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1 DANE FORMALNO–PRAWNE. 

1.1 NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO. 

Miasto Piotrków Trybunalski – Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

Pasaż Karola Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Trybunalski 

1.2 SKRÓTY I OBJAŚNIENIA 
 

Skrót Objaśnienie 
Administrator Osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w 

ustawieniach i konfiguracji Systemu 
API (ang. Application Programming Interface) - interfejs programowania 

aplikacji, ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki Systemy 
komunikują się między sobą. API musi definiować na poziomie kodu 
źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. 
aplikacje, biblioteki czy system operacyjny. Zadaniem API jest 
dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów, struktur 
danych, klas obiektów i wymaganych protokołów komunikacyjnych 
niezbędnych dla prawidłowej komunikacji Systemu z Systemami 
zewnętrznymi. 

Aplikacja - moduł e-usług Oprogramowanie realizujące konkretne wymagane przez 
Zamawiającego funkcjonalności, dostarczone, uruchomione, 
skonfigurowane oraz wdrożone w ramach realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. 

BDOT500 Baza Danych Obiektów Topograficznych dla skali 1:500 
GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
EGiB Ewidencja gruntów i budynków 
RCiWN Rejestr cen i wartości nieruchomości 
BDSOG Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych 
Baza danych PZGiK Baza w której gromadzi się dane niezbędne do prowadzenia: rejestru 

zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o 
udostępnienie materiałów zasobu, materiały zasobu w postaci 
dokumentów elektronicznych, metadane. 

PZGiK Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 
EMUiA Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 
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Skrót Objaśnienie 
EZD System komputerowy umożliwiający wykonywanie czynności 

kancelaryjnych 
e-Usługa Usługa świadczona drogą elektroniczną na zasadach opisanych w 

przepisach prawa, w szczególności w ustawach: ustawa z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

A2A Relacja współdziałania w obrębie urzędów administracji publicznej 
A2B Relacja współdziałania jednostek administracji i przedsiębiorców 
A2C Relacja współdziałania jednostek administracji i obywateli 

MODGiK 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Piotrkowie Trybunalskim 

Projekt, Projekt E-Geodezja 

Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne 
rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres 
oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” 
dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej 

Referat, Referat RGKiK, 
RGKiK 

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim 

SPRZ Szczegółowy plan realizacji zamówienia 
Zamawiający Miasto Piotrków Trybunalski 

Wykonawca 
Podmiot realizujący prace mające na celu realizację przedmiotu 
zamówienia na podstawie umowy z Zamawiającym 

Dokumentacja techniczna 

Zestaw dokumentów dotyczących Systemu, w tym, co najmniej: 
- opis dostarczanych, implementowanych istotnych metod będący 
uszczegółowieniem wymagań (funkcji) wskazanych w opisie 
Przedmiotu Zamówienia, 
- opis konfiguracji, opis interfejsów, opis czynności administracyjnych, 
oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony (w tym podręcznik 
administratora). 

Dokumentacja użytkownika 

Dokument napisany w języku zrozumiałym dla przeciętnego 
docelowego użytkownika, opisujący sposób wykorzystania wszystkich 
funkcji Systemu w trakcie jego eksploatacji, wskazujący "jak" i "co" 
zrobić w określonej sytuacji, opisujący komunikaty o błędach, 
zawierający wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu. W 
szczególności dokumentacja ta musi zawierać tzw. „samouczek”, 
opisujący „krok po kroku” czynności, które wykonać musi użytkownik 
oprogramowania i pozwalający łatwo nauczyć się jego obsługi. 

Strony Zamawiający i Wykonawca 
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1.3 PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych 
z udostępnianiem zasobu geodezyjnego, w ramach realizacji projektu „E - geodezja w Piotrkowie 
Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz 
jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. Przedmiot zamówienia obejmuje 
modernizację funkcjonującego u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-
INFO, w zakresie: 

• dostosowania systemu do specyficznych wymogów projektu, zgodnie z jego zakresem rzeczowym 
(podwyższenie wersji obecnego systemu); 

• rozbudowy systemu o nowe moduły, które umożliwią świadczenie e-usług publicznych, 
wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

Realizacja zamówienia ma na celu zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych, w tym informacji 
sektora publicznego z zakresu informacji przestrzennej, przez mieszkańców, przedsiębiorców 
i w instytucjach publicznych. Wdrożenie e-usług ma zapewnić efektywny dostęp do przetworzonej, zgodnie 
z potrzebami użytkowników, informacji geoprzestrzennej z obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
(będącego miastem na prawach powiatu w województwie łódzkim). 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe 
geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług 
publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Zgodnie ze Studium wykonalności projektu wdrażane oprogramowanie musi umożliwiać świadczenie 
następujących e-usług publicznych on-line, o stopniu dojrzałości co najmniej 4: 

• E-usługa udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie 
Ustawy PGiK (A2A, A2B i A2C);  

• E-usługa udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie 
Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (A2A i A2B); 

• E-usługa obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego (A2B); 
• E-usługa koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (A2A, A2B i A2C); 

• E-usługa obsługi rzeczoznawców majątkowych (A2B); 

• E-usługa udzielania informacji z EGiB dla komorników (A2A). 
 
Zgodnie z definicją wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VII 
Infrastruktura dla usług społecznych, usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 umożliwia pełne załatwienie 
danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością. 
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W zakres zamówienia wchodzi co najmniej: 

1. Dostosowanie funkcjonującego u Zamawiającego oprogramowania SIP GEO-INFO do wymogów 
zawartych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia poprzez dostawę jego nowej wersji 
(podwyższenie wersji obecnego systemu). 

2. Dostawa nowych modułów oprogramowania dla e-usług, spełniających wymagania techniczne oraz 
funkcjonalne określone w niniejszym OPZ, a także przekazanie licencji na ich użytkowanie 
Zamawiającemu. 

3. Wdrożenie nowej wersji oprogramowania SIP GEO-INFO oraz nowych modułów oprogramowania 
dla e-usług, poprzez: 

• przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji systemu, z uwzględnieniem: 
i. dokumentacji technicznej; 
ii. dokumentacji administratora systemu; 
iii. dokumentacji użytkownika.  

• instalację oprogramowania w siedzibie Zamawiającego; 
• konfigurację systemu w celu jego przygotowania do eksploatacji; 
• testowanie systemu z udziałem jego użytkowników; w tym celu należy przeprowadzić 

instruktarze stanowiskowe; 
• uruchomienie produkcyjne systemu w zakresie jego pełnej funkcjonalności. 

4. Świadczenie usługi gwarancji oraz rękojmi. 
5. Współpraca z Zamawiającym, w tym uczestniczenie w działaniach związanych z zarządzaniem 

projektem. 

1.4 WYNIKI ANALIZY PODSTAW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH WYKONAWCĘ W TRAKCIE WDROŻENIA. 

Poniżej zamieszczono wykaz aktów prawnych obowiązujących w dacie wykonania niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia. W przypadku ich zmiany bądź w przypadku wydania nowych aktów prawnych, 
które mogą mieć wpływ na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zrealizuje zamówienie w zgodzie 
z tymi aktami. 

1.4.1 Normy prawne w randze ustaw:  

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1629 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 
z późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
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5. Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1257). 

6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 
ze zm.). 

7. Ustawa  z dnia  27  lipca  2001  r.  o  ochronie  baz  danych  (Dz.U.  z  2001  r.,  Nr 128, poz. 1402  ze 
zm.). 

8. Ustawa  z  dnia  5  sierpnia  2010  r. o  ochronie  informacji  niejawnych  (t.j. Dz.U.  z  2010 r. poz. 1228 
ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1446 ze zm.). 

10. Ustawa  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (Dz.U.  z  2013 r. 
poz.1422 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz.  1579). 

12. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r. ustanawiająca 
infrastrukturę Informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. U. UE. L. 
2007.108.1 ze zm.). 

13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze 
zm.). 

14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1774 ze 
zm.). 

15. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380) 

1.4.2 Normy prawne w randze rozporządzeń: 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1034). 

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy 
dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych 
prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 
2014 poz. 924). 
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3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 
Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014 poz. 917). 

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu 
uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby 
postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2014 poz. 914). 

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 
GESUT ( Dz.U. 2015 poz. 1938). 

