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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  licencji i wdrożenie systemów 
informatycznych zintegrowanych z platformą ePUAP wraz z uruchomieniem eUsług na 
platformie ePUAP , realizacja doradztwa w zakresie opracowania dokumentów, formularzy 
mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, organizacja i 
przeprowadzenie szkoleń oraz kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców 
w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 
dla 16 jednostek samorządu terytorialnego. 
 

W projekcie bierze udział 16 jednostek samorządu terytorialnego (w tym 12 Gmin i 4 
Powiaty): Powiat  Opolski w roli Lidera Projektu, Powiat Złotoryjski, Powiat Głubczycki, 
Powiat Prudnicki, Gmina Głuchołazy, Gmina Kłodawa, Gmina Branice, Gmina Polska 
Cerekiew, Gmina Popielów, Gmina Olszanka, Gmina Prudnik, Gmina Lubsza, Gmina 
Głogówek, Gmina Cisek, Gmina Głubczyce, Gmina Dobrzeń Wielki  w roli Partnerów 
Projektu. 
 

I. Opis zadań do wykonania 

 

Zadanie 1 Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego zapewniającego obsługę 

procesu świadczenia elektronicznych usług publicznych i stosowania ePUAP. 
 

FXH.1 Formularze XML oraz formularze opisu usług HTML 

Kod Opis wymagania 

FXH.1.1 Formularze (60 sztuk formularzy XML + 60 sztuk formularzy opisu usług 
HTML): 
Aktywne i interaktywne formularze (dla platformy ePUAP oraz BIP). 
Zakłada się iż każda z JST będzie posiadała aktywne i interaktywne 
formularze (ich ilość oszacowano na 60 sztuk) na obu platformach 
komunikacji z obywatelem, tj. na stronie ePUAP (spersonalizowane 
formularze w formacie XML), ale również na stronie BIP (w ramach EBO) 
danego urzędu (spersonalizowane formularze opisu usług w formacie 
HTML).  

FXH.1.2 Wykonawca opracuje spis formularzy, które Lider oraz Partnerzy używają w 
wersji papierowej lub elektronicznej ( *.doc lub *.pdf) oraz przygotuje dla 
Zamawiającego zestawienie z podziałem na uczestników projektu. Spis 
powinien obejmować m.in. dane które są obecnie dostępne na stronach BIP 
(Lidera i partnerów projektu). 

FXH.1.3 Zestawienie formularzy powinno zawierać podział na formularze 
realizowane przez Powiaty i Gminy. 
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FXH.1.4 Wykonawca w wyniku przeprowadzonej analizy przedstawi listę najczęściej 
używanych formularzy. Formularze wskazane w wyniku analizy będą 
przedmiotem opracowania formularzy opisu usług w formacie HTML oraz 
formularzy XML.  

FXH.1.5 Jeśli z wyniku przeprowadzonego audytu Wykonawca wskaże więcej niż 60 
formularzy, to będzie zobowiązany skonsultować z Zamawiającym, które 
formularze będą przedmiotem opracowania  formularzy opisu usług w 
formacie HTML oraz XML, tak żeby maksymalna ich ilość nie przekroczyła 
60 sztuk. 

FXH.1.6 Formularze opisu usług HTML będą dostępne na stronach BIP wg 
standardów BIP Lidera i partnerów projektu lub Wykonawca może zapewnić 
funkcjonalność dostępności formularzy opisu usług HTML poprzez moduł, 
który będzie umożliwiał integrację z BIP Lidera i partnerów poprzez API. 
Wówczas moduł ten powinien dodatkowo umożliwiać tekstowe 
wyszukiwanie formularzy poprzez możliwość wyszukiwania formularzy po 
ich treści oddzielnie dla każdego systemu BIP (Lidera i partnerów 
projektu).W przypadku gdy nie będzie możliwości integracji (przez API) z 
aktualnie posiadanym przez lidera lub partnera BIPem, Wykonawca na swój 
koszt dostarczy i zmigruje dane do nowego rozwiązania BIP. 

FXH.1.7 Dla każdego formularza opisu usługi  HTML będzie można dodatkowo 
wprowadzić słowa kluczowe po których będzie można łatwo wyszukać 
formularz. 

FXH.1.8 Moduł formularzy będzie umożliwiał administrację kolejnością 
wyświetlanych formularzy tak aby JST mogło porządkować formularze 
HTML np. wg najczęściej używanych. 

FXH.1.9 Wykonawca zaprojektuje ikonę, którą JST będzie mogło umieścić w BIP w 
celu zdefiniowania szybkiego linku do listy dostępnych elektronicznych 
formularzy. 

FXH.1.10 Pod każdy formularz opisu usługi HTML Wykonawca podłączy formularz 
XML z możliwością automatycznego przekierowania na ePUAP oraz 
formularz do pobrania w formacie pdf. 

 
Wstępna lista formularzy XML oraz formularzy opisu usług HTML  dla 

Powiatu 

 

Wymieniona poniżej lista formularzy nie jest wymaganiem ostatecznym, 
zgodnie z zapisem wymagań FXH 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, ostateczną listę 
formularzy zaproponuje Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu jej z 
Partnerami i będzie ona zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Umieszczenie przykładowej listy formularzy poniżej ma na celu ułatwienie 
Wykonawcy właściwe oszacowanie czasu i koszty dostawy przedmiotu 
zamówienia. 

  A. Komunikacja i transport 

FXH.1.11 Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu 
nienormatywnego na okres 12 miesięcy. 

FXH.1.12 
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu 
nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 
miesięcy. 
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FXH.1.13 Wniosek o rejestrację pojazdu. 

FXH.1.14 Informacja o zaistniałych zmianach dotyczące licencji i zaświadczeń na 
przewozy drogowe. 

FXH.1.15 Wniosek o zmianę zaświadczenia. 

FXH.1.16 Wniosek o udzielenie licencji 

FXH.1.17 Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby 
własne 

FXH.1.18 Wniosek o wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki 
znamionowej zastępczej 

FXH.1.19 Wniosek o wpis do dowodu rejestracyjnego dotyczący spełnienia wymagań 
w zakresie podatku VAT 

FXH.1.20 Wniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu 

FXH.1.21 Wniosek o wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych 

FXH.1.22 Wniosek o wydanie wypisu do licencji 

FXH.1.23 Wniosek o wydanie zaświadczenia umożliwiającego poddanie się 
kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji  

FXH.1.24 Wniosek o dokonanie skreślenia zastawu rejestrowego 

FXH.1.25 Wniosek o naniesienie zmian w dowodzie rejestracyjnym 

FXH.1.26 Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego 

FXH.1.27 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego 

FXH.1.28 Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego 

FXH.1.29 Wniosek o wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 

FXH.1.30 Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 

FXH.1.31 Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę 
FXH.1.32 Wniosek o wydanie wtórnika tablic 

FXH.1.33 Wniosek o wymianę tablic z białych na nowe (z symbolem Unii 
Europejskiej) 

FXH.1.34 Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu przez Policję 
FXH.1.35 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 

FXH.1.36 Zawiadomienie o zmianie parametrów 
B. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

FXH.1.37 Wniosek o wydanie karty parkingowej 

FXH.1.38 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych 

FXH.1.39 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dzieci 

FXH.1.40 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 

FXH.1.41 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która nie 
ukończyła 16 roku życia i wniosek dla osoby pełnoletniej 

C. Ochrona Środowiska 

FXH.1.42 Wniosek o skreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na 
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 

FXH.1.43 Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na 
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 
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FXH.1.44 Wniosek o wydanie karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego 

FXH.1.45 Wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej/ karty łowiectwa 
podwodnego 
D. Oświata, kultura i Sport 

FXH.1.46 Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego 
E. Administracja Budowlana 

FXH.1.47 Wniosek o pozwolenie na budowę 

FXH.1.48 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

FXH.1.49 Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę 

FXH.1.50 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania 

FXH.1.51 Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki obiektu budowlanego 

FXH.1.52 Wniosek o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę 
FXH.1.53 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 
FXH.1.54 Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę 
FXH.1.55 Wniosek o wydanie dziennika budowy 

H. Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

FXH.1.56 Warunki uzgodnienia dokumentacji 

FXH.1.57 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji 

 
Wstępna lista formularzy XML oraz formularzy opisu usług HTML  dla 

Gmin 
 Wymieniona poniżej lista formularzy nie jest wymaganiem ostatecznym, 

zgodnie z zapisem wymagań FXH 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, ostateczną listę 
formularzy zaproponuje Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu jej z 
Partnerami i będzie ona zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Umieszczenie przykładowej listy formularzy poniżej ma na celu ułatwienie 
Wykonawcy właściwe oszacowanie czasu i koszty dostawy przedmiotu 
zamówienia. 

 A. Ewidencja ludności 

FXH.1.58 Wydanie dowodu osobistego  

FXH.1.59 Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące 
obywateli polskich i cudzoziemców  

FXH.1.60 Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną  

FXH.1.61 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 
trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców   

FXH.1.62 Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie 
do spisu wyborców  

FXH.1.63 Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu 
i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
upoważnienia  

FXH.1.64 Wniosek o udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności, zbioru 
PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych   
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FXH.1.65 Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego    

 B. Urząd Stanu Cywilnego 

FXH.1.66 Rejestracja urodzenia dziecka   

FXH.1.67 Nadanie dziecku nazwiska męża matki   

FXH.1.68 Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa   

FXH.1.69 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub 
zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego 
państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą   

FXH.1.70 Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem 
małżeństwa   

FXH.1.71 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą   

FXH.1.72 Prostowanie aktów stanu cywilnego   

FXH.1.73 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego   

FXH.1.74 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego   

FXH.1.75 Zmiana imion i nazwisk   

FXH.1.76 Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed 
zawarciem małżeństwa   

 C. Podatki  

FXH.1.77 Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych    

FXH.1.78 Deklaracja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób 
fizycznych    

FXH.1.79 Deklaracja w sprawie podatku od środków transportu    

FXH.1.80 Deklaracja w sprawie wymiaru podatku rolnego    

FXH.1.81 Deklaracja w sprawie umorzenia , rozłożenia na raty, odroczenia terminu 
płatności podatku rolnego,  od środków transportowych i podatku od 
nieruchomości 

FXH.1.82 Deklaracja w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu 
płatności, należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny 

 D. Zadnia Gminy 

FXH.1.83 Wniosek o pomoc materialną dla uczniów    

FXH.1.84 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika    

FXH.1.85 Zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego    

FXH.1.86 Rozgraniczenie nieruchomości   

FXH.1.87 Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości   

FXH.1.88 Zatwierdzenie podziału nieruchomości   

FXH.1.89 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego lub przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własności   

FXH.1.90 Zawarcie umowy dzierżawy gruntu na wniosek   

 E. Finanse 

FXH.1.91 Udzielenie ulgi w podatkach dla podatników, dla których nie mają 
zastosowana przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej   
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FXH.1.92 Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych  dla podatników, dla 
których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej   

FXH.1.93 Wydanie zaświadczenia  w sprawach podatkowych   

FXH.1.94 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej   

 F. Planowanie i Realizacji Strategii Gminnej 

FXH.1.95 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   

FXH.1.96 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   

FXH.1.97 Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   

FXH.1.98 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy   

FXH.1.99 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego   

FXH.1.100 Zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy działalności opróżniania 
zbiorników nieczystości ciekłych   

FXH.1.101 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych 

FXH.1.102 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  

FXH.1.103 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości   

FXH.1.104 Postanowienie w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości   

 G. Zadania pozostałe 

FXH.1.105 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym   

FXH.1.106 Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej 

FXH.1.107 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej 
za agresywną   

EBO.1 Moduł Elektroniczne Biuro Obywatela 

Kod Opis wymagania 

EBO Elektroniczne Biuro Obywatela - specjalistyczna aplikacja webowa, 
zintegrowana z ePUAP (ta sama metoda logowania i autoryzacji dostępu) 
oraz wszystkimi pozostałymi elementami systemu informatycznego, która 
umożliwi obywatelowi podgląd wszystkich złożonych formularzy, bieżące 
śledzenie stanu spraw (komunikację z urzędnikiem), możliwość modyfikacji 
formularza (np. jego uzupełnienie na wniosek urzędnika) czy też kopiowania 
i ponownego składania. Oprogramowanie to zapewni interaktywność oraz 
przepływ informacji na linii obywatel - urząd (uzupełnienie formularzy, 
które zapewniają przepływ informacji tylko w jedną stronę, tj. do urzędu). 

EBO.1.1  System EBO musi umożliwić obywatelowi wybór formularza XML i HTML 
ze zdefiniowanej listy formularzy. 

EBO.1.2  System EBO jest przypisany organizacyjnie dla każdego JST osobno (z 
uwagi na ochronę danych osobowych)  

EBO.1.3  System EBO musi umożliwić wypełnienie przez obywatela danymi w 
zakresie niezbędnym do przedłożenia formularza XML i HTML poprzez 
ePUAP we wskazanym JST 

EBO.1.4  System EBO musi umożliwić zapisanie w bazie danych formularza 
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wybranego przez obywatela i wysłanego przez ePUAP do wskazanego JST 

EBO.1.5  System EBO przed wysłaniem formularza do JST będzie wykonywał 
walidację wskazanych pól. Po walidacji system wskaże obywatelowi pola 
które są obowiązkowe do wypełnienia w celu przedłożenia kompletnego 
formularza. 

