

operatorów pocztowych. 

7. Wydruk dokumentów w trybie korespondencji seryjnej z wykorzystaniem danych 

teleadresowych zgromadzonych w ESOD i skomunikowanych z systemami Zamawiającego. 

8. Wydruk książki pocztowej na podstawie informacji zawartych w pismach przeznaczonych 

do wysłania. 

9. Powiadomienie referenta sprawy o wysłaniu pisma. 

10. System musi umożliwiać wysyłkę dokumentów w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy ePUAP z zachowaniem wszelkich standardów. 

11. Przy wysyłce dokumentów System musi umożliwiać drukowanie etykiet oraz nadruków 

na zwrotki i koperty w formatach co najmniej: C4, C5, C6. 

12. System musi umożliwiać rejestrowanie oraz powiązanie z odpowiednim dokumentem 

potwierdzenia dostarczenie pisma adresatowi (tzw. zwrotka). 

13. System musi umożliwiać ustawienia przez pracownika, w jaki sposób chce skierować 

korespondencję do adresata i przekazać ją do Kancelarii w celu wysłania. 

14. System musi umożliwiać definiowanie adresatów przesyłek. W szczególności System musi 

umożliwić wybór adresatów określonego typu (wewnętrzny, zewnętrzny, ESP, e-mail, etc.). 

15. System musi umożliwić wybór adresata z bazy interesantów lub dodanie nowego adresata. 

16. System musi umożliwić określenie parametrów przesyłki (w tym, m.in.: forma przesyłki, 

rodzaj z potwierdzeniem odbioru, czy za pobraniem, rodzaj priorytetu, czy poste restante, 

sposoby obsłużenia, sposoby postępowania z przesyłką parametry i gabaryty przesyłki). 

Wybór parametrów tam, gdzie to możliwe powinien odbywać się z list zesłownikowanych 

(listy słownikowe powinny podlegać edycji) umożliwiających również definicję i 

wyświetlenie zlecającemu kosztu przesyłki. 

17. System powinien umożliwić dokonywanie wysyłek w dwóch trybach - za pośrednictwem 

Kancelarii oraz samodzielnie przez referentów. 

18. System musi umożliwiać dokonywanie wysyłki przez referentów w postaci elektronicznej 

bezpośrednio z Systemu. 

19. Wysyłka dokumentów przez Kancelarię powinna wspierać agregację przesyłek do 

jednego adresata. 

20. System musi zawierać wsparcie dokonywania nadruków na kopertach popularnych 

formatów oraz zwrotkach, co najmniej krajowych i zagranicznych. 

21. System musi zawierać umożliwiać dokonywania nadruków kodów kreskowych na 

zwrotkach. 
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22. W przypadku wysyłek wysyłanych za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) System 

musi umożliwić wyszukanie przesyłki po kodzie kreskowym z ZPO lub numerze sprawy 

oraz odnotowanie faktu doręczenia, bądź niedoręczenia przesyłki. 

23. System musi umożliwiać eksport dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 

co najmniej do formatów: XLS, PDF, CSV, HTML. 

24. System musi rejestrować dla każdej przesyłki koszt jej wysłania (wg kosztu obowiązującego 

w słowniku w chwili wysłania przesyłki), a następnie umożliwiać rozliczanie kosztowe 

przesyłek – wg jednostek organizacyjnych.  
 

6.4. Wymagania w zakresie ogólnego obiegu korespondencji wewnątrz Uczelni 
 
System musi zapewnić realizację procesu obiegu dokumentów w ramach obsługi 

korespondencji wewnętrznej Uczelni, na zamieszczonej poniżej liście podstawowych funkcji: 

1. Wsparcie rejestracji dokumentu w sprawie poprzez powiązanie kategorii JRWA z 

komórką organizacyjną Uczelni. 

2. Dołączanie dokumentów do akt sprawy. 

3. Dekretowanie dokumentów do osób odpowiedzialnych za procedowanie sprawy. 

4. Przydzielanie zadań. 

5. Monitorowanie terminów realizacji zadań. 

6. Sygnalizowanie - powiadamianie i alarmowanie upływających granicznych terminów 

realizacji zadań. 

7. Sygnalizowanie - powiadamianie i alarmowanie zadań, których termin realizacji jest 

zagrożony. 

8. Określenie miejsca przechowywania wersji papierowej dokumentu. 

9. Wyświetlanie zeskanowanego dokumentu. 

10. System ma umożliwiać automatyczne przygotowanie podglądów dokumentów w postaci 

plików PDF dla dokumentów, co najmniej dla typów: doc, docx, html, xls, xlsx, rtf, png, 

jpg, bmp, dotx, pdf, txt. 

11. Określanie ścieżek zatwierdzania dokumentów, włącznie z uprawnieniem do ostatecznego 

zatwierdzania dokumentów. 

12. System musi posiadać możliwość oznaczania spraw w zależności od stanu ich załatwienia 

minimum w trzech stanach (załatwione, przeterminowane, bieżące). Oznaczenie musi być 

łatwo identyfikowalne np. przez kolor wyświetlanej sprawy. 

13. System ma być wyposażony w mechanizm akceptacji, który ma umożliwiać: 

• Akceptację przez jednego użytkownika – element jest zaakceptowany tylko przez 

jednego użytkownika (np.: jeden z jeden); 

• Przesłanie dokumentu do wielu i akceptację przez jednego z nich – element jest 

zaakceptowany gdy tę operację wykona jeden z grupy użytkowników (np.: jeden z 

trzech); 

• Przesłanie i akceptację przez większość użytkowników – element jest zaakceptowany, 

gdy tę operację wykona większość użytkowników (np.: dwóch z trzech); 

• Przesłanie i akceptację przez wszystkich – element jest zaakceptowany gdy tę operację 

wykonają wszyscy użytkownicy (np.: trzech z trzech); 

• Przesłanie i akceptację przez określoną w konfiguracji kroku liczbę użytkowników: np. 

minimum dwóch. 

14. System ma posiadać funkcję predefiniowania ścieżek akceptacji. Poprzez ścieżkę akceptacji 

należy rozumieć automatyczne wytypowanie kolejnych akceptujących wg schematu i 
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automatyczne przekazywanie dokumentów pomiędzy akceptującymi użytkownikami. 

15. Mechanizm ścieżek akceptacji ma pozwalać na określenie wykonawcy danego kroku przez 

użytkownika uruchamiającego ścieżkę akceptacji lub przez wykonawcę poprzedniego 

kroku. 

16. Użytkownik dokonujący zmiany w dokumencie ma mieć możliwość zdecydowania czy 

zmiana powinna powodować utworzenie nowej wersji dokumentu. 

17. Dokumenty w systemie mają być wersjonowane w taki sposób, że modyfikacja metadanych, 

obrazu dokumentu, załączonych plików i formularzy może powodować powstanie nowej 

wersji dokumentu. 

18. System ma umożliwiać rozesłanie dokumentu na wskazany adres e-mail (także podpisanego 

cyfrowo). 

19. System ma umożliwiać automatyczne połączenie dokumentu ze sprawą o identycznym 

znaku. 

20. System ma umożliwiać tworzenie tzw. dokumentów roboczych. Jego utworzenie wymaga 

podania jedynie: rodzaju dokumentu, opisu i komórki organizacyjnej. Dodatkowe 

informacje są wymagane i walidowane dopiero podczas zamiany dokumentu roboczego na 

właściwe pismo finalne. Dokument roboczy można udostępnić przełożonemu. 

21. System ma posiadać możliwość rezerwacji numeru dokumentu. 

22. System nie może wprowadzać ograniczeń technologicznych dla formatów przetwarzanych 

dokumentów.  

23. System ma umożliwiać tworzenie i edycję nowych formularzy i wniosków. 

24. System powinien umożliwiać import danych teleadresowych z systemu Bazus z bazy 

informacji o studentach. Import oraz synchronizacja danych może odbywać się poprzez 

uruchomienie odpowiedniej operacji przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. 

 
 

6.5. Wymagania dotyczące procedury obsługi delegacji, zastępstw, urlopów, rezerwacji 

zasobów, wyjść prywatnych i służbowych, wniosków dotyczących zamówień publicznych. 
 
1. System ma umożliwiać zaewidencjonowanie i wydrukowanie polecenia wyjazdu 

służbowego. 

2. System ma umożliwiać zdefiniowanie zastępcy oraz wskazanie, do jakich elementów 

Systemu zastępca będzie posiadał uprawnienia: dokumenty i sprawy, akceptacja, 

dekretacja, zastępstwa, terminarze, delegacje, urlopy. 

