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1 INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia pn.: Usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: 
„Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia 
dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 
otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” jest świadczenie kompleksowych usług 
doradczych dla Zamawiającego we wszystkich fazach realizacji projektu „Utworzenie 
Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-
usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do 
ich postaci cyfrowej”. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 i z krajowych środków publicznych – budżety jednostek samorządu 
terytorialnego (jeśli otrzyma dofinansowanie w ramach aktualnie trwającego naboru). 

 

1.2 Informacja ogólna o projekcie „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako 
samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz 
digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci 
cyfrowej”" 

Budowa systemu jest częścią realizacji strategii rozwoju e-administracji w mieście jak 
również stanowi komplementarną rozbudowę zrealizowanych dotychczas projektów 
obejmujących budowę infrastruktury szerokopasmowej oraz świadczenia e-usług 
w administracji publicznej. 

Założenia generalne projektu uwzględniają konieczność zapewniania wsparcia rozwoju 
i zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do dojrzałych cyfrowych usług 
publicznych z jednoczesnym komplementarnym wykorzystaniem szerokopasmowej 
infrastruktury teleinformatycznej zrealizowanej w ramach wykonanych projektów 
budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska. 

Realizacja powyższego zakresu generalnego umożliwi stworzenie zoptymalizowanej 
platformy implementacji oraz świadczenia dojrzałych e-usług publicznych dla sfery 
podmiotów publicznych, uwzględniającej zaawansowane mechanizmy bezpiecznego 
przetwarzania i udostępniania elektronicznych usług publicznych na wszystkich 
czterech poziomach dojrzałości, z zapewnieniem kompleksowego wsparcia 
specjalistycznego oraz zgodności z ze standardami dostępności treści internetowych 
(WCAG 2.0). Ponadto implementacja zaawansowanej platformy e-usług publicznych 
będzie umożliwiała cyfryzację/digitalizację zasobów w różnych dziedzinach 
tematycznych: m.in. obszarze nauki, wdrażania usług w dziedzinie geodezji i kartografii 
z zapewnieniem powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych 
zasobów z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji szerokopasmowej i docelowego ich 
przetwarzania w technologii „cloud computing”.  
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W ramach zdefiniowanych celów głównych realizacji przedmiotowego projektu 
znajdują się m.in.: 

 Większa dostępność e-usług publicznych, 
 Zapewnienie wysoko rozwiniętej technologicznie infrastruktury oraz oprogramowania 

do świadczenia specjalizowanych e-usług publicznych zapewniających możliwość 
wymiany danych na poziomie krajowym z systemem e-puap i docelowego 
przetwarzania danych składowanych przed Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz 
z ich jednostkami podległymi (perspektywiczne przygotowanie infrastruktury do 
spełnienia przez JST w zakresie obowiązków prawnych z zakresie przetwarzania danych 
publicznych, wynikające również z projektowanych nowych aktów prawnych), 

 Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w przypadku przetwarzania danych celem 
świadczenia e-usług publicznych przez pojedyncze organy publiczne wraz 
z ograniczeniem ryzyka ich utraty poprzez zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa 
przetwarzania danych na platformie. 

 Zapewnienie platformy przetwarzania danych dla obszaru wdrażanych e-usług 
publicznych jako kontynuacji realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych, 
m.in. projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 
na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot – umożliwienie 
agregacji danych na poziomie partnerów oraz ich jednostek podległych wyrażających 
zainteresowanie przedmiotowymi usługami. 

Zakres techniczny obejmujący niniejszy projekt uwzględniony w ramach niniejszego 
zamówienia będzie obejmował zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej dla 
działania platformy e-usług (tj.: m.in. szafy serwery, macierze, systemy zabezpieczeń, 
zabezpieczenia śluzy wejściowej, systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego zasilania 
UPS etc.) jakich poziom zabezpieczeń dotyczący ciągłości pracy będzie uwzględniał 
założenia dostępności na poziomie 99,95%, spełniając dotychczasowe rekomendacje 
dot. zabezpieczenia danych przetwarzanych w ramach systemów informatycznych 
(łącznie z danymi wrażliwymi).  

Ponadto jako kluczowe w ramach przedmiotu zamówienia przewidziane jest 
dostarczenie niezbędnego oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia 
platformy do udostępnienia e-usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich 
zakresie dla systemów e-administracji będzie uwzględniało integrację z e-PUAP oraz 
integrację z usługami OGC. 

W ramach projektu zostanie zastosowana zgodnie m.in. z wymogami WCAG 
technologia SOA (ang. Service Oriented Architecture), obejmująca wzajemną integrację  
poszczególnych komponentów składających się na system oraz ich komunikacja z 
systemami zewnętrznymi jaka zostanie oparta o model komunikacji luźnego 
powiązania poszczególnych usług oraz komunikacji bezstanowej.  

Dostarczona Platforma musi posiadać możliwość korzystania z usług oferowanych 
przez inne, zewnętrzne systemy, w szczególności System ePUAP oraz systemy 
udostępniające usługi danych przestrzennych, w szczególności WMS (Web Map 
Service), WFS (Web Feature Service) oraz usługi katalogowe CSW (Catalogue Service 
for the Web) udostępniające informacje (metadane) o usługach oraz zbiorach danych 
przestrzennych.  
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Wymagany w ramach OPZ zakres integracji z ePUAP w ramach platformy obejmie 
m.in.:  

 integrację z podsystemem bezpieczeństwa ePUAP na poziomie Single Sign-On 
(przekazywanie tożsamości); 

 integrację z usługą ePUAP pozwalającą na dostęp do danych ze słowników 
referencyjnych; 

 integrację z funkcjonalnością formularzy udostępnianą przez system ePUAP w zakresie 
wybranych formularzy udostępnianych przez daną jednostkę samorządu 
terytorialnego; 

 integrację z funkcjonalnością obsługi dokumentów udostępnianą przez system ePUAP 
w zakresie przekazywania dokumentów w obu kierunkach (pomiędzy ePUAP a 
Systemem i odwrotnie). 