EBO.1.6  System EBO umożliwi obywatelowi złożenie zmodyfikowanego formularza 
poprzez możliwość pobrania przez użytkownika z bazy danych z ostatniej 
kompletnej wersji formularza, który został złożony w JST. Funkcja ma na 
celu przyspieszenie składania korekt formularzy do JST. 

EBO.1.7  System EBO będzie przekazywał dane z formularza na zdefiniowaną skrytkę 
na koncie ePUAP w każdym JST 

EBO.1.8  Administrator EBO w każdym JST będzie mógł umieszczać informację o 
osobie z którą należy się kontaktować w celu poprawnego wypełnienia 
formularza. Opis będzie można wykonać dla każdego JST oraz każdego 
formularza osobno. Administrator będzie w nim mógł umieścić m.in. 
informacje o imieniu i nazwisku osoby z którą należy się skontaktować wraz 
z numerem telefonu.  

EBO.1.9  System musi posiadać Panel administracyjny oraz panel obywatela dostępny 
poprzez szyfrowanie połączenia SSL (certyfikowane). 

EBO.1.10 System musi umożliwiać wysłanie formularza wraz z załącznikami poprzez 
ePUAP poprzez API systemu. Załączniki będą obsługiwane zgodnie z 
maksymalną wielkością wskazaną przez wytyczne dla systemu ePUAP. 

EBO.1.11 System będzie udostępniał informacje o statusie sprawy generowaną z 
systemu eObieg. 

EBO.1.12 System od strony technicznej musi zapewnić skalowalność w zakresie 
wydajności, pojemności oraz dołączania dodatkowych użytkowników i 
elementów infrastruktury sprzętowej. 

 

eO.1 eObieg- podzielony został na dwa zakresy funkcjonalne wdrożenia - 

system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz na 

wspomagający system tradycyjny procesu obiegu dokumentacji (SOD). 

Kod Opis wymagania eObieg – zakres EZD 

 • System EZD na dzień składania ofert musi działać zgodnie z 
przepisami poniższych aktów prawnych: 

o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.). 

o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011. Nr. 14 
poz. 67). 

o Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 123 poz. 698 z 
późn. zm.). 

o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w 
sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania 
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i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
167 poz. 1375). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych 
elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 206 poz. 1517). 

o 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). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych 
formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na 
których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do 
archiwów państwowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206 poz. 1519). 

o Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024). 

o Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). 

o Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262). 

o Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). 

o Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 235 ze zm.). 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w 
sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych 
zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205 
poz. 1692). 

o Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług 
świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na 
dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 z 
późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w 
sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 
2012 r., poz. 246). 
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o Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 
marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki 
sprawy (Dz. U. z 2012 r., poz. 250). 

o Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne oraz niektórych innych ustaw. 

EZD.1. System musi obsługiwać rejestrację przesyłek przychodzących w formie 
papierowej (składane osobiście, przysyłane pocztą) i elektronicznej (składane 
osobiście na nośnikach, przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
oraz pocztą elektroniczną) wraz z załącznikami zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

EZD.2. W ramach procesu rejestracji przesyłek przychodzących w formie papierowej 
system musi umożliwić zeskanowanie (z poziomu interfejsu aplikacji) 
poszczególnych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki. 

EZD.3. System musi umożliwiać skanowanie wsadowe przesyłek (np. 
przychodzących pocztą). 

EZD.4. System musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki 
przychodzącej przez punkt kancelaryjny i opatrzonej kodem kreskowym.  

EZD.5. System musi umożliwiać rejestrację przesyłek w wielu punktach 
kancelaryjnych. 

EZD.6. System musi umożliwiać opatrywanie przesyłek przychodzących 
metadanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatkowymi 
(konfigurowalny zakres), przy czym metadane powinny być zesłownikowane 
co najmniej w zakresie rodzaju dokumentu, sposobu dostarczenia oraz 
danych teleadresowych. 

EZD.7. System musi umożliwić odróżnienie, jednoznaczną identyfikację i odrębne 
przetwarzanie (np. niezależne udostępnianie) poszczególnych dokumentów, 
przechowywanych w postaci skanów, wchodzących w skład przesyłki, przy 
zachowaniu ich powiązania z przesyłką. 

EZD.8. System musi umożliwić opcjonalne dodawanie przez użytkownika informacji 
opisujących poszczególne dokumenty, przesyłki lub sprawy w postaci 
notatek, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

EZD.9. Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz 
dokumentów na nośnikach elektronicznych nie podlegających kopiowaniu do 
systemu (wymaganie dotyczy zarówno całych przesyłek, jak i dokumentów 
wchodzących w skład przesyłki), system musi umożliwić sporządzenie 
metryki, zawierającej podstawowe informacje o dokumencie (co najmniej – 
tytuł, identyfikator, notatka). 

EZD.10. System musi umożliwić prawidłową obsługę przychodzącej poczty 
elektronicznej, zgodnie z wymogami przepisów w zakresie instrukcji 
kancelaryjnych (rejestracja w rejestrze przesyłek wpływających lub 
bezpośrednie dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy); w 
sposób niezależny od użytkowanego programu pocztowego. 
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EZD.11. System musi automatycznie pobierać przesyłki, które przyszły przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu ePUAP, i musi umożliwić ich 
rejestrację w systemie w trybie półautomatycznym, automatycznym lub 
ręcznym, w zależności od konfiguracji.  

EZD.12. Dla przesyłek, które przyszły przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
systemu ePUAP, system musi umożliwić realizację rozdziału w sposób 
automatyczny (w zależności od kategorii usługi), półautomatyczny (dane 
wypełniane automatyczne, wymagane zatwierdzenie) lub ręczny, 
w zależności od konfiguracji. 

EZD.13. Rozdział przesyłek przychodzących do właściwych komórek merytorycznych 
musi się odbywać poprzez przekazanie uprawnień do plików i informacji 
zawartych w systemie. 

EZD.14. System musi umożliwić generowanie i drukowanie nalepek  
z kodami kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki  
i odnajdywanie na podstawie zeskanowanej nalepki odwzorowania 
cyfrowego bądź metryki danego dokumentu. 

EZD.15. System musi umożliwić rejestrację obiegu (lokalizacja, czas przemieszczenia, 
użytkownik) dokumentów papierowych (dla których istnieje odwzorowanie 
cyfrowe oraz dla których nie zostało ono wykonane) oraz nośników. 

EZD.16. System musi posiadać interfejsy, umożliwiające automatyczne przekazanie 
przesyłek przychodzących przez ePUAP bezpośrednio do ewentualnych 
podłączonych systemów dziedzinowych (bez rejestracji w rejestrze przesyłek 
przychodzących). System umożliwi skonfigurowanie warunków 
automatycznego przekazywania przesyłek pochodzących  z ePUAP do 
innych systemów.  

EZD.17. System musi posiadać zestandaryzowane (tzn. określone i możliwe do 
zastosowania dla wielu systemów dziedzinowych) interfejsy  oparte o język 
XML, umożliwiające  automatyczne pobieranie z systemów dziedzinowych 
dokumentów do wysyłki wraz z danymi niezbędnymi do wysyłki. 
Dostosowanie systemów dziedzinowych do współpracy nie jest zadaniem 
Wykonawcy.  

Skanowanie dokumentów 

EZD.18. System musi umożliwić sporządzanie odwzorowań cyfrowych dokumentów 
poprzez skanowanie dostępne z poziomu aplikacji, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w instrukcji kancelaryjnej. 

EZD.19. System musi umożliwiać wykonanie OCR w języku polskim dla 
skanowanych dokumentów i jego wykorzystanie w późniejszym 
przetwarzaniu sprawy lub przeszukiwaniu pełnotekstowym dokumentów 
(dotyczy pisma maszynowego a nie odręcznego).  

EZD.20. System musi pozwalać na powiązanie dokumentu tradycyjnego z metryką 
elektroniczną za pomocą kodów kreskowych w celu zautomatyzowania 
procesu skanowania (automatyczne powiązanie skanu z metryką pisma).  

Procedowanie pism i spraw 

EZD.21. System musi umożliwić rejestrację, przechowywanie, procedowanie oraz 
dołączanie do akt sprawy dokumentów elektronicznych, dokumentów 
papierowych w postaci odwzorowań, jak również metryk (dla dokumentów 
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papierowych nie skanowanych i elektronicznych na nośnikach). 

EZD.22. System musi umożliwić wszczynanie, prowadzenie  
i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. System automatycznie musi nadawać 
znak sprawy i zapewnia jego zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej. 

EZD.23. System musi umożliwiać ręczne przenumerowanie sprawy wyłącznie w 
przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną. 

EZD.24. System musi umożliwić prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, w tym 
rejestru przesyłek wpływających, wychodzących oraz pism wewnętrznych, 
definiowanie i prowadzenie dowolnych innych rejestrów kancelaryjnych 
dopuszczonych instrukcją kancelaryjną. 

EZD.25. System musi umożliwić numerację i klasyfikację pism oraz spraw w oparciu 
o JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną. 

EZD.26. System musi od strony technicznej umożliwić stworzenie odrębnych 
podrzędnych dla jednostek podległych, z odrębnym JRWA (Jednolity 
Rzeczowy Wykaz Akt) i odrębną hierarchią użytkowników. 

EZD.27. System musi umożliwić procedowanie i dekretację spraw oraz pism 
z wykorzystaniem mechanizmu procedowania według definiowalnych 
ścieżek (mechanizm przepływu pracy — workflow) w pełni zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną. 

EZD.28. System musi umożliwić akceptację dokumentów z wykorzystaniem 
mechanizmu procedowania według zdefiniowanych ścieżek (mechanizm 
przepływu pracy — workflow) w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
System obsługuje akceptację jedno – lub wielostopniową. 

EZD.29. Akceptacja pism elektronicznych przeznaczonych do wysyłki musi się 
odbywać z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami 
prawa. System musi zapewniać integralność, rozliczalność 
i niezaprzeczalność treści, które zostały zaakceptowane. 

EZD.30. System musi umożliwić zapis projektów pism przekazywanych pomiędzy 
użytkownikami lub komórkami w trakcie załatwiania sprawy, a także 
zamieszczanie adnotacji odnoszących się do projektów pism. 

EZD.31. System musi zapewnić prowadzenie i wydruk metryki sprawy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

EZD.32. System musi umożliwić opisywanie spraw i akt sprawy metadanymi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

EZD.33. System musi umożliwić dokumentowanie wyjęcia dokumentacji ze składu 
chronologicznego lub ze składu informatycznych nośników danych. 

EZD.34. System ma umożliwiać wiązanie dowolnych dokumentów ze sobą oraz ze 
sprawami oraz dodawanie konfigurowalnych atrybutów (opisów, notatek) do 
tych powiązań. 

Przeszukiwanie danych, raporty i zestawienia 
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EZD.35. System musi umożliwić sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i 
zestawień, w szczególności wymaganych przepisami prawa. System 
umożliwi monitorowanie liczby spraw i terminowości ich załatwiania 
(globalnie, przez poszczególne komórki i osoby) w zadanych przedziałach 
czasu, także w podziale na kategorie spraw. Możliwość generowania 
raportów będzie zależna od uprawnień i będzie dotyczyła pracy osób i 
komórek podległych oraz pracy osoby sporządzającej raport. 

EZD.36. System musi umożliwić sporządzenie raportu w postaci pliku .pdf, .xls, .rtf, 
.csv, .xml, .html, .doc, .ods, .odt. 

EZD.37. System musi umożliwić definiowanie raportów cyklicznych, przesyłanych na 
zadany adres e-mail. 

EZD.38. System musi umożliwić przeszukiwanie i sortowanie pism  
i spraw według złożonych kryteriów, w szczególności wg znaku sprawy, 
identyfikatora przesyłki, osoby lub komórki odpowiedzialnej, kategorii 
JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt), dat wpłynięcia lub załatwienia, 
terminu załatwienia, statusu pisma lub sprawy, danych klienta urzędu, 
nadawcy, adresata. 

EZD.39. System musi umożliwić użytkownikowi dostęp do: zestawienia spraw, za 
które jest odpowiedzialny, zestawienia aktualnych zadań wynikających z 
przepływu pracy (sprawy i korespondencja, w odniesieniu do których 
użytkownik ma aktualnie coś do zrobienia), zestawienia korespondencji 
otrzymanej i wysłanej w podziale na korespondencję wewnętrzną i z 
podmiotami zewnętrznymi 

EZD.40. System musi umożliwić pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów 
w obrębie wyszukanego wcześniej zbioru, w tym co najmniej dokumentów w 
formatach .txt, .pdf (zawierający tekst), rtf, .doc, .docx, .odt. 

Korespondencja wychodząca 

EZD.41. System musi posiadać funkcję automatycznej wysyłki pism za 
potwierdzeniem odbioru przez platformę ePUAP. 