3. System ma umożliwiać złożenie „wniosku o skierowanie/bez skierowania przez 

pracodawcę” rozpoczynający procedurę polecenie wyjazdu służbowego. System ma 

umożliwiać uzyskanie akceptacji wniosku przez przełożonego lub inną osobę 

upoważnioną. Akceptacja realizowana ma być w oparciu o definiowalną ścieżkę 

akceptacji. Własność ta powinna stanowić element konfiguracji systemu. 

4. System ma umożliwiać złożenie zapotrzebowania na zaliczkę na pokrycie kosztów 

wyjazdu służbowego. System ma umożliwiać uzyskanie akceptacji zapotrzebowania przez 

przełożonego lub inną osobę upoważnioną. Akceptacja realizowana ma być w oparciu o 

definiowalną ścieżkę akceptacji. Własność ta powinna stanowić element konfiguracji 

systemu. 



 

22 

 

5. System ma umożliwiać złożenie rozliczenia kosztów podróży służbowej wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

6. System ma umożliwiać obsługę dodatkowych załączników do polecenia wyjazdu 

służbowego stosowanych na Uczelni np. oświadczenia o posiłkach. 

7. System ma umożliwiać uzyskanie akceptacji rozliczenia kosztów podróży służbowej. 

Akceptacja realizowana ma być w oparciu o definiowalną ścieżkę akceptacji. Własność ta 

powinna stanowić element konfiguracji systemu. 

8. System ma umożliwiać zdefiniowanie dowolnej liczby przejazdów w ramach podróży 

służbowej. 

9. System ma umożliwiać zdefiniowanie środków lokomocji, na podstawie których 

dokonywane będzie rozliczenie kosztów podróży.  

10. System ma dokonywać automatycznego obliczenia kosztów krajowej podróży służbowej z 

uwzględnieniem wysokości diet, zapewnionych pracownikowi posiłków, środków 

lokomocji (tzw. kilometrówka, ryczałt na dojazdy), noclegów (ryczałtów za noclegi), 

innych wydatków, wydatków rozliczonych kartą płatniczą itp. 

11. System ma wspierać obsługę delegacji zagranicznych np. w zakresie wyliczenia diet. 

12. System ma automatycznie proponować i umożliwiać zdefiniowanie zastępstwa na czas 

trwania podróży służbowej w chwili składania wniosku na podróż służbową. 

13. System ma umożliwiać zmianę parametrów finansowych diet, ryczałtów, kilometrówek itp. 

poprzez administracyjną zmianę parametrów bez konieczności zmian w oprogramowaniu. 

14. System, w przypadku ustanowienia zastępstwa nie musi wymagać haseł użytkowników 

zastępowanych. 

15. Ustanowienie zastępstwa ma być możliwe do wprowadzenia z poziomu użytkownika. 

16. W nagłym wypadku ustanowienie zastępstwa możliwe ma być przez przełożonego osoby 

zastępowanej. 

17. Wszystkie operacje wykonywane przez zastępcę muszą być zapisywane w historii.  

18. W historii operacji prezentowany ma być zarówno użytkownik zastępujący jak i 

zastępowany.  

19. Elementy, na których zastępca wykonał jakiekolwiek operacje mają być przedstawione w 

postaci zbiorczej listy lub raportu. Prezentowane mają być zdarzenia dotyczące: logowania 

zastępującego, dokumentów, spraw, zastępstw, terminarzy, delegacji, urlopów, bazy 

adresowej. 

20. W przypadku ustanowienia zastępstwa, użytkownik zastępujący może mieć nadane pełne 

uprawnienia do spraw, dokumentów, itp. jak użytkownik, którego zastępuje. 

21. Mechanizm zastępstw ma umożliwiać określenie, do jakich elementów należących do 

osoby zastępowanej, zastępca otrzyma dostęp na czas pełnionego zastępstwa. Mechanizm 

zastępstw ma umożliwiać zdefiniowanie dostępu do następujących elementów: dokumenty 

i sprawy, akceptacja, dekretacja, zastępstwa, terminarze, delegacje, urlopy. 

22. System musi zapewnić integrację z procesem obiegu dokumentów w ramach obsługi 

urlopów dla pracowników Uczelni w systemie Zamawiającego objętym przedmiotem 

zamówienia. 

23. System ma umożliwiać wprowadzenie niezbędnych informacji do poprawnego wyliczania 

urlopów użytkowników. Wprowadzenie informacji powinno odbywać się poprzez wymianę 

informacji o wymiarze urlopu z pakietem Symfonia Kadry.  

24. Moduł ma umożliwiać wprowadzanie informacji takich jak: 

• ilość dni urlopu wypoczynkowego za rok bieżący 

• ilość dni urlopu wypoczynkowego za lata ubiegłe 

• ilość dni urlopu dodatkowego 
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• ilość dni urlopu dodatkowego "szkodliwe" 

• ilość dni urlopu na żądanie 

• ilość dni urlopu z tyt. opieki nad dzieckiem 

• ilość urlopu ojcowskiego 

• ilość dni urlopów szkoleniowych 

• ilość dni urlopów macierzyńskich 

• ilość dni urlopów dla poratowania zdrowia 

• ilość dni urlopów naukowych 

• ilość dni urlopów okolicznościowych 

• wymiar etatu 

• informacje o zatrudnieniu. 

Katalog przedstawionych wyżej kategorii urlopów nie jest katalogiem zamkniętym i 

powinien mieć możliwość rozbudowy o nowe pozycje zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

25. Użytkownik administrujący w module ma posiadać funkcje obliczania urlopów. 

26. Moduł przy łamaniu roku na podstawie wprowadzonych danych o użytkownikach ma 

naliczać na nowy rok wymiar urlopu, z możliwością korygowania przez użytkownika 

administrującego. 

27. System ma udostępniać możliwość wygenerowania raportu urlopowego do wydruku.  

28. W mechanizmie raportu urlopowego występuje podział na: 

• nowe 

• zweryfikowane 

• zaakceptowane 

• anulowane 

29. Formularz nowego urlopu ma umożliwiać wprowadzenie następujących typów informacji: 

• rok 

• data urlopu od dnia oraz do dnia  

• długość urlopu 

• rodzaj urlopu (system zawiera modyfikowalną listę wprowadzonych typów urlopów)  

• Zastępca (z listy użytkowników posiadających możliwość logowania do systemu) 

• uprawnień do zastępstwa co najmniej do elementów: dokumenty i sprawy, akceptacja, 

dekretacja, zastępstwa, terminarze, delegacje, urlopy, uwagi 

30. Każdy użytkownik systemu ma posiadać możliwość wskazania początku oraz końca 

okresu, w którym będzie zastępowany. 

31. System ma umożliwiać wskazanie użytkowników, którzy mogą zarządzać urlopami innych 

użytkowników w zakresie akceptacji i anulowania wniosków urlopowych oraz raportów. 

Zarządzanie urlopami innych użytkowników powinno być na poziomie poszczególnych 

użytkowników, komórek organizacyjnych lub konkretnych stanowisk. 

32. System ma umożliwiać prezentację historii zatrudnienia pracownika, w jakim okresie czasu 

i w jakim wymiarze etatu był zatrudniony i ile dni urlopu w tym czasie mu przysługiwało. 

33. System ma umożliwiać generowanie i wydruk wniosku o urlop. 

34. System ma umożliwiać prezentację listy zaakceptowanych urlopów w widoku kalendarza. 

35. W widoku kalendarza, urlopy różnych użytkowników oznaczane mają być różnymi 
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kolorami. 

36. System ma umożliwiać tworzenie wniosku o udzielenie zgody na wyjście 

prywatne/służbowe oraz akceptację przez przełożonego. 

37. System ma umożliwiać tworzenie wniosków dotyczących zamówień publicznych np. 

zapotrzebowania na artykuły biurowe, tonery w oparciu o definiowalną ścieżkę akceptacji. 

38. System ma umożliwiać tworzenie wniosków o rezerwację określonych zasobów Uczelni 

np. sal ze wskazaniem wymaganego wyposażenia. 
 
 

6.6. Integracja z systemem ePUAP 

Moduł obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP musi spełnić 

następujące wymagania: 
 
1. Mechanizm integracji z platformą ePUAP ma zapewniać możliwość 

definiowania/dodawania nowych skrytek z poziomu modułu administratora. System ma 

umożliwiać zdefiniowanie dowolnej ilości skrytek. 