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 
oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 

8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu 
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247). 

10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i 
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199). 

12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125). 

13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego 
rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 309). 

14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów 
geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i 
budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach 
zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911). 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013, poz. 249). 
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17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 
113). 

18. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  kwietnia  2011r. w 
sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system  
teleinformatyczny  służący  do  identyfikacji  użytkowników  (Dz.U.  z  2011r. Nr 93, poz. 545). 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie 
ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. 
z 2010 r., Nr 201, poz. 1333). 

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

21. Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji 
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji i  
zakresu  działania  archiwów  zakładowych  (Dz.  U.  z  2011  r.  nr  14,  poz. 67,  sprostowanie Dz. U. z 
2011 r. nr 27, poz. 140). 

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

1.5 WYMAGANIA FORMALNE I ORGANIZACYJNE. 

1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią niniejszego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, stanowi on bowiem podstawę opracowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. 
Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i ewentualne 
zmiany w treści tego Opisu są możliwe jedynie w toku postępowania związanego z udzieleniem 
zamówienia publicznego. 

2. W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmuje formalne założenie dotyczące 
swobodnego (otwartego) dostępu – wynik realizacji zamówienia zapewnić ma możliwość korzystania 
z dostarczonego oprogramowania wszystkim zainteresowanym podmiotom, przy uwzględnieniu 
posiadanych uprawnień oraz przepisów prawa a także regulacji wewnętrznych Urzędu Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

3. Na etapie przygotowania projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim” istniejące zasoby 
infrastruktury komputerowej (sprzęt i oprogramowanie systemowe) określone zostały jako 
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wystarczające do zapewnienia prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania produktów projektu. 
Kryterium to podlegało ocenie w ramach procedury naboru projektów w ramach osi priorytetowej VII 
RPO WŁ 2014-2020. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje obecnie modernizacji 
infrastruktury informatycznej. W przypadku składania oferty na realizację zamówienia Wykonawca 
uwzględni opisaną w niniejszym OPZ infrastrukturę komputerową i zapewni prawidłowe działanie 
systemu w oparciu o te zasoby. 

4. System Informacji Przestrzennej GEO-INFO wykorzystywany jest przez Zamawiającego do realizacji 
bieżących zadań starosty oraz zadań gminy, wynikających z przepisów ustawy prawo geodezyjne 
i kartograficzne. W ramach wdrożenia Zamawiający dopuszcza maksymalnie 2 dniową przerwę 
technologiczną w obsłudze zadań bieżących (2 dni robocze) wynikającą z konieczności wdrożenia 
nowego oprogramowania. Wykonawca zaproponuje organizację wdrożenia w taki sposób, aby 
zapewnić ciągłość w realizacji zadań bieżących. 

5. W ramach projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim” realizowane są obecnie inne dostawy tj. 

1) dostawa bazy danych GESUT – termin realizacji czerwiec 2016 r. - wrzesień 2018 r. 

2) dostawa bazy danych EGiB (w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków) – termin 
realizacji luty 2017 r. – kwiecień 2019 r. 

3) dostawa bazy danych PZGiK – termin realizacji sierpień 2017 r. – wrzesień 2018 r. 

Szczegóły dotyczące ww. dostaw dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta. 
Do zadań Wykonawców wymienionych dostaw należy zasilenie bazy danych systemu GEO-INFO 
wykorzystywanego przez Zamawiającego w zakresie nowych/zaktualizowanych obiektów baz danych 
EGiB, GESUT oraz PZGiK. 
Wdrożenie nowej wersji Systemu Informacji Przestrzennej oraz nowych modułów wykonane zostanie 
w taki sposób, aby nie zakłócić przebiegu realizacji ww. dostaw. W przypadku wystąpienia 
konieczności wykonania przez Wykonawców ww. dostaw nowego zakresu prac, wynikającego 
z dostawy nowej wersji Systemu Informacji Przestrzennej oraz nowych modułów, obowiązek 
poniesienia kosztów tych prac należał będzie do Wykonawcy zadania opisanego w niniejszym OPZ. 

6. Ze względów bezpieczeństwa pełny dostęp do szczegółowych informacji i inne materiały potrzebne 
do realizacji zadania Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy (na pisemne żądanie, w terminie 
1 tygodnia od złożenia zapotrzebowania). 

7. W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wdrożony został Zintegrowany System Bezpieczeństwa 
Informacji i Zarządzania Jakością w oparciu o normy ISO 27001:2005. Dostęp do danych urzędowych 
a także zasobów sieci informatycznej Urzędu musi odbywać się z uwzględnieniem procedur 
bezpieczeństwa wdrożonych w ramach tego systemu. Przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w bazach danych i dokumentach PZGiK musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych.  
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8. Wykonawca ma obowiązek zwrócić wszelkie otrzymane dane i materiały niezbędne do realizacji 
zamówienia, najpóźniej do dnia odbioru końcowego. Zarówno przekazanie jak i zwrot w/w materiałów 
nastąpi na podstawie pisemnych protokołów przekazania sporządzanych przez Wykonawcę. 

9. Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – 
cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narządzie zwiększające zakres oraz jakość 
usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną” – dofinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, projekt nr WND-RPLD.07.01.02-10-0003/16. Powyższe 
okoliczności nie nakładają na wykonawcę żadnych dodatkowych zobowiązań, poza uwzględnieniem 
na etapie wystawienia faktury VAT lub faktur VAT, podanych przez Zamawiającego informacji, 
zapewniających zgodność przedmiotową oraz finansową realizacji zamówienia z przyjętymi w projekcie, 
co do nazwy i wartości kategorii wydatków. W ramach wymienionego projektu realizowane są również 
inne zadania, dotyczące między innymi dostaw baz EGiB, GESUT, PZGiK. Z uwagi na równoległe 
prowadzenie różnych prac dotyczących obiektów ujawnionych w tej samej bazie danych GEO-INFO, 
należy uwzględnić możliwość występowania kolizji, w szczególności związanych z aktualizacją tej bazy. 

W związku z obowiązkami Zamawiającego związanymi z realizacją projektu, dotyczącymi działań 
informacyjnych i promocyjnych, na dokumentach związanych z realizowanym zadaniem, należy 
umieszczać: 

- znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej; 
- odniesienie do Funduszu; 
- znak Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny; 
- znak „Łódzkie”. 

Wzory znaków dostępne są na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl. 

10. W ramach wdrożenia, Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac, 
aby zapewnić ciągłość w realizacji bieżących zadań związanych z prowadzeniem państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego planu 
realizacji zamówienia objętego niniejszym OPZ, w tym harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

12. Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, powstałe w toku realizacji zadania, związane 
z zakresem, sposobem realizacji prac a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa i w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca pracy 
zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym. Uzgodnienia prowadzone będą w formie pisemnej. 
Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów w sprawie 
realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający 
i Wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. Materiały cyfrowe przekazywane 
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będą pocztą elektroniczną, na serwer FTP Wykonawcy lub na nośnikach elektronicznych 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

14. Czynności nadzoru nad realizacją prac, kontroli wyników prac oraz ich odbioru, mogą zostać 
powierzone jednostce zewnętrznej, która będzie je wykonywała w imieniu Zamawiającego. 

2 CHARAKTERYSTYKA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I 

KARTOGRAFICZNEGO, WYKORZYSTYWANEGO SPRZĘTU ORAZ 

OPROGRAMOWANIA. 

2.1 CHARAKTERYSTYKA BAZ DANYCH PZGIK. 

2.1.1 EGiB. 

Liczbę danych zawartych w bazie danych katastru nieruchomości (według stanu na dzień 22 czerwca 2017 
roku) zawiera poniższa tabela: 

 

 

Lp. Nazwa danych Liczba danych 

1 Obręby ewidencyjne 46 

2 Działki ewidencyjne 28 075 

3 Liczba budynków 21 793 

4 Liczba lokali 8 067 

5 Jednostki rejestrowe gruntów 15 198 

6 Jednostki rejestrowe budynków 1 427 

7 Jednostki rejestrowe lokali 8 014 

8 Powierzchnia 6 724 ha 

9 Liczba cen transakcyjnych w rejestrze 8 779 

10 Liczba wyciągów z operatów szacunkowych 1 149 
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2.1.2 Mapa zasadnicza. 

