
Zal^cznik nr 1 do SIWZ

WZOR UMOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

UmowaNr /2018/SM

zawarta w dniu w Bialymstoku pomi^dzy Stronami:

Miasto Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, NIP 9662117220, Straz Miejska
w Bialymstoku z siedzib^ 15-399 Bialystok, ul. Skladowa 11, ktor^ reprezentuje:

Krzysztof Kolenda - Komendant Stra^ Miejskiej w Bialymstoku

zwanq dalej „Zamawiaj^cym",

z siedzib^ ul
*wpisanq/ym do Krajowego Rejestru S^dowego w
*wpisanq/5mi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
REGON , NIP reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej „Wykonawc^'

W wyniku dokonanego przez Zamawiaj^cego wyboru oferty w post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego (Znak sprawy: SM.AL.RAT.2711-1/18), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579 z pozn. zm.), zwanej dalej „ustaw^ Pzp", zawarto umow^ nast^puj^cej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, dostawa, instalacja i wdrozenie systemu
informatycznego wspomagaj^cego zarz^dzanie Straz^ Miejsk^ w Bialymstoku, zwanego
w dalszej cz^sci umowy „Systemem", oraz swiadczenie uslug gwarancyjnych i wsparcia
technicznego przez okres miesi^cy.

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy wykona:

1) opracowanie projektu Systemu, tak aby rozwi^anie spelnialo minimalne
funkcjonalnosci okreslone w Zal^czniku nr 1 do SIWZ,

2) instalacj?, konfiguracj? i uruchomienie oprogramowania Systemu oraz integracj^
i optymalizacj^ wszystkich elementow Systemu,

3) dostaw^ i konfiguracj^ sprz^tu komputerowego, wg minimalnych parametrow
okreslonych w Zal^czniku nr I do SIWZ,



4) dostaw^ 12 sztuk radiostacji i ich integracj? w Systemic, wg minimalnych parametrow
okreslonych w Zal^czniku nr 1 do SIWZ,

5) dostaw^ 20 sztuk urz^dzen mobilnych wraz z dedykowanym oprogramowaniem i ich
integracj^ w Systemic, wg minimalnych parametrow okreslonych w Zal^czniku nr 1
do SIWZ,

6) migracj? danych z aktualnie uzywanego systemu w jednostce Stra^ Miejskiej
w Bialymstoku do nowego Systemu w zakresie okreslonym przez Zamawiaj^cego,

7) przeprowadzenie niezb^dnych testow weryfikuj^cych prawidlowosc dzialania
Systemu,

8) dostarczenie dokumentacji technicznej calego Systemu, instrukcji obslugi Systemu
(administratora i uzytkownika kohcowego) w j^zyku polskim oraz dokumentacji
powdrozeniowej,

9) przeprowadzenie szkoleh w zakresie administrowania i obslugi oprogramowania
Systemu dla 2 administratorow oraz 10 uzytkownikow wskazanych przez
Zamawiaj^cego i w terminach uzgodnionych z Zamawiaj^cym.

10)opracowanie koncepcji i wykonanie portalu intemetowego
www.strazmieiska.bialvstok.pl wraz z systemem zarz^dzania tresci^.

11) przeprowadzenie szkolenia z obslugi systemu zarz^dzania tresci^ portalu intemetowego
www.strazmieiska.bialvstok.pl wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla 4
wybranych pracownikow wskazanych przez Zamawiaj^cego i w terminach
uzgodnionych z Zamawiaj^cym,

12)swiadczenie wsparcia technicznego Systemu w okresie wdrozenia i trwania gwarancji
za pomoc^ profesjonalnych narz^dzi oraz zasobow ludzkich, w szczegolnosci:
usuwania bl^dow oprogramowania, usuwania awarii, doradztwa, konsultacji,
aktualizowanie oprogramowania do najnowszych wersji.

13)udzielenie -miesi^cznej gwarancji na dostarczone urz^dzenia i sprz^t
komputerowy od daty odbiom kohcowego,

14)udzielenie bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie Systemu.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal^cznik nr 1 do umowy.

§2
Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca jest zobowi^any dostarczyc i wdrozyc System b^d^cy przedmiotem
niniejszej umowy nie pozniej niz 150 dni od daty podpisania umowy.

2. Udzielenie licencji na oprogramowanie Systemu powinno nast^pic w dniu podpisania
bezusterkowego protokolu odbiom kohcowego.

3. Wykonawca zobowi^any jest swiadczyc uslugi gwarancyjne i wsparcia technicznego
przez okres miesi^cy od dnia podpisania protokolu odbiom kohcowego.

§3
Obowi^zki Wykonawcy

1. W celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowi^uje si^ do
dolozenia nale^ej starannosci, zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej
oraz obowi^uj^cymi przepisami prawnymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si^ ze wszystkimi warunkami, ktore s^ niezb^dne do
wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy.



3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji przedmiotowej umowy jest wolne
od jakichkolwiek wad, w tym rowniez wad prawnych,

2) sprz^t komputerowy i urz^dzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy
jest wolny od jakichkolwiek wad, fabrycznie nowy i nie uzywany.

4. Wykonawca zobowi^uje si? prowadzic wdrozenie Systemu w sposob niezaklocaj^cy
pracy systemow uzytkowanych w Strazy Miejskiej w Bialymstoku. Jezeli prowadzenie
prac wdrozeniowych wymagac b?dzie przerwy w pracy tych systemow, to prace
wdrozeniowe b?dzie mozna wykonac w dni wolne od pracy, chyba ze strony postanowi^
inaczej. O potrzebie wykonania prac w takich warunkach Wykonawca skutecznie
zawiadomi Zamawiaj^cego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, chyba ze
Zamawiaj^cy wyrazi zgod? na skrocenie tego terminu.

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? do:

1) zarz^dzania i administracji technicznej oprogramowaniem, w tym zapewnienia
bezpieczehstwa Systemu i danych przetwarzanych w Systemic, do czasu podpisania
protokohi odbioru koncowego,

2) przygotowania i utrzymywania oraz udost?pniania srodowiska testowego
Zamawiaj^cemu przez caly okres wdrozenia do czasu podpisania protokolu odbioru
koncowego,

3) udzielania wyjasnieh Zamawiaj^cemu i zaprezentowania dzialania Systemu
adekwatnego do etapu realizacji umowy.

6. W celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowi^uje si? do
zapewnienia przestrzegania przepisow w zakresie Bezpieczehstwa i Higieny Pracy.

7. Wykonawca zobowi^any jest do powierzenia prac w ramach przedmiotu umowy
odpowiedniej licznie osob posiadaj^cych wlasciwe kwalifikacje do realizacji przedmiotu
umowy.

8. Wykonawca wyznacza:

1) tel. kontaktowy
2) tel. kontaktowy
3) tel. kontaktowy
4) tel. kontaktowy
jako osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacj? niniejszej umowy, upowaznione m.in.
do podpisania protokohi odbioru koncowego, a takze do kontaktow zwi^anych
z wykonywaniem umowy.

9. Wykonawca zamierza zlecic podwykonawcom, za dziatanie, ktorych bierze peln^
odpowiedzialnosc, nast?puj^cy zakres prac:

1) -
(nazwa podwykonawcy)

2) -
(nazwa podwykonawcy)

3) -
(nazwa podwykonawcy)



Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj^cego petn^ odpowiedzialnosc za przedmiot
Umowy, ktorego wykonanie powierzyl podwykonawcy/podwykonawcom oraz za
wszelkie dzialania i zaniechania podwykonawcy/podwykonawcow jak za swoje wlasne.

[w przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa w ramach Umowy:
niniejszy punkt otrzyma brzmienie: Wykonawca jest zobowi^zany do realizacji
przedmiotu umowy samodzielnie, bez udzialu podwykonawcy/podwykonawcow].

10. Wykonawca zobowi^any jest do biez^cej aktualizacji instrukcji obstugi Systemu
(administratora i uzytkownika kohcowego) oraz dokumentacji technicznej Systemu
o dokonane zmiany w trakcie trwania gwarancji.

§4
Obowi^zki Zamawiaj^cego

1. Zamawiaj^cy zobowi^uje si^ do scistej wspolpracy z Wykonawca w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, w szczegolnosci poprzez udost^pnienie Wykonawcy
wszelkich posiadanych informacji maj^cych znaczenie dla prawidlowej i kompletnej
realizacji Umowy, a takze zapewnienia zdalnego lub bezposredniego dost^pu do
infrastruktury informatycznej, na ktorej zainstalowano oprogramowanie - w zakresie
potrzebnym do wykonania obowi^zkow Wykonawcy wynikaj^cych z umowy, w
terminach wynikaj^cych z umowy lub ustalonych przez strony i zgodnie
z obowi^zuj^cymi procedurami.

2. Zamawiaj^cy wyznacza:

1 ) tel. kontaktowy
2 ) tel. kontaktowy
jako osoby odpowiedzialne za realizacji niniejszej umowy, upowaznione m.in. do
podpisania protokolu odbioru koncowego, a takze do biez^cego nadzoru i kontaktow
zwi^anych z wykonywaniem umowy.

§5
Odbior prac

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy i Zat^czniku nr 1 do
umowy, Wykonawca jest zobowi^zany do pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru
wykonanych prac.

2. Podstaw^ odbioru przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 jest podpisany przez
Zamawiaj^cego protokol odbioru koncowego.

3. Warunkiem podpisania przez Zamawiaj^cego protokohi odbioru koncowego,
o ktorym mowa w ust. 2, jest brak blidow krytycznych oraz niekrytycznych,
w rozumieniu okreslonym w ust. 4.

4. Za blad niekrvtvcznv w funkcjonowaniu Systemu uwaza sii brak lub bt^dne dzialanie
funkcji wymienionych w Zal^czniku nr 1 do umowy, ktore negatywnie wplywaj^ na
wydajnosc i funkcjonalnosc Systemu, lecz nie uniemozliwiaj^ przez Zamawiaj^cego
swiadczenia podstawowych uslug oprogramowania.
Za blad krvtvcznv w funkcjonowaniu Systemu uwaza si? brak lub bl^dne dzialanie
funkcji wymienionych w Zal^czniku nr 1 do Umowy, ktore uniemozliwiaj^
Zamawiaj^cemu swiadczenie podstawowych ushig oprogramowania.

5. W przypadku niespelnienia warunku okreslonego w ust. 3 Zamawiaj^cy powiadomi
Wykonawci pisemnie, z wykorzystaniem protokolu uwag i blidow, oprzyczynach
odmowy podpisania protokolu odbioru prac oraz wyznaczy termin usuni^cia blidow. W



takiej sytuacji Wykonawca przed uptywem wyznaczonego terminu b^dzie zobowi^zany
do usuni^cia wyspecyfikowanych bl^dow i ponownego pisemnego zgtoszenia gotowosci
do odbioru prac.

6. Jesli ponowne pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru prac nie zostanie dostarczone do
Zamawiaj^cego w terminie okreslonym w ust, 5, b^dz po otrzymaniu tego
powiadomienia warunek okreslony w ust. 3 nadal nie b^dzie speiniony, Zamawiaj^cy ma
prawo odst^pienia od Umowy na zasadach okreslonych w §10 ust. 2 lub do zastosowania
procedury, o ktorej mowa w ust. 5.

7. Protokol odbioru koncowego prac b^dzie podpisywany wdniu roboczym, wsiedzibie
Zamawiaj^cego, co najmniej przez Zamawiaj^cego.

8. Wzor protokolu odbioru koncowego prac stanowi Zal^cznik nr 3 do Umowy.
9. Wzor protokolu uwag i bt^dow stanowi Zal^cznik nr 4 do Umowy.

§6
Wynagrodzenie

1. L^czne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1
umowy, wynosi zl (slownie: ),
w tym wynagrodzenie netto: i podatek VAT %.

2. Podstaw^ wystawienia faktury VAT w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1
stanowic b^dzie protokol odbioru, o ktorym mowa w §5 ust. 2.

3. Naleznosc ztytulu realizacji umowy platne b^d^ przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty zlozenia
Zamawiaj^cemu prawidlowo sporz^dzonej faktury VAT.

4. Za dat^ zaplaty Strony przyjmuj^ dzien obci^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.
5. Zamawiaj^cy wyraza zgod^ na wystawienie faktur VAT bez jego podpisu.
6. Faktury nalezy wystawic na nast^puj^ce dane:

Nabywca: Miasto Bialystok
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok
NIP:9662117220

Odbiorca: Straz Miejska w Bialymstoku
ul. Skladowa 11, 15-399 Bialystok

7. W przypadku zwloki w oplaceniu faktury Zamawiaj^cy zaplaci odsetki ustawowe za
kazdy dzien opoznienia.

§7
Gwarancja

1. Gwarancja na System wynosi zgodnie zformularzem ofertowym Wykonawcy
od daty podpisania protokolu odbioru, o ktorym mowa w §5 ust. 2.

2. Czas trwania gwarancji na sprz^t komputerowy, radiostacje, urz^dzenia mobilne i inne
dostarczone urz^dzenia wynosi zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy
miesi^cy/miesi^ce od daty podpisania protokolu odbioru, o ktorym mowa w §5 ust. 2.

3. W okresie, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowi^uje si^ do swiadczenia
nast^puj^cych uslug serwisowych:
1) bezplatne usuwanie bl^dow oprogramowania Systemu w ustalonych terminach:

a) w przypadku wyst^pienia bl^dow krytycznych uniemozliwiaj^cych korzystanie
z oprogramowania Systemu, Wykonawca zobowi^any jest je usun^c w terminie
.... godzin od ich zgloszenia.



b) W przypadku wystqpienia bl^dow niekrytycznych, Wykonawca zobowi^any jest
je usun^c w terminie .... dni od ich zgloszenia.

2) naprawa urz^dzen w czasie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, licz^c od dnia zgtoszenia.
W przypadku napraw gwarancyjnych wymagaj^cych czasu dluzszego niz okreslony,
Wykonawca dostarczy sprz^t zast^pczy o parametrach nie stabszych jak uszkodzony.

3) analiza i uwzgl^dnianie zmian w powszechnie obowi^zuj^cych przepisach prawnych,
nios^cych koniecznosc modyfikacji Systemu i wykonanie niezb^dnych zwi^anych
z tym czynnosci maj^cych na celu dostosowanie oprogramowania do zmienionych
powszechnie obowi^zuj^cych przepisow prawnych w terminie nie dluzszym niz 30
dni licz^c od terminu otrzymania informacji niezb^dnych do realizacji zmian
programu, chyba, ze vacatio legis nie pozwala na dochowanie terminu,

4) bezplatne aktualizacje oprogramowania,
5) bezplatne ushigi, takie jak: modyfikacja, rozszerzenia lub zmiana funkcjonalnosci

i technologii oprogramowania, wykonane z wlasnej inicjatywy Wykonawcy:
6) dokonywanie zmian maj^cych na celu popraw^ ergonomii oprogramowania,
7) dostosowywanie oprogramowania do zmian technoiogicznych,
8) dostosowywanie oprogramowania do zmieniaj^cych si? trendow rynkowych,
9) dostarczanie nowych bezplatnych wersji oprogramowania, w tym zawieraj^cych

poprawki bl?d6w, z zapewnieniem funkcjonalnosci,
10) dostarczanie aktualnej dokumentacji uzytkowej,
11) analiza, diagnozowanie i zglaszanie Zamawiaj^cemu bt?d6w,
12) naprawa baz danych oprogramowania,
13)swiadczenie ushig zwi^anych z serwisem diagnostycznym baz danych,

oprogramowania systemowo-narz?dziowego i oprogramowania, realizowanym przez
specjalistow Wykonawcy.

