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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie I. Modernizacja i rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach systemu 
KSAT2000i w zakresie obsługi podatków, opłat (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami) oraz należności 
dotyczących gospodarowania nieruchomościami (m.in. za wieczyste użytkowanie, z tytułu trwałego zarządu, 
dzierżawy, najmu) 

W zakresie obsługi podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami: 

1.  Obsługa w systemie KSAT2000i wymienionych niżej elektronicznych dokumentów, przekazywanych za 
pomocą Systemu Obiegu Dokumentów z platformy ePUAP: 

 1) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych; 
 2) deklaracja na podatek od nieruchomości; 
 3) informacja o gruntach; 
 4) deklaracja na podatek rolny; 
 5) informacja o lasach; 
 6) deklaracja na podatek leśny; 
 7) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
 Wymagania funkcjonalne: 

1) pobieranie z Elektronicznego Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów do odpowiednich modułów 
systemu KSAT2000i (Podatki, Gospodarka odpadami) ww. informacji i deklaracji w postaci elektronicznej 
(XML), wcześniej pobranych z platformy ePUAP; 
2) możliwość przeglądu listy dokumentów elektronicznych z pkt 1 w ramach modułu systemu KSAT2000i; 
dostępne na liście powinny być tylko dokumenty, do których użytkownik ma dostęp w Elektronicznym 
Systemie Obsługi Spraw i Dokumentów; 
3) możliwość filtrowania dokumentów elektronicznych po polach: Identyfikator, Numer, Symbol 
klasyfikacji dokumentu, Nazwa, Dokument Obsłużony/Nieobsłużony; 
4)   możliwość wybrania dokumentu elektronicznego do obsługi; 
5) możliwość podglądu zawartości wskazanego dokumentu elektronicznego (podgląd pliku XML za 
pomocą transformaty XSLT, dostępnej w repozytorium CRWDE pod adresem http://crd.gov.pl/ ); 
6)  możliwość zaznaczenia z poziomu systemu KSAT2000i dokumentu elektronicznego jako obsłużony; 
7) możliwość pobierania wybranych danych z dokumentu elektronicznego do formularzy (według ich 
przeznaczenia) podczas obsługi w systemie KSAT2000i; dane mają być podpowiadane w odpowiednich 
polach wybranego przez użytkownika formularza, z możliwością ich zmiany; dane z dokumentów 
elektronicznych mają być podpowiadane na tych samych formularzach, które służą do obsługi 
dokumentów papierowych – w uzasadnionych przypadkach dane mogą być obsługiwane 
(podpowiadane/uzupełniane) przez inne formularze. 

2.  Modernizacja funkcjonalności wydawania decyzji i pism w systemie KSAT2000i. 
 Wymagania funkcjonalne: 

1) możliwość przechowywania, w ramach ewidencji decyzji i pism, pliku w formacie PDF – dla decyzji oraz 
pliku w formacie DOC/DOCX, ODT – dla pism, który przechowuje niezmienną (dla danej wersji) zawartość 
utworzonego dokumentu; 
2) możliwość wyodrębnienia w systemie KSAT2000i decyzji (w ramach funkcjonalności list wysyłkowych) 
oraz pism (w rejestrze pism), które powinny zostać wysłane elektronicznie; 
3) możliwość obsługi oddzielnie decyzji i pism kierowanych do współwłaścicieli (adresowanych na 
współwłaściciela). 

3.  Modernizacja funkcjonalności korespondencji w systemie KSAT2000i w zakresie wysyłki elektronicznej 
poprzez system Elektronicznego Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów z powiązaniem z rejestrem zgód 
funkcjonującym w systemie KSAT2000i. 

 Wymagania funkcjonalne: 
1) umożliwienie wprowadzania z poziomu kontrahenta ewidencji zgód z kanałami komunikacji 
i kontaktami; 
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2) przypisanie bezpośrednio do modułów systemu KSAT2000i wybranego kontaktu z informacją o zgodzie; 
3) możliwość wykorzystania adresu elektronicznego przypisanego w module systemu KSAT2000i podczas 
tworzenia korespondencji (pisma) do klienta. 

4.  Usprawnienie obsługi procesu przesyłania informacji o współwłasnościach (odpowiedzialności solidarnej) 
na dokumentach przypisu/odpisu generowanych w systemie KSAT2000i, w celu uzyskania informacji 
o należnościach wg współwłasności (solidarnie odpowiedzialny). 

 Wymagania funkcjonalne: 
1) umożliwienie określenia terminów indywidualnych dla współwłaścicieli (odpowiedzialność solidarna) 
dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, na podstawie 
zwrotek rejestrowanych w module Podatki; 
2) umożliwienie przypisania kosztów upomnienia na klienta dokumentu lub na współwłaściciela 
(odpowiedzialność solidarna), któremu zostało wystawione upomnienie; 
3) prezentacja danych na koncie podatnika w trybie „współwłaściciela”, w ramach którego dane 
o terminach prezentowane powinny być z dokumentów należności wystawionych na podatnika oraz na 
inną osobę, w stosunku do której podatnik jest zobowiązany solidarnie (dane powinny być pobierane na 
podstawie zarejestrowanej informacji na dokumentach, w ramach opcji klienci dokumentu poprzez 
znacznik „zobowiązany solidarnie”).  

W zakresie obsługi podatków, opłat (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami) oraz należności 
dotyczących gospodarowania nieruchomościami (m.in. za wieczyste użytkowanie, z tytułu trwałego 
zarządu, dzierżawy, najmu): 

5.  Funkcjonalność umożliwia wysyłanie powiadomień o różnych zdarzeniach zachodzących 
w systemie KSAT2000i za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak e-mail i SMS. Dzięki temu 
możliwe będzie maksymalnie szybkie informowanie kontrahentów urzędu o wskazanych sytuacjach 
dotyczących ich rozliczeń z urzędem 

 1) Funkcjonalność jest oparta o następujące komponenty: 
a) rejestr zgód (funkcjonalność modułu CKK), 
b) moduł RSD (Rejestr Spraw i dokumentu) 
c) serwer pocztowy urzędu, 
d) serwis SMS-owy udostępniający usług za pomocą zdefiniowanego standardu powszechnie 
stosowanego w komunikacji np. WebService. 

 2)  Zastosowanie: 
a) informowanie o zadłużeniu na wskazany dzień lub nadchodzących terminach płatności w module NZ 
na konsoli kontrahenta lub konsoli podatnika, 
b) informowanie o wystawionych upomnieniach z ewidencji upomnień, 

Funkcjonalność umożliwia wybór odpowiednich kontrahentów/podatników (wg przygotowanych filtrów) oraz 
wygenerowania dla nich informacji (konfiguracja treści powiadomienia będzie możliwa w kontekście rodzaju 
należności i jednostki księgowej. Treść będzie definiowana przez użytkownika). Wysyłka informacji będzie 
możliwa w dwóch trybach 

a) ręcznym: użytkownik sam decyduje kiedy i do kogo wysłać informacje, 
b) na podstawie zarejestrowanych danych, będzie wysyłał informacje do kontrahentów/podatników, 
od których Zamawiający uzyskał zgodę na taką wysyłkę. 
 