Mapą zasadniczą w postaci numerycznej (obiektowej) w systemie GEO-INFO objęty jest cały obszar 
miasta Piotrków Trybunalski – 6724 ha. 

2.1.3 BDOT500. 

Baza danych BDOT500 o wymaganiach określonych rozporządzeniem z 2013 r. została założona w 2015 
roku. Konieczne będzie jej dostosowanie do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu MAiC z 2 
listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej w sposób 
umożliwiający udostępnianie BDOT500 w formacie GML zgodnie ze schematem aplikacyjnym określonym 
w tym rozporządzeniu. 

2.1.4 GESUT. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu nie została dotychczas założona. Dane wejściowe do 
założenia GESUT mają obiektową postać numeryczną i są prowadzone w GEO-INFO MAPA. W bazie 
danych GEO-INFO znajdują się sieci uzbrojenia technicznego terenu o następujących długościach (sieci 
oraz przyłącza): 

Lp. Nazwa rodzaju sieci Długo ść sieci [km] 

1 Sieć ciepłownicza 157 

2 Sieć gazowa 485 

3 Sieć elektroenergetyczna 1706 

4 Sieć telekomunikacyjna 487 

5 Sieć wodociągowa 893 

6 Sieć kanalizacyjna 1319 

7 Sieci specjalne 108 

 

2.1.5 Osnowy geodezyjne. 

Liczbę punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej zawarto w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj szczegółowej osnowy geodezyjnej Liczba punktów 

1 Pozioma podstawowa 5 

2 Pozioma szczegółowa 1977 

3 Wysokościowa podstawowa 57 

4 Wysokościowa szczegółowa 375 
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2.1.6 PZGiK. 

W trakcie realizacji Projektu IRSIP WŁ zeskanowano łącznie 627 271 stron dokumentacji archiwalnej. 
Skanowanie wykonywano w rozdzielczości 200 DPI. Wszystkie dokumenty zostały zapisane w postaci 
wielostronicowych plików PDF. 

Po zakończeniu Projektu IRSIP WŁ kontynuowano skanowanie dokumentów przyjmowanych do PZGiK, 
również zapisując je w postaci wielostronicowych plików PDF. Zwiększono rozdzielczość skanowania do 
300 DPI. Dane w poniższej tabeli podano według stanu na listopad 2015 roku. 

Lp. Typ dokumentu Liczba plików PDF Objętość [GB] 

1 Dokumenty PZGiK 152 464 981 

2 Dokumenty ZUD 4 465 36 

3 Dokumenty wielkoformatowe 34 579 846 

 Razem 191 508 1 863 

Średni roczny przyrost plików PDF nie przekracza 15 000, a ich łączna objętość mieści się poniżej 30 GB. 

 

2.2 OPIS OPROGRAMOWANIA WYKORZYSTYWANEGO DO PROWADZENIA ZASOBU. 
Do realizacji bieżących zadań starosty wynikających z przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, 
związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, organizowaniem 
Narad Koordynacyjnych, obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencjonowaniem i 
udostępnianiem materiałów zasobu, a także zadań gminy związanych z prowadzeniem bazy danych 
EMUiA, Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim wykorzystuje oprogramowanie GEO-INFO, którego 
producentem jest firma Systherm Info Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ul. Złotowska 27. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie licencji oprogramowania GEO-INFO wdrożonego u Zamawiającego: 

Lp. Nazwa Typ licencji Liczba 

1 GEO-INFO Mapa stanowiskowa 7 

2 GEO-INFO Mapa LT stanowiskowa 1 

3 GEO-INFO Omega stanowiskowa 5 

4 GEO-INFO Ośrodek + ZUDP pakiet 1 

5 GEO-INFO EGiB + i.EGiB pakiet 1 

6 GEO-INFO i.Adres pakiet 1 

7 GEO-INFO i.Net pakiet 1 

8 GEO-INFO i.Kerg pakiet 1 
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2.3 OPIS Z SYSTEMU WYKORZYSTYWANEGO W URZĘDZIE MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM DO 

ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. 
W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wdrożony został System Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. System ten stanowi aplikację 
umożliwiającą wykonywanie czynności kancelaryjnych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 
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,  
poprzez kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw. EZD PUW to system 
teleinformatyczny spełniający kryteria wymienione w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 
z dokumentami elektronicznymi. EZD PUW umożliwia dokumentowanie załatwiania spraw w postaci 
elektronicznej, jak również stanowić może narzędzie wspierające wykonywanie czynności kancelaryjnych 
w systemie tradycyjnym. 

System EZD PUW wyposażony został w interfejs programistyczny aplikacji (API), pozwalający na 
integrację z innymi systemami. 

Wersja systemu EZD: 3.18.2453.2932, silnik bazodanowy - Microsoft SQL Server 2014. 

Dodatkowe informacje o systemie EZD PUW uzyskać można na stronie internetowej https://ezd.gov.pl.  

 

2.4 OPIS INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ WYKORZYSTYWANEJ W RGKIK. 
 

2.4.1 Serwer aplikacyjny. 

Dane konfiguracyjne serwera aplikacyjnego zawarte zostały w poniższej tabeli. 

Numer 
katalogowy  Opis Ilość 

7944M2G 
x3550 M3, Xeon 6C X5670 95W 2.93GHz/1333MHz/12MB, 3x4GB, O/Bay 2.5in 
HS SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 

1 

42D0632 IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD 4 

59Y3952 IBM System x3550 M3 R2 ODD Kit 1 

46M1075 Redundant 675W AC Power supply 1 

46M0902 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1 
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Jako system operacyjny na serwerze zainstalowano oprogramowanie Microsoft Windows 2008R2, dla 20 
użytkowników dostępowych. 

P/N Nazwa Ilość 

R18-02784 WinSvrCAL 2008 OLP NL Gov UsrCAL 20 

P73-04992 WinSvrStd 2008R2 OLP NL Gov 1 

 

2.4.2 Serwer bazodanowy. 

Konfigurację serwera obsługującego bazy danych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Numer 
katalogowy  Nazwa Ilość 

7944M2G 
x3550 M3, Xeon 6C X5670 95W 2.93GHz/1333MHz/12MB, 3x4GB, O/Bay 2.5in 
HS SAS/SATA, SR M5015, 675W p/s, Rack 

1 

59Y3952 IBM System x3550 M3 R2 ODD Kit 1 

42D0677 IBM 146 GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD 4 

46M1075 Redundant 675W AC Power supply 1 

46M0902 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1 

 

W serwerze obsługującym bazy danych zastosowane są dyski twarde o większej niż  
w serwerze aplikacyjnym szybkości obrotowej: 15 tys. obr./sek. 

Analogicznie, jak w przypadku serwera aplikacyjnego oprogramowaniem systemowym jest MS Windows 
2008R2, dla 20 użytkowników dostępowych. 

Baza danych Microsoft SQL Server 2005. 

2.4.3 Urządzenia sieciowe. 

Do prowadzenia PZGiK w MODGiK wykorzystywane są następujące urządzenia sieciowe: 

P/N Nazwa Ilość 

J9145A HP E2910-24G al Switch 2 

J9008A HP 2-port 10GbE SFP+ al Module 4 

J9281B HP X242 SFP+ SFP+ 1m Direct Attach Cable 2 

J9280A HP E2510-48G Switch 2 
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Do zarządzania urządzeniami sieciowymi wykorzystywane jest oprogramowanie HP ProCurve. 
Specyfikacja licencji tego oprogramowania jest przedstawiona poniżej. 

P/N Nazwa Ilość 

J9174A HP ProCurve Manager Plus v3 Software w/50 Device License 2 

 

2.4.4 Macierze dyskowe. 

Do przechowywania danych wykorzystywana jest macierz dyskowa firmy Synology 8 TB.  
Na potrzeby wymiany danych MODGiK przeznaczona została macierz dyskowa QNAP  
o pojemności 2,66 TB z wbudowanym serwerem FTP. 

