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Załącznik nr 2 do umowy z dnia …………………………………… 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1.1 Zakres prac 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompleksowe SIWZ planowanych dwóch 

zamówień publicznych oraz wsparcie Zamawiającego podczas prowadzonych postępowań 

przetargowych na zadania: 

• zakupu sprzętu, licencji na oprogramowanie, prac wdrożeniowych związanych  

z Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz Systemem WZGiK oraz 

promocji projektu 

• utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji 

przestrzennej dla obszaru powiatowego (dla obszaru wszystkich powiatów) 

w ramach projektu : oprogramowania pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych województwa opolskiego”. 

Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w załączniku do niniejszego zapytania 

ofertowego pod nazwą: Studium Wykonalności – zał. nr 1 (opisu przedmiotu zamówienia). 

Przy przygotowywaniu SIWZ należy zachować nazewnictwo przedmiotu zamówienia zgodnie 

ze Specyfikacją dostaw i usług.  

1.2 Przygotowanie kompleksowe SIWZ planowanych dwóch  zamówień publicznych  

Przygotowanie kompleksowe SIWZ planowanych zamówień publicznych musi polegać na: 

1. Analizie i aktualizacji dokumentu Audytu– zał. Nr 2 (opisu przedmiotu zamówienia) 

przeprowadzonego na potrzeby wspólnego projektu,  

2. Przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz  
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z załącznikami, która będzie uwzględniała obok obowiązkowych wynikających z ustawy 

PZP, zapisy umożliwiające realizację zamówienia zgodnie z wnioskiem  

o dofinansowanie Projektu i jego załącznikami, 

3. Opracowaniu Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla dwóch 

postępowań przetargowych dotyczący dostaw, usług zgodnie z zakresem  

i wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności 

Projektu, która musi zawierać co najmniej następujące opracowania: 

a. Definicje i skróty użyte w opisie przedmiotu zamówienia  

b. Opis przedmiotu zamówienia; 

c. Zakres rzeczowy realizowanego zamówienia; 

d. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia 

e. Wymagania prawne; 

f. Wymagania dotyczące wdrożenia systemu; 

g. Wymagania dotyczące wdrożenia rejestrów i ewidencji; 

h. Wymagania dotyczące integracji rejestrów i ewidencji; 

i. Wymagania dotyczące licencjonowania; 

j. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu systemu;  

k. Wymagania dotyczące wydajności i pojemności;  

l. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa; 

m. Wymagania technologiczne; 

n. Wymagania dotyczące architektury systemu; 

o. Szczegółowe wymagania funkcjonalne systemu dziedzinowego; 

p. Szczegółowe wymagania pozyskania danych; 

q. Wymagania dotyczące wdrożenia e-usług; 

r. Opis procesów biznesowych związanych z realizacją e-usług (diagramy i opisy); 

s. Wymagania dotyczące szkoleń; 
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t. Wymagania warstwy sprzętowej; 

u. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej. 

Opis przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z zasadami neutralności technologicznej 

tzn. nie powinien a priori faworyzować żadnej konkretnej technologii, jak również ograniczać 

możliwości technologicznego wyboru, z maksymalnym wykorzystaniem zasobów i technologii 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca uzgodni ostateczny  opis przedmiotu zamówienia z Zamawiającym. 

5. Opracowaniu projektów Umów Przetargowych dla dwóch postępowań przetargowych, 

6. Przygotowaniu szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z przepisami ustawy PZP, dla 

wszystkich postępowań; 

7. W ramach SIWZ Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, opracuje harmonogram 

realizacji zamówienia oraz określi zasady fakturowania częściowego z uwzględnieniem 

harmonogramu płatności, terminu zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.  

8. Określi również dopuszczalne (w Pzp) zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego i warunki tych zmian przy uwzględnieniu charakteru 

zamówienia i uwarunkowań związanych z dofinansowaniem Projektu. 

9. Udzieli odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert udzieli odpowiedzi lub nie w zależności od decyzji 

zamawiającego. Przekaże Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ. 

10. Przedstawi Zamawiającemu propozycje ewentualnej modyfikacji SIWZ, jeżeli zajdzie 

taka konieczność.  

11. Zapewni wsparcie Zamawiającemu przy ocenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz badaniu złożonych ofert.  

12. W ramach technicznej i merytorycznej oceny ofert przedstawi Zamawiającemu  sugestie 

co do wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania.    

13. Przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywany do osiągnięcia rezultatu tj. wyboru 
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Wykonawcy/ów na cały przedmiot zamówienia ujęty w specyfikacji dostaw i usług 

zgodnie z ustawą PZP. 