Po wygenerowaniu pism/informacji – następuję przejście do ewidencji powiadomień w kontekście 
wygenerowanych informacji. Dopiero po zatwierdzeniu wygenerowanych informacji automaty zaczną rozsyłać 
przygotowaną informację. Pozwala to na zapoznanie się z treścią wygenerowanych informacji/zawiadomień 
przed ich faktyczną wysyłką drogą SMS/e-mail. Wysyłkę wiadomości SMS można ograniczyć czasowo (tzn. 
mechanizm zezwalać będzie na zdefiniowanie czasu realizacji wysyłki, możliwe będzie również założenie 
ograniczenia aby nie wysyłać SMS-ów w poszczególnych dnia tygodnia oraz w godzinach wieczornych 
i nocnych). Po wysłaniu e-maila, SMS automatycznie zostanie uzupełniona data wysłania. 
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Zadanie II. Dostawa Elektronicznego Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów (dalej ESOD) dla Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach. 

I. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 
1.   System jest być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z: 

• kodu generowanego do interpretacji przez przeglądarkę internetową, 
• serwera aplikacji (pośredniczącego między żądaniami programu klienckiego, a motorem bazy danych), 
• motoru bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych. 

2.   System wykorzystuje jednolitą platformę bazodanową 
3.   System ma umożliwiać pracę na minimum jednej bazie komercyjnej oraz jednej bazie typu Open Source. 
4.   Zastosowany motor bazy danych ma umożliwiać/obsługiwać: 

• podzapytania (ang. subqueries), 
• kontrolę spójności referencyjnej danych (ang. referential integrality), 
• wbudowane języki proceduralne (ang. stored procedural languages), 
• rozbudowane indeksy, 
• klucze obce, 
• sekwencje, 
• kursory, 
• widoki, 
• definiowane typy. 

5. System ma mieć możliwość instalacji na platformie Linux i MS Windows Serwer - system w warstwie 
serwera aplikacji i bazy danych można uruchomić w środowiskach opartych na technologii Microsoft Windows 
Server oraz w środowiskach opartych na systemie Linux. 
6.   System w warstwie klienckiej poprawnie działa z minimum następującymi przeglądarkami WWW: 

• Microsoft Internet Explorer 10, 11 
• Mozilla Firefox – wersja aktualna 

7.   System ma umożliwiać realizację wszystkich czynności przez przeglądarkę internetową z obsługą wirtualnej 
maszyny Java i do poprawnej pracy nie wymaga zainstalowania żadnych dodatkowych komponentów (oprócz 
Java JRE, oprócz sterowników do skanerów, oprócz oprogramowania do podpisu cyfrowego). 
9. Interfejs użytkownika jest w języku polskim. 
10. Interfejs użytkownika, w celu zminimalizowania liczby załadowań całych stron przy każdorazowym 
kliknięciu, wykorzystuje technologię AJAX,         
11. System nie może ograniczać w żaden sposób przetwarzanych plików ze względu na format. Umożliwia także 
określenie maksymalnego dopuszczalnego rozmiaru pliku przechowywanego w systemie 
12. System posiada budowę modułową, umożliwiając stopniowe ich uruchamianie. 
13. System, w warstwie prezentacji jest zoptymalizowany do pracy w rozdzielczości 1280x800 lub wyższej, 
w oparciu o tzw. interfejs responsywny. 
14. System posiada możliwość pracy i przełączania wyświetlania pomiędzy trybami dostosowanymi do 
smartfonów, tabletów i monitorów komputerowych. 
15. System jest skalowalny, poprzez możliwość dołączenia dodatkowych stanowisk komputerowych, 
zwiększenie zasobów obsługujących warstwę aplikacyjną, zwiększenie zasobów obsługujących warstwę bazy 
danych. 
16. System pracuje poprawnie na stacjach roboczych użytkowników systemu spełniających wymagania: 

• Monitor z rozdzielczością 1280x800.  
• Procesor: Intel Core 2000 MHz lub innych o podobnej wydajności, 
• Pamięć RAM: 2GB (4GB na systemach 64bit) lub więcej, 
• Pamięć dyskowa: zapewniająca poprawną i wydajną pracę systemu operacyjnego, 
• System operacyjny: Windows 7, 8, 8.1, 10 

17. System umożliwia pracę w oparciu o bazy danych komercyjne i bazy danych open source oraz winien 
umożliwiać integrację z innymi dziedzinowymi systemami informatycznymi 
18. Uwierzytelnianie użytkowników może odbywać się za pomocą uprawnień zapisanych w MS Active Directory 
(własność ta powinna stanowić element konfiguracji systemu). 
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19. System posiada interfejs programistyczny wykorzystujący, jako standard komunikacyjny WebServices, 
pozwalający na bezpieczną wymianę danych z innymi systemami       
20. Komunikacja użytkownika z Elektronicznym Systemem Obsługi Spraw i Dokumentów może odbywać się za 
pomocą połączenia szyfrowanego SSL (własność ta powinna stanowić element konfiguracji systemu). 
21. Poszczególne elementy systemu muszą się dwukierunkowo kontaktować w oparciu o protokół SOAP 
(Simple Object Application Protocol). 
II. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU 
23.  System uniemożliwia wprowadzenie i uruchomienie złośliwego kodu aplikacji. 
24. System zapewnia spójność przechowywanych danych w bazie danych, poprzez stosowanie transakcji. 
System zapewnia wycofanie czynności objętej transakcją w przypadku niepowodzenia jej wykonania. 
25. System umożliwia okresowe wykonywanie, w sposób automatyczny, pełnej kopii aplikacji i/lub danych 
systemu. 
26. System pozwala na jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom oraz zapewnia ochronę tych danych 
przed utratą spójności lub zniszczeniem. 
27. Pliki binarne przetwarzane w systemie są przechowywane w repozytorium odrębnym w stosunku do bazy 
przechowującej rdzenne (nie plikowe) dane. 
28. System dla każdego pliku automatycznie generuje i przechowuje w bazie sumę kontrolną z zawartości pliku. 
System każdorazowo informuje użytkownika, w trakcie przeglądania dokumentów o naruszeniu integralności 
plików sprawdzając sumę kontrolną. 
29. System umożliwia rozdzielenie warstwy aplikacji od warstwy bazodanowej na różne maszyny fizyczne. 
30. System pozwala na uwierzytelnianie się użytkowników w ramach aplikacji na różne sposoby, w tym co 
najmniej: za pomocą loginu i hasła i/lub poprzez Active Directory. Administrator w stosunku do każdego 
użytkownika decyduje o dostępnej dla niego metodzie uwierzytelnienia. 
31. Konfiguracja systemu w zakresie haseł użytkowników umożliwia określenie co najmniej: 

• Liczby niepowtarzalnych ostatnich haseł (w przypadku gdy system wymusza jego okresową zmianę), 
w tym wyłączenie tego warunku. 