Natomiast w zakresie funkcjonalności portalu z usługami OGC będzie wymagane 
udostępnienie danych w następującym zakresie: 

 Udostępniania danych przestrzennych w postaci usług sieciowych zgodnych ze 
specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium jako: 

 OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification 
(wersja 1.3.0 oraz 1.1.1). 

 OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 
1.0.0). 

 OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 
2.0.2). 

 Ponadto Portal będzie musiał udostępniać dane przestrzenne w postaci usług 
sieciowych zgodnych ze specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial 
Consortium: 

 OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification 
(wersja 1.3.0 oraz 1.1.1). 

 OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 
1.0.0) 

 OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification 
(wersja 2.0.0 oraz 1.1.0) z uwzględnieniem OpenGIS Geography 
Markup Language (GML) Encoding Standard 

 OGC® WCS 2.0 Interface Standard – Core (wersja 2.0.1). 
 OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 

2.0.2). 

Platforma ma przewidywać udostępnianie przedmiotowych usług publicznych 
jednostkom samorządowym w celu świadczenia personalizowanych usług publicznych 
na poziomie 4 oraz 5. 

Natomiast poza samą implementacją portalu elektronicznych usług publicznych w 
ramach systemu będą przetwarzane dane jakich odpowiednie zabezpieczenie jest 
bezsprzecznie wymagane. W tym zakresie przewiduje się wdrożenie infrastruktury 
sprzętowej jaka spełni wskazane wymagania.  

W szczególności projekt będzie polegał na dostawie wraz z montażem, instalacją 
i uruchomieniem szaf IT, systemów klimatyzacji, systemu awaryjnego zasilania UPS, 
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monitoringu warunków środowiskowych, budowie systemu zasilania i sieci logicznej w 
przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych na 
górnym piętrze serwerowni w siedzibie SSM Sp. z o.o., tj. w wieży budynku nr 3 w 
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”.  

Integralną częścią przedmiotu zamówienia wykonawczego jest również opracowanie 
dokumentacji technicznej - projektowej na powyższy zakres. 

1.3 Termin realizacji 
Okres realizacji niniejszego zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania umowy na 
wykonanie niniejszego zamówienia do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
„Raportu Końcowego” (tj. Raportu o którym mowa w pkt 5.1) nie dłużej jednak niż do 
31.10.2016 r. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostosował termin zakończenia realizacji 
zamówienia do faktycznych potrzeb wynikających z terminu zakończenia realizacji 
projektu. Planowany termin realizacji Projektu, którego dotyczy doradztwo będące 
przedmiotem niniejszego zamówienia to: Grudzień 2015 r. – Październik 2016 r. 

 
Aktualny harmonogram realizacji Projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych 
jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz 
digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”: 
 

Nazwa 
Zamówienia 
Publicznego 

Rodzaj 
zamówienia 

Szacunkowa 
data ogłoszenia 
przetargu 

Planowana data 
rozpoczęcia  

Planowana data 
ukończenia 
usług/dostaw 

Tryb udzielenia 
zamówienia 
publicznego 

Inżynier Kontraktu Usługi 11/2015 12/2015 10/2016 
Przetarg 
nieograniczony 

Wykonawca 
Generalny  

Dostawy i usługi 7/2015 9/2015 06/2016 
Przetarg 
nieograniczony 

 
 
1.4 Definicje 

„Projekt” - oznacza projekt „Utworzenie Centrum Usług 
Wspólnych jako samorządowej platformy 
świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz 
digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego 
dostępu do ich postaci cyfrowej”. 

 
„Zamawiający”  - oznacza Śląską Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. (ul. Bojkowska 37/3, 

44-100 Gliwice www.ssm.silesia.pl, 

e-mail: biuro@ssm.silesia.pl, tel. +48 32 441 90 00, 

fax +48 32 441 90 16) spółkę miejską Miasta Gliwice. 

 „Inżynier Kontraktu” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 

http://www.ssm.silesia.pl/
mailto:biuro@ssm.silesia.pl
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prawnej, wyłonioną na podstawie niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, świadczącą usługi doradcze dla  
Zamawiającego przy realizacji Projektu. W 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego: „Wykonawca”;  

„Wykonawca Generalny” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, która zostanie wyłoniona na podstawie 
odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Utworzenie Centrum Usług 
Wspólnych jako samorządowej platformy 
świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz 
digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego 
dostępu do ich postaci cyfrowej”. 

  
„Grupa Robocza / Zespół Roboczy”  -  zespoły robocze powoływane na czas realizacji 

Projektu, stwarzające możliwość uczestniczenia 
w tym projekcie zainteresowanych stron. Planuje się 
powołanie następujących zespołów roboczych: 
teleinformatyczny, ds. organizacji oraz rozliczenia 
Projektu. 
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2 PROJEKT „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 
świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 
zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”.  