4. W okresie gwarancji:
1) zgloszenia awarii sprz?tu oraz oprogramowania przyjmowane b^d^ przez

Wykonawc? w dni robocze w godzinach pod nr telefonu Wykonawcy:
na adres e-mail:

na numer faksu:

2) pomoc konsultacyjna i doradcza zwi^ana z funkcjonowaniem Systemu b?dzie
udzielana pracownikom Zleceniodawcy w dni robocze w godzinach pod
nr telefonu Wykonawcy: , na adres e-mail:

5. W zakresie nieuregulowanym umow^ do gwarancji stosuje si? odpowiednio przepisy
o gwarancji przy sprzedazy.

6. Szczegolowe warunki i zakres swiadczenia uslug wsparcia technicznego zostan^
okreslone w odr?bnej umowie.

§8
Szkolenia

1. Wykonawca zobowi^uje si? do przeprowadzenia szkoleh pracownikow Zamawiaj^cego
w zakresie administrowania Systemem i obslugi aplikacji Systemu oraz szkolenia z obslugi
systemu zarz^dzania tresci^ portalu intemetowego www.strazmieiska.bialvstok.pl

2. Wykonawca zobowi^any jest przeprowadzic szkolenia w taki sposob i w takim zakresie
aby pracownicy Zamawiaj^cego sprawnie administrowali/poslugiwali si? Systemem,
aplikacjami i portalem intemetowym, stosownie do posiadanych uprawnieh.

3. Szkolenia b?d4 miaty form? warsztatow dla uzytkownikow wskazanych przez
Zamawiaj^cego i b?d4 prowadzone w j?zyku polskim.



4. Szkolenia musz^ bye odpowiednio sprofilowane - grupy szkoleniowe musz^ bye
podzielone pod wzgl^dem zakresu szkolenia na:

a) administratorzy Systemu (administraeja Systemem) - 4 osoby
b) uzytkowniey Systemu (obsluga aplikaeji systemowyeh) - 16 osob
e) uzytkowniey portalu intemetowego (obsluga CMS - systemu zarz^dzania tresei^)
- 4 osoby

5. Szkolenia musz^ bye przeprowadzone w siedzibie Zamawiaj^eego, w dni roboeze w godz.
7:00-15:00.

6. Minimalny ezas szkolen dla poszezegdlnyeh profili grup szkoleniowyeh:
a) szkolenia z zakresu administraeji Systemem: 16 godzin,
b) szkolenia z zakresu obslugi aplikaeji systemowyeh: 8 godzin,
e) szkolenia z zakresu obslugi CMS - systemu zarz^dzania tresei^: 8 godzin.

7. Terminy szkolen zaproponuje Wykonawea, przy ezym musz^ miec one akeeptaej?
Zamawiaj^eego. Wykonawea potwierdzi gotowosc do przeprowadzenia szkolen eo
najmniej na 15 dni roboezyeh przed pianowanym terminem szkolen.

8. Sal^ szkoleniow^ zapewni Zamawiaj^ey, natomiast do zadah Wykonawey lezy
zapewnienie bezplatnyeh materialow szkoleniowyeh w liezbie odpowiedniej do liezby
uezestnikow szkolen.

9. Szkolenia obejmowac b^d^ zarowno ez^sc teoretyezn^, jak i praktyezn^
- w wykorzystaniem stanowisk komputerowyeh udost^pnionyeh przez ZamawiaJ^eego.

10. Szkolenia musz^ bye prowadzone w opareiu o konfiguraej^ Systemu zgodn^ eo do wersji
z oprogramowaniem dostarezonym w ramaeh umowy, ktorej zal^eznikiem jest niniejszy
dokument.

11. Wykonawea ma obowi^zek sporz^dzenia protokolu szkolenia na potrzeby
Zamawiaj^eego, b^d^eego podstaw^ uznania szkolenia za wykonane. Protokdl ma
obejmowac eo najmniej: zakres szkolenia, list^ obeenosei, zakres dat w jakieh szkolenie
zostalo przeprowadzone, podpis prowadz^eego.

12. Protokoly wykonania szkolen s^ warunkiem podpisania przez Zamawiaj^eego protokolu
odbioru koneowego, stanowi^eego podstaw^ wystawienia faktury VAT, o ktorej mowa
w §6 ust. 2 umowy, ktorej zal^eznikiem jest niniejszy dokument.

§9
Klauzula poufnosci

1. Strony zobowi^uj^ si? do zaehowania w tajemniey wobee os6b trzeeieh informaeji
poufnyeh oraz do niewykorzystywania informaeji poufnyeh do eel6w innyeh anizeli
sluz^ee realizaeji przedmiotu umowy.

2. Za informaeje poufne Zamawiaj^eego rozumie si? wszelkie informaeje i/lub materialy
dotyez^ee Zamawiaj^eego, ktore nie s^ znane lub nie powinny bye znane publieznie,
powzi?te/otrzymane przez Wykonawe?, w zwi^ku z wykonywaniem lub przy okazji
wykonywania umowy, a w szezegolnosei informaeje stanowi^ee tajemniee prawem
ehronione, w tym informaeje ehronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o oehronie danyeh osobowyeh oraz informaeje ehronione na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o oehronie informaeji niejawnyeh.

3. Obowiqzek oehrony informaeji poufnyeh spoezywa na Wykonawey niezaleznie od formy
ieh przekazania przez Zamawiaj^eego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub
zapisu na komputerowym nosniku informaeji).

4. Obowi^ek zaehowania poufhosei nie dotyezy informaeji poufnyeh:
1) ktdryeh ujawnienie jest wymagane przez powszeehnie obowi^uj^ee przepisy prawa.



2) ktore powszechnie znane lub zostaly podane do publicznej wiadomosci przez stron?
uprawnion^ lub za jej zezwoleniem.

5. Wykonawca nie b^dzie sporz^dzac kopii informacji poufnych Zamawiaj^cego,
z wyj^tkiem kopii niezb^dnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane
kopie b^d^ okreslone jako naiez^ce do Zamawiaj^cego.

6. Wykonawca nie b^dzie podejmowal czynnosci maj^cych na celu uzyskanie informacji
poufnych Zamawiaj^cego, innych anizeli udost^pnione przez Zamawiaj^cego, w celu
realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca moze ujawnic informacje poufne Zamawiaj^cego osobie trzeciej wyt^cznie
po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiaj^cego, wyrazonej na pismie.

8. Obowi^ek zachowania w tajemnicy informacji poufhych spoczywa na Wykonawcy takze
po wygasni^ciu umowy lub jej rozwiqzaniu przez strony.

9. Realizacja zobowi^zah wynikaj^cych z postanowieh niniejszego paragrafu wymaga od
Wykonawcy zachowania najwyzszej starannosci, uwzgl^dniaj^cej profesjonalny charakter
dziatania Wykonawcy. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za kazd^, bezposredni^
lub posredni^, szkod^ poniesion^ przez Zamawiaj^cego w zwi^ku z naruszeniem przez
Wykonawcy postanowieh niniejszego paragrafu.

§10
Powierzenie przetwarzania danych

1. Zamawiaj^cy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyt^cznie
w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

2. Przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 1 Wykonawca zobowi^uje si? do
przestrzegania: przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych {Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138.), przepisow rozporz^dzenia
Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadac urz^dzenia i systemy informatyczne stuz^ce do przetwarzania
danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) oraz innych przepisow reguluj^cych
ochron? danych osobowych - pod rygorem odpowiedzialnosci kamej i odszkodowawczej.

3. Powierzone do przetwarzania dane nie podlegaj^ udost?pnieniu osobom trzecim.
4. Wszelkie odst?pstwa od zasady okreslonej w ust. 3 wymagaj^ pisemnej zgody

Zamawiaj^cego.
5. Wykonawca oswiadcza, ze w momencie rozpocz?cia przetwarzania powierzonych

w ramach niniejszej umowy danych w postaci elektronicznej posiada opracowan^
i wdrozon^ polityk? bezpieczehstwa danych osobowych oraz instrukcj? zarz^dzania
systemem informatycznym sluz^cym do przetwarzania danych osobowych.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac wszelkie czynnosci na rzecz Zamawiaj^cego
z najwyzsz^ starannosci^ i zachowaniem srodkow bezpieczehstwa organizacyjnych,
technicznych i fizycznych zabezpieczeh odpowiednich do zagrozeh.

7. Za dobor i zastosowanie srodkow organizacyjnych i technicznych wykorzystywanych do
zabezpieczenia powierzonych danych odpowiada Wykonawca.

8. Zamawiaj^cy upowaznia do kontaktow w przedmiocie umowy w zakresie przetwarzania
danych osobowych:

- Administratora Bezpieczehstwa Informacji (tel ).
9. Wykonawca upowaznia do kontaktow w przedmiocie umowy w zakresie przetwarzania

danych osobowych:

-  (tel )
lub osob? zast?puj^c^ (tel ).



10. W dniu podpisania niniejszej umowy zostanie zawarta z Wykonawc^ odr^bna umowa
w zakresie powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.

§11
Prawa wyl^czne oraz udzielenie licencji

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1, dla dostarczanego oprogramowania
Systemu Wykonawca przekazuje lub udziela Zamawiaj^cemu licencji lub sublicencji na
warunkach okreslonych przez producenta, ktore to licencje lub sublicencje b^d^
wymienione i szczegolowo opisane w dokumentacji powykonawczej.

2. Na czas wdrozenia i testow Systemu Wykonawca przekazuje i udziela Zamawiaj^cemu na
oprogramowanie Systemu lub na poszczegolne, wyodr^bnione cz^sci oprogramowania
Systemu, stanowi^ce odr^bny przedmiot licencjonowania, niewyt^cznej, przenaszalnej
licencji lub sublicencji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 6 obowi^jqcej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pocz^wszy od dnia odbioru Systemu Wykonawca przekazuje i udziela Zamawiaj^cemu,
na oprogramowanie Systemu lub na poszczegolne, wyodr^bnione cz^sci oprogramowania
Systemu, stanowi^ce odr^bny przedmiot licencjonowania, niewyl^cznej, przenaszalnej
licencji lub sublicencji na korzystanie z oprogramowania Systemu, na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej na nieograniczonej liczbie stanowisk. Liczba stanowisk jest
ograniczona w przypadku sublicencji udzielanych stanowiskom dyspozytorskim.

4. Licencji, o ktorej mowa w ust. 3 udziela si^ na czas nieokreslony z 5 letnim terminem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec nast^pnego roku kalendarzowego.

5. Licencja, o ktorej mowa w ust. 3, obejmuje automatycznie kolejne aktualizacje,
modyfikacje i rozszerzenia Systemu wprowadzone przez Wykonawcy na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 6.

6. Licencja, o ktorej mowa w ust. 3, udzielona jest na polach eksploatacji obejmuj^cych:
1) prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Systemu

w calosci lub w cz^sci, w sposob okreslony dokumentacji, w celu wprowadzania do
pami^ci komputera, uruchamiania, stosowania lub przechowywania i wyswietlania
oprogramowania,

2) prawo do l^czenia z innym oprogramowaniem komputerowym,
3) Zamawiajicemu przystuguje prawo do sporz^dzania niezb^dnej liczby kopii

oprogramowania Systemu jako kopii zapasowej,
4) wielokrotne uzycie jednego obrazu nosnika w procesie instalacji Systemu i tworzenia

kopii zapasowych,
5) obserwowanie, uzywanie i testowanie funkcjonowania oprogramowania Systemu

w celu poznania jego idei zasad funkcjonowania, rowniez przez podmioty trzecie,
w celu osiigni^cia wspoidzialania (interoperacyjnosci) z niezaleznie wytworzonym
oprogramowaniem,

6) prawo wykorzystania oprogramowania Systemu w celach promuj^cych osi^gni^cia
Zamawiajicego, poprzez prowadzenie prezentacji, rowniez poza siedzibi
Zamawiajicego oraz z udzialem osob trzecich,

7) prawo do wykorzystania oprogramowania Systemu w celu przeprowadzenia szkoleh.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za wszelkie wady prawne

Systemu, a w szczegolnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikaj^ce
z naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Wykonawca gwarantuje, ze System b^d^cy przedmiotem Umowy nie jest obciizony
prawami osob trzecich.



9. Udzielenie Zamawiaj^cemu licencji, o ktorej mowa w ust. 3, nast^puje z chwil^
podpisania przez strony Protokotu Odbioru.

§12
Odst^pienie od umowy, rozwiqzanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiaj^cemu moze
odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Zamawiaj^cy ma prawo odst^pic od umowy w sytuacji opisanej w §5 ust. 6 umowy.
3. Ponadto Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do wypowiedzenia umowy w nast^puj^cych

okolicznosciach:

1) likwidacji, ogtoszenia upadtosci lub rozwi^ania firmy Wykonawcy,
2) nakazanego przez organ publiczny zaj^cia calego maj^tku Wykonawcy,
3) w razie istotnego naruszenia przez Wykonawcy postanowieh umowy. W tym wypadku

wypowiedzenie wymaga uprzedniego wezwania na pismie do usuni^cia uchybieh w
terminie nie dhizszym niz 15 dni roboczych.

4. Odst^pienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1-3, powinno nast^pic w formie pisemnej
i zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przez podpisaniem umowy wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej, tj zl brutto (slownie:

) w formie
2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 sluzyc b^dzie pokryciu ewentualnych roszczeh

z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcy.
3. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub zwolnione

w ci^gu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiaj^cego za
nalezycie wykonane w protokole odbioru kohcowego podpisanym przez obie strony
umowy. Pozostala cz^sc zabezpieczenia (30% wniesionego zabezpieczenia) zostanie
zwrocona w ci^gu 15 dni po uplywie okresu r^kojmi za wady.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy okreslonego w §1 wzgl^dem terminu okreslonego w §2 ust. 1.

2. Wykonawca zaplaci kar? umown^ za opoznienie w usuni^ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w ramach gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opoznienia, licz^c od dnia
wyznaczonego na usuni^cie wad.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokosci 10% l^cznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odst^pienia
od umowy przez Wykonawcy lub Zamawiaj^cego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca.



4. Zamawiaj^cy naliczon^ kar? umown^ potr^ci z platnosci faktury, o ktorej mowa w §6 ust,
2, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Obowi^ek zaptaty kar nie wyt^cza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, jezeli wysokosc poniesionej przez Zamawiaj^cego szkody przekroczy
wysokosc kary umownej, z wyt^czeniem utraconych korzysci,

6. Optacenie kary, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku
wywi^ania si? z przedmiotowej umowy.

§15
Zmiana postanowien umowy

1. Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wyst^pienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzgl?dnieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie:

a. w przypadku, gdy dochowanie pierwotne wskazanych terminow jest z przyczyn
niezalemych od Wykonawcy niemozliwe lub wi^zac si? moze z powazn^ szkody
po stronie Zamawiaj^cego lub Wykonawcy. Dotyczy to w szczegolnosci
zaistnienia zdarzen, ktorych nie udato si? przewidziec w chwili zawierania
umowy, dzialania osob trzecich niezalemych od stron tej umowy,

b. w przypadku zaistnienia sily wyzszej. Przez sil? wyzsz^ strony rozumiej^
zdarzenia zaistniale po podpisaniu niniejszej umowy, ktorym nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, takie jak dzialania przyrody,
akty terrorystyczne, dzialania zwi^ane z akcjami antyterrorystycznymi.

2) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b i c dopuszczalna b?dzie rowniez zmiana
podmiotowa w przypadku, gdy:
a. dotychczasowego Wykonawc? ma zast^pic nowy Wykonawca w wyniku

pol^czenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego firmy, o ile nowy Wykonawca spelnia
warunki udzialu w post?powaniu, nie zachodz^ wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie poci^ga to za sob^ innych istotnych zmian umowy,

b. dotychczasowego Wykonawc? zast^pic ma nowy Wykonawca w wyniku
przej?cia przez Zamawiaj^cego zobowi^zah Wykonawcy wzgl?dem jego
podwykonawcow.

2. Powyzsze warunki zmiany umowy nie uchybiaj^ pozostalym warunkom aneksowania
okreslonym w art. 144 ust. 1 Pzp.

3. W zakresie zmiany przedmiotu zamowienia i sposobu realizacji umowy dopuszcza si?
zmian? rozwi^ah technologicznych lub technicznych, jezeli istnieje mozliwosc
zastosowania nowszych i korzystniejszych niz istniej^ce w chwili podpisywania Umowy,
jezeli zmiany te nie maj^ wplywu na wysokosc wynagrodzenia.

4. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaj^ aneksu w formie pisemnej, podpisanego przez
obie strony, pod rygorem niewaznosci.

5. Dokonanie zmiany umowy w zakresach, o ktorych mowa powyzej, wymaga uprzedniego
zlozenia na pismie prosby Wykonawcy wykazuj^cej zasadnosc wprowadzenia zmian
i zgody Zamawiaj^cego na jej dokonanie lub przedlozenia propozycji zmiany przez
Zamawiaj^cego.



§16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiaj^cego, wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maj^ powszechnie obowiqzujqce
przepisy, a w szczegolnosci postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398).

3. Wszelkie powiadomienia i oswiadczenia kierowane do drugiej slrony musz^ bye pisemne.
W razie zmiany adresu przez ktor^kolwiek ze stron, pisma dor^czone na dotychczasowy
adres wywoluj^ skutek, jezeli druga strona nie zostala pisemnie powiadomiona o zmianie
adresu.

4. Spory mog^ce wynikn^c z niniejszej umowy b^dzie rozpatrywal sqd powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego.

5. Strony oswiadczaj^, iz posiadaj^ wiedz^, ze niektore dane zawarte w tresci umowy. jak
rowniez przedmiot umowy, stanowi^ informacj? publiczn^ i mog^ bye udost^pniane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).

6. Wykonawca wyraza zgod^ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tresci
umowy dla potrzeb udost^pniania informacji publicznej - zgodnie z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2016 r. poz. 922) oraz ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

7. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia i oferta przetargowa stanowi^ integraln^
cz^sc niniejszej umowy.

8. Umow^ sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zalaczniki do umowy:

Zal^cznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia
Zal^cznik nr 2 - Wzor protokolu odbioru kohcowego
Zal^cznik nr 3 - Wzor protokolu uwag i usterek

ZAMAWIAJ^CY WYKONAWCA

KOMENDANT
Straiv^ieiirfoej w Bi;

enaa



Zal^cznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
na „Dostaw^ i wdrozenie systemu informatycznego wspomagaj^cego zarz^dzanie Straz^
Miejsk^ w Bialymstoku" (znak sprawy: SM.AL.RAT.2711-1/18), zwanego w dalszej cz^sci
„Systemem".

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. System musi bye dost^pny dla uzytkownikow za posrednictwem przegl^darki
intemetowej.

2. Minimalne wersje przegl^darek, ktore b^d^ obslugiwaly system: Mozilla Firefox 55.x,
Google Chrome 60.x.

3. System musi bye zaprojektowany, wykonany i wdrozony w taki sposob, aby by! mozliwy
dalszy jego rozwoj, pozwalaj^ey na elastyezne dostosowywanie do wymogow zarowno
prawnyeh jak i fiinkejonalnyeh.

4. Funkejonalnosc Systemu i infrastruktura informatyezna powinny bye przewidziane na
minimum 10 lat uzytkowania.

5. System zostanie wdrozony w bezpieeznej strefie DMZ sieei LAN Urz^du Miasta
Bialystok.

6. System musi posiadac pomoe kontekstow^.
7. Wszelkie funkeje, komunikaty, poleeenia zawarte w Systemie, a takze instrukeje - musz^

bye w j^zyku polskim.
8. System musi posiadac meehanizm automatyeznej aktualizaeji wersji Systemu, ktory musi

odbywac si^ bez konieeznosei ingereneji na staeji uzytkownika i posiadania uprawnieh
administratora na staeji roboezej.

9. System musi posiadac zabezpieezenia przed przypadkowym usuni^eiem danyeh, ktore s^
powi^zane z innymi danymi w Systemie.

10. System powinien umozliwiac logowanie si^ uzytkownikow do konkretnego referatu
jednostki, z uwzgl^dnieniem delegowania praeownikow mi^dzy referatami.

11. System musi bye zintegrowany z bazami teleadresowymi TERYT oraz Geoportalem 2
w zakresie danyeh obszaru miasta Bialystok.

12. System musi wykorzystywac dane i mapy podkladowe udost^pnione po uslugaeh WMS
oraz OpenStreetMap. Zamawiaj^ey musi miec mozliwosc wyboru zrodta map z poziomu
konfiguraeji systemu.

13. System musi posiadac interfejs do przyjmowania danyeh z aktualnie posiadanyeh
urz^dzeh GPS i prezentaeji ieh na mapaeh.

14. Komunikaeja mobilna pomi^dzy stanowiskami dyspozytorskimi a mobilnymi
urz^dzeniami straznikow musi bye zrealizowana z wykorzystaniem sieei GSM.

15. Kopie wszystkieh wygenerowanyeh dokumentdw musz^ bye przeehowywane w systemie
w formie dokumentow PDF.

16. System musi spelniac wymagania prawne z Rozporz^dzenia Ministra Spraw
Wewn^trznyeh i Administraeji w sprawie dokumentaeji przetwarzania danyeh osobowyeh
oraz warunkow teehnieznyeh i organizaeyjnyeh, jakimi powinny odpowiadac urz^dzenia



i systemy informatyczne stuz^ce do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) Zal^cznik Srodki bezpieczenstwa.

17. Na System powinny skladac si^ moduty opisane w rozdzialach od V do XIX.
18. Zamawiaj^cy dodatkowo wymaga wykonania dostaw i ushig opisanych w rozdzialach

XXI-XXIV.

11. WYMAGANIA ARCHITEKTURY

1. System musi dzialac w architekturze klient serwer z dost^pem przez przeglqdark^
intemetow^.

2. Komunikacja mi?dzy klientami a serwerem musi odbywac si? po protokole HTTPS.
W przypadku komunikacji z serwerem spoza sieci Urz?du Miasta musi ona zostac
zabezpieczona odpowiednim kanalem VPN.

3. Baza danych systemu musi zostac zorganizowana w struktur? gromadz^c^ dane bez
mozliwosci ich usuni?cia. Dane usuni?te zostan^ oznaczone w bazie jako nieaktualne bez
fizycznego ich kasowania.

4. Hasta uzytkownikow musz^ zostac zabezpieczone algorytmem hashowania bcrypt lub
rownowaznym, a kontrola musi bye dodatkowo oparta o mechanizm weryfikowania
uprawnionej stacji roboczej.

III. ADMINISTRACJA SERWEREM

1. System musi posiadac funkcjonalnosc administrowania umozliwiaj^c^ zarz^dzanie
uzytkownikami, uprawnieniami, slownikami a w tym:
1) dodawanie, edycj? i usuwanie uzytkownikow/grup uzytkownikow,

a. system uprawnieh musi bye zorganizowany na podstawie uprawnieh
pogrupowanych w role,

b. w aplikacji musi bye mozliwosc zakiadania/usuwania dowolnej roli zawieraj^cej
dowolny zestaw uprawnieh,

2) nadawanie hasel,
3) przypisywanie rol systemowych uzytkownikom,
4) edytowanie istniej^cych stownikow systemowych,
5) modyfikowanie ustawieh konfiguracyjnych systemu,
6) wyswietlanie, odbieranie i wysylanie komunikatow systemowych,
7) defmiowanie i modyfikacja czasu wamosci hasla,
8) obslug? logow systemowych

a. system musi umozliwiac przegl^danie logow systemowych z wykorzystaniem
filtrowania po uzytkowniku, module i wykonywanych akcjach w okreslonym
czasie.

2. System musi umozliwiac tworzenie szablonow dokumentow, edytowalnych z poziomu
interfejsu uzytkownika.

3. System musi posiadac nast?puj^ce stowniki systemowe:
1) kody pocztowe z przypisaniem do adresu,
2) kategorie zdarzeh dziennika,
3) kategorie artykulow wykroczeh,
4) artykuly wykroczeh wraz przypisaniem punktow karnych dla wykroczeh drogowych,
5) TERYT dla calego kraju,
6) pozycje statystyczne wykroczeh,
7) urz?dy skarbowych,
8) typy pojazdow,



9) parking! odholowan,
10) pomoc drogowa,
11) czynnosci RSOW,
12) struktura jednostki Strazy Miejskiej w Bialymstoku,
13) kraje i obywatelstwa,
14) szablony dokumentow.

4. System musi umozliwiac przegl^danie wygenerowanych dokumentow w systemie
z poziomu administratora.

IV. INTEGRACJA Z SYSTEMAMI LUB URZ^DZENIAMI ZAWNl^TRZNYMI

1. System musi umozliwiac integracj^ z konsolami dyspozytorskimi, w tym umozliwiac
integracj^ na poziomie pol^czen telefonicznych, nagrywania rozmow - rejestrator,
radiotelefonow i pozycjonowania radiotelefonow.

2. System musi integrowac obecnie uzytkowane urz^dzenia GPS w 17 samochodach
shizbowych Strazy Miejskiej w Bialymstoku.

3. System musi integrowac si? z dedykowan^ aplikacj^ mobiln^ dla straznikow .
4. Opis integracji z konsol^:

Opis Integracja

Pot^czenia o Konsola umozliwi o Ksi^a teleadresowa systemu
telefoniczne odbieranie i zostanie zintegrowana i dost?pna

nawi^ywanie pol^czen musi bye z poziomu konsoli.
przez dotykowy panel o Wszystkie pol^czenia
zarz^dzania przychodz^ce na zdefiniowany
pol^czeniami. numer wewn?trzny lub grup?

o Powinna bye mozliwosc zostan^ rozpoznane jako

inicjowania pol^czen pol^czenia do obslugi przez
wspomagaj^c si? dyzumego.

podr?czn4 ksi^^ o Po rozpoznaniu pol^czenia
kontaktow. automatycznie powinna zostac

o Konsola powinna uruchomiona formatka

wyswietlac histori? dodawania zgloszenia w systemie
ostatnio prowadzonych wraz z informacj^ o numerze

rozmow oraz umozliwic dzwoni^cym. Formatka moze

odsluchanie rozmowy i bye uruchomiana na przyjscie
oddzwonienie na pol^czenia na numer wewn?trzny

zarejestrowany numer lub po odebraniu (nawi^aniu)
pol^czenia pol^czenia.
przychodz^cego. o  Jezeli z numeru dzwoni^cego

o Wszystkie pol^czenia byly wczesniej rejestrowane
przychodz^ce, rowniez zgloszenia powinny one bye
te nieodebrane powinny wyswietlone do podgl^du.

bye rejestrowane.
Nagrania o Konsola musi o Po zakohczeniu rozmowy
rozmow - umozliwiac rejestracj? telefonicznej nagranie powinno
rejestrator rozmow telefonicznych. zostac dol^czone do zgloszenia

i bye mozliwe do odsluchania.



Radiotelefony o Konsola musi

prezentowac aktualnie
dost^pne do nawi^zania
pol^czen radiotelefony.

o Lista radiotelefonow wraz

z kryptonimami musi zostac
pobrana z modulow dyslokacji
i magazynu ogolnego systemu.

Pozycjonowanie
radiotelefonow

o Konsola musi

przekazywac pozycje
radiotelefonow do

systemu.

o Mapa zdarzen/patroli systemu
musi wyswietlac pozycj? patroli
na postawie wydanych
straznikom radiotelefonow.

o  Jezeli radiotelefon zostanie

przypisany do pojazdu z patrolu
zostanie on rowniez wyswietlony
na mapie.

V. DZIENNIK OBSLUGUJ4CY ZGLOSZENIAIINTERWENCJE DYZURNEGO
STRAZY MIE JSKIEJ W BIALYMSTOKU

2)
3)

Modul dziennika musi miec mozliwosc: rejestracji, zakonczenia, aktualizacji i przebiegu
dyzuru dyspozytora/row.
Modut musi miec mozliwosc wprowadzania danych o zgtoszeniu zdarzenia, w tym co
najmniej:
1) imi^ i nazwisko zglaszaj^cego, adres, numer telefonu,

forma zgloszenia z wyszczegolnieniem na: telefon, radiowy, e-mail, osobisty,
data i czas przyj^cia zgloszenia (wygenerowane automatycznie na podstawie
aktualnego czasu systemowego), opis zdarzenia, miejsce zdarzenia (w tym:
miejscowosc, ulica, numeru domu),

Pozostale funkcjonalnosci Dziennika:
I) automatyczne wyszukiwanie wczesniej zglaszanych interwencji znanego numeru,

mozliwosc zaznaczania miejsca zdarzenia na mapie cyfrowej,
mozliwosc kategoryzacji zdarzenia - dane powinny bye pobierane ze slownika
systemowego, wymagane minimalnie dwa poziomy kategorii.
mozliwosc szybkiego podgl^du w nowym oknie zdarzen zarejestrowanych dla
konkretnego numeru,
mozliwosc przyporz^dkowania i odwotania do obslugi zdarzenia dowolnej ilosci
patroli (patrole prezentowane wedlug dyslokacji i sortowane wedtug odleglosci od
miejsca zdarzenia),
mozliwosc zdefmiowania w Systemic instytucji, ktorym zgloszenie przekazano lub
ktore poinformowano,
system musi miec mozliwosc przekazania obshigi zdarzenia uzytkownikom aplikacji
mobilnej,
statusy oraz czynnosci podejmowane przez uzytkownikow aplikacji mobilnej wraz
z zdj^ciami musz^ bye widoczne w dzienniku dyzumego,
mozliwosc przekazywania zdarzen z dziennika do patroli z wykorzystaniem
mechanizmow drag'n'drop na ekranie mapy zdarzen,

10) mozliwosc opisu sposobu realizacji zdarzenia,
II) mozliwosc wskazania daty i godziny zakonczenia obslugi zgloszenia z mozliwosci^

korekty opisu zdarzenia po jego zakonczeniu jako uwagi,
12) mozliwosc nadania priorytetu oraz statusu zgloszenia zdarzenia,
13) priorytetyzacja zdarzen kodem koloru w zaleznosci od aktualnego statusu.

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)



14)mozliwosc wyswietlenia czasu oczekiwania zgtoszenia na podj^cie interwencji na
podstawie wczesniej zarejestrowanych zgtoszen,

15) mozliwosc wizualizacji miejsca zgtoszenia na mapie w oparciu o wybrane kategorie
w okreslonym przedziale czasowym,

16) mozliwosc automatycznego sygnalizowania przyjmuj^cemu zgloszenie informacji
o zgloszeniach podobnych (juz zarejestrowanych) pod nr telefonu zglaszaj^cego,
miejscu i rodzaju zdarzenia oraz umozliwienie powi^ania zgloszenia do istniej^cego
pierwotnego zgloszenia,

17) mozliwosc generowania statystyk: ilosciowa, wedlug kategorii, rodzaju zgloszenia,
wedlug ulic, wedlug wprowadzaj^cego,

18) mozliwosc generowania automatycznych meldunkow ze sluzby dyzumych Strazy
Miejskiej w formacie PDF z informacji o zarejestrowanych zdarzeniach podczas
dyzuru.

19) mozliwosc przesylania z poziomu modulu wygenerowanego meldunku na
zdefmiowane w Systemic adresy mailowe (wygenerowane meldunki powinny bye
zarejestrowane w Systemic z informacji o dacie sporzidzenia, numerze meldunku,
osobie sporzidzajicej, oraz mice mozliwosc dodawania zalicznikow pod meldunki),

20) mozliwosc generowania na zidanie kart zdarzenia z wpisami czynnosci
podejmowanymi w ramach podejmowanego zdarzenia,

21)dziennik musi posiadac list^ zgloszeh w formic tabeli z mozliwoscii zarzidzania
kolumnami oraz eksportu zdarzeh do plikow CSV

22)dodatkowo lista zgloszeh musi bye wyposazona w zaawansowani wyszukiwark^
umozliwiajici wyszukiwanie zlozone np. po: kategorii, podkategorii, dacie, czasie,
obszarze, uzytkownikach zglaszajicym, formic kontaktu, miejscu zdarzenia, dacie
dodania, priorytecie, statusie,

23) mozliwosc dodania zalicznika do zgloszenia (co najmniej pliki DOC, JPG, PDF)
24) dziennik musi posiadac archiwum zgloszeh z mozliwoscii przeglidu historii obslugi

zdarzeh zakohczonych, co najmniej po parametrach wyszukiwania danych co najmniej
takich jak: data, miejsce, typ kontaktu, dane zglaszajicego, kategoria zgloszenia.