2.4.5 Stacje robocze. 

W RGKiK wykorzystywane są następujące stacje robocze: 
• 8 stacji roboczych z procesorami Intel i5, z pamięcią operacyjną RAM 8GB, dyskami SSD o 

pojemności 120 GB i monitorami 27 cali (sprzęt zakupiony w grudniu 2013 roku); 
• 8 stacji roboczych z procesorami Intel Core 2 Duo E7400, z pamięcią operacyjną RAM 4GB, 

dyskami o pojemności 320 GB i monitorami 22 cale; 
• 3 stacje robocze z procesorami Intel Pentium 4 – 3,6 GHz, z pamięcią operacyjną RAM 1GB, 

dyskami o pojemności 200 GB i monitorami 19 cali. 
12 z ww. stacji roboczych wyposażonych jest w drukarki stanowiskowe. 

2.4.6 Drukarki sieciowe, kserokopiarki, skanery. 

W infrastrukturze teleinformatycznej RGKiK wykorzystywane są następujące urządzenia skanujące, 
drukujące i kopiujące: 

• Brother DCP 9010 N – drukarka sieciowa i skaner A4 w technice kolorowej; 
• XEROX WORK CENTER 7132 – kserokopiarka, drukarka sieciowa i skaner A3 w technice 

kolorowej; 
• Canon ImageRunner C 2220i  - kserokopiarka, drukarka sieciowa i skaner A3 w technice kolorowej 

(zakupiona w grudniu 2013 roku); 
• Toshiba eStudio 232 - kserokopiarka, drukarka sieciowa i skaner A3 w technice jednobarwnej; 
• Toshiba eStudio 103 - kserokopiarka A3 w technice jednobarwnej;  
• OCE TCS 500 kolor – system wielkoformatowy do skanowania, drukowania i kopiowania 

(wyprodukowany w 2006 roku. 
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3 WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE DOTYCZĄCE DOSTAWY 

OPROGRAMOWANIA DLA E-USŁUG. 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. System komputerowy dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być przygotowany do 
stosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych umożliwiających pełny dostęp obywatela do e-
usług. E-usługi muszą mieć zapewnioną elektroniczną drogę dostępu przy wykorzystaniu wszystkich 
dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej. E-usługi muszą być dostępne również przez 
urządzenia mobilne, zapewniające swobodne wykorzystywanie dostępnych treści. Zaprojektowane 
rozwiązanie musi spełniać, co najmniej kryteria w zakresie: 

1) odpowiedniej i czytelnej formy wizualnej; 

2) kompresji plików graficznych i dodatków multimedialnych; 

3) prezentowania treści zrozumiałych, nie wymagających konwersji, tłumaczenia; 

4) używania standardów kodowania tekstu i elementów multimedialnych; 

5) mechanizmu wyszukiwania przy użyciu  min. możliwość wprowadzania słów kluczowych; 

6) właściwego umieszczania i opisywania hiperłączy; 

7) definiowania meta informacji dokumentów; 

8) ułatwień w zakresie min. zmiany kontrastu, powiększania czcionek. 

2. Dostarczony system musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wymogów 
dotyczących systemów teleinformatycznych, procedur udostępniania danych w ramach realizacji e-
usług oraz formatu udostępnianych materiałów i dokumentów. 

3. System udostępniać musi te dane, które mogą być publikowane w sposób otwarty z uwzględnieniem 
właściwych im aktów prawnych, zgodnie ze skalą 5 Star Open Data, na poziomie nie niższym niż 3 
gwiazdki. Skala ta zakłada, że format udostępniania danych jest kluczowym czynnikiem rzutującym na 
ich otwartość. 3 poziom oznacza, że dane są publikowane w ustrukturyzowanej postaci i z 
wykorzystaniem otwartego formatu danych. 

4. Planowany do wdrożenia system teleinformatyczny należy wdrożyć zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi interoperacyjności, wynikającymi m.in. z 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 projektów 
teleinformatycznych, w szczególności poprzez: 

1) zastosowanie rozwiązań opartych o model usługowy; 
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2) formaty danych (jednolite modele i formaty danych), protokoły komunikacyjne i szyfrujące w 
oprogramowaniu interfejsowym (udostępnienie interfejsów sieciowych); 

3) zapewnienie bezpieczeństwa informacji gwarantujących jej poufność, dostępność i 
integralność; 

4) automatyzację wymiany informacji;  

5) zapewnienie interoperacyjności systemu teleinformatycznego z innymi systemami -
zapewnienie wymiany informacji za pośrednictwem odpowiednich interfejsów; 

6) udostępnienie informacji dotyczącej poziomu dostępności oraz monitorowanie poziomu 
dostępności;  

7) zakres udostępnianych danych; 

8) zapewnienie dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób 
niepełnosprawnych WCAG 2.0 (Dostęp dla interesantów w kontekście interfejsów musi być 
zgodny z  wytycznymi określonymi w specyfikacji WCAG 2.0 poziomu AA zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności). 

5. W ramach procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych muszą być spełnione wymogi 
wynikające z zasad bezpieczeństwa w zakresie: 

1) dostępności: tylko uprawniony użytkownik może mieć dostęp do informacji w czasie 
określonym przez niego; 

2) poufności: informacje są udostępnianie uprawnionym użytkownikom, tylko w celu realizacji 
przez nich określonych procesów biznesowych; 

3) prywatności: ochrony prywatności podczas przepływu danych; 

4) integralności: przetwarzane dane i informacje muszą być kompletne, dokładne i utrzymane; 

5) uwierzytelniania w celu określenie tożsamości użytkownika korzystającego z systemu; 

6) uwierzytelnienia źródła informacji; 

7) niezaprzeczalności w zakresie danych i informacji. 

6. Oprogramowanie musi być zgodne z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami prawa, co 
najmniej z normą ISO 9241 oraz z zasadami interakcji człowiek - maszyna w oparciu o 10 heurystyk 
Nielsena. Zasady Nielsena  zobowiązują Wykonawcę do dostarczenia produktu realizującego: 

1) ciągłą, aktualną informację o tym, co się dzieje w systemie – pokazanie statusu systemu; 

2) komunikację przy użyciu języka w zakresie min. terminów, koncepcji znanych użytkownikom 
systemu. Prezentowanie informacji musi odbywać się w logicznym porządku; 
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3) funkcjonalność w zakresie undo - anulować i redo – ponawiać dającą użytkownikom pełną 
kontrolę nad systemem; 

4) określone standardy i zachowujący spójność, przestrzegający przyjętych założeń i konwencji 
w zakresie terminów, działań, procesów; 

5) starannie zaprojektowanego w celu wyeliminowania sytuacji prowadzących do generowania 
błędów oraz pozwalający użytkownikom na zaakceptowanie wyboru przed zakończeniem 
procesu, akcji; 

6) czytelnej i przejrzystej oraz łatwo dostępnej instrukcji obsługi; 

7) dostosowanego dla użytkowników na każdym poziomie zarówno doświadczonych, jak 
i niedoświadczonych, automatyzujący często wykonywane procesy, akcje, zadania; 

8) zaprojektowanego estetycznie z dbałością o właściwe prezentowanie informacji; 

9) gwarantującego właściwą obsługę komunikatu o błędach, czyli precyzyjne określenie problemu 
wraz z jego rozwiązaniem wyrażonym w języku potocznym, a nie kodzie błędu; 

10) zapewniającego konieczną dokumentację systemową umożliwiającą łatwe odszukanie każdej 
potrzebnej informacji w zakresie zadań wykonywanych przez użytkowników wraz 
z precyzyjnymi krokami do wykonania. 

7. Oprogramowanie musi posiadać dokumentację techniczną i dokumentację użytkownika. 

3.2 SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia Wykonawca w terminie do 30 dni od daty podpisania 
Umowy przedstawi Zamawiającemu Szczegółowy plan realizacji zamówienia (SPRZ). 

SPRZ nie może zawierać zapisów sprzecznych z postanowieniami niniejszego Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. 

SPRZ uzgadniany jest z Zamawiającym i podlega zatwierdzeniu w terminie do 7 dni od jego przedłożenia 
przez Wykonawcę, z tym, że Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do SPRZ. Wykonawca wprowadza 
zmiany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

W przypadku nieuzgodnienia SPRZ, w terminie 30 dni od jego przedłożenia przez Wykonawcę, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Szczegółowy plan realizacji zamówienia musi zawierać co najmniej: 

1. Opis sposobu realizacji wymagań niefunkcjonalnych i funkcjonalnych zawartych w niniejszym OPZ, 
w tym: 



 
Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne 

narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” 
 

Warunki techniczne dla realizacji zadania: dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z 
udostępnianiem danych zawartych w bazie danych EZN. 

str. 22 

1) opis prac modernizacyjnych dotyczących SIP GEO-INFO, które przeprowadzone zostaną 
w celu dostosowania tego systemu do wymogów zawartych w niniejszym OPZ; 

2) opis nowych modułów SIP GEO-INFO, które wdrożone zostaną w celu świadczenia e-usług. 