2. Ma istnieć możliwość edytowania parametrów zdefiniowanych skrytek z poziomu modułu 

administratora. System ma pozwalać na edycję następujących parametrów skrytki: Nazwa 

podmiotu powiązanego ze skrytką, Nazwa skrytki, Adres skrytki, komórka organizacyjna 

(wydział) do której skrytka jest przyporządkowana, Termin doręczenia (termin ważności 

doręczenia, czas po którym doręczenie jest uznawana za nieudane). 

3. System ma zapewniać możliwość przyporządkowania skrytki do odpowiedniej komórki 

organizacyjnej. 

4. System ma pozwalać na cykliczne, automatyczne pobieranie dokumentów z ePUAP. Ma 

istnieć możliwość wyłączenia lub wyłączenia tej opcji oraz ustawienia częstotliwości 

pobierania automatycznego. 

5. Użytkownicy mają mieć możliwość pełnej komunikacji z ePUAP bez konieczności 

logowania się na platformie ePUAP.  

6. Mechanizm integracji z ePUAP ma zapewniać możliwość pobierania dokumentów wraz z 

UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe Poświadczenie 

Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem na skrytki zdefiniowane w obrębie 

skrzynki (konta). 

7. Dokumenty pobierane z platformy ePUAP mają trafiać na listę dokumentów oczekujących 

na rejestrację. 

8. Dla wskazanych formularzy ePUAP pola opisujące dokument mają być uzupełniane 

automatycznie – na podstawie metadanych zawartych w dokumencie pobieranym z 

platformy ePUAP. System również automatycznie ma oznaczać sposób dostarczenia 

takiego dokumentu jako dokumentu pochodzącego z ePUAP. 

9. System ma posiadać mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie podmiotów 

informacji czy dany podmiot nie znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane opisujące 

nadawcę mają być automatycznie wypełnione na etapie rejestracji dokumentu. 

10. Podgląd dokumentu ma być możliwy już podczas jego rejestracji. Podgląd ma być 

widoczny w tym samym oknie co formularz służący do zarejestrowania dokumentu. 

11. Ma istnieć możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu, a następnie 



 

25 

 

wysłania odpowiedzi do ePUAP bezpośrednio z systemu. Np. z poziomu dokumentu lub 

sprawy. Odpowiedź (plik, formularz) ma być akceptowana przez platformę ePUAP. 

12. Użytkownik, pracujący nad dokumentem, który pochodzi z ePUAP, musi posiada 

możliwość podglądu dokumentu (wizualizacji wysłanego formularza). System ma 

zapewniać możliwość pobrania dokumentu (pliku xml zawierającego dane) na komputer 

lokalny danego pracownika.  

13. Mechanizm ma zapewniać, że załączniki znajdujące się w dokumencie pochodzącym z 

ePUAP będą widoczne w systemie również jako załączniki do zarejestrowanego 

dokumentu, np. plik .doc(x), .txt, .odt, .zip, 7z, .pdf, xls(x). Użytkownik ma mieć możliwość 

pobrania samego załącznika.  

14. System ma umożliwiać automatyczne odesłanie odpowiedzi na pismo wpływające z 

ePUAP do wszystkich stron zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie. 

15. System ma umożliwiać odesłanie do ePUAP dokumentów podpisanych elektronicznie 

(podpis kwalifikowany i/lub niekwalifikowany), które są odpowiedzią na dokument 

wpływający z ePUAP.  

16. System ma pozwalać na odesłanie dokumentów do ePUAP z żądaniem potwierdzenia 

doręczenia dokumentu klientowi (UPD).  

17. System ma posiadać możliwość wysłania powiadomienia o błędzie podczas pobierania 

dokumentów z ePUAP na wskazany adres email.  

18. Podczas pobierania danych z platformy ePUAP, system ma prezentować na bieżąco stan 

operacji. Wyświetlane mają być informacje o liczbie dokumentów w poszczególnych 

skrytkach, liczbie pobranych dokumentów, ich zakwalifikowaniu jako dokument, EPO lub 

UPO oraz informacja o trwaniu i zakończeniu procesu pobierania.  

19. Dla pism pobranych z ePAUP ma istnieć mechanizm umożliwiający wprowadzenie do 

systemu pliku podpisanego, będącego wewnątrz pliku podpisu w formacie XAdES. 

20. System ma umożliwiać automatyczną weryfikację poprawności podpisu elektronicznego 

zarówno dla dokumentów przychodzących jak i wychodzących.  

21. System umożliwia ewidencjonowanie, archiwizowanie i przechowywanie urzędowego 

poświadczenia odbioru przez okres wymagany prawem dla dokumentu tego rodzaju.  

22. System zapewnia, że złożone dokumenty prezentowane będą w formie wizualnej w ESOD 

w oparciu o wzory wniosków zarówno przechowywane w Centralnym Repozytorium 

Wzorów Dokumentów na platformie ePUAP jak i o lokalne wzory dokumentów. 

23. System pozwala na wysyłkę pisma/pism do wielu odbiorców na adresy skrytek ePUAP 

zdefiniowane w słowniku kontrahentów ESOD (korespondencja seryjna). 

24. System odbiera i przechowuje informacje zawierające Urzędowe Poświadczenie 

Przedłożenia (UPP) i Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) powiązane z 

dokumentami, których one dotyczą. 

25. Wszystkie wysyłki elektroniczne są odnotowywane w rejestrze korespondencji 

wychodzącej. 
 

6.7. Wymagania dla Modułu Definiowania Procesów 

1. Dla potrzeb definiowania i uruchamiania nowych procesów ESOD oraz modyfikacji 

procesów już zdefiniowanych system ma posiadać lub posiadać możliwość rozszerzenia 

funkcjonalności bazowych elektronicznego obiegu dokumentów poprzez doinstalowanie 
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modułu Modułu Definiowania Procesów WorkFlow. 

2. Moduł/podsystem ten ma pozwalać na pełną obsługę zadań procesowych z poziomu 

interfejsu systemu obiegu dokumentów i wykorzystywać jego API tak, aby produkty 

powstałe w wyniku wykonywania procesów WorkFlow miały odzwierciedlenie i 

reprezentację w systemie (dokumenty oraz sprawy i ich metadane, zadania, podpisy, 

akceptacje itd.). 

3. Aby zapewnić właściwe wsparcie oraz możliwość importowania projektów procesów z 

innych aplikacji Moduł WorkFlow ma być zgodny ze standardem BPMN 2.0. 

4. System ma pozwalać na definiowanie procesów workflow przez przeszkolonego 

użytkownika. 

5. Umożliwiać definiowanie i wdrażanie procesów w edytorze graficznym, który pozwala na 

tworzenie procesu, określanie powiązań pomiędzy krokami oraz określanie parametrów 

danego kroku. 

6. Dawać możliwość tworzenia procesu poprzez budowanie jego mapy z gotowych 

elementów i łączenie ich metodą „przeciągnij i upuść". 

7. Umożliwiać zdefiniowanie zdarzeń, które są sygnalizowane e-mailem uczestnikom procesu. 
 
 

6.8. Wymagania dla Modułu Definiowania Formularzy Elektronicznych 
 
1. W ramach realizacji zamówienia na dostawę ESOD Zamawiający wymaga dostawy Modułu 

Definiowania Formularzy Elektronicznych, umożliwiającego tworzenie formularzy 

elektronicznych. 

2. System ma posiadać funkcje definiowania formularzy, które mogą być powiązane z 

wybranymi przez administratora kategoriami dokumentów, spraw, rejestrami. Formularze 

mają pojawiać się w momencie rejestracji lub edycji dokumentu, sprawy wybranej kategorii. 

Każdy formularz ma się składać z dowolnej liczby atrybutów. System ma umożliwiać w 

szczególności zdefiniowane następujących typów atrybutów: 

• pole tekstowe; 

• pole liczbowe; 

• pole opisu (bez ograniczenia rozmiaru); 

• pole wyboru (radio button); 

• przycisk opcji (checkbox); 

• pole kombi; 

• pole listy; 

• pole daty; 

• pole pracownicy (użytkownicy systemu); 

• pole adresaci (zarejestrowani w bazie kontakty); 

• sekcja powtarzalna. 

3. System ma umożliwiać przypisywanie formularzy do dokumentów wybranych kategorii, 

spraw wybranych kategorii, wybranych rejestrów dokumentów, wybranych rejestrów spraw. 

4. Formularze mają stanowić integralną część metadanych dokumentów związku z tym 

metadane zapisane w formularzach mają być wersjonowane wraz z pozostałymi metadanymi 

dokumentu. 