 

2.1 Zakres projektu dostaw i usług Wykonawcy Generalnego. 

 
W ramach zdefiniowanych celów głównych realizacji przedmiotowego projektu znajdują się 
m.in.: 

• Większa dostępność e-usług publicznych, 
• Zapewnienie wysoko rozwiniętej technologicznie infrastruktury oraz 

oprogramowania do świadczenia specjalizowanych e-usług publicznych 
zapewniających możliwość wymiany danych na poziomie krajowym z systemem 
e-puap i docelowego przetwarzania danych składowanych przed Jednostki 
Samorządu Terytorialnego wraz z ich jednostkami podległymi (perspektywiczne 
przygotowanie infrastruktury do spełnienia przez JST w zakresie obowiązków 
prawnych z zakresie przetwarzania danych publicznych, wynikające również 
z projektowanych nowych aktów prawnych), 

• Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w przypadku przetwarzania danych celem 
świadczenia e-usług publicznych przez pojedyncze organy publiczne wraz 
z ograniczeniem ryzyka ich utraty poprzez zapewnienie wysokiego 
bezpieczeństwa przetwarzania danych na platformie. 

• Zapewnienie platformy przetwarzania danych dla obszaru wdrażanych e-usług 
publicznych jako kontynuacji realizacji projektów budowy sieci 
szerokopasmowych, m.in. projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej dla 
społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami 
dostępu Hot-spot – umożliwienie agregacji danych na poziomie partnerów oraz 
ich jednostek podległych wyrażających zainteresowanie przedmiotowymi 
usługami. 

Zakres techniczny obejmujący niniejszy projekt uwzględniony w ramach niniejszego 
zamówienia będzie obejmował zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej dla 
działania platformy e-usług (tj.: m.in. szafy serwery, macierze, systemy zabezpieczeń, 
zabezpieczenia śluzy wejściowej, systemy klimatyzacji oraz gwarantowanego zasilania UPS 
etc.) jakich poziom zabezpieczeń dotyczący ciągłości pracy będzie uwzględniał założenia 
dostępności na poziomie 99,95%, spełniając dotychczasowe rekomendacje dot. 
zabezpieczenia danych przetwarzanych w ramach systemów informatycznych (łącznie z 
danymi wrażliwymi).  

Ponadto jako kluczowe w ramach przedmiotu zamówienia przewidziane jest dostarczenie 
niezbędnego oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia platformy do 
udostępnienia e-usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich zakresie dla systemów 
e-administracji będzie uwzględniało integrację z e-PUAP oraz integrację z usługami OGC. 

W ramach projektu zostanie zastosowana zgodnie m.in. z wymogami WCAG technologia SOA 
(ang. Service Oriented Architecture), obejmująca wzajemną integrację  poszczególnych 
komponentów składających się na system oraz ich komunikacja z systemami zewnętrznymi 
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jaka zostanie oparta o model komunikacji luźnego powiązania poszczególnych usług oraz 
komunikacji bezstanowej.  

Dostarczona Platforma musi posiadać możliwość korzystania z usług oferowanych przez inne, 
zewnętrzne systemy, w szczególności System ePUAP oraz systemy udostępniające usługi 
danych przestrzennych, w szczególności WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature 
Service) oraz usługi katalogowe CSW (Catalogue Service for the Web) udostępniające 
informacje (metadane) o usługach oraz zbiorach danych przestrzennych.  

Wymagany w ramach OPZ zakres integracji z ePUAP w ramach platformy obejmie m.in.:  

 integrację z podsystemem bezpieczeństwa ePUAP na poziomie Single Sign-On 
(przekazywanie tożsamości); 

 integrację z usługą ePUAP pozwalającą na dostęp do danych ze słowników 
referencyjnych; 

 integrację z funkcjonalnością formularzy udostępnianą przez system ePUAP w 
zakresie wybranych formularzy udostępnianych przez daną jednostkę samorządu 
terytorialnego; 

 integrację z funkcjonalnością obsługi dokumentów udostępnianą przez system ePUAP 
w zakresie przekazywania dokumentów w obu kierunkach (pomiędzy ePUAP a 
Systemem i odwrotnie). 

Natomiast w zakresie funkcjonalności portalu z usługami OGC będzie wymagane 
udostępnienie danych w następującym zakresie: 

 Udostępniania danych przestrzennych w postaci usług sieciowych zgodnych ze 
specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial Consortium jako: 

o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 
oraz 1.1.1). 

o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0). 
o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). 

 Ponadto Portal będzie musiał udostępniać dane przestrzenne w postaci usług 
sieciowych zgodnych ze specyfikacjami implementacyjnymi Open Geospatial 
Consortium: 

o OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification (wersja 1.3.0 
oraz 1.1.1). 

o OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard (wersja 1.0.0) 
o OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification (wersja 

2.0.0 oraz 1.1.0) z uwzględnieniem OpenGIS Geography Markup Language 
(GML) Encoding Standard 

o OGC® WCS 2.0 Interface Standard – Core (wersja 2.0.1). 
o OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (wersja 2.0.2). 

Platforma ma przewidywać udostępnianie przedmiotowych usług publicznych jednostkom 
samorządowym w celu świadczenia personalizowanych usług publicznych na poziomie 3-4. 

Natomiast poza samą implementacją portalu elektronicznych usług publicznych w ramach 
systemu będą przetwarzane dane jakich odpowiednie zabezpieczenie jest bezsprzecznie 
wymagane. W tym zakresie przewiduje się wdrożenie infrastruktury sprzętowej jaka spełni 
wskazane wymagania.  
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W szczególności przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem, instalacją 
i uruchomieniem szaf IT, systemów klimatyzacji, systemu awaryjnego zasilania UPS, 
monitoringu warunków środowiskowych, budowie systemu zasilania i sieci logicznej w 
przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych na górnym 
piętrze serwerowni w siedzibie SSM Sp. z o.o., tj. w wieży budynku nr 3 w Centrum Edukacji i 
Biznesu „Nowe Gliwice”.  

Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest również opracowanie dokumentacji 
technicznej - projektowej na powyższy zakres. 

Na przedmiot projektu składa się: 

1. Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania specjalistycznego w celu zapewnienia 
platformy do udostępnienia e usług publicznych oraz przetwarzania danych w ich 
zakresie dla systemów e-administracji uwzgledniające integrację z e-PUAP oraz 
integrację z usługami OGC. 

2. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej 
w niezbędnym zakresie. 

3. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją budowlaną dla obiektu serwerowni. 
4. Opracowanie dokumentacji projektowej aranżacji pomieszczeń serwerowni, 

wszystkich branż.  
5. Wykonanie inwentaryzacji instalacji przechodzących przez pomieszczenie planowanej 

serwerowni. 
6. Dostawa, instalacja i uruchomienie systemów zasilania wraz z systemem modułowym 

awaryjnego podtrzymania napięcia UPS.  
7. Modernizacja  instalacji elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniego zasilania dla 

przedmiotowej dostawy,  
8. Wykonanie okablowania strukturalnego serwerowni.  
9. Dostawa i instalacja szaf serwerowych.  
10. Dostawa, rozbudowa i uruchomienie systemu klimatyzacji. 
11. Wykonanie instalacji gaszenia azotem. 
12. Wykonanie instalacji słaboprądowych:  

a. system sygnalizacji i kontroli wycieków skroplin,  
b. system monitoringu:  

i. monitoring systemu klimatyzacji, 
ii. monitoring środowiska,  

iii. monitoring instalacji energetycznych, 
iv. monitoring systemów bezpieczeństwa.  

Dla prawidłowego działania urządzeń i instalacji, w ramach przedmiotowego zamówienia, 
należy wykonać komplet projektów branżowych, na  podstawie  których,  po  ich  uprzednim  
zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do realizacji robót. 

Dla wszystkich wymienionych powyżej zakresów należy wykonać: 

• projekt wykonawczy do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 
• inwentaryzację (jeżeli zakres dotyczy) , 
• pomiary (jeżeli zakres dotyczy), 
• dokumentację powykonawczą. 
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Całość robót związanych z adaptacją oraz dostarczone i zainstalowane systemy muszą zostać 
objęte co najmniej 36 miesięczną gwarancją. Jeśli w celu zachowania gwarancji, wymagane 
są okresowe przeglądy urządzeń, koszt tych przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. 

Zakres prac adaptacyjnych niezbędny do prawidłowego zainstalowania i funkcjonowania 
dostawy należy rozumieć, jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac, uzyskanie 
wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń  i  uzgodnień  niezbędnych  do  prawidłowego 
funkcjonowania elementów i instalacji będących przedmiotem dostawy. 
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3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1 Cele ogólne zamówienia 
 

Głównym celem niniejszego zamówienia publicznego jest pełnienie obowiązków 
Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych 
jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz 
digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”. 
Wykonawca będzie świadczył kompleksowe usługi doradcze we wszystkich fazach 
realizacji Projektu.  
Usługi inżyniera kontraktu obejmować będą w szczególności:  

 opracowanie metodyki zarządzania realizacją Projektu z uwzględnieniem 
mechanizmów zarządzania projektami w obszarze technologii informacyjno-
komunikacyjnych,  

 wsparcie Zamawiającego w zakresie wyboru rozwiązań technologicznych, udział 
w weryfikacji dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę Generalnego,  

 nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę generalnego prowadzonych 
w ramach realizacji Projektu dokumentacji projektowej, uzyskaniem 
ewentualnych zgód i decyzji koniecznych dla realizacji prac w celu realizacji 
Projektu,  

 nadzór nad wykonaniem robót adaptacyjnych realizowanych w ramach Projektu 
przez Wykonawcę Generalnego, poprzez reprezentowanie Zamawiającego w 
miejscu wykonywania prac jako inwestora i pełnienie w imieniu Zamawiającego 
nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji Projektu, w tym nadzorowanie 
prawidłowości oraz terminowości realizacji robót przez wykonawców,  

 przygotowanie założeń dla komponentu informacyjno-promocyjnego dla 
Projektu w trakcie jego realizacji oraz bieżące dokonywanie weryfikacji 
wszelkich dokumentów i faktur dokumentujących wydatki Zamawiającego 
ponoszone w wykonaniu umów zawartych w następstwie postępowań 
przetargowych, prowadzonych w celu realizacji Projektu,  

 przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do organów administracji 
samorządowej oraz rządowej,  

 wsparcie przy prowadzeniu rozliczeń dofinansowania Projektu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
w szczególności poprzez przygotowywanie wsadów merytorycznych 
i weryfikowanie wymaganej dokumentacji rozliczeniowej 

 Specjalistyczne wsparcie prawne obejmujące rozstrzyganie zagadnień 
dotyczących realizacji projektu na linii Zamawiający – Wykonawca Generalny 
oraz Zamawiający – Instytucja Zarządzająca oraz inne organy prowadzące 
działania w toku prowadzenia projektu. 

 
3.2 Zakres Zadań Wykonawcy  
 

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia publicznego 
obejmuje:  
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A. Bieżące doradzanie Zamawiającemu w zakresie „Metodyki zarządzania projektem” 
w tym: 

1.  Zarządzanie jakością, w tym opracowanie procedur jakościowych w zakresie: 

a) odbioru jakościowego produktów, 

b) zarządzania zmianami jakości, 

c) zarządzania problemami i wewnętrzna kontrola jakości. 