• Maksymalnej liczby nieudanych prób logowania, po przekroczeniu której użytkownik zostaje 
zablokowany i bez interwencji administratora nie może się zalogować. 

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

32. System komunikuje się z systemami zewnętrznymi w sposób zapewniający poufność danych. Dopuszcza się 
jako rozwiązanie wykorzystanie protokołu SSL i połączenia VPN. 
33. System jest odporny na znane techniki ataku i włamań, typowe dla technologii, w której został wykonany. 
III. FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNE 
34. System jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności: 

a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 
b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, 
c) USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

35. Praca podstawowa przez przeglądarkę internetową. 
36. Uwierzytelnianie użytkowników zintegrowane z uwierzytelnianiem na bazie usług katalogowych. 
37. System umożliwia przeglądanie list spraw i dokumentów oraz innych elementów systemu w postaci listy 
kafelek lub listy tabelarycznej 
IV. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU OBSŁUGI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 
39.   Dokument elektroniczny opisywany jest następującymi metadanymi: 

 Numer/ identyfikator – nadawany automatycznie, 

 Oznaczenie komórki – pole słownikowe, do której kwalifikowany jest dokument, 

 Rodzaj / kategoria dokumentu – pole słownikowe np.: faktura, decyzja. 
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 Dane teleadresowe zawierające minimum następujące pola (wspomagane TERYT): 
 Osoba prawna lub fizyczna, 
 Skrót, 
 Nazwa albo nazwisko i imię 
 NIP, 
 REGON albo PESEL, 
 Skrytka pocztowa, 
 Miasto, 
 Kod pocztowy, 
 Ulica, 
 Numer budynku, 
 Numer lokalu, 
 Kraj, 
 Województwo, 
 Powiat, 
 Gmina, 
 Osoba kontaktowa w przypadku osoby prawnej 

 Adresat (system umożliwia wpisanie ręczne bądź dokonanie wyboru z bazy kontaktowej), 

 Data ważności, 

 Data wpływu  

 Data na piśmie 

 Oznaczenie dokumentu, jako pilny, 

 Numer nadawczy  

 Zewnętrzny znak dokumentu(numer zawarty na piśmie – znak pisma, nr faktury itp.) 

 Sposób dostarczenia – wybór pola ze słownika np.: list zwykły, email itd. 

 Opis dokumentu, 

 Słowa kluczowe, 

 Lokalizacja fizyczna, 

 Dowolnie zdefiniowane pola – dostosowywane do wybranej kategorii rejestrowanego dokumentu 

 Numer dokumentu elektronicznego jest generowany zgodnie z kolejnością wpływu 
40. System umożliwia obsługę pism składanych w postaci elektronicznej na platformie ePUAP. 
42. System pobiera dane adresowe z bazy adresowej, a w razie braku danych o osobie fizycznej bądź prawnej 
następuje wprowadzenie jej do ewidencji. 
43. System posiada funkcjonalność przekazywania dokumentu elektronicznego do więcej niż jednego 
użytkownika bez konieczności jego powielania. 
44. Możliwa jest modyfikacja – uzupełnianie bądź zmiana metadanych w systemie. 
46. Możliwość dołączenia dokumentów elektronicznych, połączeń/powiązań z dokumentami elektronicznymi, 
elementów w formie elektronicznej. 
47. Możliwość nadania numeru archiwalnego na dokumencie bez konieczności tworzenia sprawy oraz 
zarchiwizowania dokumentu. 
48. System umożliwia automatyczne przygotowanie podglądów dokumentów elektronicznych. 
49. System umożliwia oznaczenie każdego pisma unikalnym kodem kreskowym wygenerowanym przez system 
podczas rejestracji. 
51. System jest wyposażony w mechanizm akceptacji, który umożliwia co najmniej: 

 Akceptację przez jednego użytkownika  

 Przesłanie dokumentu do wielu i akceptację przez jednego z nich  

 Przesłanie i akceptację przez wielu użytkowników  

 Przesłanie i akceptację przez wszystkich  
52. System posiada funkcję predefiniowania ścieżek akceptacji. Poprzez ścieżkę akceptacji należy rozumieć 
automatyczne wytypowanie kolejnych akceptujących wg schematu i automatyczne przekazywanie 
dokumentów pomiędzy akceptującymi użytkownikami. 
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53. Użytkownik dokonujący zmiany w dokumencie ma możliwość zdecydowania czy zmiana powinna 
powodować utworzenie nowej wersji dokumentu. 
54. Dokumenty w systemie są wersjonowane w taki sposób, że modyfikacja metadanych, załączonych plików 
i formularzy może powodować powstanie nowej wersji dokumentu. 
55. System umożliwia rozesłanie dokumentu na wskazany adres e-mail (także podpisanego cyfrowo) 
56. System umożliwia automatyczne połączenie dokumentu ze sprawą o identycznym znaku. 
58. System posiada możliwość rezerwacji numeru dokumentu. 
V. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU OBSŁUGI SPRAW 
60. Sprawa – możliwość utworzenia dowolnej liczby spraw z jednego dokumentu. 
61. Każdy uprawniony użytkownik posiada możliwość tworzenia spraw z dokumentów. 
62. Możliwość utworzenia dodatkowej sprawy w ramach sprawy już istniejącej 
63. System posiada możliwość dołączania do spraw: 

 Dokumentów 

 Elementów w formie elektronicznej (w tym plików multimedialnych) 
64. Sprawa posiada następujące możliwości: 

 Połączenie z istniejącą sprawą 

 Tworzenie spraw podrzędnych bądź nadrzędnych 

 Dodanie bądź uzupełnienie metadanych 

 Nadanie znaku sprawy zgodnie z JRWA 

 Datę rozpoczęcia 

 Datę planowanego zakończenia 

 Datę zakończenia 

 Uwagi 
65. Posiada możliwości wglądu do sprawy z poziomu dokumentu oraz wglądu do dokumentu z poziomu spraw. 
66. System umożliwia prowadzącemu sprawę udzielenie dostępu do akt sprawy innym użytkownikom. 
67. Nie ma konieczności przydzielania użytkownikom wszystkich akt sprawy, akta sprawy mogą być 
przydzielane innym użytkownikom wybiórczo. 
68. System umożliwia dostęp do tych samych informacji dowolnej/wyznaczonej grupie użytkowników bez 
pojawienia się konfliktów w jednym czasie. 
69. Zapewnia blokowanie dostępu do sprawy/dokumentu użytkownikowi, któremu wcześniej przydzielono 
sprawę/dokument. 
70. Użytkownik prowadzący sprawę posiada uprawnienia nadawania znaku sprawy na każdym etapie 
prowadzonej sprawy, przy założeniu, w trakcie bądź przy zakończeniu sprawy. 
71. Użytkownik ma możliwość nadania/zmiany znaku sprawy zakończonej oraz możliwość zmiany numeru 
archiwalnego. 
72. System posiada możliwość blokowania znaku sprawy, który został już użyty. 
73. Użytkownik prowadzący sprawę posiada możliwość modyfikacji metadanych na każdym etapie 
prowadzonej sprawy. 
74. Możliwość przekazywania sprawy do prowadzenia jednemu użytkownikowi bądź wielu, z wyznaczeniem 
Prowadzącego sprawę bez utraty dostępu do sprawy. 
75. System umożliwia określenie cykliczności przypomnień realizacji sprawy poprzez definiowanie czasu przez 
użytkownika, gdzie system powiadamia o kończącym się terminie. 
75. System posiada funkcję umożliwiającą prowadzenie korespondencji seryjnej, względem podmiotów 
połączonych z dokumentem. 
76. System umożliwia automatycznie grupowanie elementów należących do sprawy rozdzielając takie elementy 
jak: dokumenty, pliki, formularze. Dodatkowo w widoku pogrupowanych elementów sprawy powinna istnieć 
możliwość zawężenia liczby widocznych elementów za pomocą filtrowania m. in. wg nazwy, kategorii, dat.  
77. System umożliwia przeglądanie historii zmian dotyczącej elementów z określeniem czasu i opisu zmian, 
informacji o osobach, które tych zmian dokonały, elementu, którego dotyczy zmiana oraz czynności, której 
dotyczy zmiana. Konieczne jest umożliwienie filtrowania historii zmian według następujących parametrów: 