5. System ma być wyposażony w mechanizm budowania definicji formularzy.  
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6. Przygotowanie typowych formularzy ma być możliwe bez dodatkowej wiedzy z dziedziny 

programowania.  

7. Edytor formularzy ma umożliwiać zdefiniowanie i wykorzystanie walidacji poszczególnych 

pól formularza.  

8. Budowanie formularzy powinno odbywać się z wykorzystaniem mechanizmu przeciągnij i 

upuść dla umieszczania na nich poszczególnych elementów.  

9. Użytkownik może zdecydować o rozmieszczeniu elementów składowych formularza 

zarówno w pionie jak i w poziomie.  

10. Istnieje możliwość ponownego wykorzystania tego samego formularza w szczególności 

utworzenia nowego formularza na podstawie już istniejącego.  

11. Istnieje możliwość utworzenia, zapisania i późniejszego wykorzystania danej wersji 

formularza. 

12. System ma posiadać formularze do spraw jak również do dokumentów i rejestrów. 

13. System ma posiadać funkcjonalność wiązania formularzy z szablonami dokumentów. 

14. System ma umożliwiać edycję listy wartości pól formularzy typu lista rozwijana polegającą 

dodawaniu kolejnych wartości lub blokowaniu użycia wartości wcześniej wprowadzonych. 

 

6.9. Integracja z Platformą Elektronicznego Fakturowania 

1. System ma zapewnić możliwość integracji z platformą PEF. 

2. Konfiguracja ESOD ma wymagać wskazania odpowiedniego użytkownika API z PEF 

3. Konfiguracja integracji z PEF ma być realizowana w ESOD poprzez panel administratora. 

4. System ma umożliwiać pobranie dokumentów znajdujących się na zintegrowanym koncie 

PEF bez konieczności logowania się na platformie. Pobrane dokumenty mają oczekiwać na 

rejestrację. 

5. System ma umożliwiać określenie komórki organizacyjnej dla której będą rejestrowane 

dokumenty z PEF. 

6. W ramach konfiguracji system ma pozwalać przypisać kategorię dla dokumentów 

pobieranych z PEF. Osobno dla każdego obsługiwanego rodzaju: 

• zamówienie 

• faktura 

• faktura korygująca 

• awizo 

• nota księgowa 

• potwierdzenie odbioru 

7. System ma umożliwiać automatyczne pobieranie dokumentów z PEF zgodnie z określonym 

interwałem czasowym.  

8. Dokumenty pobierane z PEF mają być automatycznie oznaczane właściwym sposobem 

dostarczenia. 

 

6.10. Wymagania dla modułu Terminarza. 

1. System ma posiadać wbudowany mechanizm terminarzy pozwalający na definiowanie 

terminarzy indywidualnych oraz grupowych, umożliwiający ustalanie i kontrolę nad 

terminami. Definiowanie terminarzy ma być proste – tzn. opierać się o odpowiednie 
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wypełnienie pól formularzy wyświetlanych w aplikacji (przeglądarce internetowej). 

2. System ma umożliwiać zarządzanie terminarzami z poziomu panelu administracyjnego. 

Administrator posiada możliwość utworzenia terminarza i przypisania go jednemu lub wielu 

użytkownikom. Dzięki temu w zależności od uprawnień przydzielonych do danego 

terminarza użytkownicy mogą wprowadzać i zarządzać terminami w danym terminarzu. 

3. Każdy użytkownik ma posiadać możliwość udostępnienia całego swojego terminarza, z 

uprawnieniami tylko do wglądu lub do zapisu, innemu użytkownikowi do wglądu bądź do 

zapisu. 

4. Przełożony ma posiadać wgląd do terminarzy swoich podwładnych. 

5. Dostępne mają  być następujące widoki terminarzy: dzienny, tygodniowy, miesięczny. W 

każdym z tych widoków wyświetlane mają być informacje na temat ustalonych terminów. 

6. Możliwe ma być uruchomienie funkcji przypominania o zdarzeniach zapisanych w 

terminarzach. Powiadamianie ma być możliwe za pomocą wyskakującego okienka, w 

którym będą wymienione zdarzenia pochodzące ze wszystkich terminarzy, do których 

dostęp ma użytkownik. Ma istnieć możliwość odłożenia przypomnienia o zdarzeniach na 

określony czas dla wszystkich terminów jednocześnie oraz dla każdego z osobna lub 

odrzucenia powiązanego z usunięciem przypomnienia o wybranym terminie lub grupie 

terminów. 

7. System ma umożliwiać dodawanie wybranych spraw, dokumentów i notatek do terminarza. 

System ma prezentować dołączone do terminu sprawy, dokumenty i notatki w terminarzu i 

umożliwiać podgląd listy połączonych spraw, dokumentów i notatek bezpośrednio z 

terminarza. 

8. Sprawy, dokumenty i notatki mogą być dodawane do istniejącego terminu lub tworzyć na 

ich podstawie nowy termin. 

 

6.11. Funkcjonalność podpisu elektronicznego 

1. System ma umożliwiać korzystanie z kwalifikowanego i powszechnego podpisu 

elektronicznego oraz profilu zaufanego bez konieczności posiadania fachowej wiedzy. 

Funkcja podpisu elektronicznego ma umożliwiać podpisywanie jednego elementu systemu 

przez wielu użytkowników. Funkcjonalność podpisu powinna umożliwiać stosowanie 

podpisu w formacie XADES (ETSI TS 101 903 1.3.2 lub nowszy) oraz PKCS7 w zależności 

od konfiguracji systemu. 

2. Funkcja podpisu elektronicznego ma umożliwiać poprawne wykorzystanie certyfikatów 

kwalifikowanych pochodzących od wszystkich certyfikowanych wystawców. 

3. System ma umożliwiać złożenie podpisu na dokumencie lub pliku załączonym do sprawy 

dowolnej liczbie osób.  

4. System ma umożliwiać jednoczesne podpisanie treści dokumentu oraz załączonych do niego 

plików.  

5. System ma umożliwiać każdemu użytkownikowi zweryfikowanie poprawności każdego ze 

złożonych podpisów.  

6. System ma umożliwiać podpisywanie dokumentów i weryfikację dokumentów podpisanych 

Profilem Zaufanym.  

7. Możliwe ma być jednoczesne podpisanie wielu plików lub dokumentów. 



 

29 

 

 

6.12. Funkcjonalności modułu Pocztowa Książka Nadawcza (PKN) 

1. System ma umożliwiać wygenerowanie pocztowej książki nadawczej zgodnej ze wzorem 

ustalanym przez Pocztę Polską. 

2. Moduł PKN ma pozwalać na zdefiniowanie szablonów ustawień dla wybranych typów 

przesyłek, a następnie tworzenie PKN na podstawie wybranego szablonu. 

3. W ramach szablonu PKN należy umożliwić określenie następujących parametrów: 

• Typ przesyłki: Krajowa/Zagraniczna 

• Komórka organizacyjna, dla której szablon będzie dostępny 

• Źródło danych dla pola masa przesyłki: określane w dokumencie/stała wartość/puste 

• Źródło danych dla pola opłata: określone w dokumencie/wyliczone automatycznie z 

przelicznika/puste 

• Źródło danych dla pola Numer nadawczy: określone w dokumencie/kolejne numery 

począwszy od wyznaczonej wartości/puste 

• Wybór identyfikatora dokumentu prezentowanego na wydruku kopert i etykiet 

adresowych: Numer z rejestru dokumentów/Znak dokumentu/Znak dokumentu lub 

numer z rejestru dokumentów, gdy dokument nie został oznakowany. 

• Określenie źródła danych dla pola Wartość przesyłki: określone w dokumencie/puste 

• Określenie źródła danych dla pola Kwota pobrania: określone w dokumencie/puste 

• Określenie sposobów dostarczenia dostępnych dla PKN tworzonej na podstawie szablonu 

4. System ma posiadać przelicznik opłat przesyłek krajowych, zagranicznych umożliwiający 

automatyczne wyliczenie wartości opłaty za przesyłkę w zależności od jej parametrów.  

5. System ma umożliwiać wprowadzanie modyfikacji cennika i przelicznika opłat w zależności 

od kraju, strefy, wagi przesyłki, priorytetu, wartości itp. aktualizacja przelicznika ma być 

możliwa bez zmian w oprogramowaniu. 

6. System ma umożliwiać zdefiniowanie listy sposobów dostarczenia przesyłek 

wykorzystywane np. przy wyborze innych dostawców usług pocztowych. 

