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Załącznik nr 1 do SIWZ 

WZP.221.49.2015 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez ekspertów, w wymiarze 3 600 

roboczogodzin, w celu wsparcia Zamawiającego przy realizacji zadań dot. utworzenia, 

uruchomienia i eksploatacji rejestrów medycznych. 

 

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie realizował zadania 

wsparcia Zamawiającego w ramach zleceń w łącznym wymiarze 3 600 roboczogodzin, 

w zakresie: 

a. Analizy, projektowania, wytworzenia aplikacji, modyfikacji aplikacji oraz integracji 

z zewnętrznymi systemami w oparciu o udostępnioną Wykonawcy platformę 
Sharepoint 2013 będąca w dyspozycji Zamawiającego; 

b. Instalacji oraz konfiguracji wytworzonych przez Wykonawcę aplikacji lub ich 

wersji; 

c. Wytwarzania dokumentacji analitycznej, użytkowej, projektowej oraz 

powykonawczej dla wytworzonych aplikacji lub ich wersji. 

2. Środowiskiem w którym będą uruchamiane aplikacje SharePoint Server 2013 

uruchomiony w architekturze trójwarstwowej farmy w oparciu o MS SQL 2012 standard 

Edition oraz Windows Server 2012 standard jako system operacyjny dla wszystkich 

serwerów. Wszystkie serwery są w jednej domenie i są uruchomione na środowisku 

wirtualnym Hyper-V (w oparciu o Windows Server 2012 Datacenter). W środowisku 

mogą zostać udostępnione (o ile wymagać tego będzie aplikacja) następujące usługi: 

Access Services , App Management Service, Business Data Connectivity, Excel Services, 

Machine Translation Service, Managed Metadata Service, PerformancePoint, PowerPoint 

Conversion, Search, Secure Store Service, State Service, Usage and Health Data 

Collection, User Profile, Visio Graphics Service, Word Automation Services, Work 

Management. Rejestracja dedykowanych komponentów wytworzonych na potrzeby 

zamówienia będzie realizowana przez Zamawiającego na podstawie dostarczonej 

dokumentacji instalacyjnej. 

3. Zadania będą realizowane co do zasady w siedzibie Zamawiającego lub w innej 

lokalizacji na terenie Warszawy wskazanej przez Zamawiającego w zleceniu (np. 

spotkania analityczne w siedzibach gestorów rejestrów).  

4. Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy dostęp do pomieszczeń 
Zamawiającego wyposażonych tylko w biurka i miejsca siedzące (dostęp do Internetu 

oraz właściwy sprzęt i wyposażenie do realizacji Umowy zapewnia Wykonawca), w 

których będą prowadzone prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie 

koniecznym dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, z zachowaniem procedur 

i regulaminów obowiązujących w tychże pomieszczeniach. 

5. Jednostką rozliczeniową zlecenia będzie jedna roboczogodzina tj. 60 min. Jednostka jest 

liczona od momentu podjęcia realizacji zlecenia w siedzibie Zamawiającego lub w innym 

wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Czas dojazdu do siedziby Zamawiającego 

nie jest wliczany do czasu pracy. Jedno zlecenie nie może być mniejsze niż 8 

roboczogodzin. 
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6. Wymagania w zakresie sposobu wykonywania zlecenia: Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca realizował powierzone zadania z uwzględnieniem zasad zwinnych metodyk 

wytwórczych, w szczególności z poszanowaniem następujących zasad: 

a. Zadania są realizowane w sposób iteracyjny, przy czym pojedyncza iteracja nie 

może być dłuższa niż 2 tygodnie; 

b. Każda iteracja rozpoczyna się od ustalenia wspólnie z Zamawiającym zakresu 

funkcjonalności do realizacji w danej iteracji, oraz zatwierdzenia kryteriów 

odbioru funkcjonalności dostarczanych w danej iteracji; 

c. Każda iteracja kończy się dostarczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę 
określonej, gotowej i przetestowanej funkcjonalności; 

d. Zespół realizujący zadania ma obowiązek codziennych spotkań w czasie godzin 

pracy Zamawiającego (8.00-17.00) i w jego siedzibie. 

7. Wymagania w zakresie tworzonej dokumentacji: 

a. Poszczególne dokumenty powinny być tworzone w szablonach dostarczonych 

przez Zamawiającego; 

b. Zamawiający wymaga, aby dokumenty tworzone w ramach realizacji zlecenia 

charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki 

jak: 

i. redakcja dokumentu: 

1. struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na 

rozdziały, podrozdziały i sekcje w czytelny i zrozumiały sposób, 

2. sposób pisania rozumiany jako zachowanie spójnej struktury, formy i 

sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego 

samego dokumentu, 

3. poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna dokumentów, 

4. utrzymywanie aktualnych powiązań z innymi dokumentami. 

ii. kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego problemu 

obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia; 

iii. spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej 

zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w 

dokumencie, brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami 

zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz fragmentach 

tego samego dokumentu; 

iv. aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i 

uwarunkowań, w tym aktualnie istniejącej dokumentacji; 

v. zachowanie ogólnie przyjętych norm, standardów i kryteriów jakości. 

c. Cała dokumentacja powinna być opracowywana w języku polskim; 

d. Cała dokumentacja powinna być dostarczana w edytowalnej wersji 

elektronicznej w formacie przetwarzanym przez MS Word (od wersji 2007) i 

wersji PDF, a w zakresie dokumentacji analitycznej także w formacie 

przetwarzanym przez Enterprise Architect. 

8. Wielkość zamówienia 

Zamawiający przewiduje wykorzystać 3 600 roboczogodzin w ramach niżej określonych ról.  
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Nazwa pełnionej roli Minimalna liczba 

udostępnionych osób 

Liczba roboczogodzin 

Analityk 2 640 

Kierownik Zespołu 

Deweloperów 
1 320 

Deweloper 5 2 000 

Tester 2 640 

 