4. Dziennik dyzumego musi zostac zintegrowany z system telekomunikacyjnym (centrala
telefoniczna) co najmniej w zakresie pobierania numeru dzwoniicego i automatycznego
zapisywania nagrah do zgloszeh zapisanych w dzienniku.

5. Modul musi umozliwiac prezentacje patroli, rejestrowanych zgloszeh, blokad, odholowah,
tras patroli na cyfrowych mapach miasta.

6. Modul archiwalnych tras patroli musi umozliwiac wyszukiwanie tras w okreslonym
okresie i przechowywac trasy przez okres jednego roku od czasu zarejestrowania.

VL MODUL SYSTEMU DYSPOZYTORSKIEGO

1. Zalozenia ogolne systemu dyspozytorskiego.
1) System dyspozytorski ma za zadanie zintegrowac w obr^bie jednej platformy

sprz^towej obecnie dost^pne srodki licznosci radiowej konwencjonalnej oraz
monitoringu wizyjnego, a w przyszlosci inne srodki licznosci wykorzystywane przez
Straz Miejski w Bialymstoku.

2) Zamawiajicy zaklada prac^ systemu dyspozytorskiego przy wykorzystaniu systemu
radiotelefonow cyfrowo i/lub analogowych pracujicych w technologii DMR
rozlokowanych na obszarze Bialegostoku.

3) System dyspozytorski powinien skladac si^ z:



a. dwoch niezaleznie od siebie pracuj^cych paneli dyspozytorskich wraz z
oprogramowaniem, ktorym nalezy przypisac 2 stanowiska dyspozytorskie i 3
stanowiska do zarz^dzania/podgl^du dedykowane dla kadry zarz^dzaj^cej.

b. w^zta komunikacyjnego z radioserwerem obstuguj^cym konsole dyspozytorskie
oraz kontrolery stacji bazowych.

4) Stanowiska dyspozytorskie maj^ integrowac radiowy system w standardzie DMR Tier
II z mozliw^ rozbudowy poprzez oprogramowanie do funkcjonalnosci rozwi^ania
w standardzie DMR Tier III.

5) System ma zapewniac I^cznosc dyspozytorom z terminalami ruchomymi poprzez
wysoki stopien integracji poprzez API, a takze l^cznosc GSM, integracj^ z CCTV,
stworzenie drzew IVR, contact center w ramach rozwi^ania.

6) Moduly radiokomunikacyjne maj^ bye na tyle uniwersalne i rozbudowane, aby w
przyszlosci bez dodatkowych duzych nakladow mozna bylo wdrozyc dodatkow^
funkcjonalnosc tj. zapasow^ I^cznosc dost^pow^ w postaci modemow GSM
podl^czonych bezposrednio do modulow, monitoring miejsc instalacji, integracji
systemu DMR Tier II z TETRA poprzez API i wiele innych.

2. Panel dyspozytorski (komplet) - opis funkcjonalnosci.
W sklad panelu dyspozytorskiego wchodz^:
1) zintegrowana konsola dyspozytorska, tj. komputer z monitorem o przek^tnej ekranu

minimum 23" z fabrycznie wbudowan^ funkcj^ dotykow^ obsluguj^cy technologii
Multi-touch, z mozliwosci^ rejestracji rozmow radio wo-telefonicznych,
o minimalnych parametrach technicznych opisanych w Rozdz. XXI pkt 1 niniejszego
zal^cznika

2) mikrofon biurkowy z automatyk^ dzwi^ku (kompresj^) I^cznie z wbudowan^ flinkcj^
nadawania PTT, zintegrowanym noznym PTT podl^czonym do wyzej wymienionego
komputera przez port USB lub inny port pozwalaj^cy na wykorzystanie pelnej
funkcjonalnosci,

3) zewn^trzny zestaw glosnikow z mozliwosci^ regulacji tonow niskich i wysokich
(zasilanych z 230V),

4) bezprzewodowy zestaw klawiatury z oddzieln^ myszk^ komputerow^,
5) komplet osobistych zestawow przewodowych naglownych mikrofonowo-

sluchawkowych,
6) system operacyjny np. Linux, Windows lub rownowazny (mozliwosc integracji z

innymi aplikacjami opartymi o ten system operacyjny).

3. Wymagania dotycz^ce oprogramowania zainstalowanego na konsolach dyspozytorskich
do obslugi radiotelekomunikacji.
1) Komunikacja pomi^dzy modulem zdalnego sterowania t^cznosci^ radiowy a pulpitem

dyspozytorskim wyl^cznie w technologii IP.
2) Mozliwosc jednoczesnego prowadzenia rozmowy z wykorzystaniem l^cza radiowego,

telefonicznego, interkomu oraz prowadzenia podsluchu radiowego.
3) Funkcje umozliwiaj^ce obshigi pol^czeh radiowych i monitoringu srodkow

radiowych:
a. obserwowanie stanu sygnalow PTT i SQUELCH w danym kanale radiowym,
b. zintegrowana rej estracja rozmow,
c. wybor kanalu pracy radiostacji,
d. wybor trybu pracy (nasluch, nadawanie-odbior),
e. wybor grup w radiotelefonie,
f. wyswietlanie nazwy kanahi - 12 znakowy opis kanalu.



g. skaning,
h. wywotania indywidualne i grupowe, identyfikacja rozmowcy,
i. odbior pozycji GPS od stacji ruchomych systemu i ich wizualizacja na mapie

cyfrowej miasta Biatystok, aktualizowanymi w okresach szesciomiesi^cznych,
j. wysyianie i odbior wiadomosci tekstowych w trybie cyfrowym,
k. zdalne blokowanie/ odblokowanie wybranego radiotelefonu,
1. sprawdzanie dost^pnosci wybranego radiotelefonu,
m. bezposredni dost^p do kanatow z listy skaningowej,
n. bezposredni wybor kanalu analogowego lub cyfrowego z kolejki zapisanych

zdarzen (podczas skanowania listy skaningowej lub grup, gdzie po skohczonej
korespondencji urz^dzenie przechodzi w tryb pracy jak i kanal nadawczy przed
wybraniem zdarzenia),

o, bezposrednie wybieranie numerow abonentow telefonicznych z kolejki zapisanych
zdarzen.

4. Opis funkcjonalnosci zestawu rejestruj^cego lokalnq korespondencji
1) Rejestrator rozmow radiowych i telefonicznych umozliwiaj^cy korzystanie z kazdej

podl^czonej konsoli dyspozytorskiej rejestruj^cy peln^ korespondencji zawieraj^c^
dodatkow^ informacji:
a. nr telefonu,

b. ID radiotelefonu,

c. nr kanalu, na ktorym prowadzona jest rozmowa,
d. godzini rozpoczicia i zakohczenia rozmowy,
e. czas rozmowy,

f. identyfikator nagrania,
2) Konsola dyspozytorska ma mozliwosc skorzystania z systemowego rejestratora,

rozmow (automatyczny lub manualny sposob importu plikow w formacie WAV, MP3
- bezposrednio do konsoli) oraz musi posiadac mozliwosc odsluchiwania
zaimportowanych w ten sposob danych.

5. Integracja srodkow l^cznosci radiowej roznych standardow i typow (analogowe, cyfrowe)
- opis funkcjonalnosci
1) Konsola umozliwia podsluch korespondencji pomiidzy dyspozytorem innej konsoli

prowadz^cej nasluch na tym samym radiotelefonie lub grupie, a uzytkownikami sieci
radiowej.

2) Podczas zmiany kanalu radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora, na
pozostalych konsolach posiadaj^cych dostip do w/w radiotelefonu jest dostipna
sygnalizacja (z podaniem nazwy stanowiska dyspozytorskiego, ktore dokonalo
zmiany).

3) Konsola ma zapewniac regulacji glosnosci sygnalizacji dzwiikowej.
4) Wszystkie komunikaty, ostrzezenia i opisy wyswietlane na konsoli s^ w jizyku

polskim.
5) Konsola obshiguje funkcji interkomu do szybkiej l^cznosci pomiidzy operatorami.
6) Konsola umozliwia obslugi ksi^ki telefonicznej.
7) Konsola umozliwi realizacji pol^czeh crossconnect (pol^czenie radiostacji

z telefonem) i crossband.
8) Konsola umozliwia obslugi historii zdarzen telefonicznych, radiowych, SMS,

statusow urz^dzeh do komunikacji.
9) Oprogramowanie konsoli umozliwia wykonanie wszystkich czynnosci telefonicznych

i radiowych wprost z ekranu dotykowego.



10)Konsola jest wyposazona w edytor umozliwiaj^cy samodzieln^ konfiguracje GUI.
Interfejs uzytkownika ma bye dostosowywany do wymagan uzytkownika. Wszystkie
aktywne elementy funkcjonalne na ekranie dynamicznie skalowane. Pulpit roboczy
aplikacji powinien bye podzielony na zakladki. Zmiana wygl^du ekranu nie moze
wi^ac si? z przeladowaniem aplikaeji dyspozytorskiej (praea bez przerwy).

11)Zintegrowany komputer panelu dyspozytorskiego powinien umozliwiac realizaej?
wszystkieh podstawowyeh flinkeji telekomunikaeyjnyeh oraz dodatkowyeh tj.:
sterowanie staejami radiowymi, zestawianie konfereneji, rejestraej? rozmow bez
dodatkowyeh urz^dzeh zewn?trznyeh oraz mozliwosc skorzystania z systemowego
rejestratora rozmow (automatyezny lub manualny sposob importu plikow w formaeie
WAV, MP3 - bezposrednio do konsoli) oraz musi posiadac mozliwosc odsluehiwania
zaimportowanyeh w ten sposob danyeh.

12) Z uwagi na niezawodnosc systemu, komputer konsoli jest pol^ezony z serwerem ustug
glosowyeh umozliwiaj^ey realizaej? minimum 20 rownoleglyeh polqezeh VOIP (SIP).
Calosc komunikaeji VOIP pomi?dzy wszystkimi dostarezanymi elementami systemu
dyspozytorskiego powinna bye oparta o w/w aplikaej? serwerow^ zainstalowan^ na
konsoli.

13) Konsola ma mozliwosc realizaeji funkeji „przemiennika radiowego".
14)Konsola ma mozliwosc zdalnej obshigi radiotelefonu i realizowania wywolah

glosowyeh.
15) Konsola posiada interfejs i dokumentaej? w j?zyku polskim.
16) Konsola wyswietla histori? wywolah oraz umozliwiac szybkie odsluehanie dowolnej

ich ez?sei. Pliki dzwi?kowe z zapisem rozmow powinny bye rejestrowane na konsoli
dyspozytora (arehiwizaeja minimum 1000 godz. nagrah) i mozliwosc eksportu tresci
rozmowy do formatu WAV lub MP3.

17) Konsola posiada mozliwosc konfigurowania dedykowanych przyciskow PTT na
ekranie konsoli. Po nacisni?ciu takiego przycisku radiotelefon b?dzie nadawal na
okreslonym kanale, w okreslonej strefie oraz w okreslonym typie wywolania
(prywatny, grupowy). Po zakohczeniu wywolania za pomoc^ takiego przycisku
radiotelefon ma si? znajdowac na kanale, na ktorym byl przed wywolaniem.

18) Konsola ma mozliwosc dynamicznego pol^czenia wybranych radiotelefonow przez
obsluguj^cego aplikacj? dyspozytora. Pol^czone radiotelefony maj^ przekazywac
wywolania glosowe pomi?dzy sob^.

19) Konsola umozliwia prac? kilku uzytkownikow w odleglych lokalizacjach na
pojedynczym radiotelefonie z mozliwosci^ bezposredniej komunikaeji glosowej
pomi?dzy nimi (interkom). Kazdy z nich slyszy peln^ korespondencj? glosow^
prowadzon^ przez radiotelefon (l^czenie z wywolaniami innych uzytkownikow
obsluguj^cych ten radiotelefon).

20) Konsola umozliwia integracj? z central^ telefoniczn^ IP, sygnalizacj^ SIP, w tym
skonfigurowania pol^czeh linii telefonicznych VOIP.

21) Konsola posiada wizualny konfigurator wygl^du okna konsoli, pozwalaj^cy na
okreslenie wymiarow i polozenia elementow konsoli, z mozliwosci^ ich grupowania
w zakladki.

22) Konsola umozliwia uruchamiania w konfiguracji nie wyswietlajqcej systemowych
ramek okien oraz uniemozliwiaj^cej uzytkownikowi przesuwanie lub zamykanie
okien konsoli.

23) Konsola musi miec mozliwosc niezaleznej od systemu operacyjnego regulacji
poziomu dzwi?ku dla kazdego z radiotelefonow wyniesionych.

24) Zainstalowana aplikacja Konsoli umozliwia prac? zarowno w srodowisku Windows
i Linux z wykorzystaniem typowego sprz?tu informatycznego oraz pozwala na



wykorzystanie technologii dotykowych dost^pnych na rynku teleinformatycznym w
monitorach z wbudowan^ funkcj^ dotyku.

25)Konsola posiada wirtualn^ dotykow^ klawiatur^ obslugiwan^ poprzez ekran konsoli
do wyboru pol^czen SIP.

26)Konsola posiada ustawienia dla zdarzen wiadomosci tekstowych - zdarzenia typu
wiadomosc tekstowa mozna skonfigurowac wedlug wszystkich dost^pnych opcji dla
zdarzen.

27) System konsoli umozliwia zapisywanie danych w typowych silnikach bazodanowych
mi^dzy innymi MySQL lub rownowazny.

6. Opis funkcjonainosci modutu radiokomunikacyjnego.
1) System powinien skladac si^ z trzech modulow radiokomunikacyjnych dostarczonych

w ramach zamowienia przez Wykonawc^, ktorego integraln^ cz^sci^ b^dzie
radiotelefon Motorola DM 4601 lub rbwnowa^y, zapewniaj^c pelnq kompatybilnosc
z uzytkowanymi przez zamawiaj^cego z systemami l^cznosci radiowej standardu
DMR, a w szczegolnosci przez realizacje nast^puj^cych funkcjonainosci zgodnych
z: IP Site Connect, Site Roaming, Capacity Plus oraz przesylanie wiadomosci
tekstowych i maskowanie korespondencji.

2) Konsola spelnia nast^puj^ce wymagania: zasilanie 12 V z rezerwowym zrodtem
zasilania. Zasilane sieciowo 230V/50 Hz, musi posiadac system automatycznego
bezzwlocznego przel^czenia z zasilania sieciowego na rezerwowe 12 V zapewniaj^ce
ci^g}^ prac^ radiotelefonu. Czas pracy na zasilaniu rezerwowym minimum 8 godzin
przy stosunku Stdby/Rx/Tx: 80%/10W10%. Zabezpieczenie przepi^ciowe oraz przed
odwrotnym podl^czeniem biegunow zasilania podstawowego i rezerwowego.

3) Modul radiokomunikacyjny umieszczony w jednej obudowie integruj^cej:
radiotelefon, sterownik mikrokomputerowy, zasilanie oraz interfejs bramy radiowej.
Calosc ma umozliwic montaz w szafie 19".

4) Zakres temperatury pracy od +5°C do + 60°C.
5) Moduly radiokomunikacyjne spelniaj^ norm^ ETSl EN 300 086 oraz obowi^uj^ce

normy w zakresie odpomosci na drgania, wstrz^sy, zapylenie, wilgotnosc, deszcz
i promieniowanie sloneczne.