• użytkownika, który wykonał operacje, 
• elementu, którego zmiana dotyczy (minimalnie 4 parametry dokument, sprawa, plik), 
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• czynności (minimalnie trzy parametry modyfikacja, dodanie, usuniecie). 
78. System wyróżnia zmianę, która nastąpiła poprzez opisanie elementu, w którym ta zmiana nastąpiła np.: 
dodano użytkownika, zmieniono nazwę sprawy, itd. System posiada możliwość sortowania historii zmian 
względem daty wykonania operacji. System posiada możliwość eksportu historii 
zmian do sformatowanego pliku tekstowego, w którym dane oddzielone są separatorami. Historia zmian 
obejmuje co najmniej zdarzenia w: 

• JRWA, 
• sprawie, 
• dokumencie, 
• strukturze organizacyjnej, 
• koncie użytkownika, 
• bazie teleadresowej, 
• pliku dołączonym do systemu. 

79. Użytkownik posiada dostęp do rejestrów zgodnie z nadanymi uprawnieniami. 
80. Użytkownik systemu posiada możliwość tworzenia spisów archiwalnych prowadzonych przez siebie spraw. 
81. Spis archiwalny jest generowany na podstawie znaku sprawy z oznaczeniem numeru JRWA z możliwością 
podziału na: 

• Sprawy zakończone 
• Sprawy w trakcie 
• Sprawy archiwalne 
• Sprawy zawieszone 
• Sprawy usunięte 

82. Archiwizowanie spraw zakończonych 
83. Użytkownik posiadający podwładnych ma wgląd w sprawy oraz dokumenty przypisane do nich. Funkcja 
wyświetlana jest w widoku tabelarycznym (matrycy) poszczególnych użytkowników wraz z informacją ilościową 
o posiadanych sprawach: sumarycznie, przeterminowanych, załatwionych w terminie, załatwionych po 
terminie, oczekujących na załatwienie, anulowanych, zamkniętych, dokumentach odebranych, nieodebranych. 
Opisana informacja jest dostępna bez konieczności wchodzenia w profil poszczególnego użytkownika, ale 
poprzez widok tabelaryczny. 
84.  Sortowanie spraw wg wprowadzonych danych np.: po liczbie dziennika, dacie wprowadzenia, opisie sprawy 
itp. 
85. System zapewnia nadanie dodatkowego atrybutu sprawie, np. kategorii – pozwalającego na szybkie 
filtrowanie/wyszukiwanie spraw. 
VI. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU FORMULARZY 
86.  System posiada wbudowany moduł do tworzenia formularzy elektronicznych. 
87. System posiada funkcje definiowania formularzy, które mogą być powiązane z wybranymi przez 
administratora kategoriami dokumentów, spraw, rejestrami. Formularze pojawiają się w momencie rejestracji 
lub edycji dokumentu/sprawy wybranej kategorii. Każdy formularz może się składać z dowolnej liczby 
atrybutów. System umożliwia w szczególności zdefiniowane następujących typów atrybutów: 

• pole tekstowe; 
• pole liczbowe; 
• pole opisu (bez ograniczenia rozmiaru); 
• pole wyboru (radio button); 
• przycisk opcji (checkbox); 
• pole kombi; 
• pole listy; 
• pole daty; 
• pole pracownicy (użytkownicy systemu); 
• pole adresaci (zarejestrowani w bazie kontakty). 
• sekcja powtarzalna 

88. System posiada możliwość przypisywania formularzy do dokumentów wybranych kategorii, spraw 
wybranych kategorii, wybranych rejestrów dokumentów, wybranych rejestrów spraw. 
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89. Formularze powinny stanowić integralną część metadanych dokumentu i dlatego metadane zapisane 
w formularzach powinny być wersjonowane wraz z pozostałymi metadanymi dokumentu. 
90. System jest wyposażony w mechanizm budowania definicji formularzy.  
91. Przygotowanie typowych formularzy jest możliwe bez dodatkowej wiedzy z dziedziny programowania.  
92. Edytor formularzy umożliwia zdefiniowanie i wykorzystanie walidacji poszczególnych pól formularza 
w szczególności zgodność ze wzorcem określonym wyrażeniem regularnym.  
93. Budowanie formularzy powinno odbywać się z wykorzystaniem mechanizmu przeciągnij i upuść dla 
umieszczania na nich poszczególnych elementów.  
94. Użytkownik może zdecydować o rozmieszczeniu elementów składowych formularza zarówno w pionie jak 
i w poziomie.  
95. Istnieje możliwość ponownego wykorzystania tego samego formularza w szczególności utworzenia nowego 
formularza na podstawie już istniejącego.  
96. Istnieje możliwość utworzenia, zapisania i późniejszego wykorzystania danej wersji formularza. 
97. System posiada formularze do spraw jak również do dokumentów i rejestrów. 
98. System posiada funkcjonalność wiązania formularzy z szablonami dokumentów 
99. Możliwość edycji listy wartości pól formularzy typu lista rozwijana polegająca na możliwości dodawania 
kolejnych wartości lub blokowania użycia wartości wcześniej wprowadzonych. 
VII. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU OPERATORA 
100. Moduł operatora pozwala na zarejestrowanie dokumentu elektronicznego. 
107. Okno rejestracji dokumentu prezentuje zarówno widok dokumentu elektronicznego jak i formularza 
metadanych. 
114. Użytkownik pracujący w module operatora posiada możliwość opisania dokumentu metadanymi. 
115. System posiada możliwość rejestracji dokumentu w postaci samych metadanych. 
116. Generowanie z dokumentów wychodzących wykazów: 

• Przesyłek poleconych 
• Przesyłek poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
• Przesyłek nadanych 

117. Eksportowanie do co najmniej jednego z formatów: PDF, XLS, DOC, RTF z możliwością wydruku względem 
wyboru wg Metadanych. 
118. Możliwość wyszukiwania po metadanych. 
119. Uzyskanie pełnej informacji o dokumencie np.: odbiorcy, powiązane sprawy, przypisanie do 
dziennika/spisu, znak sprawy. 
120. Możliwość sortowania wprowadzonych dokumentów do systemu wg składowych metadanych. 
VIII. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU REJESTRY 
123. System definiuje wzorce rejestrów wraz z numeracją takie jak:  

• Centralny rejestr dokumentów przychodzących 
• Centralny rejestr dokumentów wychodzących. 
• Centralny rejestr dokumentów wewnętrznych 
• Budowane automatycznie spisy spraw dla każdej grupy spraw (JRWA) w każdej komórce organizacyjnej. 