EZD.42. System musi odbierać z platformy ePUAP informację zwrotną o doręczeniu 
przesyłki – Urzędowe Poświadczenie Doręczenia i automatycznie musi ją 
skierować do właściwego użytkownika. 

EZD.43. System musi umożliwić automatyczną wysyłkę korespondencji pocztą 
elektroniczną poprzez pobranie adresu odbiorcy i wysłanie treści pisma w 
treści poczty oraz załączników w formie załączników do poczty. 

EZD.44. System musi umożliwić odnotowanie wysyłki wszelkich przesyłek 
wychodzących w rejestrze i opatrzenie ich metadanymi zgodnie z przepisami. 
System będzie w miarę możliwości automatyzował te czynności. 

EZD.45. System musi umożliwić generowanie korespondencji seryjnej 
i automatyzację jej wysyłki (do zdefiniowanych, konfigurowalnych grup 
odbiorców). 

E-formularze i generowanie pism 

EZD.46. System musi umożliwić używanie i wyświetlanie w obrębie systemu 
formularzy („e-formularze systemu”) do wypełnienia oraz dawać możliwość 
wykorzystania pól z tych formularzy do tworzenia szablonów (e-szablony 
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systemu). 

EZD.47. System musi umożliwić wykorzystywanie e-szablonów systemu na ścieżce 
przetwarzania sprawy: użytkownik wypełnia e-szablon danymi, generując w 
ten sposób e-dokument systemu. Na podstawie wyświetlonego i 
zatwierdzonego przez użytkownika e-dokumentu system musi generować 
pismo do wysyłki. 

EZD.48. System musi umożliwić przechowywanie, przeszukiwanie i wersjonowanie 
e-szablonów, ich współdzielenie między użytkownikami oraz nadawanie 
uprawnień do ich modyfikacji. 

EZD.49. Pismo do wysyłki wygenerowane na podstawie e-szablonu mus być 
w formacie edytowalnym (co najmniej *.doc, *.rtf, *.odt). 

Archiwizacja 

EZD.50. System musi zapewnić automatyczne przejmowanie dokumentacji przez 
archiwum zakładowe po upływie okresu przewidzianego w instrukcji 
kancelaryjnej. Przejęcie dokumentacji musi polegać na przekazaniu 
archiwiście uprawnień do tej dokumentacji w systemie i ograniczeniu 
uprawień komórki merytorycznej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

EZD.51. System musi posiadać dedykowane funkcje do udostępniania i wycofywania 
dokumentacji elektronicznej z archiwum zakładowego. 

EZD.52. System musi posiadać funkcje wspierające proces porządkowania 
dokumentacji w archiwum zakładowym (wskazanie dokumentacji 
wymagającej uzupełnienia). 

EZD.53. System musi realizować brakowanie akt elektronicznych oraz przekazanie 
akt do archiwum państwowego oraz musi umożliwić sporządzenie i 
przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. System musi wspierać pracę 
archiwisty poprzez automatyczne typowanie dokumentacji do brakowania lub 
przekazania do archiwum państwowego (po upływie terminów związanych z 
danymi kategoriami archiwalnymi) oraz funkcjonalność automatycznych 
przypomnień 

EZD.54. System musi zapewnić wsparcie dla procesu archiwizacji informatycznych 
nośników danych oraz dokumentów papierowych dla których nie wykonano 
pełnego odwzorowania cyfrowego, w tym umożliwi: 

A) sporządzanie spisu zdawczo-odbiorczego, 
B) zapis miejsca ich przechowywania i kategorii archiwalnej, 
C) wsparcie procedury brakowania akt, wypożyczeń oraz przekazania do 

archiwum państwowego poprzez odnotowywanie tych zdarzeń, 
sporządzanie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. 

Opłaty 

EZD.55. System musi przechowywać informacje o opłatach i umożliwi uzależnienie 
czynności na ścieżce sprawy od wniesienia opłat. 

EZD.56. System musi umożliwić wnoszenie opłat przez ePUAP  oraz automatyczne 
pozyskiwanie informacji o wniesionych w ten sposób opłatach i 
wykorzystywanie jej do procedowania dokumentów i spraw. 
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EZD.57. System musi umożliwić wprowadzanie informacji o otrzymanych przelewach 
ręcznie przez urzędników obsługujących sprawę lub w postaci 
zaimportowanego dokumentu XML, umożliwia użytkownikom identyfikację 
przelewów (tzn. wiązanie przelewów ze sprawami) i – tam gdzie to możliwe 
– automatycznie identyfikuje przelewy lub podpowiada ich identyfikację w 
oparciu o konfigurowalne reguły. 

EZD.58. System musi być przygotowany na współpracę z systemem finansowo-
księgowym w zakresie automatycznego pozyskiwania informacji o opłatach 
wniesionych w kasie lub przelewem (System udostępni odpowiedni interfejs 
integracyjny – co najmniej Web Services oraz wymiana danych przez plik 
XML). 

Przepływ pracy (workflow) 

EZD.59. System musi umożliwić definiowanie ścieżek dla korespondencji i spraw w 
oparciu o strukturę instytucji oraz powiązanie ścieżki z daną kategorią spraw. 
Ścieżki muszą określać: warunki (w tym dokumenty) wymagane do 
rozpoczęcia, kontynuacji i zakończenia procedowania, czynności do 
wykonania i terminy dla poszczególnych kroków przetwarzania sprawy lub 
korespondencji, stanowiska odpowiedzialne za ich wykonanie. 

EZD.60. Ścieżki muszą dopuszczać rozwidlanie oraz łączenie się podścieżek (ścieżek 
w obrębie innych ścieżek). 

EZD.61. System musi umożliwić tworzenie i obsługę podścieżek, w szczególności 
musi umożliwić użytkownikowi procedującemu korespondencję lub sprawę 
zdefiniowanie podścieżki, która zaczyna się i kończy w jego węźle. 

EZD.62. Ścieżki mogą zawierać także warunki określone dla dokumentów XML 
wymaganych na dowolnym etapie sprawy (np. wariant ścieżki uruchamiany 
jest w zależności od zawartości jednego z pól wniosku). 

EZD.63. System musi umożliwić import, eksport i wykorzystanie schematów ścieżek. 
Schematy ścieżek są to ścieżki, które nie zawierają struktury stanowisk, lecz 
jedynie wybrane elementy związane z przetwarzaniem spraw, np. terminy, 
czynności, wymagane dokumenty i opłaty, warunki procedowania,  
e-formularze systemu. 

EZD.64. System musi umożliwić zamieszczanie na węzłach ścieżki opisu zadań do 
wykonania oraz e-formularzy systemu służących do przygotowania przez 
urzędnika dokumentów elektronicznych. Formularze muszą umożliwiać 
wypełniane automatycznie zdefiniowanymi danymi z wniosku interesanta lub 
z systemów zewnętrznych (w przypadku integracji z systemami centralnymi i 
dziedzinowymi). 

EZD.65. System, we współpracy z systemem ePUAP, musi umożliwić automatyczne i 
ręczne (w tym z podpowiedzią) sprawdzanie informacji w rejestrach 
centralnych (jak np. PESEL) i wykorzystywanie uzyskanych w ten sposób 
informacji jako warunków przy procedowaniu spraw i pism. 

EZD.66. System musi zapewnić przydzielanie spraw i korespondencji, przekazanych 
na dane stanowisko, konkretnym użytkownikom, pracującym na tym 
stanowisku. 

EZD.67. System musi umożliwić przekazywanie korespondencji/sprawy na 
stanowisko lub bezpośrednio do wskazanego Użytkownika. 
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EZD.68. System musi umożliwić ewidencjonowanie i wersjonowanie ścieżek obiegu. 

EZD.69. System musi umożliwić podgląd historii sprawy, ścieżki obiegu sprawy 
(w formie grafu). 

EZD.70. System musi umożliwić procedowanie sprawy lub korespondencji trybem 
„ad hoc” poprzez określanie na bieżąco kolejnych stanowisk zajmujących się 
sprawą/korespondencją bez wykorzystywania uprzednio zdefiniowanych 
ścieżek procedowania sprawy/korespondencji. Użytkownik może przejść do 
trybu „ad hoc” w dowolnym momencie przetwarzania 
sprawy/korespondencji. 

EZD.71. System musi umożliwić modelowanie ścieżek w narzędziu graficznym. 

EZD.72. System musi umożliwić tworzenie ścieżek obiegu na podstawie historii 
obiegu pisma lub sprawy; w szczególności dotyczy to obiegu trybem “ad 
hoc”. 

EZD.73. System musi umożliwić monitorowanie i kontrolę obiegu dokumentów 
z wykorzystaniem konfigurowalnych raportów, zestawień, statystyk i alertów 
– w zakresie pracy własnej oraz osób podległych. 

EZD.74. System musi umożliwić przypisywanie (w ramach ścieżki lub „ad-hoc”) 
procesom i zadaniom terminów realizacji, monitorowanie terminowości ich 
realizacji, automatyczne konfigurowalne przypomnienia i alerty. 

Wsparcie organizacji pracy 

EZD.75. System musi posiadać funkcjonalność kalendarza i zadań (z terminami 
i priorytetami) oraz notatek dla użytkowników. 

EZD.76. System musi umożliwić obsługę wielu kalendarzy  
z możliwością ich łącznego udostępniania w terminarzu użytkownika, 
włączania i wyłączania subskrypcji i podglądu wybranych kalendarzy. 

EZD.77. Dostęp do kalendarzy musi być regulowany przez system uprawnień do ich 
tworzenia, edycji, publikowania, podglądu i subskrypcji. 

EZD.78. System musi umożliwiać definiowanie zdarzeń kalendarza i zadań dla innych 
osób oraz ich grup przez osoby uprawnione (np. przełożonego dla 
podwładnych). 

EZD.79. Kalendarz musi umożliwiać podgląd zadań w siatce o rozdzielczości co 
najmniej 15 minut, zaś ich definiowanie z dokładnością do 5 minut. 

EZD.80. System musi być wyposażony w funkcjonalność komunikatora tekstowego. 
Komunikator musi być wewnętrznym oprogramowaniem dla urzędu i nie 
może umożliwiać komunikacji z zewnętrznymi komunikatorami dostępnymi 
publicznie. 

EZD.81. System musi umożliwić użytkownikowi podgląd przypisanych do niego 
spraw i korespondencji, z możliwością sortowania, filtrowania 
i przeszukiwania. 

EZD.82. System musi umożliwić nadawanie priorytetów pismom  
i sprawom 

EZD.83. System współpracuje z edytorem aktów prawnych posiadanym przez 
Partnerów Projektu (tworzenie aktów i ich publikacja w BAW z poziomu 
systemu).  

Podpisywanie dokumentów 
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EZD.84. System musi umożliwić składanie i weryfikowanie podpisu elektronicznego 
na każdym dokumencie elektronicznym w dowolnej liczbie podpisów 
elektronicznych różnych rodzajów: podpis profilem zaufanym ePUAP, 
bezpieczny podpis elektroniczny z wykorzystaniem certyfikatów 
kwalifikowanych, w tym weryfikacja podpisów z listy TSL 

EZD.85. Do weryfikacji podpisu elektronicznego system musi korzystać 
z funkcjonalności platformy ePUAP, przy czym powinna ona być możliwa 
do wywołania dla dowolnego dokumentu w systemie na żądanie 
użytkownika. 

EZD.86. System musi umożliwić pobieranie, przechowywanie i dostęp do archiwalnej 
wersji podpisu elektronicznego wykonanej przy składaniu dokumentu przez 
platformę ePUAP. 

Integracja z ePUAP: 

EZD.87. System musi przyjmować dokumenty elektroniczne złożone przez klientów 
za pośrednictwem platformy ePUAP i umożliwiać automatyczne kierowanie 
ich na właściwą ścieżkę zgodnie z e-usługą, której dotyczą 

EZD.88. System musi umożliwiać użytkownikom pobieranie informacji o płatnościach 
dokonanych przez ePUAP. System musi umożliwiać integrację z ePUAP w 
zakresie realizacji płatności dokonywanych przez interesantów. 

EZD.89. System musi umożliwiać doręczanie dokumentów poprzez ePUAP. 

EZD.90. System musi być zintegrowany z ePUAP w zakresie słowników. 

EZD.91. System musi być zintegrowany z ePUAP w zakresie weryfikacji podpisu 
elektronicznego z wykorzystaniem profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. 

Integracja ze stronami partnerów BIP: 

EZD.92. System musi umożliwić publikację dowolnych dokumentów na stronach 
podmiotowych BIP poprzez opracowany w tym celu interfejs udostępniony 
poprzez Web Services, wymianę przez pliki, JMS (Java Message Service).  

EZD.93. System musi umożliwić informowanie o statusie sprawy na stronach 
podmiotowych partnerów poprzez opracowany w tym celu interfejs 
udostępniony poprzez Web Services, wymianę przez pliki, JMS (Java 
Message Service). 

Obsługa zastępstw: 

EZD.94. System musi umożliwić wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów 
i zastępstw bez konieczności modyfikacji ścieżek procedowania i umożliwia 
przekazanie osobie zastępującej części lub całości uprawnień osoby 
zastępowanej. Uprawnienia muszą być przekazane na określony czas lub 
bezterminowo. 