7. System ma umożliwiać drukowanie etykiet adresowych dla przesyłek dołączonych do PKN.  

8. System ma umożliwiać drukowanie kopert dla przesyłek dołączonych do PKN z 

uwzględnieniem różnych wymiarów kopert. 

9. System ma umożliwiać generowanie kodów kreskowych, zawierających identyfikator 

dokumentu/przesyłki, zarówno na kopercie jak i na etykiecie 

10. System ma umożliwiać drukowanie potwierdzeń odbioru dla przesyłek dołączonych do 

PKN. 

11. System ma umożliwiać zaewidencjonowanie zwrotu przesyłki i jednocześnie umożliwia 

ponowne nadanie zwróconej przesyłki pod nowy adres. 

12. System ma umożliwiać automatyczne grupowanie przesyłek wysyłanych pod jeden adres w 

celu minimalizacji kosztów obsługi pocztowej, ale umożliwiać też wyłączenie wybranych 

przesyłek z grupowania, gdy konieczne jest np. odrębne potwierdzenie odbioru. 

13. System ma umożliwiać automatycznie dołączanie dokumentów do PKN, gdy użytkownik 

określi parametry wysyłki dokumentu. 

14. System ma umożliwiać bezpośrednie przejście z przesyłki PKN do właściwego dokumentu. 

15. System ma umożliwiać wysłanie tego samego dokumentu w formie wielu przesyłek 

adresowanych do różnych odbiorców. 

16. System ma umożliwiać dodanie dokumentów do PKN poprzez odczytanie kodu 

kreskowego. 

17. System ma być zintegrowany z usługą Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej, co najmniej 

w zakresie przekazywania danych przesyłek do e-nadawcy. 

18. System ma umożliwiać tworzenie Pocztowej Książki Nadawczej z użyciem czytnika kodów 
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kreskowych. Mechanizm ma działać na zasadzie odczytywania kodów kreskowych z kopert, 

automatycznym wyszukaniu przesyłki w ESOD i jej dodaniu do PKN. Użytkownik ma mieć 

za zadanie jedynie kolejno odczytywać kody z kopert oraz zatwierdzić operację po 

zeskanowaniu żądanych przesyłek. 

19. Pocztowa Książka nadawcza ma posiadać możliwość obsługi nowego sposobu naliczania 

opłat za przesyłki w oparciu o tzw. formaty (S, M, L). 

20. W ramach integracji z platformą Poczty Polskiej e-nadawca, system ma umożliwiać obsługę 

elektronicznego potwierdzenia odbioru. 

21. EPO konfigurowane ma być  w panelu administratora dla każdego sposobu doręczenia 

osobno. 

22. Obsługiwane ma być zarówno epo podstawowe jak i rozszerzone. 

23. Status EPO pobierany ma być automatycznie. 

 

6.13. Inne istotne funkcjonalności systemu 

1. Użytkownik w systemie ma otrzymywać powiadomienia o zmianach zachodzących na jego 

koncie. Informacje dotyczą między innymi: 

• Otrzymania nowego dokumentu, 

• Otrzymania nowej sprawy, 

• Otrzymania notatki wewnętrznej, 

• Dołączenia dokumentu do sprawy, 

• Dołączania do spraw lub dokumentów plików, raportów, plików, notatki tekstowej. 

• Gdy użytkownik ma podwładnych otrzymuje również powiadomienia o dokumentach i 

sprawach podwładnych 

2. System ma posiadać wyszukiwanie według metadanych - proste oraz zaawansowane. 

3. System ma umożliwiać wyszukiwanie dokumentów i spraw za pomocą wielu kryteriów z 

możliwością ich łączenia. Zakres wyszukiwania ma obejmować całą bazę systemu. System 

ma posiadać mechanizm wyszukiwania po wszystkich atrybutach obiektów (standardowe) 

oraz pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów (na podstawie zawartej w nich treści) co 

najmniej dla formatów: docx, doc, rtf, pdf, txt, xml, xls, odt, html, xhtml, htm. System ma 

umożliwiać wyszukiwanie także po nazwie pliku, jego rozmiarze, dacie utworzenia oraz 

formacie pliku. 

4. System ma posiadać funkcjonalność korzystania z korespondencji seryjnej z możliwością:  

• wyboru adresatów – możliwość wyboru podmiotów połączonych ze sprawą (stron 

zainteresowanych). Dostępne mają być przynajmniej pola: Nazwa (Imię i Nazwisko), 

Ulica i numer domu, Kod i miejscowość, 

• wyboru koperty i dokumentu (koperty – umożliwia wydruk seryjny kopert, dokumentu – 

umożliwia wydruk seryjny dokumentów na podstawie zdefiniowanych w systemie 

szablonów, w obu przypadkach poprzez naniesienie na nie danych teleadresowych), 

• wyboru strony (A4, A3 i co najmniej 5 najbardziej popularnych wydruków), 

• wyboru w zakresie wydrukowania znaku sprawy na kopercie, 

• wyboru szablonu z repozytorium zdefiniowanych, na podstawie którego powstanie 

dokument. 

5. Wszystkie zmiany dokonywane w systemie, zapisywane  mają być w historii, zarówno te 

dotyczące dokumentów, spraw jak i notatek wewnętrznych. Historia ma być zapisywana dla 
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operacji wykonywanych z poziomu operatora systemu i użytkownika. 

6. Każdy użytkownik systemu ma posiadać możliwość wprowadzenia do systemu nowego 

dokumentu na podstawie wiadomości e-mail zapisanej do pliku. 

7. System ma posiadać funkcjonalność dostosowania: etykiet dla korespondencji 

przychodzącej (nalepki zawierającej kod kreskowy), pokwitowania przekazania dokumentu, 

etykiety pisma wychodzącego (nalepki adresowej na kopertę).  

8. System ma umożliwiać skonfigurowanie szablonu wydruku danych adresowych dla kopert 

oraz potwierdzeń odbioru w oparciu o definiowane szablony doc, docx, odt. 

9. System ma umożliwiać nadanie znaku sprawy na dokumencie bez zakładania z niego 

sprawy. 

10. System ma umożliwiać zapisywanie zdefiniowanych filtrów oraz ich późniejsze używanie 

bez konieczności ponownego definiowania. 

11. System ma posiadać możliwość dodawania raportów, będących rodzajem dołączonej do 

dokumentu lub sprawy notatki z możliwością akceptacji lub odrzucania przez każdego jej z 

odbiorców oraz każdego z użytkowników posiadających dostęp do dokumentu lub sprawy. 

12. System ma posiadać funkcjonalność ogłoszeń, które są prezentowane wszystkim 

użytkownikom. 

13. Ogłoszenia mają być prezentowane zarówno na ekranie logowania jak i w postaci ogłoszeń 

systemowych. 

14. System ma umożliwiać określenie czasu obowiązywania danego ogłoszenia poprzez 

określenie daty początkowej oraz końcowej. 

15. W ramach zdefiniowanego ogłoszenia będzie można wprowadzić treść zawierająca 

minimalnie 150 znaków.  

16. W przypadku wielu ogłoszeń obowiązujących w tym samym okresie, administrator ma mieć 

możliwość ręcznego określenia ich kolejności. 

17.  System ma umożliwiać wybór pliku z archiwów (zip) stanowiących załączniki do maili. 

Wskazany plik może zostać na tym etapie określony jako pismo przewodnie lub załącznik 

do dokumentu. 

 

7. Wymagania niefunkcjonalne 
 

7.1 Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby: 
 

1. Zaproponowane   rozwiązanie   było   kompletne,  niewymagające   od Zamawiającego   prac 

i nakładów dostosowawczych. 

2. Wykonawca zapewnił zgodność oferowanego Systemu z obecnie funkcjonującymi  

w Uczelni rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, w szczególności: gromadzenia, 

przetwarzania i przekazywania informacji. 

3. W przypadku awarii spowodowanej błędem oprogramowania systemu operacyjnego lub 

bazy danych istnieje możliwość odzyskania wszystkich możliwych do odczytania transakcji. 

4. Wykonawca przyjął   ryzyko   odpowiedzialności   za ewentualne szkody, które powstaną 

w wyniku działań Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

5. W przypadku   konieczności   wykonywania   prac   montażowych   bądź   instalacyjnych   
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w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia lub instalacje stanowiące własność 

Zamawiającego, dostęp do tych pomieszczeń będzie następował na warunkach określonych 

przez Zamawiającego na podstawie wydawanych przez Zamawiającego imiennych 

przepustek i identyfikatorów przedstawicielom Wykonawcy lub zatwierdzonych przez 

Zamawiającego list przedstawicieli Wykonawcy). 