124. System posiada funkcjonalność nadawania uprawnień do rejestrów z podziałem: 
• Uprawnienie dodawania/edycji 
• Uprawnienie podglądu 

125. Uprawnienie edycji i podglądu rejestru skutkuje też udzieleniem tych samych uprawnień do dokumentów 
znajdujących się w tych rejestrach. 
126. System posiada mechanizm definiowania formularzy do rejestrów. 
127. System zawiera funkcjonalność eksportu danych do plików w co najmniej jednym z formatów: xls, doc, pdf 
oraz wydruku. System zawiera możliwość ograniczenia zakresu eksportowanych danych na podstawie daty 
wszczęcia/zakończenia sprawy. 
128. Wyszukiwanie zaawansowane za pomocą gromadzonych danych w rejestrach. Po wyświetleniu wyniku 
wyszukiwania system posiada funkcję eksportu danych do plików w co najmniej jednym z formatów: xls, doc, 
pdf w celu opracowania oraz wydruku. 
129. Wyświetlanie rejestrów w oddzielnych folderach z podziałem na poszczególne lata. 



 

9 
 

130. System pozwala na określenie przedziału dat rejestracji dokumentów, które mają być prezentowane w 
rejestrze. 
131. System dla rejestrów spraw pozwala na tworzenie grup rejestrów. 
IX. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU ASYSTENTA PRACY 
132. System posiada moduł asystenta pracy prezentujący użytkownikom listę elementów, które zostały im 
przydzielone do realizacji. 
133. Elementy są wyróżnione w sposób umożliwiający natychmiastową identyfikację i natychmiastowe 
wykonanie operacji, celem której element został do użytkownika przydzielony oraz natychmiastowe zapoznanie 
się z treścią dokumentu. 
134. Elementy posiadają możliwość filtrowania wg kryteriów co najmniej nazwy, terminu realizacji, oraz 
sortowania wg priorytetu realizacji. 
135. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego definiowania szczegółowej listy wcześniej przydzielonych 
mu elementów do realizacji poprzez dokonanie wyboru elementów i zdefiniowanie ich kolejności. 
136. Budowanie szczegółowej listy elementów do realizacji jest intuicyjne i oparte o mechanizm przeciągnij i 
upuść. 
137. System umożliwia automatyczne usunięcie elementu z listy do realizacji po tym jak użytkownik daną 
operację wykonał. 
138. System prezentuje użytkownikowi liczbę elementów, które zostały mu przydzielone do realizacji 
139. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dołączenia elementu do listy do realizacji. 
140. System zapewnia automatyczne sortowanie elementów w Asystencie Pracy względem dat przydzielenia, 
terminu wyznaczonego na realizację, priorytetu wyznaczonego przez zlecającego działanie. 
XI. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU USTAWIENIA 
147. Każdy użytkownik ma możliwość wybrania ustawień systemu najbardziej mu odpowiadających. System 
umożliwia konfigurację kolumn widocznych oraz ukrytych, ustawienie dowolnej kolejności wyświetlanych 
kolumn. 
148. System umożliwia włączenie i wyłączenie powiadamiania o aktualizacjach w sprawach i dokumentach 
indywidualnie dla każdego użytkownika.  
150. System umożliwia użytkownikowi sortowanie dokumentów oraz spraw pod względem kolumn 
widocznych. 
151. W zakresie personalizacji użytkownik może ustalić nowe /zmienić hasło dostępu do konta 
152. Każdy użytkownik ma możliwość wyboru i ustawienia motywu graficznego systemu z listy dostępnych 
motywów graficznych. 
153. Każdy użytkownik ma możliwość wyboru i dostosowania swojej strony/modułu startowego, który zostanie 
mu zaprezentowany przez system bezpośrednio po zalogowaniu. 
154. Każdy użytkownik ma możliwość ustawienia skrótów klawiaturowych do wszystkich modułów i funkcji 
systemu. 
155. System umożliwia ustalenie domyślnego celu przydzielenia dokumentu 
156. System umożliwia ustalenie domyślnego celu przydzielenia sprawy 
157. System umożliwia określenie domyślnej komórki organizacyjnej, na którą rejestrowany jest dokument 
158. System umożliwia użytkownikowi określenie domyślnego trybu edycji dokumentu: z utworzeniem nowej 
wersji po edycji lub z zapisaniem zmian do bieżącej wersji dokumentu 
158. System umożliwia użytkownikowi określenie czy prezentowane mają być wyłącznie dokumenty aktywne, 
czy również zakończone. 
159. System umożliwia użytkownikowi określenie czasu prezentacji informacji systemowych w tym informacji o 
wystąpieniu ostrzeżenia. 
160. System umożliwia użytkownikowi określenie liczby elementów prezentowanych na listach 
161. System umożliwia użytkownikowi włączenie powiadamiania o kończącym się terminie dokumentów, 
spraw  
162. System umożliwia użytkownikowi włączenie powiadomień o kończących się terminach spraw 
i dokumentów pracowników podwładnych. 
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XII. POMOC UŻYTKOWNIKA 
168. Moduł ten zapewnia możliwość wyświetlenia okna kontekstowego powiązanego z aktualnie wybraną 
funkcją. 
169. Moduł posiada instrukcję w języku polskim, zawierającą wyszukiwarkę (możliwość wyszukiwania po 
słowach kluczowych, index). Dostarczone instrukcje muszą wyjaśniać działanie systemu oraz pokazywać na 
przykładach, jak użytkownik/administrator może wykonać w systemie typowe zadania. 
XIII. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU KSIĄŻKA ADRESOWA 
171. System posiada wbudowane słowniki miejscowości i ulic oraz umożliwia powiązanie tych danych z 
podziałem terytorialnym kraju na gminy, powiaty i województwa. Podczas wykorzystywania informacji 
zawartych np.: w bazie adresów automatycznie wypełnia pola formatki powiązane z danymi słownikowymi. 
Możliwe jest np.: wypełnienie danych adresowych (np.: pełna nazwa, ulica, numer budynku, lokalu, kod 
pocztowy, miasto, NIP itd.) po odnalezieniu go w bazie adresowej systemu. 
172. System posiada wbudowany słownik TERYT składający się z miejscowości oraz ulic uzupełniony o słownik 
kodów pocztowych. 
173. System posiada możliwość rozbudowy oraz modyfikacji książki adresowej.  
174. System umożliwia zarządzanie książką kontaktów    
175. System pozwala na wybór podmiotu z książki adresowej podczas rejestracji dokumentu elektronicznego. 
Po wprowadzeniu 3 znaków z nazwy podmiotu system może zaproponować listę dostępnych do wyboru 
podmiotów, a w przypadku wyboru podmiotu z zaproponowanych wypełnia wszystkie zdefiniowane w książce 
adresowej pola opisujące podmiot (dotyczy danych wprowadzonych do książki adresowej). 
176. Baza adresowa posiada podział na kontakty dostępne publicznie dla wszystkich użytkowników systemu i 
kontakty prywatne dostępne dla użytkownika, który dany kontakt wprowadził. 
177. System rozróżnia osoby fizyczne, prawne, a także pozwala użytkownikom na tworzenie kontaktów 
wspólnych oraz własnych. Użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych grup interesantów. 
178.   System zapewnia wersjonowanie pozycji bazy adresowej w taki sposób, że zmiana danych podmiotu 
odnosi skutek dla nowo rejestrowanych dokumentów, a poprzednie wersje dokumentów pozostają 
niezmienione. 
179. System umożliwia łączenie kontrahentów w bazie adresowej w taki sposób aby wyszukiwanie 
dokumentów zdefiniowane dla bieżącej wersji danych kontrahenta odnalazło dokumenty dla wszystkich 
poprzednich wersji danych kontrahenta. 
XIV. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU ZASTĘPSTWA 
208. System w przypadku ustanowienia zastępstwa nie wymaga haseł użytkowników zastępowanych. 
209. Ustanowienie zastępstwa jest możliwe do wprowadzenia z poziomu użytkownika. 
210. W nagłym wypadku ustanowienie zastępstwa możliwe jest przez przełożonego osoby zastępowanej. 
211. System posiada opcje modyfikacji ustanowionych zastępstw np.: zmiana uprawnień. 
212. Wszystkie operacje wykonywane przez zastępcę muszą być zapisywane w historii.  
213. W historii operacji prezentowany jest zarówno użytkownik zastępujący jak i zastępowany.  
214. Elementy, na których zastępca wykonał jakiekolwiek operacje są przedstawione w postaci zbiorczej listy 
lub raportu. Muszą być prezentowane co najmniej zdarzenia dotyczące: logowania zastępującego, 
dokumentów, spraw, bazy adresowej. 
215. W przypadku ustanowienia zastępstwa, użytkownik zastępujący może mieć nadane pełne uprawnienia do 
spraw, dokumentów, itp. jak użytkownik którego zastępuje. 
216. Mechanizm zastępstw umożliwia określenie do jakich elementów należących do osoby zastępowanej, 
zastępca otrzyma dostęp na czas pełnionego zastępstwa. Mechanizm zastępstw umożliwia zdefiniowanie 
dostępu do co najmniej następujących elementów: dokumenty i sprawy, akceptacja, dekretacja. 
XV. FUNKCJONALNOŚĆ PODPISU ELEKTRONICZNEGO 
254. Istnieje możliwość korzystania z kwalifikowanego i powszechnego podpisu elektronicznego oraz profilu 
zaufanego bez konieczności posiadania fachowej wiedzy. Funkcja podpisu elektronicznego umożliwia 
podpisywanie jednego elementu systemu przez wielu użytkowników. Funkcjonalność podpisu powinna 
umożliwiać stosowanie podpisu w formacie XADES (ETSI TS 101 903 1.3.2 lub nowszy) oraz PKCS7 w zależności 
od konfiguracji systemu. 
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255. Funkcja podpisu elektronicznego umożliwia poprawne wykorzystanie certyfikatów kwalifikowanych 
pochodzących od wszystkich certyfikowanych wystawców 
256. System umożliwia złożenie podpisu na dokumencie lub pliku załączonym do sprawy dowolnej liczbie osób.  
257. System umożliwia każdemu użytkownikowi zweryfikowanie poprawności każdego ze złożonych podpisów. 
258. System umożliwia podpisywanie dokumentów i weryfikację dokumentów podpisanych Profilem Zaufanym. 
XVI. FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU ADMINISTRACJI SYSTEMEM 
266. a/ System posiada wydzielony moduł administracyjny. Wszystkie czynności wykonywane są przez graficzny 
interfejs użytkownika, dostępny przez przeglądarkę WWW. 
b/ system umożliwia administratorowi modyfikację zawartości słowników, edycję szablonów, edycji formularzy 
elektronicznych, zarządzania użytkownikami, zarządzania strukturą organizacyjną etc. 
c/ system umożliwia wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej oraz w użytkownikach, bez konieczności 
modyfikacji ścieżek procedowania oraz ręcznego przenoszenia spraw do innego użytkownika w przypadku 
zmiany osoby na stanowisku lub na czas zastępstwa. 
267. System posiada narzędzia umożliwiające jego konfigurację poprzez graficzny interfejs: 