EZD.95. Funkcjonalność obsługi zastępstw, zmian kadrowych i urlopów umożliwia 
ustalenie, która osoba faktycznie realizowała daną czynność w systemie 
(każdy z użytkowników zachowuje swoją tożsamość i działa w oparciu o 
swoje konto użytkownika). 

Administracja systemem i bezpieczeństwo 
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EZD.96. System musi umożliwić ewidencjonowanie struktury instytucji oraz jej 
pracowników, które umożliwią przypisanie pracowników (osób) do 
stanowisk (funkcji). 

EZD.97. System musi umożliwić definiowanie uprawnień, w tym delegowanie części 
lub całości posiadanych uprawnień. 

EZD.98. System umożliwi zarządzanie uprawnieniami w oparciu o grupy uprawnień i 
grupy zasobów, jakich dotyczą. System uprawnień musi być zdolny do 
odzwierciedlenia uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych 
urzędników, stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego i 
wynikający z Instrukcji Kancelaryjnych oraz struktury stanowisk. 

EZD.99.  System musi umożliwić definiowanie sposobu logowania dla 
poszczególnych użytkowników i grup użytkowników. Dostępne muszą być 
co najmniej następujące metody logowania: użytkownik/hasło, karta 
kryptograficzna, jednokrotne logowania przez domenę. 

EZD.100. Przy logowaniu system musi prezentować użytkownikowi informację o dacie 
i czasie ostatniego udanego logowania oraz ostatniego nieudanego 
logowania. 

EZD.101. System musi także umożliwiać generowanie raportu dotyczącego logowań 
użytkownika (przez użytkownika i administratora) oraz wykrywać 
zachowania określone jako podejrzane i uruchamiać konfigurowalne alerty w 
tym zakresie. Konfiguracja powinna dotyczyć tego, kto ma być informowany 
(np. użytkownik, administrator), w jakich przypadkach, w jakiej formie (np. 
sms, mail, alert w systemie). 

EZD.102. Hasła są przechowywane w systemie w formie zaszyfrowanej i nie ma 
możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu 
hasła użytkownika przez  administratora system zmusza użytkownika do 
zdefiniowania nowego hasła przy pierwszym logowaniu. 

EZD.103. System umożliwia administratorowi wymuszenie okresowej zmiany haseł  
(i zdefiniowanie odpowiedniego interwału czasowego) oraz wspiera 
wykrywanie kont nieużywanych poprzez odpowiednie alerty. 

EZD.104. System musi umożliwić wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backup) 
z wykorzystaniem dostarczonego w tym celu sprzętu. System musi 
umożliwić automatyzację wykonywania backupu w określonych interwałach 
czasu lub pod określonymi warunkami i umożliwia ustawienie częstotliwości 
backupu. Zaoferowane rozwiązanie musi być zdolne do tworzenia kopii 
zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie rzadziej niż codziennie. 

EZD.105. System powinien umożliwiać tworzenie backupu pełnego, backupu 
różnicowego i backupu przyrostowego. Wykonawca musi opisać procedurę 
backupu. 

EZD.106. System musi umożliwić zapis wszystkich czynności wykonywanych w 
systemie przez jego użytkowników, z możliwością jednoznacznego 
wskazania użytkownika, który wykonał daną czynność (rozliczalność). Przy 
usuwaniu rekordów z danymi osobowymi zgodnie z ustawą o danych 
osobowych, System zapewnia zachowanie pozostałych informacji o 
użytkowniku i jego aktywności historycznej, a także dokumentów 
związanych z użytkownikiem. 
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EZD.107. System musi zapewnić bezpieczeństwo komunikacji z systemami 
zewnętrznymi w szczególności poprzez mechanizm podpisu cyfrowego i 
szyfrowanie komunikacji. Administrator musi dysponować interfejsem do 
nadawania uprawnień integrowanym aplikacjom. 

Słowniki i ewidencje 

EZD.108. Zakres wartości w słownikach prowadzonych przez system powinien być 
konfigurowalny przez administratora lub pochodzić z rejestrów centralnych 
(np. TERYT). Zmiana wartości w słownikach nie może powodować zmian 
w dokumentach sporządzonych z wykorzystaniem poprzednich wersji 
słowników. 

EZD.109. System musi umożliwić prowadzenie: Ewidencji Klientów Urzędu – EKU 
zawierającej ewidencję osób fizycznych oraz prawnych (z wyróżnieniem 
JST). Ewidencje te powinny zawierać dane identyfikacyjne i teleadresowe. 
Dla rejestrowanej sprawy muszą być wprowadzane odnośniki do Ewidencji 
Klientów Urzędu. 
Dla Ewidencji Osób Fizycznych system musi umożliwić generowanie raportu 
danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji generowania raportu danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 
z 2004 r. nr 100, poz. 1024). 

EZD.110. System musi umożliwić prowadzenie książki teleadresowej interesantów i 
wspiera wykorzystywanie jej w procesie rejestracji i wysyłce przesyłek, 
tworzeniu pism, rejestracji spraw.  
System musi umożliwić definiowanie wielu adresów (co najmniej do 5) dla 
interesanta, a także odrębne oznaczenie adresu zameldowania, zamieszkania, 
korespondencyjnego. Zmiana danych w książce teleadresowej nie może 
pociągać za sobą zmian we wcześniejszych dokumentach (także wpisach 
w systemie) związanych z interesantem. 

EZD.111. System musi umożliwiać tworzenie grup interesantów (np. poprzez 
dodatkowe atrybuty) na podstawie książki teleadresowej i z nią 
zsynchronizowanej. Grupy będą wykorzystywane do wyszukiwania i 
korespondencji seryjnej. 

EZD.112. System musi umożliwić nadawanie i ograniczanie uprawnień do danych 
osobowych interesantów – osób fizycznych, zapewniając ochronę tych 
danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 
100, poz. 1024). 

EZD.113. Słowniki prowadzone i wykorzystywane w systemie muszą obejmować 
w szczególności: słownik dekretacji, słownik lokalizacji, słownik rodzajów 
nośników, słownik kategorii archiwalnych, JRWA (Jednolity Rzeczowy 
Wykaz Akt). 

EZD.114. System musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych metadanych do opisu 
spraw, akt sprawy, przesyłek wchodzących i wychodzących oraz dowolnych 
dokumentów. 

EZD.115. System musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych słowników. 
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Inne 

EZD.116. System musi posiadać wewnętrzny edytor, służący do sporządzania notatek, 
załączanych do akt sprawy. 

EZD.117. System musi umożliwić wysyłanie i odbieranie faksów  
z poziomu interfejsu użytkownika wewnętrznego. 

EZD.118. Wymaga się, aby interfejs użytkownika zawierał informację o węźle 
struktury organizacyjnej, w którym aktualnie pracuje użytkownik. 

EZD.119. Wymaga się, aby była możliwość konfiguracji widoków indywidualnych np. 
wysokość wiersza listy zawierającej sprawy, dokumenty, 
zadania(najmniejsza, mała, średnia, największa). 

EZD.120. Wymaga się, aby była możliwość grupowania elementów (mechanizm 
drag&drop) na listach pism, spraw, zadań poprzez mechanizmy list 
przestawnych (grupowania zagnieżdżonego co najmniej do 20 poziomów). 
System musi umożliwiać zapamiętywanie zdefiniowanych grup dla 
konkretnego użytkownika. 

EZD.121. 
Wymaga się, aby była możliwość przechodzenia z własnych list dokumentów 
i spraw na listy wskazanych osób., do których podglądu dany użytkownik 
jest uprawniony. 

EZD.122. Wymaga się, aby była możliwość dowolnego ustawiania kolumn oraz 
zapamiętywania tych ustawień. 

EZD.123. 
Wymaga się, aby była możliwość wyświetlania bądź ukrywania kolumn na 
listach spraw, dokumentów, zadań. 

EZD.124. Wymaga się, aby była możliwość wykorzystania na listach spraw, 
dokumentów, zadań mechanizmów szybkiej filtracji po dowolnie wybranej 
kolumnie. 

EZD.125. System musi posiadać ustandaryzowane interfejsy zewnętrzne, obejmujące 
udostępnianie usług integracyjnych (m.in. wymiany danych) Systemu, 
systemom zewnętrznym poprzez: usługi Web Services (w oparciu o  
standardy SOAP 1.2, WSDL co najmniej 1.1); możliwość komunikacji z 
wykorzystaniem plików XML zlokalizowanych w strukturach plikowych 
jednostki, zgodność ze standardami XML 1.0 i XSD 1.1.lub.;usługi JMS 
(Java Message Service). 

EZD.126. System musi umożliwiać administratorom tworzenie nowych oraz 
zarządzanie udostępnianymi usługami i interfejsami (w tym harmonogramem 
komunikacji, lokalizacją plików, uprawnieniami do nich) poprzez przyjazny 
interfejs. System będzie umożliwiał wdrażanie nowych interfejsów poprzez 
import konfiguracji, określającej standardy komunikacji z danym systemem, 
oraz serię kroków wykonywanych poprzez graficzny interfejs. 

EZD.127. Dla danych pozyskiwanych z systemu zewnętrznego System musi 
umożliwiać administratorowi skonfigurowanie transformat oraz 
automatycznego przesyłania uzyskanych danych jako jednego lub wielu 
dokumentów do użytkownika lub użytkowników. 
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EZD.128. System musi posiadać mechanizm kontroli dostępu do usług pozwalający na 
dostęp do danej usługi ze względu na użytkownika oraz grupę (jednostkę 
organizacyjną) do której należy. 

EZD.129. System musi rejestrować wszystkie czynności dostępu do usług i zasobów 
w systemie, w zakresie dostępu przez użytkowników oraz aplikacje 
współpracujące. 

EZD.130. System musi posiadać wbudowany mechanizm zdalnej asysty technicznej 
pozwalający na wsparcie użytkowników systemu przez uprawnionych do 
tego administratorów 

 

Kod Opis wymagania eObieg – zakres SOD 
SOD.1.1 System musi pozwalać na dodawanie pism, spraw, teczek, interesantów, 

zadań (liczba, tekst, słownik, data i godzina, wartość z e-formularzy 
ePUAP).  

SOD.1.2 Obsługa czynności kancelaryjnych przez system (np. dołączenie dokumentu 
do sprawy) - struktura systemu ma umożliwiać wykonywanie wariantów 
tego zadania dopuszczalnych instrukcją kancelaryjną. 

SOD.1.3 SOD będzie posiadał moduł Zarządzania zadaniami urzędu. Moduł będzie 
wspomagał pracę Kierownika jednostki, Sekretarza, kierowników komórek 
organizacyjnych oraz jednoosobowych stanowisk. Moduł umożliwi 
organizację katalogu zadań w urzędu, tworzenie cyklicznych zadań oraz 
przypisanie zadań do realizacja dla użytkowników. Moduł będzie 
zintegrowany z kalendarzem. 

SOD.1.4 System musi umożliwiać publikację wybranych treści (tekst) wraz z 
załącznikami do BIP poprzez API systemu. Informacja publikowana w BIP 
będzie powiązana z prowadzoną sprawą. 

SOD.1.5 System musi umożliwiać monitorowanie terminów publikacji informacji w 
BIP dla wybranych ogłoszeń. 

SOD.1.6 System musi umożliwiać monitorowanie terminów w sprawach 
przekazanych do innych podmiotów. 

SOD.1.7 System musi umożliwiać pracę w responsywnym układzie graficznym, który 
oznacza automatyczne dostosowywanie się strony do rozdzielczości 
urządzenia (począwszy od monitorów z rozdzielczością FullHD, poprzez 
tablety do telefonów komórkowych o minimalnej rozdzielczości ekranu). 

SOD.1.8 System musi obsługiwać rejestrację przesyłek przychodzących w formie 
papierowej (składane osobiście, przysyłane pocztą) i elektronicznej 
(składane osobiście na nośnikach, przesyłane przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą oraz pocztą elektroniczną). 

SOD.1.9 W ramach procesu rejestracji przesyłek przychodzących w formie 
papierowej system musi umożliwić dołączanie poszczególnych 
zeskanowanych dokumentów, wchodzących w skład przesyłki. 

SOD.1.10 System musi umożliwiać generowanie potwierdzenia przyjęcia przesyłki 
przychodzącej przez punkt kancelaryjny i opatrzonej kodem kreskowym. 

SOD.1.11 System musi umożliwiać rejestrację przesyłek w wielu punktach 
kancelaryjnych. 
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SOD.1.12 System musi umożliwić odróżnienie, jednoznaczną identyfikację i odrębne 
przetwarzanie (np. niezależne udostępnianie) poszczególnych dokumentów, 
przechowywanych w postaci skanów, wchodzących w skład przesyłki, przy 
zachowaniu ich powiązania z przesyłką. 

SOD.1.13 System musi umożliwić opcjonalne dodawanie przez użytkownika 
informacji opisujących poszczególne dokumenty, przesyłki lub sprawy w 
postaci notatek. 