6. Wszystkie wejścia osób -  przedstawicieli  Wykonawcy na teren pomieszczeń , w 

których  prowadzone będą prace instalacyjne i montażowe, były zgłaszane Zamawiającemu. 

7. Udostępnienie Wykonawcy zasobów informatycznych Zamawiającego dokonywane 

będzie w następującym trybie:  

1) Wykonawca wskaże  na piśmie Zamawiającemu zasoby informatyczne niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z nimi dokumentacji, określając cel ich 

udostępnienia   oraz   zakres   i   czas   przewidzianego   wykorzystania, a także osoby 

upoważnione do zapoznania się z nimi. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o udostępnieniu określonych 

zasobów informatycznych. Zamawiający zastrzega również, że nieudostępnienie 

zasobów informatycznych nie może być powodem zerwania umowy o wykonanie 

niniejszego zamówienia publicznego. Strony uzgodnią sposób dalszego postępowania w 

sytuacji nieudostępnienia zasobów. 

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał instalacji i konfiguracji wszystkich 

e l e m e n t ó w  Systemu.  Elementy budowy ESOD zainstalowane zostaną w miejscu 

ich przeznaczenia i lokalizacjach wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego na 

etapie tworzenia projektu technicznego. 

4) Wszystkie   dostarczone   w   ramach   umowy towary i świadczone usługi podlegały 

procedurom w zakresie testów akceptacyjnych i odbioru jakościowego - przyjęcia do 

eksploatacji, a upoważnione osoby ze strony Zamawiającego będą obecne przy 

wszystkich przeprowadzanych testach. 

8. Procedury testowania i odbioru jakościowego będą obejmowały: 

1) testy akceptujące instalację oprogramowania; Wykonawca sprawdzi w obecności 

przedstawicieli Uczelni poprawność pracy oprogramowania. Po pomyślnym 

przeprowadzeniu testów, strony sporządzą protokół odbioru oprogramowania 

systemowego, 

2) testy Systemu, w tym oprogramowania użytkowego; Testy akceptacyjne Systemu, w 

tym oprogramowania zostaną przeprowadzone w celu: 

a) Sprawdzenia zgodności dostarczonego oprogramowania ze specyfikacją ofertową. 

b) Sprawdzenia czy oprogramowanie spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego w specyfikacji wymagań. 

c) Sporządzenia protokołu odbioru jakościowego przedmiotu. 

4. Do protokołu odbioru jakościowego będą dołączone: 

1) wykaz oprogramowania wraz z rodzajem, liczbą i warunkami licencjonowania, 

2) dokumentacja projektowa, systemowa i powykonawcza, dokumentacja - instrukcja 

użytkownika oraz procedury eksploatacyjne wraz z instrukcjami, 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia własnych testów 

akceptacyjnych lub powtórzenia procedur dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

7.2. Wymagania szczegółowe dla Systemu ESOD 
 
1. System zostanie zlokalizowany w Uczelni w miejscu lub miejscach wskazanych w trakcie 
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realizacji umowy 

2. System musi funkcjonować w ramach dostępnej w Uczelni infrastruktury intranetowej i 

internetowej. 

3. Zapewnienie ciągłej dostępności Systemu ESOD w dni robocze w godzinach 6.00-

20.00. Dopuszczalna jest chwilowa przerwa w pracy Systemu na czas uruchamiania 

aplikacji w trybie awaryjnym. 

4. Newralgiczne moduły Systemu ESOD powinny posiadać możliwość rozwoju bez 

konieczności rewolucyjnych zmian projektowych w wyniku zwiększania, w miarę upływu 

czasu, liczby przetwarzanych procesów oraz pomnażania liczby Użytkowników, w celu 

pozostawienia czasu oczekiwania na odpowiedź na niezmienionym poziomie. 
 

7.3. Wymagania w zakresie niezawodności i dostępności 

1. Rozwiązanie ma być zaprojektowane w architekturze High Availability. 

2. Rozwiązanie ma zapewniać clusterring platformy bazodanowej i aplikacyjnej w trybie 

active/passive. 

3. Zapewnienie możliwości przyszłej integracji z mechanizmami replikacji danych do 

środowiska Disaster Recovery. 

4. System musi zapewniać mechanizm rozpraszania repozytorium na wiele lokalizacji z 

możliwością replikacji oraz lokalnego przechowywania treści dokumentów, tak, aby w 

przypadku instalacji rozproszonej użytkownik zdalny był obsługiwany przez lokalny serwer 

typu cache, przy czym serwer ten musi obsługiwać zarówno odczyt, jak i zapis treści 

dokumentu. 
 

8. Wymagania techniczne 

8.1. Architektura Systemu 
 
1. Rozwiązanie zostanie zaprojektowane w architekturze High Availability. 

2. Zapewniony zostanie clusterring platformy bazodanowej i aplikacyjnej w trybie 

active/passive. 

3. Udostępniona zostanie możliwość przyszłej integracji z mechanizmami replikacji danych 

do środowiska Disaster Recovery. 

4. Zapewniona zostanie możliwość zastosowania platformy wirtualizacyjnej. Wszelkie 

zaproponowane przez Wykonawcę w ramach oferty elementy sprzętowe i programowe 

wchodzące w skład ESOD Uczelni będą posiadały możliwość pracy w środowisku 

wirtualnym. 

5. System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa i poufności dla zgromadzonych 

dokumentów oraz danych, w tym zapewniać ochronę zatwierdzonych dokumentów przed 

nieautoryzowanymi zmianami zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. 

6. Warstwa bazy danych musi być oddzielona od warstwy aplikacyjnej i zainstalowana na 

odrębnych serwerach lub serwerach wirtualnych. 

 
 

8.2 Serwery i elementy infrastruktury serwerowej 

 

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić w 

projekcie technicznym opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu oraz zasobów 

informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Systemu, na podstawie którego Zamawiający 

w drodze postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych dokona zakupu sprzętu.  
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Zamawiający nie będzie odpowiadał za niezgodność sprzętu w wymaganiami Systemu 

Wykonawcy.  

 

UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia musi być zgodny z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 19) i zapewniać 

zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. W przypadku, gdy 

Zamawiający stwierdzi błędy w opisie, Wykonawca zobowiązany będzie nanieść poprawki we 

wskazanym zakresie, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

 

Dokumentacja musi zawierać kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań 

funkcjonalnych wraz z informacjami o parametrach, sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, 

użytkowych i sprzętowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilościowym wszystkich 

elementów składowych wymaganej infrastruktury. 

 
 

9. Wymagania dotyczące dokumentacji 
 

9.1. Wymagania ogólne 
 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami w dziedzinie sporządzania dokumentacji 

technicznej, następujące rodzaje dokumentów bezpośrednio związanych z przedmiotem 

zamówienia: 

1) dokumentację projektową - dotyczy ESOD, 

2) dokumentację systemową - dotyczy odrębnie ESOD 

3) dokumentację eksploatacyjną - dotyczy odrębnie ESOD 

4) dokumentację powykonawczą - dotyczy ESOD, 

5) dokumentację - Instrukcję użytkownika - dotyczy odrębnie ESOD, 

6) dokumentację - Instrukcję wykonywania, testowania i przywracania Systemu z kopii 

zapasowych - dotyczy odrębnie ESOD oraz środowiska systemowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania każdej z wymienionych w ppkt. 1 

dokumentacji w języku polskim w trzech wydrukowanych egzemplarzach oraz w jednej 

wersji elektronicznej w formacie Office OpenXML lub OpenDocument i dodatkowo w 

formacie PDF. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji 

przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą wpływają, takie czynniki, 

jak: 
 

1) zrozumiała struktura logiczna poszczególnych dokumentów, podziałem na rozdziały, 

podrozdziały i sekcje lub punkty i podpunkty itd., przy wykorzystaniu czytelnej 

typografii nagłówków, treści i grafiki, 

2) kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, braków przedstawienie 

omawianego problemu, obejmujące niezbędny zakresu rozpatrywanego zagadnienia. 

Oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich 

zagadnień w odniesieniu do Systemu, 
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3) spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej 

zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, 

jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich 

przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.  

4. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała jego 

akceptacji.  

5. Dokumentacje, o jakich mowa w pkt. 1 sporządzone zostaną w terminach określonych 

w harmonogramie realizacji Systemu. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca Systemu wszelkie zmiany dokonane w Systemie 

w okresie gwarancji nanosił do dokumentacji i w terminie do 30 dni od wprowadzenia 

zmiany do Systemu przekazał uaktualnioną dokumentację Zamawiającemu. 
 

