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Załącznik nr 1 do SIWZ  

do Umowy nr CSIOZ/…/2017 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 

„Wsparcie Zamawiającego w realizacji projektów 
teleinformatycznych” 

 

 

1. Zakres zamówienia  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia Zamawiającego 

w realizacji projektów teleinformatycznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 

następującym zakresie: 

1) dostarczeniu kompetencji właściwych dla ról projektowych, o których mowa w metodyce PRINCE 

2, 

2) weryfikacji i opiniowaniu zakresu funkcjonalnego, analizy wymagań, kryteriów jakościowych 

produktów specjalistycznych, 

3) przeglądach jakości (weryfikacja i walidacja produktów oraz procesów ich wytwarzania) oraz 

odbiorach produktów i etapów, 

4) przeglądach i opiniowaniu dokumentacji specjalistycznej, 

5) monitorowaniu stanu realizacji projektów realizowanych w Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia ze względu na osiąganie określonych celów biznesowych Zamawiającego, 

6) monitorowaniu stosowania przyjętych standardów. 

2. Wymagania w zakresie dokumentacji eksperckiej 

1. Poszczególne dokumenty powinny być tworzone zgodnie z aktualnymi szablonami dokumentów 

projektowych, dostarczonych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy charakteryzowały się 

wysoką jakością, właściwą dla profesjonalnego charakteru świadczonych usług, na którą będą miały 

wpływ takie czynniki jak: 

1) redakcja dokumentu: 

a) struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i 

sekcje w czytelny i zrozumiały sposób, 

b) sposób pisania rozumiany jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla 

poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, 

c) poprawność ortograficzna, gramatyczna i stylistyczna dokumentów, 
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d) utrzymywanie aktualnych powiązań z innymi dokumentami. 

2) kompletność dokumentu – pełne przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z 

danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia, 

3) 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, 

4) aktualność – uwzględnienie w dokumencie bieżących czynników i uwarunkowań, w tym aktualnie 

istniejącej dokumentacji projektowej, 

5) Wykonawca w opracowaniu uwzględni istniejące materiały i dokumentację. 

3. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja: 

1) była opracowywana w języku polskim,  

2) była dostarczana w edytowalnej postaci elektronicznej, w formacie przetwarzanym przez MS 

Word (od wersji 2003) i wersji PDF oraz innych formatach właściwych dla przedmiotu zlecenia, 

3) prowadzona była z rejestracją zmian - w przypadku wprowadzania zmian do wcześniej 

przekazanych bądź udostępnionych Zamawiającemu dokumentów Wykonawca dostarczy nowe 

dokumenty również w takim formacie w którym zmiany te są wyraźnie widoczne w tekście 

(zalecane – format Microsoft Word w trybie rejestracji zmian), 

4) posiadała dodatkową wersję dokumentów w języku angielskim, o ile zostało to wyspecyfikowane 

w zleceniu, na podstawie którego zostały opracowywane te dokumenty. 

3. Wielkość zamówienia 

Zamawiający przewiduje wykorzystać maksymalnie 3.300 Roboczogodzin w ramach niżej określonych ról: 

Lp. Rola w projekcie 
Minimalna liczba 
udostępnionych 

osób 

Przewidywana  liczba 
godzin pracy w projekcie 

1. Kierownik Projektu / Zastępca Kierownika Projektu 3 

3.300 

2. Główny Analityk systemowy 1 

3. Analityk systemowy 5 

4. Główny Architekt systemowy  1 

5. Główny Architekt korporacyjny 1 

6. Specjalista ds. testowania oprogramowania 2 

7. Ekspert ds. bezpieczeństwa  2 
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8. Ekspert ds. wdrożenia i utrzymania  2 

9. Ekspert ds. hurtowni danych 1 

10. Ekspert ds. jakości oprogramowania  1 

11. Specjalista ds. wsparcia projektów 2 

 

 

4. Personel Wykonawcy  
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres 
realizacji zamówienia osób, wykonujących usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych 
związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają 
na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.). 