SOD.1.14 Dla dokumentów papierowych nie podlegających skanowaniu oraz 
dokumentów na nośnikach elektronicznych nie podlegających kopiowaniu 
do systemu SOD (wymaganie dotyczy zarówno całych przesyłek, jak i 
dokumentów wchodzących w skład przesyłki), system musi umożliwić 
sporządzenie opisu, zawierającego podstawowe informacje o dokumencie 
(co najmniej – tytuł, identyfikator, notatka). 

SOD.1.15 System musi umożliwić prawidłową obsługę przychodzącej poczty 
elektronicznej, (rejestracja w rejestrze przesyłek wpływających lub 
bezpośrednie dołączenie wiadomości z załącznikami do akt sprawy); w 
sposób niezależny od użytkowanego programu pocztowego. 

SOD.1.16 System musi automatycznie pobierać przesyłki, które przyszły przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu ePUAP i musi umożliwić ich 
rejestrację w systemie. 

SOD.1.17 Rozdział przesyłek przychodzących do właściwych komórek 
merytorycznych musi się odbywać poprzez przekazanie uprawnień do 
plików i informacji zawartych w systemie. 

SOD.1.18 System musi umożliwić generowanie i drukowanie nalepek z kodami 
kreskowymi na dokumenty papierowe oraz nośniki i odnajdywanie sprawy 
na podstawie zeskanowanej nalepki. 

SOD.1.19 System musi umożliwić rejestrację obiegu (lokalizacja, czas 
przemieszczenia, użytkownik) dokumentów papierowych (dla których 
istnieje odwzorowanie cyfrowe oraz dla których nie zostało ono wykonane) 
oraz nośników. 

SOD.1.20 System musi umożliwić wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, 
przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. System automatycznie musi nadawać znak 
sprawy i zapewnia jego zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej. 

SOD.1.21 System musi umożliwiać ręczne przenumerowanie sprawy wyłącznie w 
przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną. 

SOD.1.22 System musi umożliwić prowadzenie rejestrów kancelaryjnych, w tym 
rejestru przesyłek wpływających, wychodzących oraz pism wewnętrznych, 
definiowanie i prowadzenie dowolnych innych rejestrów kancelaryjnych 
dopuszczonych instrukcją kancelaryjną. 

SOD.1.23 System musi umożliwić numerację i klasyfikację pism oraz spraw w oparciu 
o JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną. 

SOD.1.24 System musi umożliwić zapis projektów pism przekazywanych pomiędzy 
użytkownikami lub komórkami w trakcie załatwiania sprawy, a także 
zamieszczanie adnotacji odnoszących się do projektów pism. 
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SOD.1.25 System musi umożliwić sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i 
zestawień, w szczególności wymaganych przepisami prawa. System 
umożliwi monitorowanie liczby spraw i terminowości ich załatwiania 
(globalnie, przez poszczególne komórki i osoby) w zadanych przedziałach 
czasu, także w podziale na kategorie spraw. Możliwość generowania 
raportów będzie zależna od uprawnień i będzie dotyczyła pracy osób i 
komórek podległych oraz pracy osoby sporządzającej raport. 

SOD.1.26 System musi umożliwić przeszukiwanie i sortowanie pism i spraw według 
złożonych kryteriów, w szczególności wg znaku sprawy, identyfikatora 
przesyłki, osoby lub komórki odpowiedzialnej, kategorii JRWA (Jednolity 
Rzeczowy Wykaz Akt), dat wpłynięcia lub załatwienia, terminu załatwienia, 
statusu pisma lub sprawy, danych klienta urzędu, nadawcy, adresata. 

SOD.1.27 System musi umożliwić użytkownikowi dostęp do: zestawienia spraw, za 
które jest odpowiedzialny, zestawienia aktualnych zadań wynikających z 
przepływu pracy (sprawy i korespondencja, w odniesieniu do których 
użytkownik ma aktualnie coś do zrobienia), zestawienia korespondencji 
otrzymanej i wysłanej w podziale na korespondencję wewnętrzną i z 
podmiotami zewnętrznymi 

SOD.1.28 System musi posiadać funkcję automatycznej wysyłki pism za 
potwierdzeniem odbioru przez platformę ePUAP. 

SOD.1.29 
System musi umożliwić odnotowanie wysyłki wszelkich przesyłek 
wychodzących w rejestrze. 

SOD.1.30 System musi zapewnić przydzielanie spraw i korespondencji, przekazanych 
na dane stanowisko, konkretnym użytkownikom, pracującym na tym 
stanowisku. 

SOD.1.31 System musi umożliwić przekazywanie korespondencji/sprawy na 
stanowisko lub bezpośrednio do wskazanego Użytkownika. 

SOD.1.32 System musi umożliwić procedowanie sprawy lub korespondencji trybem 
„ad hoc” poprzez określanie na bieżąco kolejnych stanowisk zajmujących się 
sprawą. 

SOD.1.33 System musi umożliwić monitorowanie i kontrolę obiegu dokumentów z 
wykorzystaniem konfigurowalnych raportów, zestawień, statystyk i alertów 
– w zakresie pracy własnej oraz osób podległych. 

SOD.1.34 System musi umożliwić przypisywanie zadaniom terminów realizacji, 
monitorowanie terminowości ich realizacji, automatyczne konfigurowalne 
przypomnienia i alerty. 

SOD.1.35 System musi posiadać funkcjonalność kalendarza i zadań (z terminami i 
priorytetami) oraz notatek dla użytkowników. 

SOD.1.36 System musi umożliwić obsługę wielu kalendarzy z możliwością ich 
łącznego udostępniania w terminarzu użytkownika, włączania i wyłączania 
subskrypcji i podglądu wybranych kalendarzy. 

SOD.1.37 Dostęp do kalendarzy musi być regulowany przez system uprawnień do ich 
tworzenia, edycji, publikowania, podglądu i subskrypcji. 

SOD.1.38 System musi umożliwiać definiowanie zdarzeń kalendarza i zadań dla 
innych osób oraz ich grup przez osoby uprawnione (np. przełożonego dla 
podwładnych). 
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SOD.1.39 Kalendarz musi umożliwiać podgląd zadań w siatce o rozdzielczości co 
najmniej 15 minut, zaś ich definiowanie z dokładnością do 5 minut. 

SOD.1.40 System musi umożliwić użytkownikowi podgląd przypisanych do niego 
spraw i korespondencji, z możliwością sortowania, filtrowania i 
przeszukiwania. 

SOD.1.41 System musi przyjmować dokumenty elektroniczne złożone przez klientów 
za pośrednictwem platformy ePUAP. 

SOD.1.42 System musi umożliwiać doręczanie dokumentów poprzez ePUAP. 
SOD.1.43 System musi umożliwić wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów i 

zastępstw i umożliwia przekazanie osobie zastępującej części lub całości 
uprawnień osoby zastępowanej. Uprawnienia muszą być przekazane na 
określony czas dat lub bezterminowo. 

SOD.1.44 Funkcjonalność obsługi zastępstw, zmian kadrowych i urlopów umożliwia 
ustalenie, która osoba faktycznie realizowała daną czynność w systemie 
(każdy z użytkowników zachowuje swoją tożsamość i działa w oparciu o 
swoje konto użytkownika). 

SOD.1.45 System musi umożliwić ewidencjonowanie struktury instytucji oraz jej 
pracowników, które umożliwią przypisanie pracowników (osób) do 
stanowisk (funkcji). 

SOD.1.46 System musi umożliwić definiowanie uprawnień. 
SOD.1.47 System musi umożliwić definiowanie sposobu logowania dla 

poszczególnych użytkowników i grup użytkowników. 
SOD.1.48 Przy logowaniu system musi prezentować użytkownikowi informację o dacie 

i czasie ostatniego udanego logowania oraz ostatniego nieudanego 
logowania. 

SOD.1.49 System musi także umożliwiać generowanie raportu dotyczącego logowań 
użytkownika (przez użytkownika i administratora) oraz wykrywać 
zachowania określone jako podejrzane i uruchamiać konfigurowalne alerty w 
tym zakresie. Konfiguracja powinna dotyczyć tego, kto ma być informowany 
(np. użytkownik, administrator), w jakich przypadkach, w jakiej formie (np. 
sms, mail, alert w systemie). 

SOD.1.50 Hasła są przechowywane w systemie w formie zaszyfrowanej i nie ma 
możliwości ich odtworzenia, lecz jedynie zresetowania. Po zresetowaniu 
hasła użytkownika przez administratora system zmusza użytkownika do 
zdefiniowania nowego hasła przy pierwszym logowaniu 

SOD.1.51 System umożliwia administratorowi wymuszenie okresowej zmiany haseł (i 
zdefiniowanie odpowiedniego interwału czasowego) oraz wspiera 
wykrywanie kont nieużywanych poprzez odpowiednie alerty. 

SOD.1.52 System powinien umożliwiać tworzenie backupu pełnego. 
SOD.1.53 System musi umożliwić prowadzenie książki teleadresowej interesantów i 

wspiera wykorzystywanie jej w procesie rejestracji i wysyłce przesyłek, 
tworzeniu pism, rejestracji spraw. 

SOD.1.54 System od strony technicznej musi zapewnić skalowalność w zakresie 
wydajności, pojemności oraz dołączania dodatkowych użytkowników i 
elementów infrastruktury sprzętowej. 

SOD.1.55 Wymaga się, aby interfejs użytkownika zawierał informację o węźle 
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struktury organizacyjnej, w którym aktualnie pracuje użytkownik. 
SOD.1.56 Wymaga się, aby była możliwość przechodzenia z własnych list 

dokumentów i spraw na listy wskazanych osób, do których podglądu dany 
użytkownik jest uprawniony. 

SOD.1.57 System musi umożliwić obsługę plików (dokumentów) w dowolnym 
formacie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa (pliki te są 
otwierane i modyfikowane przez użytkowników w odrębnych aplikacjach). 

SOD.1.58 System powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji 
darmowej. 

SOD.1.59 System musi posiadać Panel administracyjny dostępny poprzez szyfrowanie 
połączenie SSL (certyfikowane). 

EAR.1 Elektroniczne Archiwum  

Kod Opis wymagania 
EAR.1.1 System współpracuje z eObieg w zakresie obsługi archiwum zakładowego 

oraz przekazywania paczek do archiwum państwowego.  
EAR.1.2 System powinien współpracować z relacyjną bazą danych SQL w wersji 

komercyjnej oraz darmowej. 
EAR.1.3 System pozwala na przyjmowanie dokumentów z zewnętrznych systemów w 

ww. postaciach za pomocą usług typu WebServices. 
EAR.1.4 System pozwala na obsługę do 10TB zdigitalizowanych danych 

archiwalnych. Dane mogą być udostępnianie w eObieg 
EAR.1.5 System może funkcjonować niezależnie od eObieg (odrębna baza danych, 

metody zarządzania, autoryzacji użytkowników). 
EAR.1.6 System zapewnia obsługę metadanych dostarczanych wraz z dokumentami. 
EAR.1.7 System ma możliwość określenia stopnia tajności dokumentu. 
EAR.1.8 System ma możliwość utworzenia reprezentacji tekstowej skanu dokumentu. 
EAR.1.9 Automatyczna pielęgnacja zarchiwizowanych podpisów elektronicznych 

przez odpowiednie znakowanie ich czasem przed upływem terminu 
ważności certyfikatu 

EAR.1.10 Przechowywanie dokumentów elektronicznych zgodnie z czasem 
wynikającym z kategorii archiwalnej 

EAR.1.11 Mechanizm informowania o przekroczeniu czasu przechowywania w postaci 
alertów dla użytkowników oraz w postaci raportu 

EAR.1.12 Obsługa procesu brakowania pism. Możliwość brakowania pojedynczych 
pism w sprawie lub całych spraw 

EAR.1.13 Możliwość dokonywania ekspertyz (możliwość zmiany kategorii BE na inną 
po upływie czasu przechowywania lub brakowania dokumentu) 

EAR.1.14 Automatyczne tworzenie spisów zdawczo odbiorczych podczas 
przekazywania materiałów do Archiwum Państwowego. 

EAR.1.15 Możliwość tworzenia paczki archiwalnej i zapisywania jej w określonej 
przez użytkownika lokalizacji 

EAR.1.16 Obsługa procesu akceptacji spisu zdawczo odbiorczego przez Archiwum 
Państwowe. 

EAR.1.17 Możliwość tworzenia metadanych dla każdego dokumentu 
przechowywanego w archiwum. 
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EAR.1.18 Możliwość edycji  metadanych dokumentów przechowywanych, poza 
dokumentami przyjętymi w postaci e-paczki. 

EAR.1.19 Możliwość tworzenia powiązań pomiędzy dokumentami przez odpowiednią 
edycję metadanych. 

EAR.1.20 System powinien wspierać proces wypożyczania fizycznych dokumentów 
EAR.1.21 System powinien umożliwiać oznaczenie dokumentu jako wypożyczonego z 

określeniem terminu zwrotu 
EAR.1.22 System powinien uniemożliwiać wielokrotne wypożyczenie dokumentu w 

tym samym czasie. 
 