7. Opis funkcjonainosci oprogramowania zainstalowanego na urz^dzeniu mobilnym.
1) Wykonawca dostarczy 20 sztuk urz^dzeh mobilnych typu smartfon wg wymagah

technicznych okreslonych w Rozdz. XXI pkt 4 niniejszego zal^cznika.
2) Na kazdym dostarczonym urz^dzeniu mobilnym Wykonawca zainstaluje dedykowan^

aplikacj? mobiln^ (natywn^), b^d^c^ cz^sci^ Systemu, dedykowan^ straznikom
miejskim realizuj^cym czynnosci operacyjne (patrole) w terenie i dokona integracji
dostarczonych urz^dzeh mobilnych w Systemic.

3) Komunikacja musi bye realizowana za posrednictwem bezpiecznego protokolu
HTTPS oraz cala transmisja danych musi bye szyfrowana.

4) Konfiguracja dost^pu dla uzytkownikow mobilnych musi bye realizowana z poziomu
uprawnieh ogolnych systemu.

5) Interfejs uzytkownika musi bye kompatybilny z urz^dzeniami o przek^tnych ekranu
min 5 cali.

6) Autoryzacja uzytkownika musi bye tozsama z systemem webowym (osoba loguj^ca
si^ do aplikacji musi bye dopisana do aktualnego patrolu w dyslokacjach)

7) Aplikacja powinna zostac wyposazona, co najmniej w nast^puj^ce funkcjonainosci:
a. aplikacja musi korzystac ze slownikow systemowych ogolnych dla systemu.



b. wysylanie i przyjmowanie zgloszen do i z dziennika dyzurnego Strazy Miejskiej
z wykorzystaniem mechanizmu push notifications,

c. podglqd miejsca zdarzenia na mapie cyfrowej Google,
d. lista zgloszeh przyj^tych do realizacji,
e. opis podejmowanych czynnosci i zalatwienia sprawy w ramach przyj^tego

zgtoszenia,
f. mozliwosc dodawania zdj^cia do zdarzen,
g. weryfikacja sprawcow zdarzen,
h. podgl^d listy i archiwum zgloszeh oraz mozliwosc dodawania do nich informacji,
i. automatyczne przesylanie informacji o polozeniu (lokalizacji) straznika/patrolu,
j. nawigacja do miejsca zdarzenia z wykorzystaniem Google Maps,
k. w zakresie obslugi zgloszeh aplikacja musi umozliwiac oznaczenie miejsca na

mapie cyfrowej, oznaczenie czasu, kategorii, podkategorii zdarzenia, informacji
o zglaszaj^cym i kontakcie, opisie slownym zgloszenia, dodawanie zal^cznikow w
postaci zdj^c, dodawanie zdj^c zrobionych bezposrednio z aplikacji mobilnej,
korzystac ze slownikow systemowych w zakresie adresowania miejsca zdarzenia,

1. aplikacja musi umozliwiac oznaczenie w patrolu stanu przekazanych do realizacji
zgloszeh np. (przyj^ta, odrzucona itp),

m. wszystkie czynnosci zwi^ane z obslugq zgloszeh wykonane w aplikacji mobilnej
musz^ miec odzwierciedlenie w karcie zgloszenia w Systemie.

VII. KADRY

1. Modul powinien umozliwiac rejestracj? pracownikow Strazy Miejskiej w Bialymstoku
i powi^anie zarejestrowanych osob ze stanowiskiem sluzbowym oraz referatem.

2. Modul powinien posiadac co najmniej nast^puj^ce funkcjonalnosci:
1) lista pracownikow wraz z informacjami o: numerze sluzbowym, imieniu i nazwisku,

przypisanym referacie, stopniu i stanowisku, dacie zatrudnienia i zwolnienia,
wymiarze etatu, uprawnienia do aplikacji mobilnej dla kadry zarz^dczej lub sluzby
patrolowej, uprawnienia naczelnika,

2) rejestracja nowych pracownikow,
3) edycja pracownika, historia zatrudnienia z informacji o przejsciach mi^dzy referatami,
4) powiizanie pracownika z referatem,
5) tworzenie harmonogramow pracy straznikow.

VIIL MAGAZYN OGOLNYI MAGAZYN SORTOW MUNDUROWYCH

1. Modul powinien realizowac co najmniej nast^puj^ce funkcjonalnosci:
1) administracja magazynem sortow mundurowych (w tym: magazyn sortow nowych i

magazyn sortow uzywanych),
2) zarzidzanie sortami,
3) mozliwosc przyjmowania sortow na magazyn,
4) wydawanie sortow nowych i uzywanych poszczegolnym straznikom oraz

rejestrowanie dokumentow uprawniaj^cych do pobrania sortu z magazynu,
5) usuwanie sortow straznika z kartoteki (mozliwosc zaznaczenia kilku sortow na

kartotece straznika i ich usuni^cia jednym „klikni^ciem", w przypadku bl^dnie
usuni^tego sortu z kartoteki stramika powinna bye opcja wycofania operacji).

6) zwrot sortow straznika na magazyn sortow uzywanych (mozliwosc zaznaczenia kilku
sortow na kartotece straznika i ich zwrotu na magazyn sortow uzywanych jednym
„klikni^ciem").



7) katalog sortow musi posiadac mozliwosc definiowania okresow uzywalnosci sortu,
w powi^aniu ze stanowiskiem sluzbowym,

8) karty przydzialu sortow magazynowych,
9) mozliwosc zamieszczania informacji o sortach przydzielonych do danego stanowiska

stuzbowego oraz o sortach przydzielonych z podzialem na kobiety i m^zczyzn,
10)kartoteki straznikow, w ktorych powinny bye przechowywane informacje o sortach

pobranych przez straznikow, jak rowniez daty przewidywanego i rzeczywistego
zwrotu,

11) statystyki:
a. zawieraj^ce stany magazynowe,
b. raporty z sortow z uplywaj^cym terminem uzytkowania,
c. niedobory sortow,
d. statystyka z wykazem funkcjonariuszy, ktorym nalezy wydac dany sort

mundurowy w konkretnym okresie, posiadaj^ca pola wyboru: [data od] [data do] i
[rodzaj sortu mundurowego] i ktorej wydruk wygl^da nast^puj^co:
„ Wykaz funkcjonariuszy, ktorym przysluguje [nazwa sortu] w okresie od [data] do
[data]:

I Ip. I nazwisko i imi^ funkcjonariusza \ przewidywana data pobrania sortu \
12)magazyn mienia powinien umozliwiac tworzenie wewn^trznych magazynow

dost^pnych tylko dla okreslonych uzytkownikow,
13)wszystkie elementy magazynu musz^ miec mozliwosc okreslenia statusu (slownik

statusow musi bye mozliwy do modyfikacji przez administratora systemu),
14)modul musi umozliwiac wydruk sortow magazynowych wg przydzialow oraz

elementow wydanych poza kartami przydzialu,
15)modul musi umozliwiac ewidencj? oraz przegl^d wydah i zdah kazdego elementu

magazynu ogolnego,
16)modul magazynu ogolnego musi umozliwiac grupowanie elementow i jednoczesne ich

wydawanie.

IX. SILY I SRODKI

1. Modul przeznaczony do zarz^dzania personelem oraz srodkami trwalymi b^d^cymi
w posiadaniu Strazy Miejskiej w Bialymstoku.

2. Modul powinien realizowac co najmniej nast^puj^ce funkcjonalnosci:
1) tworzenie dyslokacji patroli z podzialem na zmiany oraz wskazaniem referatu i osoby

odpowiedzialnej, z mozliwosci^ wybierania z listy straznikow, pojazdow oraz
kryptonimu dla patroli,

2) modul musi bye zintegrowany z modulem dziennika dyzumego w zakresie
podpowiadania dost^pnych patroli w terenie,

3) modul musi bye zintegrowany z aplikacja mobiln^ dla stra^ikow i umozliwiac
oznaczenie czasu wyjscia/zejscia patrolu w teren, czasu rozpocz^cia/zakonczenia
przerwy,

4) zaznaczanie na mapie rejonu dzialania (predefmiowane rejony dzialania) oraz
mozliwosc definiowania zadah stalych i przerw straznikow,

5) przegl^danie aktualnych i archiwalnych informacji dotycz^cych patroli, zapisywanie
CO najmniej do pliku PDF i CSV oraz drukowanie raportu za wskazany okres
dyslokacji,

6) posiadanie listy pojazdow sluzbowych Strazy Miejskiej w Bialymstoku (samochodow,
motorow, rowerow) z mozliwosci^ dodawania nowych pojazdow z okresleniem:



numeru rejestracyjnego, marki pojazdu, modelu, ilosci miejsc, roku produkcji, typu
pojazdu, statusu pojazdu w magazynie ogolnym,

7) zarz^dzanie urz^dzeniami w tym:
a. rejestracja urz^dzen z okresleniem co najmniej: kodu urz^dzenia, IMEI urz^dzenia,

numeru seryjnego, modelu urz^dzenia, typu urz^dzenia, numeru telefonu, limitu
danych, IP urz^dzania, statusu aktywny/nieaktywny,

b. przypisanie radiotelefonu/lokalizatora/urz^dzenia mobilnego do patrolu/pojazdu,
wydawanie i zwrot urz^dzeh straznikom oraz historia wydanych i zwracanych
urz^dzen,

c. modul musi bye zintegrowany z modulem magazynu ogolnego, w ktorym b^d^
rejestrowane urz^dzenia lokalizacyjne.

X. EWIDENCJA DRUKOW

1. Modul ewidencja drukow musi umozliwiac prac^ z dokumentami na poziomie uprawnien
referatu oraz calej Strazy Miejskiej w Bialymstoku.

2. Modul powinien realizowac co najmniej nast^puj^ce fiinkcjonalnosci:
1) ewidencja wydawania i rozliczania notatnikow sluzbowych straznikom

z uwzgl^dnieniem daty archiwizacji,
a. funkcje: dodawanie, wydawanie, zwrot i rozliczanie notatnikow
b. mozliwosc wydruku zestawienia z nazwiskami funkcjonariuszy i wykazem

wydanych notatnikow (plik pdf):
I Ip. I nazwisko i imi^ funkcjonariusza \ numer notatnika \ data wydania \ wydajqcy |

2) ewidencja wydawania i rozliczania bloczkow zawiadomieh z uwzgl^dnieniem daty
archiwizacji
a. funkcje: dodawanie, wydawanie, zwrot i rozliczanie bloczkow zawiadomieh
b. mozliwosc wyswietlenia historii bloczka
a. mozliwosc wylistowania zarejestrowanych, wydanych lub rozliczonych bloczkow

na konkretnym strazniku,
b. mozliwosc wydruku zestawienia z nazwiskami funkcjonariuszy i wykazem

wydanych bloczkow zawiadomieh (plik pdf):
I Ip. I nazwisko i imiq funkcjonariusza \ numery formularzy | data wydania \ wydajqcy \

3) inwentaryzacja bloczkow mandatowych z uwzgl^dnieniem co najmniej do kogo
przypisany jest bloczek, status bloczka mandatowego (modul b^dzie prowadzil
ewidencje bloczkow mandatowych papierowych i elektronicznych),

4) ewidencja mandatow karnych:
a. mozliwosc wprowadzenia wszystkich danych widniej^cych na odcinkach

mandatowych oraz danych dodatkowych np. wymagalnosc karty MRD5/1, nr rej,
pojazdu, marka pojazdu, rozroznienie dat: data zdarzenia, data wystawienia
mandatu, przy mandatach wysylkowych - data dor^czenia mandatu oraz data
zwrotu potwierdzenia dor^czenia mandatu do jednostki SM oraz mozliwosc
dokonywania korekty i uzupelnienia wprowadzonych danych w kazdym
momencie,

b. mozliwosc automatycznego przyporz^dkowania na podstawie kodu pocztowego
w adresie ukaranego danych dotycz^cych danej miejscowosci, czyli ulicy, gminy,
powiatu, wojewodztwa lub mozliwosc tworzenia takiej bazy,

c. mozliwosc tworzenia bazy osob ukaranych przez Straz Miejsk^,
d. mozliwosc wykorzystania danych osob juz istniej^cych w bazie przy ponownym

wprowadzaniu mandatu takiej osoby.



e. dopisywanie kolejnych mandatow dla istniej^cego w bazie ukaranego i mozliwosc
automatycznej informacji o ukaranym istniej^cym w bazie,

f. sprawdzanie formalne przy wprowadzaniu danych np. poprawnosci numem
PESEL, sprawdzenie czy osoba ukarana ukonczyta 17 lat na podstawie numem
PESEL,

g. mozliwosc dodawania kolejnych adresow ukaranych z funkcj^ wybierania tego
aktualnego (to samo dot. dowodu osobistego czy prawa jazdy),

h. automatyczne zapisywanie informacji o uzytkowniku programu, np. kto
wprowadzal dany mandat, dokonal korekty, czego dotyczyla korekta, itp.,

i. posiadanie wykazu przepisow ze szczegolowym opisem, na podstawie ktorych
naktadane s^ grzywny oraz mozliwosc ich edycji, dokonywania poprawek czy
dopisywania nowych,

j. opcja wyszukiwania mandatow wg nr mandatu, danych osobowo-adresowych
osoby ukaranej mandatem, danych z wykroczenia np. po numerze rejestracyjnym
pojazdu, rodzaju wykroczenia, typie wykroczenia, miejscu wykroczenia itp.,

k. mozliwosc dopisania dowolnej informacji do wprowadzonego mandatu kamego
tzn. uwag od strony danych osobowych, czy danych dot. mandatu,

1. mozliwosc tworzenia hazy osob upowaznionych do naktadania mandatow
i mozliwosc generowania raportow z nalozonych mandatow przez danego
funkcjonariusza,

m. mozliwosc generowania raportow dot. mandatow drogowych, do ktorych
wymagana jest karta rejestracyjna MRD 5.

XL FORMULARZE DZIALANIINTERWENCJI

1. Modul formularzy dzialah i interwencji musi umozliwiac prac? na zdefmiowanych
formularzach gromadz^cych dane o okreslonych typach wykroczeh i sposobie ich
zakohczeh.

2. Modul musi realizowac co najmniej nast^puj^ce funkcjonalnosci:
1) umozliwiac wprowadzanie do systemu na odr^bnych dedykowanych formularzach:

mandatow, pouczeh, wezwah/zawiadomieh, notatek na wniosek/urz^dowych, spraw
w toku, spraw przekazanych do RSOW, spraw przekazanych innemu organowi lub
instytucji, spraw bez znamion wykroczenia, sprawy zalatwionych na miejscu,

2) lista formularzy powinna posiadac mozliwosc filtrowania wpisow, co najmniej po:
dacie wykroczenia, dacie wystawienia w dowolnym przedziale czasowym dla
wybranych referatow,

3) mozliwosc dla kazdego wpisu na liscie formularzy jego edycji, wprowadzania
zal^cznikow, podgl^du, powi^ania z dziennikiem zdarzen SM lub innym
formularzem, okreslenia dodatkowych parametrow (ze slownika systemowego),
powielenia formularza,

4) mozliwosc wyszukiwania formularzy, co najmniej po parametrach: typ formularza,
personalia straznika SM, dowolna fraza, data z uwzgl^dnieniem daty wystawienia,
wykroczenia, wprowadzenia,

5) modul musi integrowac baz? teleadresow^ TERYT oraz slownik kodow pocztowych,
6) modul musi uwzgl^dniac oznaczenie mandatow zaplaconych kart^ oraz mandatow

kredytowanych wyslanych poczt^
7) w zakresie kontroli obiegu bloczkow mandatowych modul musi podpowiadac

mozliwe do wykorzystania blankiety mandatowe przypisane do straznika
wystawiaj^cego.



8) modul musi korzystac ze slownikow typow i marek pojazdow, krajow rejestracji,
obywatelstw,

9) modut musi podpowiadac dane teleadresowe na podstawie wczesniej wprowadzonych
danych, np. ulice z danego miasta,

10) w przypadku rejestracji wykroczen na podstawie artykulow, za ktore s^ przypisywane
punkty kame, modul wygeneruje odpowiedni opis MRD5/1 oraz przypisze
odpowiednie punkty kame,

11) modul umozliwi gromadzenie dokumentacji zdj^ciowej, dokumentow zewn^trznych
(zal^czonych plikow) przypisanych do wykroczen,

12) modul musi umozliwiac przeszukiwanie historii danych adresowych sprawcow na
podstawie zarejestrowanych wczesniej wykroczen,

13) modul umozliwi ustalenie miasta zamieszkania sprawcy na podstawie kodu
pocztowego,

14) modul umozliwi wydmkowanie mandatu wystawionego na elektronicznych bloczku
mandatowym.