2. Zarządzania ryzykiem, w tym opracowanie procedur: 

a) planowania zarządzania ryzykiem, 

b) identyfikacji ryzyka, 

c) jakościowej i ilościowej analizy ryzyka, 

d) planowania reakcji na ryzyko w tym monitorowania i kontrolowania ryzyka. 

3. Zarządzania zmianą, w tym opracowanie procedur zarządzania 
i wprowadzania zmian w ramach prowadzenia projektu. 

4. Zarządzania komunikacją, w tym opracowanie szczegółowych procedur 
komunikacji między następującymi stronami projektu - Wykonawcą, 
Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym jakie będą  zapewniać prawidłową i 
terminową realizację prac objętych zakresem projektu. 

5. Kontroli postępów prac, w tym: 

a) opracowanie wzorów dokumentów wykorzystywanych przez 
Wykonawców i Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Projektu, w tym 
raportów okresowych i Protokołów Odbiorów Częściowych i Końcowego; 

b) opracowanie modelu organizacji i zarządzania Projektem. W szczególności 
model ten powinien obejmować zarządzanie na dwóch poziomach: 
I poziom – Komitet Sterujący z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 
Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy/ów Kontraktów (Wykonawcy bez 
prawa głosu) odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji w 
realizacji Projektu, II poziom - zespoły robocze: budowlany, 
telekomunikacyjny, zamówień publicznych, ds. rozliczenia Projektu pod 
ścisłym nadzorem Inżyniera Kontraktu, 

c) identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji 
Projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych. 

6. Założeń dla opracowania polityki rachunkowości dla potrzeb realizacji i 
rozliczenia projektu uwzględniającej zasady polityki rachunkowości 
Zamawiającego oraz zasady rozliczania i kwalifikowania wydatków z 
dofinansowaniem środkami Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego (RPO WSL). 

7. Przygotowanie harmonogramu prac w Projekcie w szczególności 
uwzględniających optymalną realizację prac projektowych, uzyskanie kompletu 
dokumentacji dla ewentualnych decyzji administracyjnych jak również jego 
okresowa aktualizacja. 
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8. Organizacji i logistyki projektu z uwzględnieniem współpracy pomiędzy 
Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu, zawierającego m.in.:  

a) Zdefiniowanie działań (w szczególności poddziałań) oraz planowanych 
czasów trwania i reakcji na zagadnienia obsługi procesu nadzoru projektu, 

B. Uczestnictwo w audycie zewnętrznym i kontrolach Projektu oraz opracowywanie 
projektów dokumentów sprawozdawczo – rozliczeniowych na potrzeby RPO WŚL, 
w tym informacji niezbędnych do opracowania:  
 

1. wniosków o płatność zaliczkową / pośrednią / końcową składanych do Instytucji 
Zarządzającej zgodnie z Procedurą obiegu dokumentów w ramach Projektu -  

2. monitoringu i sprawozdawczości dla Projektu; 

3. aktualizacji harmonogramów składania wniosków o płatność dla Instytucji 
Zarządzającej; 

4. dokumentacji dot. rozliczenia końcowego Projektu; 

C. Wsparcie Zamawiającego na etapie wykonawstwa i odbioru prac  Wykonawcy 
Sieci, w tym: 

1. nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę robót prowadzonych w ramach 
realizacji Projektu dokumentacji projektowej,  

2. nadzór nad wykonaniem robót realizowanych w ramach Projektu poprzez 
reprezentowanie Zamawiającego na budowie jako inwestora i pełnienie w 
imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji Projektu, w 
tym nadzorowanie prawidłowości oraz terminowości realizacji robót 
budowlanych przez wykonawców robót budowlanych wyłonionych przez 
Zamawiającego w procedurach przetargowych,  

3. przygotowanie komponentu informacyjno-promocyjnego dla Projektu w trakcie 
jego realizacji oraz bieżące dokonywanie weryfikacji wszelkich dokumentów i 
faktur dokumentujących wydatki Zamawiającego ponoszone w wykonaniu umów 
zawartych w następstwie postępowań przetargowych, prowadzonych w celu 
realizacji Projektu,  

4. przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów w ramach komunikacji z 
organami samorządowymi i rządowymi. 

5. prowadzenie rozliczeń dofinansowania Projektu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w szczególności 
poprzez przygotowywanie i weryfikowanie wymaganej dokumentacji 
rozliczeniowej. 

6. Kontrola procesu realizacji Projektu, w zakresie:  

 monitoringu i kontroli wykonania poszczególnych Produktów Projektu  
pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, 

 bieżące monitorowanie zagrożeń oraz weryfikacja sposobu ich 
rozwiązywania, 

 informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 

„Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: 
Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji 

zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 

Strona 14  

przewidywanych problemach oraz proponowanie działań 
zapobiegawczych i naprawczych, 

 udział w okresowych spotkaniach w siedzibie Zamawiającego  
przynajmniej 1 raz w miesiącu, a razie potrzeby na każde żądanie 
Zamawiającego w celu wsparcia Zamawiającego w podejmowaniu 
bieżących decyzji dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na 
postęp realizacji Projektu, 

 wykonywanie w razie potrzeby innych czynności i zadań powierzonych 
przez Zamawiającego nie wymienionych w niniejszym Zakresie Zadań, 
które będą konieczne do prawidłowej realizacji Projektu w celu 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