Zadanie 2 Podniesienie kompetencji pracowników poprzez udział w szkoleniach 

Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi elektronicznych usług publicznych 

Kod Opis wymagania 
SZK.1.1 Szkolenie podstawowe obsługi procesów świadczenia usług elektronicznych.  

Obejmujące swoim zakresem wszystkich pełnoetatowych, niesezonowych 
pracowników JST (956 osób). Szkolenie to obejmie ogólne zasady 
funkcjonowania ePUAP, elektronicznego obiegu dokumentów, działania 
systemów formularzy po stronie Obywatela i Urzędnika. Szkolenie mające 
na celu zbudowanie ogólnej wiedzy oraz umiejętności poruszania się w 
oprogramowaniu obsługującym formularze (ePUAP, BIP) oraz 
Elektroniczne Biuro Obywatela (bez e-Obiegu Dokumentów oraz  
e-Archiwum). Szkolenie w grupach 10 - 12 osobowych, szkolenie 2-u 
dniowe. Szkolenie na miejscu w każdym JST. 
 
Ilość grup szkoleniowych u poszczególnych partnerów: 
Gmina Dobrzeń Wielki - 4 
Gmina Głubczyce - 6 
Gmina Cisek - 2 
Powiat Prudnicki - 8 
Gmina Głogówek - 4 
Gmina Lubsza - 3 
Gmina Prudnik - 8 
Gmina Olszanka - 3 
Gmina Popielów - 3 
Gmina Polska Cerekiew - 2 
Powiat Opolski - 12 
Gmina Głuchołazy - 9 
Gmina Branice - 4 
Powiat Głubczycki - 6 
Gmina Kłodawa - 5 
Powiat Złotoryjski – 7 
Łącznie: 86 grup szkoleniowych 

SZK.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 956 świadectw ukończenia 
szkolenia podstawowego obsługi procesów świadczenia usług 
elektronicznych. 

SZK.1.3 Ogólne zasady funkcjonowania ePUAP 
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SZK.1.4 Elektronicznego obiegu dokumentów oraz dla nowych wdrożeń dla Lidera i 
partnerów, którzy nie posiadają eObiegu 

SZK.1.5 Działania systemów formularzy elektronicznych po stronie Obywatela i 
Urzędnika 

SZK.1.6 W ramach szkolenia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trenera, 
uproszczony catering (kawa / herbata, ciasto), materiały szkoleniowe (wersja 
papierowa i elektroniczna) dla wszystkich uczestników oraz dodatkowo 
jedną kopię dla celów archiwalnych, sprzęt komputerowy i audiowizualny, 
niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, listy obecności, potwierdzenia 
odbioru posiłków i materiałów, ankiety ewaluacyjne (przed i po szkoleniu) 
wraz z wyegzekwowaniem ich wypełnienia i podpisania przez uczestników. 
 
Dla tego szkolenia sala szkoleniowa jest zapewniana przez Lidera i 
Partnerów w ich siedzibach. 

Szkolenie w zakresie metod autoryzacji Profili Zaufanych 

Kod Opis wymagania 
SZK.1.7 Szkolenie w zakresie metod autoryzacji Profili Zaufanych. Grupa osób to 4 

pracowników merytorycznych z każdego JST, łącznie 64 osoby, szkolenie w 
6 grupach, trwające 2 dni. Szkolenie wyjazdowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 64 świadectwa ukończenia 
metod autoryzacji Profili Zaufanych. 

SZK.1.8 Głównym celem przedmiotowych szkoleń jest wyposażenie pracowników 
JST, którzy będą odpowiedzialni za potwierdzanie zaufanego profilu 
ePUAP, w niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania Profilu 
zaufanego ePUAP oraz punktów potwierdzających profil ePUAP.  

SZK.1.9 W szczególności uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę z zakresu: 
1) Podstaw funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP), 
2) Aktów prawnych regulujących kwestię profilu zaufanego ePUAP, 
3) Podmiotów upoważnionych do potwierdzania, przedłużania i 

unieważniania profilu zaufanego ePUAP, 
4) Zasad udzielania zgody na potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, 
5) Sposobu składania wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego 

ePUAP, 
6) Zasad potwierdzania profilu zaufanego ePUAP, 
7) Okresu ważności profilu zaufanego ePUAP, 
8) Zawartości profilu zaufanego ePUAP, 
9) Przypadków, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu 

zaufanego ePUAP, 
10) Zasad oraz przypadków, w których profil zaufany ePUAP traci 

ważność, 
11) Warunków składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym 

ePUAP, 
12) Warunków przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i 
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danych związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP, 
13) Wzorów wniosków o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie 

profilu zaufanego ePUAP, 
14) Wymogów technicznych i organizacyjnych jakie powinny spełniać 

punkty potwierdzające profil zaufany ePUAP, a w szczególności 
zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabrania przez osobę nieupoważnioną, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

15) Prowadzenia rejestru osób dopuszczonych do obsługi służącego do 
przetwarzania powierzonych danych osobowych systemu 
informatycznego oraz wchodzących w jego skład urządzeń wyłącznie 
dla osób posiadających ważne upoważnienie, 

16) Sposobów zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania 
powierzonych danych osobowych, 

17) Sposobów przechowywania dokumentów dotyczących powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych, które nie będą dostępne dla 
osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

SZK.1.10 Ponadto uczestnicy szkoleń nabędą w szczególności umiejętności z zakresu: 
1) Sprawowania funkcji administratora podmiotu potwierdzającego, w 

tym nadawania i odbierania roli osoby potwierdzającej, 
2) Obsługi wniosku o potwierdzanie profilu zaufanego złożonego w 

postaci papierowej i w postaci elektronicznej, 
3) Wykonania czynności potwierdzania profilu zaufanego, 
4) Wykonania czynności weryfikacji profilu zaufanego, 
5) Wykonania czynności unieważnienia profilu zaufanego, 
6) Wykonania czynności przedłużenia profilu zaufanego. 

 
Niniejsze szkolenie ma wesprzeć wdrożenie postanowień ustawy z dnia 12 
lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, w zakresie 
profilu zaufanego ePUAP oraz punków potwierdzających zaufany profil 
ePUAP. 

SZK.1.11 Realizacja szkoleń ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz rozwój 
umiejętności kadr administracji publicznej w zakresie funkcjonowania i 
potwierdzania profilu zaufanego ePUAP, co powinno przyczynić się do 
zapewnienia wzrostu jakości i skrócenia czasu obsługi klientów w JST. 

SZK.1.12 W ramach szkoleń Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania 
materiałów szkoleniowych obejmujących co najmniej: 

1) Program oraz harmonogram szkolenia, 
2) Prezentację (wydruk slajdów z miejscem na notatki), 
3) Instrukcję dla administratora podmiotu potwierdzającego profil 

zaufany ePUAP, 
4) Instrukcję dla osoby potwierdzającej profil zaufany ePUAP. 

Wskazane materiały szkoleniowe zostaną przekazane w jednym egzemplarzu 
każdemu uczestnikowi w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem. 
Uczestnicy szkoleń powinni zostać wyposażeni w materiały szkoleniowe w 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

Projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej” 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.05.02.01-00-122/13-00 

wersji elektronicznej oraz papierowej (materiały szkoleniowe zostaną 
przekazane uczestnikom na elektronicznym nośniku danych). 

SZK.1.13 Wykonawca zapewni 64 komplety materiałów szkoleniowych raz co 
najmniej dwa egzemplarze materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego. 

SZK.1.14 Szkolenia zostaną zrealizowane m.in. z wykorzystaniem takich metod jak: 
wykład, prezentacja oraz ćwiczenia praktyczne. Część wykładowa powinna 
obejmować pierwszy dzień szkoleniowy. Drugi dzień szkoleniowy 
przeznaczony jest na część warsztatową. 

SZK.1.15 W ramach szkolenia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trenera 
(wymagane uprawnienia potwierdzone certyfikatem, do przeprowadzenia 
szkolenia z opisanego zakresu), materiały szkoleniowe (wersja papierowa i 
elektroniczna) dla wszystkich uczestników oraz dodatkowo jedną kopię dla 
celów archiwalnych, listy obecności, potwierdzenia odbioru posiłków i 
materiałów, ankiety ewaluacyjne (przed i po szkoleniu) wraz z 
wyegzekwowaniem ich wypełnienia przez uczestników, pełne wyżywienie 
przez całe 2 dni szkolenia (śniadanie, obiad, kolacja, dwukrotna przerwa 
kawowa), jeden nocleg dla wszystkich uczestników szkolenia (pokoje 
maksymalnie dwuosobowe z uwzględnieniem zasad nieumieszczania osób 
płci przeciwnej w jednym pokoju), sprzęt komputerowy niezbędny do 
przeprowadzenia szkolenia, salę szkoleniową wraz z wyposażeniem 
audiowizualnym. 
 
W przypadku gdy miejsce szkolenia będzie w odległości większej niż 70 km 
od Opola, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport uczestników 
szkolenia w obie strony spod siedziby Zamawiającego do miejsca szkolenia. 

Szkolenie bezpieczeństwo informacji 

Kod Opis wymagania 
SZK.1.16 Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa informacji dla informatyków. 

Zakłada się udział informatyka z każdego JST. Łącznie 16 osób (2 kobiety + 
14 mężczyzn), szkolenie podzielone na 2 grupy, po 3-y dni każda grupa. 
Szkolenie wyjazdowe. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 16 świadectw ukończenia 
szkolenia bezpieczeństwa informacji. 

SZK.1.17 Podstawowa konfiguracja urządzenia: 
a) wgrywanie firmware`u, 
b) konfiguracja interfejsów sieciowych, 
c) konfiguracja serwera dhcp, 
d) konfiguracja serwera dns, 
e) konfiguracja routingu statycznego. 

SZK.1.18 Ustawienia uprawnień administracyjnych: 
a) tworzenie profili zarządzania, 
b) tworzenie kont użytkowników zarządzających. 

SZK.1.19 Konfiguracja: 
a) rejestracja licencji, 
b) konfiguracja mechanizmów fortiguard. 
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SZK.1.20 Logowanie i alertowanie: 
a) konfiguracja i sposoby logowania. 

SZK.1.21 Konfiguracja polityk bezpieczeństwa: 
a) sposoby tworzenia polityk, 
b) konfiguracja polityk. 

SZK.1.22 Konfiguracja obiektów firewalla: 
a) tworzenie adresów, 
b) tworzenie serwisów, 
c) zarządzanie kalendarzem, 
d) zarządzanie pasmem. 

SZK.1.23 Konfiguracja profili bezpieczeństwa UTM: 
a) ochrona antywirusowa, 
b) kontrola treści, 
c) kontrola aplikacji, 
d) ochrona IPS, 
e) filtrowanie poczty, 
f) moduł ochrony DLP. 

SZK.1.24 Tworzenie i konfiguracja tuneli VPN: 
a) konfiguracja ipsec. 

SZK.1.25 Konfiguracja kontroli użytkowników: 
a) metody uwierzytelniania, 
b) tworzenie lokalnej bazy użytkowników. 

SZK.1.26 Pozostałe: 
1. Konfiguracja ssl-vpn. 
2. Konfiguracja kontroli urządzeń. 
3. Konfiguracja wykrywania urządzeń. 
4. Grupowanie list dostępu. 

SZK.1.27 W ramach szkolenia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trenera 
(wymagane uprawnienia potwierdzone certyfikatem, do przeprowadzenia 
szkolenia z opisanego zakresu), materiały szkoleniowe (wersja papierowa i 
elektroniczna) dla wszystkich uczestników oraz dodatkowo jedną kopię dla 
celów archiwalnych, listy obecności, potwierdzenia odbioru posiłków i 
materiałów, ankiety ewaluacyjne (przed i po szkoleniu) wraz z 
wyegzekwowaniem ich wypełnienia przez uczestników, pełne wyżywienie 
przez całe 3 dni szkolenia (śniadanie, obiad, kolacja, dwukrotna przerwa 
kawowa), dwa noclegi dla wszystkich uczestników szkolenia (pokoje 
maksymalnie dwuosobowe z uwzględnieniem zasad nieumieszczania osób 
płci przeciwnej w jednym pokoju), sprzęt komputerowy niezbędny do 
przeprowadzenia szkolenia, salę szkoleniową wraz z wyposażeniem 
audiowizualnym. 
 
W przypadku gdy miejsce szkolenia będzie w odległości większej niż 70 km 
od Opola, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport uczestników 
szkolenia w obie strony spod siedziby Zamawiającego do miejsca szkolenia. 

Szkolenie zaawansowane w zakresie obsługi elektronicznych usług elektronicznych 

Kod Opis wymagania 
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SZK.1.28 Szkolenie zaawansowane obsługi procesów świadczenia usług 
elektronicznych w zakresie pełnej obsługi oprogramowania, w tym: 
- zawierające szczegółowe umówienie wszystkich 60 formularzy (u 
wszystkich Partnerów) w zakresie adekwatnym do formularzy wdrażanych u 
tego partnera.  
- zawierające szczegółowe omówienie modułu EBO (u wszystkich 
Partnerów) 
- zawierające szczegółowe omówienie modułu e-Obieg (w zakresie 
adekwatnym do wdrożenia  danego Partnera dla Partnerów gdzie e-Obieg 
jest wdrażany) lub omówienie współpracy pozostałych modułów z modułem 
e-Obieg (tam gdzie Partnerzy już posiadają system e-Obieg). 
- zawierające szczegółowe omówienie modułu e-Archiwum (w zakresie 
adekwatnym do wdrożenia  danego Partnera dla Partnerów gdzie e- 
Archiwum jest wdrażane) lub omówienie współpracy pozostałych modułów 
z modułem e- Archiwum (tam gdzie Partnerzy już posiadają system e- 
Archiwum). 
 