3. Modul powinien zapewnic eksport wybranych danych mandatowych w formacie
umozliwiaj^cym import do programu KSAT. Format importu danych dostarczy
Zamawiaj^cy w momencie podpisywania Umowy.

XII. DZIENNIK RSOW

1. System musi tworzyc oddzielne zestawienia na potrzeby rejestru spraw o wykroczenia
RSOW (dziennik RSOW).

2. Minimalne funkcjonalnosci modulu dziennika RSOW:
1) edycja spraw,
2) wprowadzanie personaliow osob w sprawie: sprawcy / podejrzani / osoby

pokrzywdzone / swiadkowie do zdarzenia,
3) modul musi integrowac baz^ teleadresow^ TERYT oraz slownik kodow pocztowych,
4) ewidencja czynnosci podejmowanych w ramach prowadzonej sprawy / formularza,
5) lista czynnosci (slownik systemowy) powinna bye powi^ana z generatorem

szablonow dokumentow, wpisywania dat wokand, miejsc rozpraw, przypomnieh
terminow wokand, planowanych przesluchah,

6) modul umozliwi gromadzenie dokumentacji zdj^ciowej, dokumentow zewn^trznych
(zal^czonych plikow) przypisanych do wykroczen,

7) mozliwosc przeszukiwania, co najmniej po parametrach: data przekazania do RSOW
oraz personaliach stra^ika prowadz^cego sprawy, ostatniej czynnosci wykonanej
w sprawie,

8) posiadanie predefiniowanych formularzy, min. 10 sztuk, tj. notatki sluzbowe,
protokoly przesluchah,

9) dodawanie spraw do dziennika RSOW musi bye zintegrowane z modulami ewidencji
wezwah mandatowych oraz notatek na wniosek do sqdu w zakresie przekazywania
danych o wykroczeniach i sprawcach wykroczen,

10) mozliwosc przekazywania pojedynczego i masowego spraw do RSOW,
11) mozliwosc pojedynczego i masowego przypisywania spraw do straznikow

prowadz^cych post^powania.

XIII. KARTOTEKA SPRAWCOW

1. Przy wprowadzaniu wykroczen System powinien automatycznie zapisywac sprawcy oraz
numery rejestracyjne pojazdow z wykroczen.



2. Powstala w ten sposob kartoteka sprawcow powinna prezentowac liczb? mandatow,
pouczen, spraw RSOW dla osoby uj^tej w kartotece.

3. Jezeli dana osoba popelni wykroczenie po raz kolejny - dane osoby, po wpisaniu numeru
PESEL, powinny bye automatycznie wczytywane przy wprowadzaniu kolejnych
formularzy.

4. Komponent powinien bye wyposazony w funkeje wyszukiwarki spraweow zdarzen
oraz tworzenia zestawien w formataeh CSV.

5. Kartoteka spraweow musi posiadac funkejonalnosei zaeierania danyeh spraweow po
okreslonym w ustawieniaeh systemu ezasie od daty popetnienia wykroezenia.

XIV. REJESTR ZAPYTAN DO CEPIK 2

1. Modul powinien tworzyc zapytania do CEPIK 2 (zapytanie o wlaseieiela/uzytkownika,
zapytanie o pojazdy zarejestrowane na dan^ osob?, szezegolowe dane dotyez^ee
posiadanyeh przez osob? dokumentow/uprawnien).

2. Odpowiedz z CEPIK 2 musi bye wezytywana do Systemu w miejsee powstania zapytania.
3. Mozliwosc wygenerowania zapytania o kierowe? (imi^, nazwisko i PESEL).

XV. KARTY PRD 5/1

1. System powinien umozliwiac zbioreze generowanie kart rejestraeyjnyeh PRD 5/1 na
podstawie wprowadzonyeh formularzy.

2. Modul powinien miec odnotowany fakt przeslania karty PRD 5/1 do wydruku (statusy:
wygenerowano, wydrukowano, wydrukowano duplikat).

3. System powinien posiadac rozbudowan^ informaej^ o dane zameldowania z systemu
PESEL: imi^ i nazwisko, nazwisko rodowe, data zameldowania, gmina, nr dowodu
osobisty, informaeja o braku meldunku - jesli dotyezy, pole pobyt ezasowy - jesli dotyezy.

4. Kopie wygenerowanyeh kart w formie plikow PDF musz^ zostac przypisane do
okreslonyeh mandatow i wnioskow do s^du.

5. Do zbiorezego pliku kart PRD 5/1 zostanie wygenerowane pismo podsumowuj^ee list^
plikow wraz danymi spraweow wykroezen i kodami PRD 5/1 przypisanymi do artykulow
wykroezen.

6. Modul b^dzie wspolpraeowal ze slownikiem komisariatow z obszaru miasta Bialystok
i mozliwosei^ przypisywania kart PRD 5/1.

7. System powinien umozliwiac drukowanie kart PRD 5/1 w ukladzie poziomym
i pionowym.

XVI. STATYSTYKI

1. System powinien umozliwiac tworzenie zestawien/statystyk formularzy wedlug: daty,
w tym daty wystawienia, wykroezenia i wprowadzenia, personaliow straznikow Strazy
Miejskiej w Bialymstoku, typu formularza, statusu: zakonezone lub w toku, kategorii
wykroezenia, artykulow wykroezenia, informaeji statystyeznyeh, uliey wykroezenia,
osob, dodatkowyeh parametrow zarejestrowanyeh w dzienniku i powi^anyeh
z formularzem.

2. System powinien umozliwiac filtrowanie po wybranej informaeji statystyeznej.
3. Dodatkowo System powinien udost^pniac zestawienie wynikow dzialan dla wybranego

straznika Strazy Miejskiej w Bialymstoku lub referatu, z mozliwosei^ filtrowania po
daeie.



4. System powinien zapewnic tworzenie zestawienia z dziatalnosci Strazy Miejskiej
w Bialymstoku zgodnego z Rozporz^dzeniem Ministra Spraw Wewn^trznych
i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez
straze gminne (miejskie) ewidencji etatow, wyposazenia oraz wynikow dzialan strazy.

5. System powinien umozliwic tworzenie zestawien za w>'brany okres z podzialem na
artykuly kodeksu wykroczen z uwzgl^dnieniem liczby i kwot mandatow oraz innych
formularzy powi^zanych z wlasciwym artykulem.

XVII. BLOKADY NA KOLA

1. System musi umozliwiac rejestrowanie blokad zalozonych na kola i tworzyc list^
zatozonych blokad.

2. Po zdj^ciu blokady i zapisaniu tego w systemie, zdarzenie ma zostac przeniesione do
archiwum.

3. Musi bye mozliwosc prezentacji aktywnych blokad na mapie cyfrowej.
4. Musi bye mozliwosc powi^ania blokad z ewidencji sil i srodkow.
5. Modul blokad na kola musi zostac zintegrowany z modulem dziennika dyzumego

w zakresie prezentowania blokad na ogolnej mapie miasta.
6. System musi umozliwiac przypisywanie zalozonych blokad do zdarzeh w dzienniku

dyzumego oraz przekazywanie informacji o zalozonych blokadach na formularze
mandatowe.

7. Modul musi wspolpracowac z aplikacj^ mobiln^ straznika w terenie i umozliwiac:
1) zarejestrowanie zalozenia blokady w terenie,
2) zdj^cie blokady w terenie,
3) przeslanie zdj^c z aplikacji mobilnej do Systemu.

8. Modul musi korzystac z bazy adresowej Systemu oraz prezentowac miejsce zalozenia
blokady na mapie cyfrowej.

9. Modul musi korzystac ze slownika marek pojazdow i artykulow wykroczen dotycz^cych
zdarzeh drogowych.

10. Modul musi wspolpracowac z modulem dyslokacji w zakresie ewidencji patroli
rejestmj^cych zdarzenia.

11. Modul musi umozliwic tworzenie i drukowanie zestawienia blokad wg parametrow:
data zalozenia,

funkcjonariusz,
ulica wykroczenia,
status,

typ zakohczenia sprawy,
przyczyna zalozenia blokady,
blokady w rozbiciu na referaty,
blokady w rozbiciu na straznikow,
blokady w rozbiciu na artykuly.

XVIII. ODHOLOWANE POJAZDY

1. System musi umozliwiac rejestrowanie odholowanych pojazdow i tworzyc ich list^.
2. Musi bye mozliwosc prezentacji aktywnych odholowah na mapie cyfrowej.
3. Musi bye mozliwosc nadawania indywidualnych statusow (np. zgloszono do

odholowania, odholowany, do odbiom, odebrany, archiwum).
4. Modul musi zostac zintegrowany z modulem dziennika dy^mego w zakresie

prezentowania odholowah na ogolnej mapie miasta.



5. System musi umozliwiac przypisywanie zarejestrowanych odholowan do zdarzen
w dzienniku dyzumego oraz przekazywac te informacje na formularze mandatowe.

6. Modul musi wspolpracowac z aplikacj^ mobiln^ straznika w terenie i umozliwiac:
1) zarejestrowanie odholowania,
2) zmian^ statusu odholowania,
3) przeslanie zdj^c z aplikacji mobilnej do systemu.

7. Modul musi korzystac z bazy adresowej systemu oraz prezentowac miejsce odholowania
na mapie cyfrowej.

8. Modul musi korzystac ze slownika marek pojazdow, artykulow wykroczeh dotycz^cych
zdarzen drogowych, pomocy drogowych oraz parkingow odholowan.

9. Modul musi wspolpracowac z modulem dyslokacji w zakresie ewidencji patroli
rejestruj^cych zdarzenia

10. Modul musi umozliwic tworzenie i drukowanie zestawienie odholowan wg parametrow:
1) data zalozenia,
2) funkcjonariusz,
3) ulica wykroczeniach,
4) status,
5) typ zakonczenia sprawy,
6) przyczyna odholowania,
7) podstawa odholowania.

11. Modul musi zawierac statystyk^ dotycz^c^ ilosci wydanych dyspozycji odholowan
w okreslonym czasie w rozbiciu na artykuly wykroczeh i referaty. Statystyka musi bye
dost^pna do wydruku.

XIX. KSI^ZKA TELEADRESOWA

System powinien zapewnic obslug^ ksi^ki teleadresowej, w tym mozliwosc wprowadzania
i filtrowania kontaktow co najmniej po: instytucji, nazwisku, stanowisku, numerze telefonu,
opisie.

XX. MODUL KSI^GOWY

1. Modul ksi^gowy powinien realizowac co najmniej nizej wymienione funkcjonalnosci.
2. Ewidencja podmiotow, ktora powinna zawierac wszystkie informacje potrzebne do

wlasciwej obshigi nalozonych mandatow:
1) unikatowy identyfikator,
2) grupa podmiotu np. gospodarstwo domowe,
3) numer mandatu,
4) imi^,
5) nazwisko - nazwisko ukaranego,
6) data urodzenia,
7) imi^ ojca,
8) imi^ matki,
9) PESEL - symbol numeryczny, jednoznacznie okreslaj^cy osob? fizyczn^ (sprawdzany

przez system pod kontem skladni),
10)wlasciwy urz^d skarbowy. System musi podpowiadac wlasciwy urz^d skarbowy ze

wzgl^du na adres zamieszkania sprawcy wykroczenia.
11) adres zameldowania.

3. Ewidencj a wplat.



1) modut musi wspomagac tworzenie kont, naliczania naleznosci, ksi^gowanie
i rozliczanie kontrahentow,

2) modut musi umozliwiac ewidencjonowanie wpiat na podstawie danych z wyci^gu
bankowego.

Raporty ksi^gowe.
1) Modal ksi^gowy musi umozliwiac podsumowanie dziennika za wskazany okres wg

tytulow platnosci z uwzgl^dnieniem rejestrow wplat.
2) Modal musi umozliwiac podsumowanie dziennika z podzialem na:

a. wplaty biez^ce,
b. wplaty zalegle,
c. odpisy,
d. przypisy,
e. zwroty,

f. wplaty komomicze,
g. wplaty dotycz^ce tytulu wykonawczego,
h. koszty egzekucji.

Zestawienie obrotow i said, ktore musi uwzgl^dniac ponizsze informacje:
1) liczba porz^dkowa,
2) symbol konta,
3) nazwa konta,
4) bilans otwarcia strony Wn i Ma,
5) obroty od pocz^tku roku do daty koncowej analizy - strony Wn, Ma,
6) obroty od pocz^tku miesi^ca do daty koncowej analizy - strony Wn,
7) obroty suma od pocz^tku roku do daty koncowej analizy,
8) saldo Wn i Ma,
9) saldo said - strony Wn i Ma,
Wydruki zestawienia obrotow i said, ktore powinny umozliwiac okreslenie przedzialu dat,
w jakim b^d^ analizowane obroty.
Tworzenie raportu grupuj^cego zaleglosci:
1) obj^te post^powaniem windykacyjnym (wystawione upomnienia),
2) obj^te post?powaniem egzekucyjnym (wystawione tytuly wykonawcze),
3) raport musi umozliwic zestawienie ww. zaleglosci za okreslony przez uzytkownika

okres czasu (zaleglosci za lata poprzednie i za rok biezqcy).
Windykacja
1) Modul musi wskazywac koniecznosc wystawienia upomnienia, dla nale^osci po

uplywie okreslonego czasu od terminu platnosci. Wysokosc i okres uplywu czasu od
terminu platnosci b^dzie konfigurowany przez uprawnionego uzytkownika.

2) Modul musi miec mozliwosc generowania upomnien pojedynczo i zbiorczo, ktore
powinno odbywac si^ na podstawie parametrow ustawianych dowolnie przez
uzytkownika w szczegolnosci za wskazany okres zaleglosci.

3) Modul musi umozliwiac przegl^danie wystawionych upomnien.
4) Modul musi umozliwiac wydruki upomnien zarowno pojedyncze i seryjne.
5) Modul musi umozliwiac tworzenie zestawienia wystawionych dokumentow upomnien

z uwzgl^dnieniem m.in.:
a. zakresow dat,

b. kwoty (l^cznie z upomnienia wraz dochodzon^ naleznosci^),
c. liczby upomnien.

6) System musi umozliwiac drukowanie danych na zwrotnych potwierdzeniach odbioru
na gotowym szablonie.

7) System musi umozliwiac zapisanie potwierdzenia odbioru upomnienia.



8) System musi umozliwiac generowanie tytuiow wykonawczych dla naleznosci
wynikajqcych z nalozonego mandatu. Tytuly wykonawcze musz^ bye generowane dla
dluznikow, dla ktorych wczesniej wystawiono upomnienie i odnotowano w systemie
potwierdzenie odbioru.

9) System musi umozliwiac podgl^d wydruku tytulu wykonawczego.
10) System musi umozliwiac anulowanie wystawionego tytulu wykonawczego przez

uprawnionego uzytkownika.
11) System musi umozliwiac tworzenie ewidencji wystawionych tytulow wykonawczych

z mozliwosci^ konfigurowania m,in. parametrow, zakresow dat, organow
egzekucyjnych.

12) System musi umozliwiac eksport ewidencji tytulow wykonawczych oraz aktualizacji
tytulow b^dz udost^pnienia tych danych w celu integracji z systemem zewn^trznym
np. Taxi+.

13) System musi umozliwiac zapisanie informacji o wystawionych:
a. upomnieniach na kontach ukaranych,
b. tytulach wykonawczych na kontach ukaranych.