2. Ustalenie ogólnej architektury systemu oraz wymagań dla poszczególnych jego składowych. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zamówienia w tym zakres prac oraz dostaw, które 
zrealizowane zostaną w ramach poszczególnych etapów, o których mowa w rozdziale 5 niniejszego 
OPZ. 

4. Opis sposobu wdrożenia oprogramowania, w tym: 

1) opis dokumentacji systemu, która zostanie przygotowana i przekazana Zamawiającemu; 

2) sposób instalacji i konfiguracji systemu w siedzibie Zamawiającego; 

3) scenariusze testów akceptacyjnych; 

4) zakres oraz ilość instruktaży stanowiskowych.  

3.3 WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Oprogramowanie musi poprawnie działać w infrastrukturze teleinformatycznej MODGiK, opisanej 
w rozdziale 2.3.  

2. Oprogramowanie musi zapewniać ochronę co najmniej przed atakami wymienionymi poniżej na 
poziomie nie niższym niż pozostałe oprogramowanie eksploatowane w infrastrukturze 
teleinformatycznej MODGiK. 

1) wstrzykiwanie poleceń systemowych, 
2) ataki semantyczne na adres URL, 
3) ataki związane z ładowaniem plików, 
4) ataki typu cross-site scripting, 
5) ataki typu CSRF, 
6) podrabianie zatwierdzania formularza, 
7) sfałszowanie żądania HTTP, 
8) ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 
9) wstrzykiwanie kodu SQL, 
10) ujawnienie danych przechowywanych w bazie, 
11) kradzież COOKIES, 
12) przechwytywanie sesji, 
13) wstrzykiwanie sesji, 
14) zafiksowanie sesji, 
15) trawersowanie katalogów. 
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3. Oprogramowanie musi spełniać wytyczne W3C względem dostępności 
(http://www.w3.org/TR/WCAG20/), co oznacza, że system musi spełniać wszystkie punkty kontrolne 
WCAG o priorytecie 1 co najmniej na poziomie zgodności AA.  

4. Oprogramowanie musi zapewniać: 

1) poufność – ochrona przed ujawnieniem nieuprawnionemu odbiorcy, 
2) integralność – ochrona przed nieuprawnioną modyfikacją lub zniekształceniem, 
3) dostępność – dostęp do zasobów informacyjnych, 
4) rozliczalność – określenie i weryfikowanie odpowiedzialności za wykorzystanie systemu 

informacyjnego, 
5) autentyczność – weryfikacja tożsamości podmiotów i prawdziwości zasobów, 
6) niezawodność – gwarancja oczekiwanego zachowania systemu i otrzymywanych wyników, 
7) rozliczalność sesji – sesje płatne mogą być uruchomione tylko raz w jednej przeglądarce 

w jednej karcie. 

5. Oprogramowanie musi zapewnić następujące czasy odpowiedzi: 

1) średni czas odpowiedzi przy transakcjach bez zapisu informacji do bazy danych nie może 
przekraczać 5 sek. a czas maksymalny 20 sek. 

2) średni czas odpowiedzi przy transakcjach z zapisem informacji do bazy danych nie może 
przekraczać 10 sek. a czas maksymalny 30 sek. 

3) przez czas odpowiedzi rozumie się czas upływający od momentu wykonania przez 
użytkownika na końcówce Oprogramowania akcji wyzwalającej działanie systemu (naciśnięcie 
odpowiedniego do sytuacji klawisza lub kontrolki w oknie aplikacji, itp.) do momentu uzyskania 
oczekiwanych wyników tej akcji na końcówce użytkownika, pomniejszony o czas transportu 
komunikatów w elementach infrastruktury nie będących przedmiotem dostaw od Wykonawcy. 

6. Oprogramowanie musi posiadać w części konfiguracyjnej (modyfikowanej przez administratora 
aplikacji) informacje niezbędne do integracji z innymi systemami (adresy IP, itp.). 

7. Moduły do świadczenia e-usług musza być wykonane w technologii tak zwanego „cienkiego klienta”. 
Moduły te muszą działać jako aplikacje www (w przeglądarce internetowej). Muszą poprawnie 
współpracować z co najmniej następującymi przeglądarkami: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox, Google Chrome i Opera. Oprogramowanie nie będzie wymagało instalacji dodatkowego 
oprogramowania w postaci tzw. „wtyczek i apletów”. Wymienione strony www muszą być poprawnie 
wyświetlane niezależnie od ustawionych rozdzielczości i wielkości okna w przeglądarce również na 
urządzeniach mobilnych wyposażonych w systemy operacyjne: iOS, Android, Windows Phone. 

3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA 

1. Wszelkie działania związane z wdrożeniem Oprogramowania, jego instalacją i uruchomieniem muszą 
być uzgodnione z Zamawiającym przed ich rozpoczęciem. 
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2. Wdrożenie Oprogramowania nie może powodować przerw w działaniu dotychczas eksploatowanego 
w Referacie oprogramowania GEO-INFO z uwzględnieniem zapisów rozdziału 1.5. 

3. Wykonawca zainstaluje Oprogramowanie w środowisku teleinformatycznym RGKiK. 

4. W ramach wdrożenia Wykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe dla administratorów 
i użytkowników Oprogramowania. Instruktaże dla użytkowników muszą obejmować wszystkie 
funkcjonalności Oprogramowania i muszą być poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu 
podręcznika użytkownika i podręcznika administratora Oprogramowania. 

5. Minimalny zakres instruktaży dla administratorów jest następujący: 

1) konfiguracja i zarządzanie Oprogramowaniem; 
2) praca z interfejsem użytkownika i dostępną funkcjonalnością Oprogramowania; 
3) zasady archiwizacji danych; 
4) zasady odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa; 
5) procedury zgłaszania usterek i awarii oraz wad Oprogramowania; 
6) zasady zarządzania uprawnieniami użytkowników Oprogramowania. 

6. Wykonawca dostarczy dokumentację, przewodnik i samouczek dla użytkowników zewnętrznych 
korzystających z e-usług (opisanych w rozdziale 1.3 - przedmiot zamówienia), umieszczony 
bezpośrednio na stronie i poddawany aktualizacjom wraz z modyfikacjami usługi, zawierający 
przykładowe wzory zamawianych dokumentów..  

7. Wykonawca będzie bez dodatkowego wynagrodzenia udzielał Zamawiającemu wsparcia w zakresie 
użytkowania Oprogramowania w okresie jednego roku od daty odbioru Oprogramowania. 

4 WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH E-USŁUG. 

1. Dostęp do e-usług, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, realizowany będzie poprzez 
portal internetowy PZGiK grupujący te usługi, zgodnie z przepisami §  19 rozporządzenia MAiC w 
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do 
zadań Wykonawcy należy opracowanie, dostarczenie i wdrożenie tego portalu. Okno aplikacji 
zawierać musi podstawowe informacje o projekcie „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim” 
wynikające z obowiązków informacyjno – promocyjnych nałożonych na Zamawiającego w związku 
z realizacją tego projektu;  

2. Nowe moduły oprogramowania do e-usług, dostarczone w ramach realizacji zadania, stanowiły 
będą elementy systemu PZGiK, o którym mowa w §  7 rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji 
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku 
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z powyższym wymagana jest pełna integracja tych modułów z innymi modułami SIP GEO-INFO, 
wykorzystywanymi przez Zamawiającego. W szczególności integracja wykonana zostanie w celu: 

� wsparcia procesów udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną, w tym 
ujawniania danych w bazie danych systemu PZGiK, dotyczących rejestru wniosków 
o udostępnienie materiałów zasobu (dane o klientach, kosztorysach, Dokumentach 
Obliczenia Opłaty, licencjach itd.); 

� wsparcia i monitorowania procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych 
i kartograficznych przekazywanych drogą elektroniczną, w tym ujawniania danych w bazie 
danych systemu PZGiK, dotyczących rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych 
i kartograficznych; 

� wsparcia i monitorowania procesów przyjmowania, w tym kontroli materiałów i zbiorów 
danych do zasobu oraz ewidencjonowania materiałów zasobu. 