Szkolenie w grupach 10 - 12 osób przez 8 dni (część dni w formie 
warsztatów). Szkolenie adresowane do pracowników merytorycznych JST 
(854 osoby). Szkolenie na miejscu w każdym JST. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 854 świadectwa ukończenia 
szkolenia zaawansowanego obsługi procesów świadczenia usług 
elektronicznych. 
 
Ilość grup szkoleniowych u poszczególnych partnerów: 
Gmina Dobrzeń Wielki - 4 
Gmina Głubczyce - 5 
Gmina Cisek - 2 
Powiat Prudnicki - 7 
Gmina Głogówek - 4 
Gmina Lubsza - 3 
Gmina Prudnik - 7 
Gmina Olszanka - 3 
Gmina Popielów - 3 
Gmina Polska Cerekiew - 2 
Powiat Opolski - 11 
Gmina Głuchołazy - 9 
Gmina Branice - 3 
Powiat Głubczycki - 6 
Gmina Kłodawa - 4 
Powiat Złotoryjski – 6 
Łącznie: 79 grup szkoleniowych 

SZK.1.29 W ramach szkolenia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trenera, 
uproszczony catering (kawa / herbata, ciasto), materiały szkoleniowe (wersja 
papierowa i elektroniczna) dla wszystkich uczestników oraz dodatkowo 
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jedną kopię dla celów archiwalnych, sprzęt komputerowy i audiowizualny 
niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, listy obecności, potwierdzenia 
odbioru posiłków i materiałów, ankiety ewaluacyjne (przed i po szkoleniu) 
wraz z wyegzekwowaniem ich wypełnienia przez uczestników. 
 
Dla tego szkolenia sala szkoleniowa jest zapewniana przez Lidera i 
Partnerów w ich siedzibach. 

 

Zadanie 3 Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej 

Emisja ogłoszeń w mediach lokalnych 

Kod Opis wymagania 

EOM.1.1 Emisja cykliczna, powtarzana kilkukrotnie dla uzyskania efektu 
informacyjnego w prasie lokalnej o zasięgu minimum powiatowym lub w 
formie spotu radiowego o zasięgu minimum powiatowym.  

EOM.1.2 Wymagania dla ogłoszenia prasowego:  
- Ogłoszenie na stronach redakcyjnych. 
- Publikacja musi zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu 
obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
opracowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przed emisją przez Lidera 
projektu. Publikacja w formie artykułu lub wywiadu kierunkowego. 
- Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu wersji 
ogłoszeń przygotowanych do druku, przed jego publikacją w prasie, w celu 
wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia. 
- Wymiary nie mniejsze nić 10 cm x 15 cm (lub proporcjonalnie). 
- Wykonawca dostarczy bezpłatny egzemplarz tytułu prasowego z dnia, w 
którym ukazała się publikacja. 

EOM.1.3 Dla spotu radiowego:  
- długość spotu min. 45 sekund,  
- emisje muszą mieć miejsce w paśmie od godz. 6.00 do 18.00: 
- spot musi zawierać informację o współfinansowaniu obowiązujące w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przed emisją przez Lidera projektu. 
- wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu wersji 
spotu przygotowanego do emisji, przed jego emisją, w celu wniesienia 
poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia 

EOM.1.4 Ilość: łącznie 70 emisji (sumuje się emisje prasowe i radiowe), po 5 emisji 
dla Lidera projektu oraz pozostałych partnerów projektu z wyłączeniem 
Gminy Prudnik oraz Gminy Głuchołazy. 

Wydruk ulotek 

Kod Opis wymagania 

EOM.1.5 Opracowanie i wydruk ulotek formatu A5. 

EOM.1.6 Ulotka ma zawierać informacje dla obywateli o zakresie realizacji projektu. 
EOM.1.7 Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu wersji 

ulotki do druku  w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia. 

EOM.1.8 Wykonawca jest zobowiązany do personalizacji ulotki dla każdego Partnera 
(będzie łącznie 16 wersji ulotki). 
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EOM.1.9 Rozmiar: A5 ( 148 mm x 210 mm ). 

EOM.1.10 Rozmiar projektu: 150 mm x 212 mm ( wliczając 1 mm spadu ). 

EOM.1.11 Zadruk: dwustronny kolorowy. 
EOM.1.12 Gramatura papieru: około 135 gsm. 
EOM.1.13 Ilość: łącznie 111.000, z następującym podziałem na poszczególnych 

Partnerów (w tysiącach sztuk): 
Gmina Dobrzeń Wielki - 1 
Gmina Głubczyce - 8 
Gmina Cisek - 3 
Powiat Prudnicki - 9 
Gmina Głogówek - 3 
Gmina Lubsza - 2 
Gmina Prudnik - 6 
Gmina Olszanka - 3 
Gmina Popielów - 2 
Gmina Polska Cerekiew - 3 
Powiat Opolski - 33 
Gmina Głuchołazy - 5 
Gmina Branice - 3 
Powiat Głubczycki - 19 
Gmina Kłodawa - 3 
Powiat Złotoryjski - 8 

Wydruk i wysyłka druków bezadresowych  

Kod Opis wymagania 
EOM.1.14 Opracowanie, wydruk i wysyłka druków bezadresowych do mieszkańców – 

wymagania w zakresie rozmiaru, koloru i gramatury jak określono w 
EOM.1.9 – EOM.1.12.  

EOM.1.15 Wysyłka zostanie przeprowadzona, jako wysyłka lub kolportaż druków 
bezadresowych do skrzynek pocztowych mieszkańców z poszczególnych 
JST – do organizacji i pokryci kosztów wysyłki obowiązany jest 
Wykonawca. 

EOM.1.16 Wykonawca jest zobowiązany do personalizacji treści druku bezadresowego 
dla każdego Partnera (będzie łącznie 16 wersji druku bezadresowego). 

EOM.1.17 Ilość: łącznie 226.000, z następującym podziałem na poszczególnych 
Partnerów (w tysiącach sztuk): 
Gmina Dobrzeń Wielki - 4 
Gmina Głubczyce - 17 
Gmina Cisek - 6 
Powiat Prudnicki - 18 
Gmina Głogówek - 6 
Gmina Lubsza - 4 
Gmina Prudnik - 12 
Gmina Olszanka - 6 
Gmina Popielów - 4 
Gmina Polska Cerekiew - 6 
Powiat Opolski - 66 
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Gmina Głuchołazy - 10 
Gmina Branice - 6 
Powiat Głubczycki - 39 
Gmina Kłodawa - 6 
Powiat Złotoryjski - 16 

Oznaczenie miejsca realizacji projektu stosownie z wymogami dofinansowania 

Kod Opis wymagania 
EOM.1.18 16 jednostronnych tablic informacyjnych o następujących minimalnych 

wymiarach: 410 mm szerokości i 297 mm wysokości. 
EOM.1.19 Materiał: płyty PCV ze spienionego polichlorku winylu o grubości co 

najmniej 3 mm do zastosowań wewnętrznych z elementami montażowymi, 
pozwalającymi na nieinwazyjne umieszczenie na dowolnym podłożu (ściana, 
drzwi). 

EOM.1.20 Zawartość tablic: 
1) opracowanie tablic informacyjnych wg poniższych wytycznych – zgodnie 
z obowiązującym dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”: 
(http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty% 
20programowe/Attachments/129/wytyczne_04_02.pdf), 
2) wykonanie tablic z wykorzystaniem motywu z wizualizacji graficznej 
przekazanej przez Zamawiającego na etapie produkcji, 
3) tablice informacyjne powinny zawierać następujące treści i logotypy 
graficzne: 
a) logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej 
oraz z odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Społecznego, 
logotyp POKL, nazwa projektu (powyższe informacje powinny zawierać co 
najmniej 15 % powierzchni tablicy), 
b) logotyp beneficjenta – Powiat Opolski oraz logotypy partnerów projektu, 
c) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: - „Projekt 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie 
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja 
zarządzania w administracji samorządowej, 
d) Tytuł projektu „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie 
świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji 
publicznej”. 

 

Zadanie 4 Utworzenie Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych 

Usługa audytu polityki bezpieczeństwa informacji oraz jej aktualizacji pod kątem 

umowy ePUAP z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji 

Kod Opis wymagania 
AUD.1.1 Realizacja audytu bezpieczeństwa informacji w ramach którego zostaną 

przeanalizowane działania polegające m. in. na analizie: 
1) Zarządzenia ws. Polityki bezpieczeństwa informacji, 
2) Polityki zarządzania systemami informatycznymi, 
3) zakresów odpowiedzialności i obowiązków przydzielonych 
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Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji, 
4) zbiorów zarejestrowanych w GIODO oraz pozostałych zbiorów 

danych osobowych, 
5) zakresu upoważnień przydzielonych pracownikom do przetwarzania 

danych, 
6) sposobów przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami 

informatycznymi, 
7) środków techniczno - organizacyjne służących do zabezpieczenia 

danych osobowych (w tym sposoby zabezpieczenia infrastruktury, 
baz danych i oprogramowania), 

8) instrukcji alarmowej, 
9) procedur tworzenia kopii zapasowych, 
10) sposobów raportowania stanu systemu ochrony danych osobowych, 
11) sposobów, miejsc i okresów przechowywania nośników informacji. 

 
Wynikiem przeprowadzonego audytu Bezpieczeństwa informacji będzie 
opracowanie rekomendacji działań wskazujących listę działań, które 
pozwolą dostosować zadania pracy urzędu do obowiązków wynikających z 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 
systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. 
U. Nr 100, poz. 1024) oraz zawierać będą realizację wytycznych 
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji dla obsługi danych osobowych w 
Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP. 

AUD.1.2 W wyniku przeprowadzonego audytu Wykonawca opracuje zakres dla 
Polityki Bezpieczeństwa Danych (PUNKT ePUAP, powiązanie systemów, 
zbiór w GIODO): 

a) Projekt zgłoszenia zbioru danych osobowych „ePUAP-profil” do 
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

AUD.1.3 Opracowanie wzorów: 
a) Zarządzenia w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji, 
b) Zarządzenia w sprawie wdrożenia aplikacji informatycznej ePUAP, 
c) Zarządzenia w sprawie Puntu Potwierdzania Profilu Zaufanego 

ePUAP. 
AUD.1.4 Audyt bezpieczeństwa informacji musi zostać wykonany u wszystkich 16 

Partnerów. 

Wykonanie i montaż oznaczeń Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych - tablice 

informacyjne wewnętrzne 
PPZ.1.1 Wykonanie i montaż 16 pakietów tablic informacyjnych wewnętrznych TYP 

1 oraz tablic wewnętrznych TYP 2. 
W każdym pakiecie znajduje się po 1 tablicy TYP 1 oraz 2 tablice TYP 2.  
Dla Lidera oraz każdego Partner  przypada po 1 pakiecie tablic. 
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 TYP 1 

Kod Opis wymagania 
PPZ.1.2 Tablic informacyjne wewnętrzne, które będą przeznaczone do  montowana 

przed wejściem do wydzielonych pokoi biurowych w JST, w których 
znajduje się punkt potwierdzania profili zaufanych. 

PPZ.1.3 Znak o wymiarach 25 x 25 cm. 
1. Obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4, 
2. Napisy oraz grafika – folia przylepna, kolory: K1 i K2. 

 
 

 
 

PPZ.1.4 Opis logotypu, kolorystyki i lakiernictwa: 

 
 
 

 TYP 2 

Kod Opis wymagania 
PPZ.1.5 Znak przeznaczony jest do umieszczenia wewnątrz budynków na 

krzyżowaniu korytarzy lub przy wejściu do strefy punktu potwierdzania 
profili zaufanych. 
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PPZ.1.6 Znak kierunkowy jest jednostronny z możliwością montażu powieszanego 
pod sufit (pręt gwintowany Ø 6 mm) oraz możliwość mocowania na ścianie 
(4 kołki). 

PPZ.1.7 Znak o wymiarach 22 x 105 cm. 
1. Obudowa – blacha malowana proszkowo na kolor K4, 
2. Napisy oraz grafika – folia przylepna, kolory: K1 i K2. 

 
Znak kierunkowy prawy: 

 
Znak kierunkowy lewy: 

 
 
 

PPZ.1.8 Wykonawca przed wykonaniem zadania ustali z Liderem i Partnerami ilość 
znaków lewych i prawych. 

PPZ.1.9 Opis logotypu, kolorystyki i lakiernictwa: 
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II. Wdrożenie 
 

1. Zakres wdrożenia modułów z podziałem na Partnerów projektu  
 

Poniższe zestawienie przedstawia zakres wdrożenia poszczególnych modułów z podziałem na 
partnerów biorących udział w projekcie. 
 