9.2. Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące wymagania: 
 
1. Musi być opracowana w celu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i 

uwzględniać wszystkie wymagania i warunki określone przez Zamawiającego. 

2. Wymagana jest spójność i koordynacja wszystkich zagadnień realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Forma i szczegółowość opracowania musi umożliwić jej ocenę przez inny, niezależny 

podmiot. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poddania dokumentacji projektowej takiej 

ocenie. W przypadku błędów w dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy 

w terminie 5 dni roboczych. 

4.  Dokumentacja musi zawierać w szczególności: 

1) diagram kontekstowy przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia, 

2) pełna lista i opis procesów służących realizacji przedsięwzięcie, 

3) opis wszystkich zamierzeń projektowych (celów przedsięwzięcia) przyjętych zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, 

4) opracowanie technik zarządzania projektem, 

5) zestaw elementów sterujących zarządzaniem i jakością, w tym tworzoną dokumentację 

obejmującą również działania zarządcze, tj. planowanie, monitorowanie i raportowanie 

prac w ramach przedsięwzięcia, w sytuacjach normalnych i wyjątkowych, a także 

działania specjalistyczne determinowane przez zakres i cele przedsięwzięcia, opisujące 

prace niezbędne do wytworzenia produktów, które mają powstać w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
 
5. Odzwierciedlać w pełni architekturę Systemu i jego organizację oraz wszystkie funkcje 

przewidziane do realizowania przez System, a także przez administratorów i użytkowników. 

6. Musi zawierać kompletny i szczegółowy opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych wraz 

z informacjami o parametrach, sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, użytkowych i 

sprzętowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilościowym wszystkich 

elementów składowych oraz oprogramowania. 

7. Określać zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrożenia Systemu. 

8. Określać rodzaje, zasady i plan testów akceptacyjnych odbioru Systemu wraz z kryteriami 

ich akceptacji oraz procedury przeprowadzenia testów. 

9. Wskazywać punkty krytyczne i zagrożenia mające wpływ na niezawodne działanie Systemu.  
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9.3. Dokumentacja systemowa 
 
Dokumentacja systemowa musi zawierać, co najmniej następujące informacje: 
 
1. Wprowadzenie opisujące cele i zakres. 

2. Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania. 

3. Ograniczenia rozwiązania. 

4. Założenia i zależności. 

5. Ogólną charakterystykę użytkowników 

6. Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. 

7. Specyfikację wymagań funkcjonalnych. 

8. Specyfikację wymagań niefunkcjonalnych. 

9. Opis wymagań sprzętowych i programowych. 

10. Specyfikację wymagań sprzętowych. 

11. Specyfikację wymagań programowych. 

12. Opis i specyfikację interfejsów. 

13. Opis projektu, zależny od zastosowanych metod tj. metod obiektowych lub strukturalnych. 

14. Program przebiegu testów i sposób oszacowania niezawodności zastosowanego 

rozwiązania, w tym propozycję raportów z testów. 

15. Opis mechanizmu wykonywania, testowania i przywracania Systemu z kopii zapasowych. 

 
 
 

9.4. Dokumentacja eksploatacyjna 
 
1. Dokumentacja eksploatacyjna, musi zawierać, co najmniej: 

1) procedury administracyjne, 

2) procedury zabezpieczeń (backupowe), 

3) procedury aktualizacji Systemu, 

4) procedury awaryjne, 

5) procedury użytkownika. 

2. Każda z procedur wymienionych w pkt. 1, powinna zawierać, co najmniej następujące 

informacje: 

1) identyfikator i nazwę procedury, 

2) rodzaj procedury, 

3) data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury, 

4) cel i zakres procedury, 

5) warunki uruchomienia procedury i oczekiwany rezultat jej wykonania, 

6) dane osób, które opracowały procedurę, sprawdziły, zaakceptowały i zatwierdziły, 

7) działania, które występują jedno po drugim, jakie należy wykonać, aby 

8) osiągnąć postawiony cel, w tym informacja o osobie (zgodnie z zaproponowanymi 

rolami), która powinna wykonać dane czynności.  

3. Zamawiający dodatkowo wymaga, aby w dokumentacji w części obejmującej 

specyfikację wymagań dla każdego z nich została nadana niepowtarzalna etykieta w celu 

jednoznacznego wskazywania w pozostałej części dokumentacji sposobu realizacji 
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określonych wymagań. 

 

9.5. Dokumentacja — Instrukcja użytkownika 
 
Dokumentacja w formie podręcznikowej, zawierająca opis wszystkich zewnętrznych funkcji 

Systemu wraz z instrukcjami rozpisanymi na poszczególne kroki realizacji, umożliwiająca 

samodzielne i sprawne wykonywanie wszelkich operacji przez użytkownika podczas pracy z 

Systemem ESOD, sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 9.1. 

 

9.6. Dokumentacja powykonawcza 
 
1. Dokumentację powykonawczą Systemu stanowić będzie zaktualizowana dokumentacja 

projektowa uzupełniona o opis wykonanych instalacji technicznych, opis zainstalowanego 

sprzętu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji 

oraz instrukcje techniczno-instalacyjne. 

2. Dokumentacja ta zawierać będzie instrukcje obsługi sprzętu i oprogramowania oraz inne 

dokumenty producentów, a także materiały szkoleniowe i podręczniki w zakresie 

dotyczącym Systemu. 

3. Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja została dostarczona na nośniku w wersji 

elektronicznej w formacje *.doc lub *.pdf. 

10. Wymagania w zakresie szkoleń 
 
Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące szkoleń, wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia: 

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla następujących 

grup (typów) użytkowników w liczbie: 

a) 4 administratorów Systemu, 

b) maksymalnie 100 użytkowników Systemu. 

2. Szkolenie administratorów, o których mowa w pkt. 1 lit. a, obejmować będzie dla każdej 

osoby minimum 12 jednostek lekcyjnych po 45 minut. Szkolenie powinno trwać minimum 

2 dni. 

3. Szkolenie użytkowników, o których mowa w pkt. 1 lit. b, obejmować będzie dla każdej 

osoby 6 jednostek lekcyjnych po 45 minut. Szkolenie odbywać się będzie w grupach o 

liczebności określonej w harmonogramie szkoleń i trwać minimum 2 dni. W przypadku 

wystąpieniu siły wyższej szkolenie może być realizowane w oparciu o metody zdalne. 

4. Wykonawca opracuje harmonogram szkoleń wraz ze szczegółowym opisem planowanych 

szkoleń i przedłoży tę dokumentację Zamawiającemu do akceptacji. Opis planowanych 

szkoleń będzie zawierał informacje o: 

1) celu i projektowanym zakresie szkoleń, 

2) informacje o zakresie tematycznym poszczególnych szkoleń, 

3) metodzie i formie szkoleń, 

4) czasie trwania poszczególnych szkoleń, 

5) pożądanych kwalifikacjach osób skierowanych na szkolenia, 

6) miejscu przeprowadzenia poszczególnych szkoleń. 

5. Zamawiający wymaga, aby termin sporządzenia harmonogramu szkoleń został ujęty w 

harmonogramie realizacji zamówienia. 

6. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój 
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koszt materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń. 

7. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę. 

8. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem bazy 

testowej (szkoleniowej). W przypadku wystąpieniu siły wyższej szkolenia mogą zostać 

przeprowadzone w formie zdalnej.  

9. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej 

szkolonej grupy, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzyma 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

10. Protokół z przeprowadzenia szkoleń podlegać będzie zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 
 
 
 

11. Wymagania w zakresie formuły realizacyjnej 
 
 

11.1. Wymagania w zakresie metodyki prowadzenia prac 
 
1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu przedsięwzięcia zgodnie z właściwymi 

standardami w dziedzinie zarządzania projektami i określonymi w SIWZ wymaganiami 

Zamawiającego odnośnie skutecznej realizacji, wymaga się od Wykonawcy: 

a) organizacji przedsięwzięcia związanego z realizacją przedmiotu zamówienia i jego 

etapów, 

b) procesów kierujących przedsięwzięciem, 

c) struktury i zawartości planów projektu, 

d) techniki zarządzania projektem, 

e) zestawu elementów sterujących zarządzaniem i jakością, w tym, aby cała tworzona 

dokumentacja była oparta o ogólnie znaną metodykę projektową lub własną 

uwzględniającą konkretne techniki, narzędzia i notacje, a także zapewniającą osiągnięcie 

zamierzonych celów jakościowych przy jednoczesnej minimalizacji możliwości 

niepowodzenia przedsięwzięcia. 