Ponadto, materiały zasobu udostępniane w ramach e-usług, tworzone będą w oparciu o dane 
zawarte w bazach danych prowadzonych z wykorzystaniem systemu GEO-INFO. 

3. W celu zapewnienia wymogu zawartego w §  7 ust. 3 rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji 
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w ramach prac 
modernizacyjnych związanych z system SIP GEO-INFO, Wykonawca zapewni integrację tego 
systemu z systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016). Wymóg dotyczy 
zarówno istniejących modułów SIP GEO-INFO, jak i nowych modułów, które dostarczone zostaną 
przez Wykonawcę w ramach wdrożenia. Zakres integracji uzgodniony zostanie z Zamawiającym na 
etapie opracowania przez Wykonawcę SPRZ; 

4. Interfejs użytkownika – klienta poszczególnych e-usług, musi zapewniać możliwość wprowadzania 
danych do wniosku składanego w formie elektronicznej, w zakresie zgodnym z wzorami formularzy 
zawartymi w rozporządzeniu MAiC w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, 
a także rozporządzenia MAiC w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych 
i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

5. Profile użytkowników poszczególnych E-usług regulowały będą zakres dostępu do danych – 
użytkownik będzie miał możliwość przeglądania i zamawiania danych przypisanych wyłącznie do 
swojego profilu; 
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6. Materiały zasobu oraz inne dokumenty udostępniane w ramach e-usług, muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami w zakresie ich formatu oraz treści. W szczególności z przepisami 
wykonawczymi do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, wymienionymi w rozdziale 1.4.2 
niniejszego OPZ oraz rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych; 

7. Moduły oprogramowania do świadczenia e-usług, dostarczane w ramach wdrożenia, muszą 
spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu MSWiA w sprawie szczegółowych warunków 
organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do 
identyfikacji użytkowników. Proces uwierzytelniania użytkownika musi być oparty na 
mechanizmach zaimplementowanych w systemie w postaci logowania użytkowników 
zidentyfikowanych, zweryfikowanych i uwierzytelnionych. Zamawiający wymaga, aby zapewnione 
zostały minimum 3  metody uwierzytelniania użytkowników: za pomocą   profilu  zaufanego  
ePUAP, certyfikatu PZGiK oraz  podpisu kwalifikowanego; 

8. Funkcjonalność wynikająca z wdrażanych e-usług musi być dostępna przez 24 godziny na dobę 
i 7 dni w tygodniu dla nieograniczonej liczby Użytkowników; 

9. Moduły aplikacji do e-usług muszą działać na zasadzie Wizarda, prowadząc użytkownika ‘za rękę’ 
przez cały proces załatwiania sprawy; 

10. Wdrażany system umożliwiać musi: 

•  komunikację z odbiorcami e-usług za pośrednictwem smsów oraz poczty e-mail, w tym 
wysyłania powiadomień o etapach obsługi zamówienia, dla procesów rozłożonych w 
czasie oraz kluczowych skutkujących zobowiązaniem finansowym ; 

• monitorowanie liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego. 

4.2 E-USŁUGA UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I 

KARTOGRAFICZNEGO W TRYBIE USTAWY PGIK (A2A, A2B I A2C); 
E-usługa udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego musi być 
realizowana zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra 
Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. E-usługa 
realizowane będzie w oparciu o dane zgromadzone w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego: EGiB, RCiWN, GESUT, BDSOG, BDOT500, mapa zasadnicza oraz inne materiały 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W szczególności usługa obejmować musi 
udostępnianie: 

• zbioru danych EGiB; 
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• wypisów/wypisów i wyrysów/wyrysów z EGiB; 

• rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych 
EGiB; 

• mapy ewidencji gruntów i budynków; 

• rejestru cen i wartości nieruchomości; 

• zbiorów danych GESUT; 

• zbiorów danych BDSOG; 

• zbiorów danych bazy danych BDOT500; 

• mapy zasadniczej; 

• innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności 
elektroniczne wersje dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych. 

Wymagana jest funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, dedykowana zarejestrowanym 
i niezarejestrowanym Klientom MODGiK, która zapewni:  

� zarejestrowanie i zalogowanie wnioskodawcy; 

� uzupełnienie niezbędnych danych we wniosku;  

� wskazanie zadanego obszaru Wniosku na mapie z podświetlonymi obszarami określającymi 
istniejące pokrycie mapą; 

� w pełni automatyczną realizację Wniosku w module do zarządzania Ośrodkiem (system PZGiK - 
(nadanie numeru Zamówienia, dekretacja, kosztorysowanie, wygenerowanie Dokumentu 
Obliczenia Opłaty oraz zmiana statusu Zamówienia na: Zakończony); cały proces Zamówienia 
musi przebiegać bez udziału pracownika MODGiK z wyjątkiem procedury uwierzytelnia materiałów 
zasobu udostępnianych w postaci dokumentów elektronicznych;  

� rejestrację w module do zarządzania Ośrodkiem tzw. Klienta Tymczasowego; 

� realizację opłat przez system płatności internetowych; 

� w pełni automatyczne wygenerowanie materiałów, które stanowiły będą przedmiot udostępnienia 
Klientowi, po opłaceniu wymaganej należności. Materiały wygenerowane zostaną na podstawie 
danych zawartych w bazach danych PZGiK. Podgląd zamówionych materiałów wyświetlany będzie 
w podsumowaniu zamówienia w formie „koszyka”. 

� zakupu kilku różnych rodzajów materiałów zasobu w ramach jednego Zamówienia.  
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4.3 E-USŁUGA UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO 

I KARTOGRAFICZNEGO W TRYBIE USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW 

REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE (A2A I A2B); 
E-usługa udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie 
realizowana zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu 
Obliczenia Opłaty.  

Kluczowe zapisy zawarte w art. 15 są następujące: 
Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu 
podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek 
powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych 
zgromadzonych w prowadzonym rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dane, o których 
mowa powyżej powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być 
wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych. 
Zasady udostępnia danych w trybie art. 15 reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 
2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 
(Dz. U. 2005 nr 205 poz. 1692). 

E - usługa realizowane będzie w oparciu o dane zgromadzone w bazach danych państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego: EGiB, RCiWN, GESUT, BDSOG, BDOT500, mapa zasadnicza. 
W szczególności usługa obejmować będzie udostępnianie: 
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� zbioru danych EGiB; 

� rejestru cen i wartości nieruchomości; 

� zbiorów danych GESUT; 

� zbiorów danych BDSOG; 

� zbiorów danych bazy danych BDOT500. 

Wymagana jest funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, dedykowana zarejestrowanym 
i niezarejestrowanym Klientom MODGiK, która zapewni:  

� zarejestrowanie i zalogowanie wnioskodawcy; 

� uzupełnienie niezbędnych danych we wniosku;  

� wskazanie zadanego obszaru Wniosku na mapie z podświetlonymi obszarami 
określającymi istniejące pokrycie mapą; 

� w pełni automatyczną realizację Wniosku w module do zarządzania Ośrodkiem (system 
PZGiK - (nadanie numeru Zamówienia, dekretacja, wygenerowanie licencji oraz zmiana 
statusu Zamówienia na: Zakończony); cały proces Zamówienia musi przebiegać bez 
udziału pracownika MODGiK z wyjątkiem procedury uwierzytelnia danych udostępnianych 
w postaci elektronicznej;  

� rejestrację w module do zarządzania Ośrodkiem tzw. Klienta Tymczasowego; 

� w pełni automatyczne wygenerowanie danych, które stanowiły będą przedmiot 
udostępnienia Klientowi. Dane wygenerowane zostaną na podstawie baz danych PZGiK; 

� zamówienie danych z kilku różnych rejestrów. 
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4.4 E-USŁUGA OBSŁUGI JEDNOSTEK WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO (A2B); 
E-usługa obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych realizowana będzie zgodnie z Ustawą prawo 
geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeniem MAiC z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy 
dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac 
oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz 
rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego. 