14) System musi umozliwiac:
a. automatyczne blokowanie wystawiania upomnieh, dla ktorych wystawione zostaly

juz w/w dokumenty,
b. automatyczne blokowanie tytulow wykonawczych dla naleznosci, dla ktorych

wystawione zostaly juz w/w dokumenty.
15) System musi wystawiac tytuly wykonawcze bior^c za podstaw^ miejsce zamieszkania.
16)W zakresie generowania tytulow oraz upomnien System musi umozliwiac masowe

tworzenie dokumentow z uwzgl^dnieniem parametrow wskazanych przez
uzytkownika.

17) System musi umozliwiac samodzielne zamkni^cie roku ksi^gowego przez
uzytkownika.

18) System musi umozliwiac wykonanie miesi^cznego zestawienie obrotow i said.

XXI. DOSTAWA SPRZ^TU KOMPUTEROWEGO I URZ^DZEN NA POTRZEBY
WDROZENIA SYSTEMU

1. Na potrzeby systemu Wykonawca powinien dostarczyc nizej wymieniony sprz^t:

Ip. pozycja jedn. miary ilosc

Panel dyspozytorski, w sklad ktorego wchodz^:
1) zintegrowana konsola dyspozytorska, tj. komputer

panelowy typu All-In-One w jednej obudowie z
monitorem o przek^tnej ekranu minimum 23", z
fabrycznie wbudowan^ funkcj^ dotykow^,
obsluguj^cy technologic Multi-touch, z urz^dzeniami
peryferyjnymi, umozliwiaj^cy nadawanie i odbior
korespondencji radiowo-telefonicznej, z mozliwosci^
rejestracji rozmow radiowo-telefonicznych, o nizej
wymienionych minimalnych parametrach
technicznych:
a. Procesor wielordzeniowy osi^gaj^cy wynik min.

5097 pkt dla testu Passmark CPU Mark. Procesor
zgodny z architektur^ x86 i x64.

komplet



b. Famine - minimum 8GB DDR4
c. Dysk twardy - minimum SATA 6 Gb/s 1 TB 7,2

tys. obr./min
d. Karta graficzna - Zintegrowana karta graficzna
e. Wyswietlacz - minimum 23-calowy wyswietlacz

dotykowy FHD (1920 x 1080)
f. Klawiatura i mysz - Bezprzewodowy zestaw -

klawiatur^ z mysz^
g. Minimalna liczba portow

bok:

1 port USB 3.1 Type-A
1 gniazdo stuchawek/mikrofonu
tyt:
2 porty USB 2.0
3 porty USB 3.1 Type-A
1 port USB 3.1 Type-C
1 zl^cze RJ-45
1 iiniowe wyjscie audio
1 gniazdo zasilania pr^dem stalym
1 wejscie HDMI
1 wyjscie HDMI

2) mikrofon biurkowy z automatyk^ dzwi^ku
(kompresj^) I^cznie z wbudowan^ funkcj^ nadawania
PTT, zintegrowanym no^ym PTT podl^czonym do
wyzej wymienionego komputera przez port USB lub
inny port pozwalaj^cy na wykorzystanie pelnej
funkcjonalnosci,

3) zewn^trzny zestaw glosnikow z mozliwosci^
regulacji tonow niskich i wysokich (zasilanych z
230V),

4) bezprzewodowy zestaw klawiatury z oddzieln^
myszk^ komputerow^,

5) komplet osobistych zestawow przewodowych
naglownych mikrofonowo-shichawkowych,

6) system operacyjny np. Linux, Windows lub
rownowazny (mozliwosc integracji z innymi
aplikacjami opartymi o ten system operacyjny)

Monitor o minimalnych parametrach technicznych:
a. Wielkosc wyswietlacza: minimum 24 cale

Typ wyswietlacza: LED
Proporcje obrazu: 16:9
Plamka: max. 0,282 mm
Kqt widzenia: min. 178° w poziomie i w pionie
Kontrast: 3000:1 typowy
Jasnosc: 250 cdW
Czas reakcji matrycy: max. 5 ms
Rozdzielczosc: 1920 x 1080

Glosniki: wbudowane 2 x 2W

Pobor mocy (typ.): maksymalnie 30W
Zl^cza: D-Sub, HDMI, DisplayPort

szt.



n.

m. min 2 porty USB
Konstrukcja: stopka z regulacj^ wysokosci, regulacja
k^ta pochylenia, regulacja k^ta obrotu, obrot ekranu
do trybu portretowego

Serwer radiotelekomunikacyjny wraz z rejestratorem,
central^ telefoniczn^ oraz serwerem mapowym wraz z
licencjami na przemiennik, o minimalnych wymaganiach
technicznych jak nizej:
a. Serwer powinien bye przystosowany do montazu w

szafie przemyslowej 19" i dostarczony w obudowie
RACK o wysokosci lU.

b. Ma posiadac minimum 2 dyski pracuj^ce w macierzy
RAID 1 o pojemnosci umozliwiaj^cej
przechowywanie nagran glosowych przez okres
minimum 5 lat.

c. Powinien obshigiwac wszystkie wywolania
wychodz^ce i przychodzqce, zarowno telefoniczne
jak i radiowe.

d. Musi zapewniac mozliwosc automatycznej rejestracji
na radioserwerze wszelkich rozmow radiowych
i telefonicznych prowadzonych za pomoc^ konsol
dyspozytorskich. Nagrania powinny bye
przechowywane na wbudowanej macierzy dyskowej
w radioserwerze. System ma umozliwiac rowniez
przesylanie nagran do wybranej zdalnej lokalizacji
(np. pVzy pomocy protokoiu FTP).

e. Ma umozliwiac monitorowanie jego stanu za pomocy
protokoiu SNMP za pomocy dowolnego
oprogramowania klienckiego SNMP.

f. Ma zawierac serwer ustug glosowych umozliwiaj^cy
realizacj? minimum 100 rownoleglych pol^czeh
glosowych z radiotelefonami wyniesionymi. Calosc
komunikacji glosowej pomi^dzy wszystkimi
dostarczanymi elementami systemu
dyspozytorskiego powinna bye oparta o w/w
aplikacj?.

g. Powinien umozliwiac szyfrowanie transmisji
pomi^dzy nim a reszt^ systemu. Wymagana obsluga
standardowych protokolow: PPTP, L2PT/IPsec,
OpenVPN.

h. Wymagana obsluga protokolow: SMB/CIFS, SSH,
FTP, SNMP.

i. Powinien posiadac system konfiguracji oparty o
serwer www. System powinien umozliwiac zmian^
wszelkich mozliwych ustawieh i parametrow za
pomocy przegl^darki www.

j. Z uwagi na bezpieczehstwo systemu, wszystkie
loginy i hasla VOIP urz^dzeh l^cz^cych si? do
radioserwera (konsole dyspozytorskie, moduly
radiowe) powinny bye generowane automatycznie

szt.



jedynie na czas trwania pojedynczej sesji.
Kazdorazowe przelogowanie uzytkownika b^dz reset
danego urz^dzenia powinien generowac nowe
parametry logowania do systemu VOIP.

4 Radiotelefon przewozny wraz z anten^ VHF/GPS o
minimalnych wymaganiach technicznych okreslonych w
pkt 2 niniejszego Rozdzialu

szt. 6

5 Radiotelefon przenosny wraz z dodatkowym
akumulatorem o minimalnych wymaganiach
technicznych okreslonych w pkt 3 niniejszego Rozdzialu

szt. 6

6 Urz^dzenie mobilne typu smartfon o minimalnych
wymaganiach technicznych:
a. Famine RAM min. 2GB
b. Pami^c wbudowana min. 16GB
c. Rozdzielczosc ekranu min. 1280x720 pikseli
d. Wyswietlacz minimum 5,5"
e. Procesor min. 4-rdzeniowy
f. Aparat tylny min. 13 min pikseli
g. Aparat przedni min. 5 min pikseli
h. Wbudowany modem 4G
i. Wbudowany modul GPS
j. Komunikacja Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth min.

4.2

k. Pojemnosc baterii min 3080 mAh
1. Standard kart SIM - nanoSIM

szt. 20

Minimalne wymagania techniczne dotycz^ce radiotelefonu przewoznego:
1) Radiotelefon cyfrowo-analogowy pracuj^cy w technologii DMR

Radiotelefon powinien posiadac bardzo dobr^ transmisj^ mowy.
Powinien miec zastosowane kodeki w^skopasmowej i cyfrowej korekcji bl^dow, dla
zapewnienia dobrej jakosc audio takze w gtosnym otoczeniu oraz na granicy obszaru
zasi^gu i^cznosci radiowej.
Radiotelefon powinien obslugiwac jednoczesnie cyfrowe i anaiogowe tryby pracy i
bye kompatybilny z analogowymi i cyfrowymi systemami radiokomunikacji
dotychczas posiadanych urz^dzen,
Radiotelefon oprocz tradycyjnego systemu radiowego (DMR Tier II) powinien
obslugiwac takze analogowy system l^cznosci dyspozytorskiej zgodnie z MPT1327
oraz system l^cznosci dyspozytorskiej DMR.
Radiotelefon powinien zapewnic mozliwosc uzywania w systemach XPT.
Radiotelefon musi zapewnic efektjrwne wykorzystanie spektrum cz^stotliwosci
Techniki TDM A umozliwiaj^c na wykorzystanie dost^pnej szerokosci pasma
podwojn^ liczb^ kanalow. Umozliwia to znaczne odci^enie w przypadku niewielkiej
liczby cz^stotliwosci oraz zwi^ksza pojemnosc systemu.
Radiotelefon musi bye zgodny z normami MIL - STD - 810C/D/E/F/G oraz
posiadac stopieh ochrony IP54 co ma zapewnic wysok^ niezawodnosc w trudnych
warunkach.

Radiotelefon musi bye wyposazony w dodatkowe funkcje cyfrowe i funkcje
opcjonalne, m.in. w wiadomosci tekstowe, pozycjonowanie GPS i funkcj? samotny
pracownik.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)



10) Radiotelefon musi posiadac mozliwosc dodawanie nowych funkcji przy uzyciu ptytek
rozszerzen i posiadac kompatybilny standardowy interfejs do podl^czania nowych
akcesoriow.

11) Powinien posiadac intuicyjny interfejs i obslug^ przyciskow
12) Radiotelefon musi posiadac wyswietlacz LCD wysokiej rozdzielczosci zapewniaj^cy

dobr^ czytelnosc rowniez w trudnych warunkach oswietlenia, duz^ klawiatur^ i
ergonomiczne programowalne przyciski zapewniaj^ce wydajn^ i produktywn^
komunikacj^.

13) Radiotelefon musi posiadac mozliwosc aktualizacji oprogramowania, zapewniaj^ce
nowe cechy uzytkowe.

14) Zmiana oprogramowania sprz^towego ma zapewnic mozliwosc aktywowania innych
cyfrowych i analogowych trybow pracy bez koniecznosci zakupu nowego
radiotelefonu.

15) Radiotelefon musi posiadac szyfrowanie danych i glosu algorytmem szyfruj^cym
ARC4 (40 bitow) zgodnym z DMRA i opcjonalnymi algorytmami AES128 i AES256
(128 i 256 bitow) dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji.

16) Radiotelefon w trybie cyfrowej transmisji musi posiadac rozne rodzaje transmisji
mowy, m.in. pol^czenia indywidualne, pol^czenia grupowe i Jednoczesn^
komunikacji ze wszystkimi uzytkownikami.

17) Radiotelefon musi posiadac ushigi transmisji danych, takie jak wysylanie wiadomosci
tekstowych i wiadomosci grupowych.

18) Radiotelefon powinien obslugiwac pozycjonowanie GPS i wysylanie wspolrzidnych
lokalizacyjnych GPS w formie wiadomosci tekstowych.

19) Powinien posiadac mozliwosc dodatkowo ustalic odleglosc i pozycji innych
radiotelefonow wyposazonych w funkcji GPS w systemic l^cznosci radiowej DMR.

20) Radiotelefon powinien obslugiwac automatyczne przel^czanie sii pomiidzy
przemiennikami (roaming) w sieciach DMR pracuj^cych w trybie multisite.

21) Radiotelefon powinien udostipniac rozne uslugi jak na przyklad Radio Check
(sprawdzenie statusu), Remote Monitor (zdalny odsluch) i Call Alert (pol^czenie
alarmowe).

22) Radiotelefon powinien posiadac analogowe typy sygnalizacji 5-Tone, 2-Tone,
HDC1200 oraz CTCSS/CDCSS.

23) Radiotelefon musi bye wyposazony w rozne jizyki interfejsu uzytkownika, a
minimum: polski, niemiecki, angielski,

24) Radiotelefon powinien zawierac r6^e opcje awaryjne jak na przyklad pol^czenie
alarmowe.

25) Powinien zawierac wydajny, wbudowany glosnik o mocy minimum 5 watow i
posiadac mozliwosc podl^czenie dodatkowego, zewn^trznego glosnika.

3. Minimalne wymagania techniczne dotycz^ce radiotelefonu przenosnego:
1) Radiotelefon cyfrowo-analogowy pracuj^cy w technologii DMR.
2) Kompaktowa obudowa o podwyzszonej odpomosci na czynniki zewn^trzne (klasa

ochrony IPS 7).
3) Doskonala jakosc dzwi^ku.
4) Funkcje przesylania danych i wiadomosci tekstowych.
5) Tryb analogowo/cyfrowy.
6) Ergonomiczna konstrukcja:

a. du^ kolorowy wyswietlacz: 1.8" TFT LCD (65535 kolorbw), umozliwiaj^cy
latwy dost^p do z^danych informacji,

b. ergonomiczne duze wygodne przyciski klawiatury,



c. pokr^tla radiotelefonu odsuni^te od siebie, zmniejszaj^ce ryzyko pomylki podczas
obstugi w r^kawiczkach lub w warunkach slabego oswietlenia.

7) Antena radiowa i antena GPS zintegrowane dla zwi^kszenia wygody oraz poprawy
efektywnosci.

8) Wytrzymalosc i niezawodnosc - zgodnosc ze standardami wojskowymi MIL-STD-810
C/D/E/F (rygorystyczne standardy dla sprz^tu uzytkowanego sprz^tu ustanowione
przez Sily Zbrojne USA).

9) Klasa ochrony IP57- radiotelefon ma bye zgodny z wymogami kiasy IP57 i odpomy
na zanurzenie do gl^bokosc Im przez 30 min.

10) Temperaturapracy -SOD ~ +60□.
11) MAKSYMALNA Waga (z bateri^ i anten^) do 360g.
12) MAKSYMALNE Wymiary (szer. x wys. x gt^b.) 125x55x37 mm.
13) Dodatkowe funkcje: Obshiga szyfrowania: od40do 256-bit AES
14) Dual-slot Pseudo Trunk - funkcja umozliwiaj^ca dynamiczne przypisanie wolnego

kanalu do uzytkownika, ktory chce wykonac pol^czenie w trybie bezposredniej
l^cznosci i pracy przez przemienniki.

15) Obstuga trybu cyfrowego i analogowego:
d. obshiga wiadomosci tekstowych o dlugosci do 256 znakow,
e. wbudowany modulGPS,
f. akumulator minimum 2.000 mAh Li-Ion umozliwiaj^cy nieprzerwan^ prac^ przez

10,5 godzin w cyklu pracy 5-5-90 w trybie analogowym, Powyzej 14 godzin w
trybie cyfrowym.

16) Ma miec mozliwosc wl^czenia alarmu wibracyjnego podczas pracy w glosnym
otoczeniu.

17) Radiotelefon ma automatycznie powiadamiac o biez^cym kanale przy wl^czeniu
urz^dzenia lub zmianie kanalu.

18) Ma posiadac sygnalizacj^ 5-tonowe, 2-tonowe, HOC 1200, DTMF.
19) Radiotelefon ma posiadac interfejs obstugi w j^zyku polskim - menu i napisy na

wyswietlaczu.
20) Radiotelefon w komplecie z akumulatorem minimum 2000mAh Li-Ion (plus

dodatkowym akumulatorem), anten^, szybk^ ladowark^ biurkow^, klipsem do pasa.