7. Kontrola jakości wykonania co do zgodności z założeniami, dokumentacją 
techniczną i harmonogramem 

 tworzenie dokumentacji Jakości zawierającej takie informacje jak: 
charakterystykę produktów, oceny jakości, zagadnienia  realizacyjne 
(problemy) itp., 

 prowadzenie regularnych przeglądów prac, kontroli jakości wykonania 
prac, dostaw sprzętu teleinformatycznego pod względem zgodności 
z projektem oraz potwierdzanie powyższych czynności wpisem do 
uzgodnionych formularzy wdrożonych przez Inżyniera Kontraktu, 

 doradztwo w zakresie poprawności definiowania i analizy procesów oraz 
przeniesienia ich w środowisko teleinformatyczne, 

 kontrola odpowiedniości i autentyczności wszelkich certyfikatów,  
gwarancji, licencji i itp., za które zgodnie z umową odpowiedzialny będzie  
Wykonawca Generalny, 

 przegląd i opiniowanie opracowanych przez Wykonawcę Generalnego 
instrukcji, dokumentacji eksploatacyjnych,  

 przegląd i opiniowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

 uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów prac w tym 
przeprowadzenie wszelkich koniecznych testów potwierdzających 
osiągnięcie wymaganych parametrów i funkcjonalności, 

8. Specjalistyczne wsparcie prawne obejmujące rozstrzyganie zagadnień 
dotyczących realizacji projektu na linii Zamawiający – Wykonawca Generalny 
oraz Zamawiający – Instytucja Zarządzająca oraz inne organy prowadzące 
działania w toku prowadzenia projektu. 

 Wsparcie prawne w ramach kierowanych przez Zamawiającego do 
eksperta ds. prawnych zagadnień, w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym. Czas reakcji na zajęcie się sprawą zgłoszoną przez 
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od formalnego 
przesłania zagadnienia do realizacji. 

 Reprezentowanie Zamawiającego w przypadku konieczności zastosowania 
środków prawnych w celu wyjaśnienia lub  egzekwowania zapisów umowy 
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bądź weryfikowania od strony prawnej dokumentów odbiorowych dla 
przedmiotowego projektu. 

 

3.3 Produkty oraz działania bieżące Wykonawcy 
 

Realizacja zadań jakie Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać w ramach 
niniejszego zamówienia będzie polegała na opracowywaniu „produktów” (m.in. opinii, 
ekspertyz, analiz, raportów) oraz wykonywaniu „działań bieżących” (doradztwo, 
bieżące monitorowanie realizacji Projektu pod względem jakości i czasu, uczestnictwo 
w odbiorach poszczególnych etapów Projektu). Wykonawca będzie realizował 
„produkty” i „działania bieżące” terminowo, z należytą starannością, zgodnie z 
najlepszymi praktykami stosowanymi przy realizacji projektów teleinformatycznych 
oraz w sposób zapewniający, że zakończony Projekt „Utworzenie Centrum Usług 
Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych 
oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci 
cyfrowej” będzie odpowiadać wymogom technicznym i formalnym.   
 
Wykonawca podczas szacowania czasu pracy Zespołu Kluczowych Ekspertów przy 
wykonywaniu „działań bieżących” przyjmie: 

 w zakresie doradztwa średnio około 15 (osobo/dni) konsultacji na miesiąc, 

 dla zadań związanych z monitorowaniem jakości pracy Wykonawcy 
Generalnego oraz postępu prac przeprowadzenie minimum 20 wizyt 
kontrolnych wg przyjętej metodologii i harmonogramu przez cały okres 
trwania Projektu, 

3.4 Współpraca z Zamawiającym oraz zadania i zakres odpowiedzialności Stron 
 

Podczas codziennej pracy głównym partnerem Wykonawcy będzie Zamawiający - 
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. powołany w celu zarządzania, monitorowania i 
rozliczenia Projektu. 
 
Główną formą komunikacji będą, organizowane w siedzibie Zamawiającego, spotkania 
przynajmniej 1 raz w miesiącu, a razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego. Na 
spotkaniach będą wyznaczane główne obszary doradztwa Wykonawcy w stosunku do 
bieżących potrzeb wynikających z postępu realizacji Projektu.   

 
Obowiązki Wykonawcy: 

 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług z należytą starannością, 
zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy doradztwie projektów 
teleinformatycznych, 

 Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego, 

 Do wszelkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego wymagane jest uzyskanie odpowiedniego pełnomocnictwa, 

 Wykonawca będzie organizował pracę swojego personelu w taki sposób, aby 
świadczone przez niego usługi były wykonywane zgodnie z aktualnym 
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zapotrzebowaniem ze strony Zamawiającego wynikającym z harmonogramu 
realizacji Projektu, 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompetentnego personelu do 
realizacji usług, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez 
Zamawiającego także poza godzinami pracy Wykonawcy, w tym Kierownika 
Zespołu odpowiedzialnego za realizacje zamówienia po stronie Wykonawcy,   

 Wykonawca zaopatrzy swój Zespół Kluczowych Ekspertów w niezbędne wsparcie i 
pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

 Wykonawca zaopatrzy swój Zespół Kluczowych Ekspertów w niezbędne narzędzia, 
sprzęt i wyposażenie zezwalające na właściwe wykonanie zamówienia, oraz 
gwarantujące dyspozycyjność i mobilność.  

 
Obowiązki Zamawiającego: 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do wykonania 
zamówienia, 

 Zamawiający oddeleguje kompetentnych pracowników do współpracy z 
Wykonawcą,  

 Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy dostęp do miejsc pozostających 
pod kontrola Zamawiającego, w uzgodnionych z Wykonawcą godzinach, 

 

4 WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 

 
4.1 Personel 

Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę specjalistów o wiedzy i doświadczeniu 
adekwatnym do podejmowanych zadań, płynności realizacji Projektu oraz 
harmonogramu. 