Usługa jest obecnie świadczona w oparciu o moduł GEO-INFO i.KERG, natomiast w projekcie zakłada się 
podniesienie poziomu jej dojrzałości (dostarczenie wyższej wersji, rozbudowanej o nowe moduły). E - 
usługa realizowane jest w oparciu o dane zgromadzone w bazach danych państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego: EGiB, RCiWN, GESUT, BDSOG, BDOT500, mapa zasadnicza oraz inne 
materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do zadań Wykonawcy należy: 

• dostarczenie modułu do wymiany danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac 
geodezyjnych i kartograficznych za pomocą usług sieciowych, w szczególności przekazywania 
plików danych wygenerowanych przez Wykonawców z roboczych baz danych; 

• dostarczenie modułu do przekazywania przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokumentów 
powstałych w wyniku realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych w formie elektronicznej.  

Moduł do wymiany danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych 
i kartograficznych musi współpracować z systemem SIP GEO-INFO. Moduł posiadać musi własny edytor 
graficzny, działający jednocześnie off-line i on-line zgodnie z logiką obiektową (definiowanie obiektów 
w bazie danych bez konieczności tworzenia i przechowywania grafiki wektorowej), dedykowany jednostkom 
wykonawstwa geodezyjnego, pozwalający na wykonywanie następujących działań: 
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1) umożliwiać wydanie danych wykonawcy w celu wykonania opracowania w ramach zgłoszonej 
pracy geodezyjnej bez konieczności blokowania obszaru i obiektów bazy danych w MODGiK 
na czas trwania opracowania, 

2) wbudowany mechanizm umożliwiający importowanie metadanych obiektów wg specyfiki 
w MODGiK, dla którego wykonywane jest opracowanie (zmiany w odniesieniu do standardu), 

3) tekstowy import danych numerycznych z zasobu MODGiK, 

4) import i eksport plików w formacie DXF, 

5) modyfikację/edycję rekordów obiektów otrzymanych z MODGiK; moduł ma zapewniać 
modyfikację minimum 1000 obiektów w ramach jednego opracowania, 

6) definiowanie nowych obiektów, posiadających zakres atrybutów opisowych i geometrycznych 
w pełni zgodny z zestawem wymaganym przez MODGiK, 

7) kontrola poprawności topologicznej i spójności danych wg kryteriów wymaganych przez 
MODGiK, 

8) modyfikację i zapis redakcji kartograficznej w skalach od 1:250 do 1:5 000, 

9) zapis umożliwiający generowanie w bazie MODGiK historii obiektów zmodyfikowanych 
u Wykonawcy, 

10) obliczeń dla wielu zagadnień geodezyjnych wraz ze ścisłym wyrównaniem sieci poziomej 
o dowolnej ilości punktów oraz transformacją pojedynczych obiektów lub całej bazy danych 
metodami na dowolną liczbę punktów łącznych (Helmerta, Afiniczna) i wg wbudowanych 
współczynników dla układów państwowych 1965, 2000, 1992 oraz opcją uwzględniania 
odchyłek Hausbrandta, 

11) automatyczne rejestrowanie/zapisywanie raportów z obliczeń współrzędnych wykonywanych w 
systemie, np.: domiary prostokątne, dowolne wcięcia, metoda biegunowa, 

12) przetwarzanie danych i generowanie konfigurowanych raportów tekstowych, 

13) pełną obsługę wielobarwnych plików rastrowych (kalibracja, edycja, zapis), 

14) sporządzanie wydruków . 

Moduł do przekazywania przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokumentów powstałych w wyniku 
realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych w formie elektronicznej musi współpracować z systemem 
SIP GEO-INFO. Funkcjonalność modułu obejmować będzie wyłącznie prace geodezyjne, w ramach 
których Wykonawca sporządzał będzie operat techniczny, w którego skład wchodzą wyłącznie dokumenty 
elektroniczne (§  71 ust. 9 rozporządzenia w sprawie standardów). Moduł musi pozwalać na wykonywanie 
następujących działań: 
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1) przekazywanie do MODGiK zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych 
i kartograficznych, zgodnie z przepisami art. 12a ust. 1 ustawy prawo geodezyjne 
i kartograficzne, 

2) przekazywanie zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą 
do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 
1b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, 

3) przekazywanie dokumentów elektronicznych wchodzących w skład operatu technicznego 
z uwzględnieniem procedur weryfikacji dokumentacji, o których mowa w art. 12b ustawy prawo 
geodezyjne i kartograficzne.  

 

Diagram stanu docelowego. 

 

4.5 E-USŁUGA KOORDYNACJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU (A2A, 

A2B I A2C); 
E-usługa koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowana będzie zgodnie 
z Ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne. W ramach e-usługi: 

• rozpatrywane będą  wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
zgodnie z: art. 28b ust. 3, 4 i 7, 28ba ust.3, art. 40b ust. 1 pkt 6, art. 40d i art. 40e; 

• przeprowadzane będą narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
zgodnie z: art. 28b, art. 28ba, art. 28bb. 

Moduł musi korzystać bezpośrednio z danych zawartych w bazie danych GESUT, która prowadzony jest 
przez Zamawiającego. 
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Wymagana jest funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, dedykowana zarejestrowanym 
i niezarejestrowanym Klientom MODGiK, która zapewni: 

1. Wymogi dotyczące składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu: 

a. zarejestrowanie i zalogowanie wnioskodawcy; 

b. uzupełnienie niezbędnych danych we wniosku oraz załączenie wymaganych dokumentów  

– pliki w formacie co najmniej: DWG, DXF, TIFF, CIT, JPG, PDF, DOC, TXT, RTF;  

c. w pełni automatyczną realizację Wniosku w module do zarządzania Ośrodkiem (system 
PZGiK - nadanie numeru sprawy w module ZUD, numeru Zamówienia, dekretacja, 
kosztorysowanie, wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz zmiana statusu 
Zamówienia na: Zakończony); cały proces obsługi wniosku musi przebiegać bez udziału 
pracownika MODGiK;  

d. rejestrację w module do zarządzania Ośrodkiem tzw. Klienta Tymczasowego; 

e. realizację opłat przez system płatności internetowych; 

f. zarządzanie własnym kontem w portalu, w tym zmianę hasła (w przypadku uwierzytelniania 
za pomocą hasła); 

g. możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej, o 
której mowa w art. 28ba ust. 3. 

2. Wymogi dotyczące przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

a. ustalenie terminu narady koordynacyjnej przez upoważnionego pracownika MODGiK; 

b. możliwość rozpatrywania wniosków składanych w formie elektronicznej oraz tradycyjnie, 
w formie papierowej; 

c. wysłanie za pomocą poczty e-mail zawiadomień o naradzie koordynacyjnej lub 
o dodatkowej naradzie koordynacyjnej, uczestnikom tej narady, wraz z informacją 
o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym złożonym przez wnioskodawcę 
wraz z potwierdzeniem transmisji danych; w przypadku dodatkowej narady koordynacyjnej 
wysyłanie dokumentu określającego treść zastrzeżeń, o których mowa w art. 28 ba ust. 3 
ustawy. 

d. zarejestrowanie i zalogowanie uczestników narady koordynacyjnej; 
e. potwierdzenie uczestniczenia w naradzie koordynacyjnej przez zalogowanych 

użytkowników i zapoznania się z treścią rozpatrywanych wniosków; 
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f. zapoznanie się z planem sytuacyjnym złożonym przez wnioskodawcę, poprzez 
wyświetlenie jego treści; 

g. zamieszczenie stanowiska uczestnika narady koordynacyjnej w zakresie rozpatrywanego 
wniosku w tym możliwość uzgadniania zmian w usytuowaniu projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym 
oraz możliwość zgłaszania zastrzeżeń do zmian uzgodnionych zgodnie z art. 28ba ust. 2 
ustawy; 

h. uzyskanie zbiorczych informacji dotyczących rozpatrywanego wniosku, niezbędnych do 
sporządzenia protokołu z narady koordynacyjnej oraz automatyczne przygotowanie odpisu 
protokołu. 

Diagram stanu docelowego. 