4. Calosc dostarczanego sprz^tu musi bye fabrycznie nowa i obj^ta pakietem ushig
gwarancyjnych producenta oraz nie uzywana we wczesniejszych projektach.

5. Wykonawca dostarczy sprz^t wlasnym transportem i na swoj koszt do siedziby Strazy
Miejskiej w Bialymstoku przy ul. Skladowej 11.

6. Na dostarczony sprz^t Wykonawca udzieli Zamawiaj^cemu minimum 24-miesi^cznej
gwarancji, ktorej bieg rozpocznie si? od dnia podpisania protokolu odbioru kohcowego.

XXII. MIGRACJA DANYCH

1. Zamawiaj^cy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzil migracj? danych z aktualnie
uzywanego systemu w jednostce Strazy Miejskiej w Bialymstoku do nowego Systemu.

2. Zakres danych, ktore musz^ zostac zmigrowane:
a) uzytkownicy,
b) grupy uzytkownikow,
c) slowniki,
d) kadry,
e) ewidencja blokad,
f) zgloszenia.



g) ewidencja pojazdow,
h) ewidencja lokalizatorow/radiostacji,
i) ewidencje drukow,
j) formularze,
k) magazyn sortow,
1) RSOW.

XXIIL PORTAL INTERNETOWY ivww.strazmiejska.biaIystok.pl

1. Zamawiaj^cy wymaga wykonania przez Wykonawc? dziela polegaj^cego na
zaprojektowaniu, wykonaniu, wprowadzeniu wszystkich tresci oraz wdrozeniu strony
intemetowej www.strazmiejska.bialystok.pl w oparciu o system CMS, w tym:
a) opracowanie struktury strony i przygotowanie trzech propozycji,
b) przygotowanie trzech propozycji projektow graficznych dla strony glownej,
c) przygotowanie projektu graficznego szablonu o wysokiej kontrastowosci,
d) programowanie strony intemetowej,
e) zainstalowanie systemu CMS na serwerze Zamawiaj^cego,
f) sprawdzanie (testowanie) wykonanej strony intemetowej z systemem CMS oraz

biez^cym wprowadzanie niezb^dnych zmian,
g) umozliwienie Zamawiaj^cemu przeprowadzenie testow przed podpisaniem protokolu

odbiom,

h) przeniesienie, na podstawie dostarczonej przez zamawiaj^cego stmktury nowej strony,
zawartosci ze strony www.strazmiejska.bialystok.pl na now^ strong pod tym samym
adresem,

i) uruchomienie strony z CMS,
j) przekazanie Zamawiaj^cemu kompletnej dokumentacji uzytkowej (eksploatacyjnej) i

technicznej (powykonawczej) dotycz^cej strony intemetowej i CMS,
k) przekazanie Zamawiajqcemu podr^cznikow uzytkowania szczegolowo opisuj^cych

wszystkie fimkcje strony intemetowej i CMS,
1) wdrozenie wykonanej, w pelni dzialaj^cej i gotowej do uzytku przez osoby trzecie

strony intemetowej,
m) przeszkolenie 4 pracownikow Zamawiaj^cego w zakresie obslugi CMS,
n) przekazanie Zamawiaj^cemu pelnej kopii zapasowej plikow strony intemetowej oraz

bazy danych w dniu podpisania protokolu odbiom kohcowego na plycie DVD,
o) udzielenie gwarancji na wdrozon^ strong intemetow^ i CMS.

2. Wykonawca przeniesie na Zamawiaj^cego maj^tkowe prawa autorskie do dokumentacji (
w tym dokumentacji technicznej i uzytkowej), elementow graficznych, struktury portalu
intemetowego, stron www oraz kodow zrodlowych.
a) Wykonawca przygotuje peln^ kopi^ plikow strony www i bazy danych,
b) Wykonawca przekaze peln^ kontrol? nad calosci^ panelu administracyjnego, umozliwi

edycji kazdego elementu witryny oraz kodow zrodlowych do strony intemetowej
iCMS.

3. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamowienia:
a) strona intemetowa b^dzie utrzymywana i zarzqdzana przez Zamawiaj^cego,
b) strona musi bye wykonana zgodnie ze standardami HTML5 i CSS3, W3C, WCAG 2.0

i przejsc weryfikacj^ przy pomocy ogolnodost^pnych narz^dzi testuj^cych,
c) wymagany standard kodowania znakow to UTF-8,
d) wszystkie elementy ukazane w dostarczonym projekcie graficznym musz^ miec

graficzne i funkcjonalne odwzorowanie w tworzonym portalu.



e) strona intemetowa musi bye poprawnie wyswietlana w glownych przegl^darkach
intemetowych:

- Microsoft Internet Explorer (wersja 11 i nowsze),
- Mozilla Firefox (wersja 35 i nowsze),
- Opera (wersja 27 i nowsze),
- Google Chrome (wersja 40 i nowsze),
- Safari (wersja 7 i nowsze),

f) strona musi bye zbudowana w opareiu o teehnik? RWD (Responsive Web Design), tak
aby wygl^d i uklad witryny dostosowywal si^ automatyeznie do rozmiaru ekranu
i musi bye poprawnie wyswietlana w standardowyeh przegl^darkaeh urzqdzeh
mobilnyeh:

- Android (wersja 4.1 i nowsze),

-  iOS (wersja 7 i nowsze),
- Windows Phone (wersja 8 i nowsze),

g) strona intemetowa musi miec zainstalowane i skonfigurowane dodatkowe wtyezki
optymalizuj^ee indeksowanie stron poprzez wyszukiwark^ Google,

h) strona musi posiadac zabezpieezenia przed nieautoryzowanymi probami zmiany tresei,
w szezegolnosei system musi bye zabezpieezony przed takimi atakami jak:
- ataki semantyezne na adres URL,
- ataki zwi^ane z ladowaniem plikow,
- ataki typu eross-site scripting,
- ataki typu CSFR,
- ujawnienie uwierzytelnieh dost^pu,
- wstrzykiwanie kodu SQL,
- ujawnienie danych przechowywanych w bazie,
- kradziez Cookies,

- przeehwytywanie sesji,
- wstrzykiwanie sesji,
- zafiksowanie sesji,
-  trawersowanie katalogow,

- wstrzykiwanie poleeen systemowych,
- ujawnienie kodu ̂odlowego,
- ataki typu Bmte Force,
- zabezpieczenie numerow telefonicznych i adresow e-mail przed botami

skanuj^cymi.
i) dost^p do strony ma si^ odbywac na poziomach:
- poziom publiczny - dost^p dla odwiedzaj^cych do strony glownej oraz zakladek,
- poziom administracyjny - zastrzezony dost^p dla administratorow i redaktorow

portalu,
j) strona intemetowa musi bye dostosowana do potrzeb osob slabo i niedowidz^cych

poprzez mozliwosc ustawienia szablonu tzw. wysokiej kontrastowosci oraz
dostosowana do czytnikow ekranowych,

k) Wykonawca wdrozy rozwi^anie automatycznego wykonania kopii zapasowych
serwisu (wszystkich plikow strony www oraz bazy danych).

4. Zawartosc strony intemetowej
a) 1 strona glowna z menu gomym: Aktualnosci, Stmktura, Media, Mieszkahcy

Kontakt, Statystyki, z mozliwosci^ edycji ich nazwy oraz dodania dodatkowych
zakladek,

b) Tablica Aktualnosci,



c) Archiwum Aktualnosci,
d) Wyszukiwarka zbudowana z uzyciem technologii AJAX wykorzystuj^ca technik? live

search oraz prezentuj^ca wyniki wyszukiwania z podziatem na rodzaje tresci np.
Aktualnosci, Grafika, Artykuly, Multimedia itp.,

e) Mapa Strony,
f) Galeria Zdj^c z mozliwosci^:
- konfiguracji parametrow zdj^c impoitowanych do galerii (wysokosc/szerokosc

miniatury i zdj^cia po powi^kszeniu),
- dodawania tytulow galerii,
- dodawania tytulow i opisow zdj^c,
- ustawiania kolejnosci zdj^c w galeriach metod^ przeciqgnij i upusc,
- dodawania znaku wodnego, tekstowego lub graficznego przy umieszczaniu zdj^c

przez redaktora z samodzielnym wyborem okreslania pozycji i rozmiarow tego
znaku,

- masowego importu zdj^c do systemu,
- przegl^danie zdj^c za pomoc^ slidera zdj^c,

g) kanatyRSS,
h) mozliwosc osadzenia Google Maps,
i) Newsletter wysylany bezposrednio z panelu administracyjnego z mozliwosciq

tworzenia grup, adresow e-mail i ich samodzielnego dopisywania,
j) Statystyki / Raporty - Google Analytics,
k) Kalendarium Wydarzeh,
1) system banerowy obsluguj^cy nast^puj^ce typy plikow i obiektow: pliki graficzne

(*.gif, * jpg, *.png, *.bmp),
m) Wersja Zalobna - modut umozliwia zmian^ kolorystyki serwisu w odcieniach szarosci,
n) Wrapper - funkcja wyswietlenia zawartosci stron intemetowych poprzez modut

wpinaj^cy zewn^trzny kod html poprzez wpisanie adresu intemetowego danej strony,
o) geolokalizacja zdj^c - modul umozliwiaj^cy dodawanie danych geograficznych do

zdj^c poprzez automatyczny odczyt danych GPS z informacji EXIF ze zdj^c, ktore
takie dane posiadaj^ oraz mozliwosci^ wtasnor^cznego dodawania wspolrz^dnych i
adresow z odnosnikiem do Google Maps,

p) opcja integracji serwisu intemetowego z narz^dziami typu social media, np. Facebook,
Twitter,

q) wsparcie dla przyjaznych linkow,
r) informacji o uzywaniu Cookies,
s) przygotowanie styli CSS do wydmku stron,
t) mozliwosc udostipnienia artykulow znajdujqcych si^ na stronie na Facebook, Twitter,

e-mail, Wykop, Google+, Pinterest, Tumblr, Linkedln, Blogger itp. (z rozwijanq ikonq
dostipnych uslug).

Funkcjonalnosc strony intemetowej:
a) funkcjonalnosc prezentowanych tresci tekstowych,
b) funkcjonalnosc prezentowanych zdj^c,
c) funkcjonalnosc zagniezdzania filmow - You Tube API oraz mozliwosc dodawania

wlasnych filmow: mp4 i webm,
d) funkcjonalnosc prezentowania panoram sferycznych 360 stopni.



XXIV. SZKOLENIA

1. Wykonawca zobowi^uje si? do przeprowadzenia szkolen pracownikow Zamawiaj^cego
w zakresie administrowania Systemem i obstugi aplikacji Systemu oraz szkolenia
z  obstugi systemu zarz^dzania tresci^ portalu intemetowego
www.strazmieiska.bialvstok.pl.

2. Wykonawca zobowi^any jest przeprowadzic szkolenia w taki sposob i w takim zakresie
aby pracownicy Zamawiaj^cego sprawnie administrowali/poslugiwali si? Systemem,
aplikacjami i portalem intemetowym, stosownie do posiadanych upravmien.

3. Szkolenia b?d^ mialy form? warsztatow dla uzytkownikow wskazanych przez
Zamawiaj^cego i b?d^ prowadzone w j?zyku polskim.

4. Szkolenia musz^ bye odpowiednio sprofilowane - grupy szkoleniowe musz^ bye
podzielone pod wzgl?dem zakresu szkolenia na:

a) administratorzy Systemu (administraeja Systemem) - 4 osoby
b) uzytkowniey Systemu (obstuga aplikacji systemowych) - 16 osob
e) uzytkowniey portalu intemetowego (obsluga CMS - systemu zarz^dzania tresei^)
- 4 osoby

5. Szkolenia musz^ bye przeprowadzone w siedzibie Zamawiaj^eego, w dni roboeze w godz.
7:00-15:00.

6. Minimalny ezas szkolen dla poszezegdlnyeh profili grup szkoleniowyeh:
a) szkolenia z zakresu administraeji systemem: 16 godzin,
b) szkolenia z zakresu obslugi aplikacji systemowych: 8 godzin,
c) szkolenia z zakresu obslugi systemu CMS - zarzadzania tresci^: 8 godzin.

7. Terminy szkolen zaproponuje Wykonawca, przy czym musz^ miec one akceptacj?
Zamawiaj^cego. Wykonawca potwierdzi gotowosc do przeprowadzenia szkolen co
najmniej na 15 dni roboczych przed planowanym terminem szkolen.

8. Sal? szkoleniow^ zapewni Zamawiaj^cy, natomiast do zadah Wykonawcy lezy
zapewnienie bezplatnych materialow szkoleniowyeh w liczbie odpowiedniej do liczby
uczestnikow szkolen.

9. Szkolenia obejmowac b?d4 zardwno cz?sc teoretyczn^, jak i praktyczn^
- w wykorzystaniem stanowisk komputerowych udost?pnionych przez Zamawiaj^cego.

10. Szkolenia musz^ bye prowadzone w oparciu o konfiguracj? Systemu zgodn^ co do wersji
z oprogramowaniem dostarczonym w ramach umowy, ktorej zal^cznikiem jest niniejszy
dokument.

11. Wykonawca ma obowi^zek sporz^dzenia protokolu szkolenia na potrzeby
Zamawiaj^cego, b?d4cego podstaw^ uznania szkolenia za wykonane. Protokol ma
obejmowac co najmniej: zakres szkolenia, list? obecnosci, zakres dat w jakich szkolenie
zostalo przeprowadzone, podpis prowadz^cego.

12. Protokoly wykonania szkolen s^ wamnkiem podpisania przez Zamawiaj^cego protokolu
odbiom koncowego prac stanowi^cych przedmiot zamowienia.

XXV. INFRASTRUKTURAINFORMATYCZNA ZAMAWIAJ^CEGO

1. Zamawiaj^cy na potrzeby umchomienia opisanego Systemu moze przeznaczyc serwer
o ponizszych parametrach:
Procesor: Intel Xeon E5620 2.40GHz, Core Count: 4, Thread Count: 8

RAM: 12 GB (3 X 4 GB Speed: 1067 MHz)
Maximum Capacity: 192 GB
Plyta glowna: IBM 69Y4438
Pol^czenia sieciowe: 4x BroadCom 5709C Ethemet Controller



Dyski:
2 X IBM 500Gb 7.2K SATA 2.5" HDD (81Y9727)
3 X IBM 500GB 7.2K SATA 2.5" HDD (42D0743)
Zamawiajqcy odpowiedzialny b^dzie za aktualizacj? systemu operacyjnego serwera oraz
pakietow oprogramowania typu apache, php, mysql/pgsql.

2. Zamawiajqcy uzywa centrali telefonicznej typu SLICAN, CCT-1668 EU. Centrala
posiada serwer CTI, modul sms i serwer komunikacji TAPI.



Zal^cznik nr 2

do umowy nr /2018/SM

z dnia

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

z wykonania prac wynikaj^cych z przedmiotu Umowy nr /2018/SM z dnia

Data podpisania:

Wvkonawca

reprezentowany przez:

Zamawiai^cv

reprezentowany przez:

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonat na rzecz Zamawiaj^cego nast^puj^ce prace:

2. Zamawiaj^cy zglasza nast^puj^ce uwagi odnosnie prac wyspecyfikowanych w pkt.l:

ZAMAWIAJ^CY WYKONAWCA

lEND.'VXr
Str*fy wBi<alvm«^u

nmenda



Zal^cznik nr 3

do umowy nr /2018/SM

z dnia

PROTOKOL UWAG I BL^POW

z realizacji przedmiotu Umowy nr /2018/SM z dnia

Data podpisania:

Wvkonawca

reprezentowany przez:

Zamawiaiacv

reprezentowany przez:

1. Zamawiajqcy zglasza nast^puj^ce bt?dy i uwagi odnosnie prac Wykonawcy wynikaj^cych

z umowy nr /2018/SM z dnia :

2. Termin i sposob usuni^cia bl^dow okreslonych w pkt. 1

ZAMAWIAJi^CY WYKONAWCA

KOMENDANT
Stra2i^iWskiei w Bi^ijymstoku