• Struktura organizacyjna w formie drzewiastej,  
• Hierarchia kierownicza 
• Baza adresowa 
• Użytkownicy 
• Definicje dokumentów 
 Kategorie ogólne oraz komórkowe 
 Cel rozesłania 
 Formularze 
 Rejestry 

 Definicje spraw 
 Kategorie 
 Stan sprawy  
 cel przydzielenia 
 JRWA 
 Formularze 
 Rejestry 

 Definicje formularzy 

 Zmianę zawartości i wyglądu okna logowania do systemu oraz podstron systemu i dostosowania go do 
swoich potrzeb (np. nazwa, logo, herb podmiotu). System udostępnia w tym celu odpowiednie 
narzędzie. 

XVII. INNE ISTOTNE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU 
268. Użytkownik w systemie otrzymuje powiadomienia o zmianach zachodzących na jego koncie. Informacje 
muszą dotyczyć co najmniej: 

 Otrzymania nowego dokumentu, 

 Otrzymania nowej sprawy, 

 Dołączenia dokumentu do sprawy, 

 Dołączania do spraw lub dokumentów plików. 
 Gdy użytkownik ma podwładnych otrzymuje również powiadomienia o dokumentach i sprawach podwładnych 
269. System umożliwia wyszukiwanie dokumentów i spraw za pomocą wielu kryteriów z możliwością ich 
łączenia. Zakres wyszukiwania obejmuje całą bazę systemu.  
271. Wszystkie zmiany dokonywane powinny być zawarte w historii, zarówno dotyczące dokumentów, spraw, 
poziomu operatora, użytkownika, administratora, wszystkich modułów itp. 
272. System umożliwia pomiary aktywności oraz sporządzanie (na podstawie tych pomiarów) zestawień dla 
danego typu spraw, sposobu zakończenia spraw, raportów dotyczących danego pracownika, grup 
pracowników, kategorii sprawy - w danym okresie czasu w szczególności - dla parametrów: 

 zliczanie liczby  

 załatwionych spraw; 