Przez wdrożenie rozumie się dostawę licencji danego modułu wraz z kompleksowym jego 
wdrożeniem. 
 
Przez integrację rozumiemy takie wdrożenie modułów, które umożliwi współpracę i 
integrację z istniejącym oprogramowaniem u danego Partnera. 
 
Przez modernizację i integrację rozumiemy takie wdrożenie modułów, które: 

a) umożliwi współpracę i integrację z istniejącym oprogramowaniem u danego Partnera 
lub 

b) zastąpi obecnie istniejące rozwiązania u danego Partnera rozwiązaniami Wykonawcy 
(w przypadku gdy wykorzystanie modułów istniejących nie będzie możliwe z 
przyczyn technicznych lub koszt modernizacji i integracji z tymi modułami nie będzie 
ekonomicznie uzasadniony), pod warunkiem, że ich funkcjonalność nie będzie 
mniejsza niż określona w tym dokumencie dla eObieg (w funkcjonalności SOD), EAR 
(adekwatnie do zastępowanych modułów). Zastępowanie rozwiązań musi odbywać się 
w pełni na koszt Wykonawcy, łącznie z bezpłatnym udzieleniem licencji i gwarancji 
na zasadach i warunkach nie gorszych niż dla modułów wdrażanych. Ponadto, w 
przypadku dostarczenia własnego rozwiązania, Wykonawca jest zobligowany do 
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zapewnienia szkoleń pracownikom Zamawiającego lub Partnerów w zakresie 
działania nowego rozwiązania oraz migracji wszystkich danych (w tym 
archiwalnych). 

 

Zestawienie podziału modułów (wdrożenia) wg. poszczególnych Partnerów 
Lp
. 

Nazwa jednostki eObieg EAR EBO FXH 

1.  
Powiat  Opolski  Wdrożenie 

(EZD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

2.  
Powiat Złotoryjski Wdrożenie 

(EZD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

3.  Powiat Głubczycki Integracja Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

4.  
Powiat Prudnicki Wdrożenie 

(SOD) 
Modernizacja 
i Integracja 

Wdrożenie Wdrożenie 

5.  
Gmina Głuchołazy Wdrożenie 

(SOD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

6.  
Gmina Kłodawa Modernizacja i 

Integracja 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

7.  
Gmina Branice Wdrożenie 

(SOD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

8.  
Gmina Prudnik Wdrożenie 

(SOD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

9.  
Gmina Lubsza Wdrożenie 

(SOD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

10.  
Gmina Cisek Wdrożenie 

(SOD) 
Modernizacja 
i Integracja 

Wdrożenie Wdrożenie 

11.  
Gmina Dobrzeń Wielki Modernizacja i 

Integracja 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

12.  
Gmina Głubczyce Wdrożenie 

(SOD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

13.  Gmina Popielów Integracja Wdrożenie Integracja Wdrożenie 

14.  
Gmina Olszanka Wdrożenie 

(SOD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

15.  
Gmina Polska Cerekiew Wdrożenie 

(SOD) 
Wdrożenie Wdrożenie Wdrożenie 

16.  
Gmina Głogówek Wdrożenie 

(SOD) 
Modernizacja 
i Integracja 

Wdrożenie Wdrożenie 

 
1.1. Wykonawca w ramach wdrożenia dokona wszelkich wymaganych konfiguracji 

systemu niezbędnych do prawidłowej pracy.  
1.2. Wykonawca dostarczy odpowiednią platformę serwerową/programową na potrzeby 

wdrożenia systemu eObieg, EAR, EBO, FXH (za wyjątkiem Lidera, posiadającego 
własny serwer, oraz Partnerów nie objętych wdrożeniem wskazanych modułów). 
Wykonawca musi zapewnić zgodność dostarczanej platforma serwerowej/programowej z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi 
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zmianami) oraz z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z (z późniejszymi 
zmianami) 

1.3. W przypadku gdy Wykonawca zapewni odpowiednią infrastrukturę 
sprzętowo/sieciową systemy mogą być uruchamianie w ramach usługi.  

 
2. Zestawienie partnerów projektu z podziałem na posiadane systemy i BIP 

Lp. Nazwa jednostki eObieg EAR  EBO BIP 

1.  Powiat  Opolski  X X X Netkoncept.com 

sp. j. 

2.  Powiat Złotoryjski X X X Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

3.  Powiat Głubczycki Sputnik Software 

Sp. z o.o. 

X X Netkoncept.com 

sp. j. 

4.  Powiat Prudnicki X Autorski X Netkoncept.com 

sp. j. 

5.  Gmina Głuchołazy X X X Netkoncept.com 

sp. j. 

6.  Gmina Kłodawa Sputnik Software 

Sp. z o.o. 

X X Sputnik Software 

Sp. z o.o. 

7.  Gmina Branice X X X Netkoncept.com 

sp. j. 

8.  Gmina Prudnik X X X Netkoncept.com 

sp. j. 

9.  Gmina Lubsza X X X Tensoft Sp. z o.o. 

10.  Gmina Cisek X Autorski X Netkoncept.com 

sp. j. 

11.  Gmina Dobrzeń 
Wielki 

Sputnik Software 

Sp. z o.o. 

X X Netkoncept.com 

sp. j. 

12.  Gmina Głubczyce X X X Netkoncept.com 

sp. j. 

13.  Gmina Popielów Sputnik Software 

Sp. z o.o. 

X Sputnik 

Software Sp. 

z o.o. 

Netkoncept.com 

sp. j. 

14.  Gmina Olszanka X X X Netkoncept.com 

sp. j. 

15.  Gmina Polska 
Cerekiew 

X X X Netkoncept.com 

sp. j. 

16.  Gmina Głogówek X Autorski X Netkoncept.com 

sp. j. 
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3. Terminy realizacji 
 

3.1. Zadanie 1 - Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego zapewniającego 
obsługę procesu świadczenia elektronicznych usług publicznych i stosowania 
ePUAP.  

3.1.1.  Wdrożenie systemu eObieg (EZD) do 28.02.2015. 
3.1.2.  Wdrożenie systemu eObieg (SOD) do 31.07.2015.  
3.1.3.  Wdrożenie systemu EAR do 31.07.2015. 
3.1.4.  Wdrożenie systemu FXH do 31.07.2015. 
3.1.5.  Wdrożenie systemu EBO do 31.07.2015. 
3.1.6.  Modernizacja i integracja z istniejącym systemem eObieg do 31.07.2015. 
3.1.7.   Modernizacja i integracja z istniejącym systemem EAR do 31.07.2015. 
3.1.8. Modernizacja i integracja z istniejącym systemem EBO do 31.07.2015. 

3.2. Zadanie 2 - Podniesienie kompetencji pracowników poprzez udział w szkoleniach. 
3.2.1.  Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi elektronicznych usług publicznych 

do 28.02.2015. 
3.2.2.  Szkolenie w zakresie metod autoryzacji Profili Zaufanych do 30.04.2015. 
3.2.3.  Szkolenie bezpieczeństwo informacji do 30.06.2015. 
3.2.4.  Szkolenie zaawansowane w zakresie obsługi elektronicznych usług 

elektronicznych do 31.08.2015. 
3.3.  Zadanie 3 - Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej. 

3.3.1.  Emisja ogłoszeń w mediach lokalnych do 31.08.2015. 
3.3.2.  Wydruk ulotek do 31.08.2015. 
3.3.3.  Wysyłka druków bezadresowych oraz ich wydruk do 31.08.2015. 
3.3.4.  Oznaczenie miejsca realizacji projektu stosownie z wymogami 

dofinansowania do 28.02.2015. 
3.4. Zadanie 4 - Utworzenie Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych. 

3.4.1.  Usługa audytu polityki bezpieczeństwa informacji oraz jej aktualizacji pod 
kątem umowy ePUAP z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji do 
31.03.2015. 

3.4.2.  Wykonanie i montaż oznaczeń Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych - 
tablice informacyjne wewnętrzne do 30.04.2015. 

 
 

4. Gwarancja  
 

4.1. Wykonawca zapewni 60 miesięczną gwarancję na wdrożone oprogramowanie 
(systemy). 

4.2. Wykonawca zapewni 60 miesięczny okres utrzymania platformy serwerowo / 
programowej zgodnie z warunkami określonymi w Punkcie II Wdrożenie, podpunkt 
1.2. 

4.3. Wykonawca udostępni dedykowaną platformę zgłoszeniową Help Desk. 
4.4. Wykonawca będzie świadczył usługi zdalnej asysty technicznej. 
4.5. Wykonawca będzie świadczył usługi telefonicznej asysty technicznej. 
4.6. Wykonawca dostosowywał będzie wdrożone systemy do zmieniających się 

przepisów prawa.  
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4.7. Wykonawca usunie wszelkie błędy krytyczne (uniemożliwiające pracę w systemie) 
do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Nie dotyczy awarii sprzętowych oraz 
platformy zewnętrznych za które Wykonawca nie odpowiada, np. ePUAP.  

 
 

5. Próbka 
 
Zamawiający wymaga by jeden z modułów systemu, tj. eObieg (EZD), oferowany przez 
Wykonawcę spełniał wymogi określone powyżej dla tego modułu już na dzień składania 
ofert. Zamawiający dokona sprawdzenia funkcjonalności systemu (w ramach prezentacji 
zgodnej ze scenariuszem określonym w załączniku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia) na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę nośników dołączonych do 
oferty. Prezentacja dokonywana będzie przez przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie 
Zamawiającego, we wskazanym przez niego miejscu i czasie, na podstawie nośników 
dołączonych do oferty. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

Projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej” 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.05.02.01-00-122/13-00 

Załącznik do OPZ - Scenariusz prezentacji – próbka systemu 

 

Scenariusz systemu eObieg (EZD) 

 

Scenariusz 3 
Wygeneruj UPP dla dokumentów złożonych na informatycznym nośniku danych.  
 
Scenariusz 5 
Zarejestruj  dwie przesyłki wpływające wraz z informatycznym nośnikiem i określ 
przyporządkuj je do odpowiedniego składu („nie w pełni odwzorowana” i „nieprzeniesiona do 
systemu ze względu na rozmiar”). Wyświetl przesyłki w odpowiednich składach.  
 

Scenariusz 6 
Z poziomu obsługi kancelaryjnej wygeneruj potwierdzenie złożenia przesyłki wraz z kodem 
kreskowym i opisowym. 
 

Scenariusz 7 
Przekaż zarejestrowane przesyłki na stanowisko osoby dekretującej (w trybie Ad-hoc i 
automatycznym).Zadekretuj przesyłki na referenta. 
 

Scenariusz 9 
Dodaj nowe pola do e-formularza systemu za pomocą wbudowanego mechanizmu rozbudowy 
systemu. Zakres i typy pól: 

a. Nazwa –tekst, 

b. Wartość- pole liczbowe, 

c. Typ- Słownik (z dodaniem słownika do systemu), 

d. Dane- pole Xpath 

Scenariusz 10 
Zdefiniuj dowolny szablon przesyłki  wychodzącej i dodaj do treści metadane zdefiniowane w 
Scenariuszu 9. W sprawie wygeneruj przesyłkę wychodzącą z szablonu  i wyświetl jej treść z 
uzupełnionymi metadanymi. Zatwierdź dokument przed wydrukiem wykorzystując podpis 
elektroniczny. 
 
Scenariusz 11 
Dla przesyłki ze scenariusza 10 wygeneruj zwrotkę, kopertę oraz przekaż ją na kancelarię 
urzędu. Z poziomu kancelarii wygeneruj rejestr pocztowy oraz obsłuż proces doręczenia 
przesyłki. 
 
Scenariusz 13 
Nadaj uprawnienia użytkownikowi do danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych.   
 
Scenariusz 14 
Scal 2 kontrahentów do jednego konta kontrahenta. Zaprezentuj sprawy scalonych 
kontrahentów z poziomu scalonego kontrahenta. 
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Scenariusz 15 
Zaprezentuj historyczność danych kontrahentów. 
 
Scenariusz 14 
Zmodyfikuj dowolny raport korzystając z wbudowanego narządzenia do raportowania 
(zmiana nagłówka, dodanie nowego pola). 
 
Scenariusz 15 
Dodaj konto mailowe z poziomu wbudowanego klienta pocztowego. 
 
Scenariusz 16 
Zaprezentuj obsługę wniosków urlopowych z automatycznym zdefiniowaniem zastępstwa 
oraz wyświetleniem danych o nieobecności w kalendarzu wspólnym organizacji. Zaloguj się 
na stanowisko osoby zastępującej i zaprezentuj pracę w zastępstwie.  
 
Scenariusz 17 
Zaprezentuj proces obsługi archiwum elektronicznego (przekazanie i porządkowanie 
spraw).Udostępnij i wycofaj dokumentację zgodnie z wymogami prawa. Przygotuj paczkę 
archiwalną oraz spis i dokonaj poprawnej walidacji za pomocą walidatora NDAP 
https://ade.ap.gov.pl/ndap-walidator/download.do lub https://ade.ap.gov.pl/ndap-
walidator/up.do  