2. W przypadku wykorzystywania przez Wykonawcę własnej metodyki zarządzania 

przedsięwzięciem, wymaga się, aby uwzględniała ona, co najmniej, następujące elementy: 
 

a) sposób zarządzania projektem, w tym proces kontroli postępu prac w zakresie: 

kosztów, pracochłonności i zgodności z harmonogramem, a także częstotliwość punktów 

kontrolnych, raportowanie o postępach w realizacji projektu oraz sposób zarządzania 

problemami w realizacji projektu, 

b) proces przygotowania planu realizacji przedsięwzięcia i planu jakości przedsięwzięcia, 

c) politykę jakości przedsięwzięcia zawierającą wymagania jakościowe oraz kryteria 

jakości (np. związane z testowaniem), 

d) analizę ryzyka przed rozpoczęciem projektu i zarządzanie ryzykiem w trakcie jego 

realizacji, 

e) kontrolę jakości, w tym audyty wewnętrzne i zewnętrzne projektu oraz przeglądy 

projektu, 

f) sposób zarządzania konfiguracją, w tym identyfikacja elementów konfiguracji, 

kontrola wersji, informowanie uczestników projektu o zmianach, 
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g) sposób zarządzania zmianami, w tym rodzaje modyfikacji (poprawki, aktualizacje, 

rozbudowa, udoskonalenia) oraz procedury kontroli zmian, 

h) bezpieczeństwo realizacji projektu, w tym zachowanie poufności danych: dokumenty 

wrażliwe, deklaracje poufności dla uczestników projektu oraz sposób rejestracji dostępu 

do dokumentów wrażliwych, 

i) dostawę, instalację i serwis, w tym procedury dostawy produktu oraz procedury 

instalacji (np. oprogramowania i/lub sprzętu). Wykonawca powinien przedstawić 

ustanowione i udokumentowane działania, jakie należy wykonać w celu osiągnięcia 

zamierzonych celów przedsięwzięcia w terminie, przy określonych kosztach, wymaganej 

jakości i poziomie technicznym realizacji. Wymaga się, aby działania te, jak i całe 

przedsięwzięcie, zostało podzielone na kolejne etapy, które pozwolą lepiej sterować 

przedsięwzięciem oraz ograniczyć ryzyko niepowodzenia. 

3. Wymaga się, aby dla każdego etapu Wykonawca przedłożył Zamawiającemu 

opracowane procedury w celu udokumentowania, że: 

a) postępowanie ze wszystkimi zagadnieniami projektowymi, szczególnie w zakresie 

wprowadzanych zmian, będzie pod kontrolą, 

b) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będą dokonywane sprawdzenia 

w zakresie jakości wykonywanych prac, na podstawie ustanowionych i 

udokumentowanych procedur sterowania i weryfikacji przedsięwzięcia, w celu spełnienia 

postawionych wymagań, przy czym procedury sterowania i weryfikacji, w tym przyjęta 

metodyka prowadzenia projektu, powinny być regularnie poddawane ocenie na 

podstawie obiektywnych kryteriów, 

c) przedsięwzięcie będzie prowadzone w sposób skuteczny i efektywny, a wszystkie zmiany 

będą przed ich wprowadzeniem zidentyfikowane, udokumentowane, poddane 

przeglądom i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 

11.2. Wymagania w zakresie jakości 
 
W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych prac, jak również produktu, który ma 

powstać w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, wymaga się, aby Wykonawca 

przedstawił: 

1. Udokumentowany system jakości, który powinien stanowić środek zapewniający 

zgodność produktu z określonymi wymaganiami, w postaci ustanowionych procedur 

identyfikowania, gromadzenia, oznaczania, dostępu, porządkowania, przechowywania i 

obsługi zapisów dotyczących jakości oraz dysponowania nimi, przy czym należy również 

określić, w jaki sposób zostaną spełnione wymagania dotyczące jakości i tym samym, jak 

zostanie zapewniona wysoka jakość produktu. 

2. Plan jakości zapewniający spełnienie określonych wymagań dotyczących produktu, a 

także zapewniający jakość między realizowanym przedsięwzięciem, wszelkimi 

wprowadzonymi procedurami oraz odpowiednią dokumentacją. 

3. Procedury wykonywania przeglądu Systemu jakości w ustalonych odstępach czasu, w 

celu zapewnienia skuteczności i efektywności w zakresie spełnienia postawionych wymagań 

w stosunku do produktu, który ma powstać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
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11.3. Wymagania w zakresie kontroli 
 
W celu zapewnienia wysokiej jakości produktu, który ma powstać w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia, wymaga się, aby Wykonawca przedstawił: 

1. Udokumentowane procedury kontrolowana i przeglądów wyników zarówno powstającego 

produktu, jak i realizowanych prac, w tym tworzonej dokumentacji pod względem 

spełnienia narzuconych standardów oraz zdefiniowanych kryteriów jakościowych, przy 

czym przeglądy wyników realizacji przedsięwzięcia powinny być zależne od przyjętej 

metodyki prowadzenia projektu, a także etapów realizacji przedsięwzięcia. 

2. Udokumentowane procedury pozwalające na przeprowadzenie walidacji przedsięwzięcia, 

w celu zapewnienia, że produkt wytworzony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

spełnia określone potrzeby i wymagania. 
 
 

11.4. Wymagania w zakresie usługi wsparcia 
 
Wykonawca zapewni usługę wsparcia dla ESOD w okresie świadczonej gwarancji tj. przez 

okres minimum 60 miesięcy (w zależności od złożonej oferty) liczonej od dnia oddania 

Systemu do użytkowania, obejmującą: 

1. Dostarczanie Zamawiającemu aktualnych wersji oprogramowania oraz publikowanych 

poprawek, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, aktualizacji licencji lub 

sublicencji. Po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, Wykonawca dokona 

nieodpłatnie instalacji tych komponentów. Zamawiający nie ma obowiązku instalacji 

dostarczonych poprawek i uaktualnień. 

2. Usuwanie awarii i ich skutków w Systemie oraz jego konfiguracji w czasie 

zapewniającym założony poziom niezawodność Systemu i gwarantującym ciągłość pracy 

oprogramowania, a więc niezwłoczne rozwiązywanie pojawiających się problemów 

uniemożliwiających kontynuowanie pracy przy zapewnieniu minimalnego czasu usunięcia 

awarii. 

3. Udzielanie telefonicznych konsultacji z zakresu eksploatacji programów objętych 

niniejszym zamówieniem. 

4. Nadzorowania eksploatacji wstępnej Systemu Obiegu Dokumentów, tj. eksploatacji w 

okresie trzech pierwszych miesięcy używania ESOD od dnia podpisania protokołu odbioru 

Systemu. Sumaryczna liczba godzin pracy certyfikowanych serwisantów Wykonawcy 

podczas nadzorowania eksploatacji wstępnej nie przekroczy 200 godzin miesięcznie. 

5. Oferowanie dostępności konsultanta pod telefonem stacjonarnym lub komórkowym, 

celem udzielenia pomocy dotyczącej eksploatacji ESOD w godz. 8.00-16.00 

6. W przypadku dostępności nowej wersji oprogramowania aplikacyjnego, Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie oraz o zawartych w niej nowych 

funkcjach. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do nowych wersji oprogramowania 

aplikacyjnego. 

 

11.5 Wymagania w zakresie Usługi Rozwoju Systemu 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługi Rozwoju 

Systemu przez cały okres trwania Umowy. Wykonawca określi okres gwarancji Systemu, 
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nie krótszy niż 60 miesięcy (w zależności od złożonej oferty) liczonej od dnia oddania 

Systemu do użytkowania. 

2. Usługa Rozwoju Systemu obejmuje wykonywanie zleconych przez Zamawiającego zmian 

w funkcjonalności Systemu w zakresie ujawnionych potrzeb rozwojowych Systemu tak, aby 

spełniał wymagania Zamawiającego. 

3. Podstawą podjęcia przez Wykonawcę świadczenia Usługi Rozwoju Systemu będzie 

przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zlecenia wykonania Usług 

Rozwoju Systemu. 

4. Wszelkie zmiany wykonane w Systemie w związku ze świadczeniem Usług Rozwoju 

Systemu, traktowane będą z chwilą odbioru jako integralna część Systemu i w okresie 

gwarancyjnym objęte będą gwarancją, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 

Wykonawca dla wprowadzonych zmian ma obowiązek sporządzenia stosownej 

dokumentacji lub zaktualizowania istniejącej dokumentacji Systemu.  