 

4.6 E-USŁUGA OBSŁUGI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH (A2B); 
E-usługa obsługi rzeczoznawców majątkowych realizowana będzie zgodnie z Ustawą prawo geodezyjne 
i kartograficzne: 

• udostępnianie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego 
rzeczoznawcom majątkowym zgodnie z: art. 24 ust. 3 pkt 3, art. 40b ust. 1 pkt 5, art. 40d i art. 40e; 

• udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości 
zgodnie z art. 40a, 40c, 40d i 40e. 

Moduł musi korzystać bezpośrednio z danych zawartych w bazie danych EGIB oraz bazie danych RCiWN, 
które prowadzone są przez Zamawiającego. 
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Wymagana jest funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, dedykowana zarejestrowanym 
i niezarejestrowanym Klientom MODGiK, która zapewni: 

3. Wymogi ogólne: 

a. zarejestrowanie i zalogowanie wnioskodawcy; 

b. uzupełnienie niezbędnych danych we wniosku;  

c. w pełni automatyczną realizację Wniosku w module do zarządzania Ośrodkiem (system 
PZGiK - (nadanie numeru Zamówienia, dekretacja, kosztorysowanie, wygenerowanie 
Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz zmiana statusu Zamówienia na: Zakończony); cały 
proces Zamówienia musi przebiegać bez udziału pracownika MODGiK z wyjątkiem 
procedury uwierzytelnia materiałów zasobu udostępnianych w postaci dokumentów 
elektronicznych;  

d. rejestrację w module do zarządzania Ośrodkiem tzw. Klienta Tymczasowego; 

e. realizację opłat przez system płatności internetowych; 

f. w pełni automatyczne wygenerowanie materiałów, które stanowiły będą przedmiot 
udostępnienia rzeczoznawcom, po opłaceniu wymaganej należności; 

g. zarządzanie własnym kontem w portalu, w tym zmianę hasła (w przypadku uwierzytelniania 
za pomocą hasła). 

4. Wymogi dotyczące udostępniania kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych 
operatu ewidencyjnego: 

a. czasowy, 4 godzinny dostęp do skanów dokumentów; 

b. wyświetlanie użytkownikowi czasu jaki pozostał do korzystania z udostępnionych danych; 

c. możliwość wykupienia dodatkowego czasu dostępu; 

d. filtrowanie dokumentów, według ich atrybutów; 

e. uzyskanie podglądu dokumentów. 

5. Wymogi dotyczące udostępniania rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen 
i wartości nieruchomości: 

a. wybór obiektów RCiWN według ich rodzajów; 

b. wybór obiektów RCiWN według ich atrybutów; 

c. wybór obiektów RCiWN według zdefiniowanego (co najmniej wielokątem) obszaru na 
mapie o treści mapy ewidencyjnej; 

d. wyświetlenie liczby znalezionych pozycji według zadanych filtrów wraz z kwotą opłaty za 
udostępnienie danych; 
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e. pobranie zamówionych danych po uiszczeniu należnej opłaty, co najmniej w formatach 
GML, SWDE, XLS, PDF., TXT, DOC. 

 

Diagram stanu docelowego. 

 

4.7 E-USŁUGA UDZIELANIA INFORMACJI Z EGIB DLA KOMORNIKÓW (A2A); 
E-usługa udzielania informacji z EGiB dla komorników realizowana będzie zgodnie z Ustawą prawo 
geodezyjne i kartograficzne, tj. udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym zgodnie z: art. 
24 ust. 3 pkt 3, art. 40a, art. 40b ust. 1 pkt 2, art. 40d i art. 40e; 

Moduł musi korzystać bezpośrednio z danych zawartych w bazie danych EGIB prowadzonej przez 
Zamawiającego. 

Wymagana jest funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, dedykowana zarejestrowanym 
i niezarejestrowanym Klientom MODGiK, która zapewni: 

1. Wymogi ogólne: 

a. zarejestrowanie i zalogowanie wnioskodawcy; 

b. uzupełnienie niezbędnych danych we wniosku. Wniosek umożliwiać musi wprowadzenie  
sygnatury sprawy komorniczej oraz informacji o charakterze prowadzonej sprawy, która 
wykorzystana będzie do określenia, czy sprawa jest zwolniona z opłat na podst. Art. 2 
ust. 7 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Pole to będzie ograniczone listą 
z następującymi wartościami: 
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• sprawa o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych, 

• sprawa o egzekucję lub o zabezpieczenie rent mających charakter alimentów, 

• sprawa o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek 
Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych 
z wykonywaniem działalności gospodarczej, 

• pozostałe sprawy;  

a. w pełni automatyczną realizację Wniosku w module do zarządzania Ośrodkiem (system 
PZGiK - nadanie numeru Zamówienia, dekretacja, kosztorysowanie, wygenerowanie 
Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz zmiana statusu Zamówienia na: Zakończony); cały 
proces Zamówienia musi przebiegać bez udziału pracownika MODGiK z wyjątkiem 
procedury uwierzytelniania materiałów zasobu udostępnianych w postaci dokumentów 
elektronicznych;  

b. rejestrację w module do zarządzania Ośrodkiem tzw. Klienta Tymczasowego; 

c. realizację opłat przez system płatności internetowych; 

d. w pełni automatyczne wygenerowanie materiałów, które stanowiły będą przedmiot 
udostępnienia komornikom, nieodpłatnie lub po opłaceniu wymaganej należności; 

e. zarządzanie własnym kontem w portalu, w tym zmianę hasła (w przypadku uwierzytelniania 
za pomocą hasła). 

2. Wymogi szczegółowe dotyczące udostępniania informacji z operatu ewidencyjnego: 

a. wyszukiwanie podmiotów ewidencyjnych według dowolnych atrybutów, przewidzianych 
przez Rozporządzenie w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków; 

b. w przypadku zidentyfikowania podmiotu ewidencyjnego, wyświetlenia informacji, czy 
podmiot ten jest właścicielem lub władającym w stosunku do nieruchomości gruntowych, 
budynkowych lub lokalowych; 

c. złożenie wniosku o udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym; 

d. pobranie zamówionych danych; 

e. zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Opłatę za udzielenie 
informacji komornik uiszcza po jej udzieleniu, na wezwanie podmiotu udzielającego 
informacji; wezwanie do zapłaty będzie generowane przez system i wysyłane 
automatycznie na adres e-mail Użytkownika, po upłynięciu, określonego przez 
administratora, czasu od powstania zobowiązania (wygenerowanie DOO). Wezwanie do 
zapłaty będzie także możliwe do pobrania przez zalogowanego użytkownika. 
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Diagram stanu docelowego. 

 

5 PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA ETAPY, PLAN REALIZACJI. 

 

1. Zamówienia zrealizowane zostanie w dwóch etapach. 

2. Termin realizacji poszczególnych etapów: 

• etap I – do dnia 30.11.2017 r. 

• etap II – do dnia 30.09.2018 r. 

3. W ramach realizacji etapu I Wykonawca wykonana prace przewidziane w niniejszym OPZ w zakresie 
obejmującym co najmniej: 

• opracowanie Szczegółowego Planu Realizacji Zadania; 

• dostawę i wdrożenie modułu oprogramowania dla e-usług związanych z obsługą 
rzeczoznawców majątkowych; 

• dostawę i wdrożenie modułu oprogramowania dla e-usług związanych z udzielaniem informacji 
z EGiB dla komorników; 

• dostawę i wdrożenie modułu oprogramowania dla e-usług, przeznaczonego do wymiany 
danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych 



 
Projekt „E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne, jako skuteczne 

narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” 
 

Warunki techniczne dla realizacji zadania: dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług związanych z 
udostępnianiem danych zawartych w bazie danych EZN. 

str. 39 

za pomocą usług sieciowych, w szczególności przekazywania plików danych wygenerowanych 
przez Wykonawców z roboczych baz danych; 

Pozostałe prace stanowiące zakres rzeczowy opisany w niniejszym OPZ wykonane zostaną w ramach 
realizacji etapu II. 

4. Szczegółowy zakres prac oraz dostaw, realizowanych w ramach poszczególnych etapów, Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym na etapie opracowania Szczegółowego Planu Realizacji Zamówienia, 
o którym mowa w rozdziale 3.2 niniejszego OPZ. 