 przyjętych decyzji administracyjnych; 
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 przetworzonej korespondencji. 
Zestaw parametrów do sporządzania zestawień konfigurowalny przy pomocy graficznego menu. 
275. System umożliwia nadanie znaku sprawy na dokumencie bez zakładania z niego sprawy. 
276. System umożliwia zapisywanie zdefiniowanych filtrów oraz ich późniejsze używanie bez konieczności 
ponownego definiowania. 
XVIII. INTEGRACJA Z SYSTEMEM EPUAP 
278. Mechanizm integracji z platformą ePUAP zapewnia możliwość definiowania/dodawania nowych skrytek 
z poziomu modułu administratora. System umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości skrytek. 
279. Istnieje możliwość edytowania parametrów zdefiniowanych skrytek z poziomu modułu administratora. 
System pozwala na edycję co najmniej następujących parametrów skrytki: Nazwa podmiotu powiązanego ze 
skrytką, Nazwa skrytki, Adres skrytki, komórka organizacyjna (wydział) do której skrytka jest 
przyporządkowana, Termin doręczenia (termin ważności doręczenia, czas po którym doręczenie jest uznawana 
za nieudane). 
280. System pozwala na cykliczne, automatyczne pobieranie dokumentów z ePUAP. Istnieje możliwość 
wyłączenia lub włączenia tej opcji oraz ustawienia częstotliwości pobierania automatycznego. 
281. Użytkownicy mają możliwość pełnej komunikacji z ePUAP bez konieczności logowania się na platformie 
ePUAP.  
282. Mechanizm integracji z ePUAP zapewnia możliwość pobierania dokumentów wraz z UPP (Urzędowe 
Poświadczenie Przedłożenia) lub UPD (Urzędowe Poświadczenie Doręczenia) ze skrzynki ePUAP z rozdzieleniem 
na skrytki zdefiniowane w obrębie skrzynki (konta). 
283. Dokumenty pobierane z platformy ePUAP trafiają na listę dokumentów oczekujących na rejestrację 
w module operatora. 
284. Dla wskazanych formularzy ePUAP pola opisujące dokument są uzupełniane automatycznie – na 
podstawie metadanych zawartych w dokumencie pobieranym z platformy ePUAP. Są to co najmniej pola 
opisujące nadawcę dokumentu.  
285. System posiada mechanizm automatycznego wyszukiwania w swojej bazie podmiotów informacji czy dany 
podmiot nie znajduje się już w bazie. Jeśli tak – dane opisujące nadawcę są automatycznie wypełnione na 
etapie rejestracji dokumentu. 
286. Istnieje możliwość utworzenia sprawy na podstawie odebranego dokumentu a następnie wysłania 
odpowiedzi do ePUAP bezpośrednio z systemu.  
287. Użytkownik, pracujący nad dokumentem, który pochodzi z ePUAP, widzi podgląd dokumentu (wizualizacja 
wysłanego formularza). System zapewnia możliwość pobrania dokumentu (pliku xml zawierającego dane) na 
komputer lokalny danego pracownika. 
288. Mechanizm zapewnia, że załączniki znajdujące się w dokumencie pochodzącym z ePUAP będą widoczne 
w systemie również jako załączniki do zarejestrowanego dokumentu. Np. plik. doc, .txt, .odt. Użytkownik ma 
możliwość pobrania samego załącznika. 
289. System umożliwia automatyczne odesłanie odpowiedzi na pismo wpływające z ePUAP do wszystkich stron 
zainteresowanych w prowadzonej w systemie sprawie. 
290. System umożliwia odesłanie do ePUAP dokumentów podpisanych elektronicznie (podpis kwalifikowany 
i/lub niekwalifikowany) które są odpowiedzią na dokument wpływający z ePUAP. 
291. System pozwala na odesłanie dokumentów do ePUAP z żądaniem potwierdzenia doręczenia dokumentu 
klientowi (UPD). 

Zadanie III. Integracja systemów KSAT2000i i ESOD obejmująca wymianę dokumentów 
między systemami. 

W zakresie obsługi podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami: 

Wymagania funkcjonalne: 
1) możliwość przesyłania dokumentów wygenerowanych w systemie KSAT2000i w zakresie spraw podatkowych 
i gospodarowania odpadami do systemu ESOD; 
2) możliwość łączenia przesyłanych dokumentów ze sprawami w systemie ESOD; 
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3) Możliwość definiowania, które dokumenty elektroniczne (XML) będą pobierane z systemu ESOD do systemu 
KSAT2000i, wraz z możliwością wskazania modułu, w którym będą się użytkownikom podpowiadały dokumenty 
do obsługi; 
4) możliwość pobierania dokumentów elektronicznych (XML) z systemu ESOD do systemu KSAT2000i. 

Zadanie IV. Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w Gierałtowicach z obsługi systemu KSAT2000i po 
modernizacji i rozbudowie, w tym w związku z możliwością składania przez podatników drogą elektroniczną 
deklaracji i informacji (1 gr. x 8h). 

Zadanie V. Opracowanie i udostępnienie na platformie ePUAP e-formularzy. 
W zakresie obsługi podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami: 

Lista formularzy elektronicznych do realizacji: 
1) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych; 
2) deklaracja na podatek od nieruchomości; 
3) informacja o gruntach; 
4) deklaracja na podatek rolny; 
5) informacja o lasach; 
6) deklaracja na podatek leśny; 
7) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Wszystkie formularze mają zostać opracowane na podstawie istniejących dla nich odpowiedników w wersji 
papierowej. 
Zakres realizacji obejmuje: 
1) schemat XSD opracowanego dokumentu elektronicznego; 
2) styl XSL opracowanego dokumentu elektronicznego; 
3) plik wyróżnik XML niezbędny do opublikowania dokumentu elektronicznego w CRWDE, 
przy czym niezbędne dane formalno-organizacyjne do wyróżnika przekaże Zamawiający; 
4) aplikację xForms obsługującą dany formularz. 

Zadanie VI. Dostawa Internetowej Platformy Informacyjno-Płatniczej (IPIP) – licencja 
W zakresie obsługi podatków, opłat (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami) oraz należności 
dotyczących gospodarowania nieruchomościami (m.in. za wieczyste użytkowanie, z tytułu trwałego zarządu, 
dzierżawy, najmu): 