Wykonawca powinien, z zastrzeżeniem pkt. 4.1.1 określić swoje własne potrzeby w 
odniesieniu do zastosowanej organizacji pracy, biorąc pod uwagę przedmiot 
niniejszego zamówienia, i zatrudnić cały niezbędny personel wymagany do efektywnej i 
skutecznej realizacji tegoż zamówienia. 

Koszty operacyjne i wynagrodzenie personelu muszą zostać ujęte w cenie oferty. 

4.1.1 Zespół Kluczowych Ekspertów 

Najważniejsze zadania związane z pracą Wykonawcy będą powierzone osobom 
wskazanym we Wniosku o dopuszczeni do udziału w postępowaniu złożonym przez  
Wykonawcę (załącznik nr 3 do Umowy), zwanym dalej Zespołem Kluczowych 
Ekspertów.   
 
Zespół Kluczowych Ekspertów będzie składał się z: 

 

1. Kierownik Zespołu Kluczowych Specjalistów, posiadający: 

a) Wykształcenie wyższe techniczne 
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b) doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu / Kierownika 

Projektu w co najmniej dwóch projektach budowlanych w tym przynajmniej 

jeden z nich miał wartość nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN brutto, oraz 

obejmował swym zakresem: 

- budowę infrastruktury teleinformatycznej 

- budowę serwerowni  

- budowę systemu klimatyzacji, 

 

2. Zespół ds. serwerowni składający się z 3 osób o następujących kwalifikacjache 

i doświadczeniu: 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej - 

posiadająca:  

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, 

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz 

posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót 

telekomunikacyjnych (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych), 

 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej - posiadająca:  

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz 

posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót 

sieciowych elektrycznych i elektroenergetycznych (liczone od daty 
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uzyskania uprawnień budowlanych), 

 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej 

posiadający:  

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, 

• aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz 

posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót 

konstrukcyjno - budowlanych (liczone od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych), 

 

3. Ekspert ds. oprogramowania GIS, posiadający: 

a) doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu co najmniej 2 projektów 

informatycznych z zakresu oprogramowania GIS o wartości minimum 

1 500 000,00 PLN brutto każdy;  

 

4. Ekspert ds. sprzętu teleinformatycznego, posiadający: 

a) doświadczenie zawodowe w nadzorze nad dostawami sprzętu 

teleinformatycznego dla 2 projektów teleinformatycznych o łącznej wartości 

dostarczanego  sprzętu teleinformatycznego  minimum 8 000 000,00 PLN brutto, 

 

5. Ekspert ds. prawnych, posiadający: 

a) doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i przeprowadzeniu  co najmniej 2 

postępowań o udzielnie zamówienia publicznego z zastosowaniem ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  

b) doświadczenie zawodowe w opracowaniu co najmniej 2 opinii / analiz prawnych 

dotyczących projektów inwestycyjnych;  

 

6. Ekspert ds. promocji, posiadający: 

a) doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu co najmniej 2 promocji dla projektów 

o łącznej wartości  minimum 10 000 000,00 PLN brutto;  
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7. Ekspert ds. rozliczeń i przepływów finansowych posiadający: 

a) Wykształcenie wyższe ekonomiczne 

b) doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania rozliczeń finansowych i 

płatności w tym co najmniej dla 2 projektów o łącznej wartości rozliczonych 

środków finansowych minimum 10 000 000,00 PLN brutto. 

 

 
Osoby wskazane jako członkowie Zespołu Kluczowych Ekspertów nie muszą być 
etatowymi pracownikami firmy. Wykonawca zobowiązany jest jednak zapewnić by 
członkowie Zespołu Kluczowych Ekspertów byli dostępni na każde zasadne wezwanie 
Zamawiającego. 

4.1.2 Personel wspierający 

Dla terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien 
zapewnić Zespołowi Kluczowych Ekspertów odpowiedni personel wspierający, którego 
pomoc może okazać się niezbędna do wykonania niniejszego zamówienia. 
 
W szczególności powinien zapewnić personel wspierający w następujących 
specjalnościach: 

1) teleinformatyka: 

- kompleksowe wsparcie Zamawiającego w zakresie dostawy, montaż, 
konfiguracja i uruchomienie części aktywnych dla projektu pn.: „Utworzenie 
Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia 
dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 
otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”. 
  

Ponadto Wykonawca zapewni Zespołowi Kluczowych Ekspertów wystarczające 
zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu i tłumaczeniowe (o ile będzie potrzebne), 
aby mógł skoncentrować się na swoich głównych obowiązkach.   
 

4.2 Biuro i logistyka 
 
Projekt zlokalizowany jest w województwie śląskim, w mieście Gliwice. 
 