Wymagania niefunkcjonalne: 
1) system musi być zaprojektowany w modelu trójwarstwowym: 
a) warstwa danych, 
b) warstwa aplikacji, 
c) warstwa prezentacji; 
2) system musi pracować pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego wspieranego przez producenta, 
zarówno w wersji 32 jak i 64 bitowej; 
3) system musi pracować w wersji sieciowej z wykorzystaniem protokołu TCP/IP oraz być w pełni kompatybilny 
z sieciami TCP/IP; 
4) system w zakresie wydruków musi wykorzystywać funkcjonalność systemu operacyjnego i umożliwiać 
wydruk na dowolnej drukarce zainstalowanej i obsługiwanej w systemie, na którym zostanie zainstalowane 
oprogramowanie (drukarki lokalne, drukarki sieciowe); 
5) interfejs użytkownika (w tym administratora) powinien być w całości polskojęzyczny; 
6) dokumentacja powinna zawierać opis funkcji systemu, wyjaśniać zasady pracy w systemie; 
7) dokumentacja musi być dostępna z poziomu systemu w postaci elektronicznej (pliki HTML lub PDF, lub DOC, 
lub RTF); 
8) system musi zapewniać bezpieczeństwo danych, zarówno na poziomie danych jak i komunikacji sieciowej, 
przy zastosowaniu bezpiecznych protokołów sieciowych – komunikacja HTTPS z wykorzystaniem certyfikatu SSL 
dostarczonego przez Zamawiającego; 
9) system musi być zaprojektowany w technologii Responsive Web Design (RWD) w celu poprawnego 
wyświetlania treści na urządzeniach mobilnych; 
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10) umożliwienie osobom niedowidzącym korzystania z funkcjonalności IPIP, dzięki możliwości zmiany 
kontrastu i wielkości liter. 
Licencjonowanie: 
1) licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Gmina Gierałtowice; 
2) licencje muszą być bezterminowe; 
3) licencje muszą pozwalać na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami prawa; 
4) licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do przeniesienia oprogramowania na 
inny serwer, rozdzielenia funkcji serwera (osobny serwer bazy danych, osobny serwer aplikacji, osobny serwer 
plików); 
5) licencja oprogramowania musi być licencją bez ograniczenia liczby komputerów, na których można używać 
oprogramowania; 
6) licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa 
oprogramowania w liczbie, którą uzna za stosowną; 
7) licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji oprogramowania na 
serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych; 
8) licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na 
dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia); 
9) licencja na oprogramowanie nie może w żaden sposób ograniczać sposobu pracy użytkowników końcowych 
(np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet); użytkownik może pracować w dowolny dostępny 
technologicznie sposób. 
Możliwe pola eksploatacji licencji: 
1) korzystanie z wymaganych funkcjonalności systemu; 
2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; 
3) odtwarzanie; 
4) przechowywanie; 
5) wyświetlanie; 
6) stosowanie; 
7) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania zgodnie z udzieloną licencją; 
8) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym 
oprogramowaniem; 
9)przystosowywanie w zakresie szaty graficznej (customizacja). 
Wymagania funkcjonalne: 
1. system musi umożliwiać bezpieczne zalogowanie się na opracowaną platformę poprzez przeglądarkę 
z wykorzystaniem SSO (Single Sign-On) platformy ePUAP (protokół SAML); 
2. system musi pozwalać na uzyskanie danych o aktualnych zobowiązaniach zalogowanego klienta w zakresie: 
a) terminu płatności, 
b) tytułu rozrachunku, 
c) opisu rozrachunku, 
d) identyfikatora raty, 
e) aktualnej kwoty do zapłaty, 
f) kwoty należności ubocznych (kwota odsetek należnych do zapłaty i/lub kosztów upomnienia), 
g) oznaczenia należności w egzekucji, poprzez dodanie do opisu rozrachunku informacji „zobowiązanie objęte 
tytułem wykonawczym” i/lub oznaczenie pozycji odpowiednim kolorem, 
h) oznaczenia należności, na które zostało wystawione upomnienie/wezwanie do zapłaty, poprzez dodanie do 
opisu rozrachunku informacji „zobowiązanie kontrahenta/podatnika objęte upomnieniem/wezwaniem do 
zapłaty” i/lub oznaczenie pozycji odpowiednim kolorem, 
i) oznaczenia należności, na którą została udzielona ulga, poprzez dodanie do opisu rozrachunku informacji 
„zobowiązanie kontrahenta/podatnika objęte decyzją ratalną/odroczeniową” i/lub oznaczenie pozycji 
odpowiednim kolorem; 
3. dane o zobowiązaniach muszą być pobierane za pomocą usług sieciowych; identyfikatorem klienta, wg 
którego pobierane są dane z systemu KSAT2000i, powinien być numer PESEL; 
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4. system musi prezentować listę podmiotów, w stosunku do których podmiot logujący się jest 
pełnomocnikiem; 
5. system musi umożliwiać wybranie do opłacenia pozycji, które są możliwe do realizacji za pomocą jednej 
transakcji – jeśli system płatności elektronicznych na to pozwala; 
6. system musi umożliwiać wnoszenie opłat z wykorzystaniem płatności elektronicznych, przy czym 
Zamawiający wskaże podmiot obsługujący płatności elektroniczne; 
7. system umożliwi prezentację danych wymiarowych podatków, dla których nie ma jeszcze zwrotnego 
potwierdzenia odbioru decyzji; 
8. system musi rejestrować historię transakcji i umożliwiać podstawowe ich raportowanie; 
9. system musi generować pliki z elektronicznymi przelewami w formacie bankowości elektronicznej 
Zamawiającego dla potrzeb przeksięgowań transakcji pomiędzy rachunkiem technicznym a rachunkami 
docelowymi związanymi z wybranymi przez klienta zobowiązaniami; 
10. system musi zapewniać transakcyjność wszystkich procedur tworzenia i aktualizacji danych. 

Zadanie VII. Wdrożenie Internetowej Platformy Informacyjno-Płatniczej (IPIP) wraz z integracją z systemem 
KSAT2000i. 

W zakresie obsługi podatków, opłat (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami) oraz należności dotyczących 
gospodarowania nieruchomościami (m.in. za wieczyste użytkowanie, z tytułu trwałego zarządu, dzierżawy, 
najmu). 
Wymagania funkcjonalne: 
1) możliwość zapamiętywania informacji o dostępie do danych dotyczących zobowiązań z systemu KSAT2000i, 
pobieranych przez zalogowanego użytkownika IPIP; 
2) możliwość powiązania danych w zakresie firm i osób upoważnionych do dostępu do tych danych (dostęp ma 
osoba fizyczna do danych firmy) na podstawie pełnomocnictwa zarejestrowanego w systemie KSAT2000i; 
3) mechanizm obsługi żądań z IPIP do systemu KSAT2000i w celu potwierdzenia przetworzenia wpłaty 
otrzymanej z IPIP w systemie KSAT2000i; 
4) czasowe wyłączenie konta podatnika/klienta w systemie KSAT2000i – blokowanie, które skutkuje 
niepojawianiem się danych z systemu KSAT2000i na platformie IPIP; 
5) czasowe wyłączenie danych dla konkretnej sprawy w systemie KSAT2000i – blokowanie na poziome 
terminów płatności, które skutkuje niepojawianiem się danych z systemu KSAT2000i na platformie IPIP; 
6) przegląd historii zmian danych udostępnionych IPIP przez system KSAT2000i, umożliwiający użytkownikom 
systemu KSAT2000i weryfikację danych w zakresie zobowiązań wyświetlanych na platformie IPIP; 
7) przekazywanie z systemu KSAT2000i na platformę IPIP informacji o stanie zobowiązań wg numeru PESEL, 
zgodnie ze strukturą wymaganą przez platformę IPIP. 

Zadanie VIII. Szkolenie dla pracowników UG Gierałtowice z obsługi i funkcjonowania Internetowej Platformy 
Informacyjno-Płatniczej IPIP (1 gr. x 16h). 