Województwo Śląskie położone jest w południowo – zachodniej części kraju, granicząc 
od południa z Republiką Słowacką, od południowego zachodu - z Republiką Czeską, od 
zachodu - z województwem opolskim, od północy - z województwem łódzkim i 
województwem świętokrzyskim, a od wschodu - z województwem małopolskim. Jest 
drugim (po mazowieckim) województwem pod względem liczby mieszkańców, a 
pierwszym pod względem gęstości zaludnienia i wskaźnika urbanizacji. 
Na czas realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni swojemu personelowi 
biuro o odpowiednim standardzie, zlokalizowane w miejscu gwarantującym 
bezpośrednie, szybkie i sprawne współdziałanie w trakcie realizacji projektu. Biuro 
powinno zostać zaopatrzone w niezbędne narzędzia, sprzęt i wyposażenie zezwalające 
na właściwe wykonanie zamówienia, w szczególności musi posiadać dostęp do telefonu 
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(faxu) oraz stałego łącza internetowego. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i 
utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) będą 
pokryte przez Wykonawcę i należy je wliczyć w cenę oferty.   
Wykonawca w celu wypełnienia obowiązków powinien uwzględnić potrzebę wyjazdów 
na konsultacje do Partnerów Projektu. Szacuje się, minimum 20 wizyt kontrolnych 
przez cały okres trwania Projektu.  
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5 SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

5.1 Raportowanie 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania następujących raportów:  

 Raporty Okresowe – składane w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia okresu 
sprawozdawczego (zakończenia danego okresu miesięcznego wykonywania przedmiotu 
umowy);  

 Raport Końcowy – składany w ciągu 7 dni od odbioru końcowego Projektu – 
zakończenia prac przez Wykonawcę Generalnego. 

 
Raporty Okresowe będą zawierać co najmniej: 

- szczegółowy opis realizacji produktów i działań bieżących wykonywanych 
przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym oraz planowanych do 
wykonania w następnym okresie sprawozdawczym,  

- postęp projektu i jego zgodność z harmonogramem rzeczowo finansowym 
w zakresie czasowym i finansowym, 

- informację o problemach technicznych i przedsięwziętych działaniach 
mających na celu ich przezwyciężenie, wczesne sygnalizowanie problemów, 
zwłaszcza gdy mogą mieć one wpływ na terminowe zakończenie projektu, 

- proponowane czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli pojawią się),  

- przedstawieni bieżącego zaangażowania Kluczowych Ekspertów, 
przedstawionych w Wykazie osób, które będą wykonywać zamówienie 
(Załącznik nr 3 do Umowy).   

- śledzenie wskaźników realizacji celów Projektu, 
 
Raport Końcowy będzie zawierać co najmniej: 

- pełne i obszerne podsumowanie wszystkich produktów i działań bieżących 
zrealizowanych przez Wykonawcę podczas realizacji Projektu, 

- zestawienie informacji z wszystkich Raportów Okresowych,  

- analizę techniczną zrealizowanego Projektu (zawierającą m.in. osiągnięcie 
wymaganych parametrów i funkcjonalności), 

- wyniki analizy i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej, 

- krytyczną analizę wszystkich istotnych problemów napotkanych w trakcie 
realizacji Projektu jak również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o 
podobnym charakterze. 

 
Szczegółowa zawartość, format i treść wszystkich raportów zostanie uzgodniona z 
Zamawiającym po podpisaniu umowy.  
Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda ich 
Zamawiający lub, gdy w trakcie realizacji Projektu przygotowanie takiego raportu 
Wykonawca uzna za konieczne. 
 

5.2 Dostarczanie i zatwierdzanie raportów 
 

Wszystkie raporty należy dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia jako wersje 
wstępne. Raporty należy przygotować w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, a na 
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okładce należy w wyraźny sposób zaznaczyć, że Projekt „Utworzenie Centrum Usług 
Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych 
oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci 
cyfrowej” jest przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską  ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W zakresie działań 
informacyjnych i promocyjnych Wykonawcę obowiązują „Wytyczne Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji” dostępne na stronie 
internetowej RPO WSL: www.rpo.silesia-region.pl 
Każdy raport po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w wersji 
papierowej w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (CD). Każdy 
raport będzie istniał tylko w jednej wersji końcowej. 
Raporty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:  
 
 

Zamawiający: 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. 

 

ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice 

www.ssm.silesia.pl, e-mail: 

biuro@ssm.silesia.pl 

tel. +48 32 441 90 00, fax +48 32 441 90 16 

 

http://www.ssm.silesia.pl/
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6 PŁATNOŚCI 

 
Wynagrodzenie za wykonywanie niniejszego zamówienia  będzie wypłacane w  oparciu 
o zasady przedstawione w poniższym „Wykazie Płatności”. 
 

Wykaz Płatności 

Lp. Rodzaj płatności % ceny umowy  
Podstawa do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury   

2. Płatności Okresowe 

80 
(łącznie wszystkie 

płatności 
okresowe) 

1. Zaakceptowane Raporty 
Okresowe (zgonie z pkt 5.1), 

3. Płatność Końcowa 20 
1. Zaakceptowany Raport 

Końcowy (zgonie z pkt 5.1), 

 
 

7 Wykaz norm stosowanych przy realizacji projektu 

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010r. (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz.1623). 

2) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 

2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 

163). 

4) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 

76 poz. 489). 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonania i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami).  
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8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r.    w spra¬wie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.  Nr 169 poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami).  

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w prawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719).  

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

 wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). 

11) Obowiązujące normy PN-EN, w tym normy dotyczące okablowania w zależności od fazy 

implementacji:  

a) Projektowanie budynku - PN-EN 50310 

b) Projektowanie okablowania - PN-EN 50173-1, PN-EN 50173-2,  PN-EN 50173-5  

c) Planowanie - PN-EN 50174 - 1, PN-EN 50174 - 2, PN-EN 50174 - 3,  PN-EN 

50310  

d) Instalacja - PN-EN 50174 - 1, PN-EN 50174 - 2, PN-EN 50174 - 3, PN-EN 50310, PN-EN 

50346  

e) Funkcjonowanie - PN-EN 50174 - 1 
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8  ZAŁĄCZNIKI 

1) Opis przedmiotu zamówienia dotyczący postepowania na wybór Wykonawcy Generalnego 

projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia 

dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu 

do ich postaci cyfrowej”. 


