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Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
 

Załącznik  1  

do Umowy nr …………… z dnia ………….2021 r. 

 

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ; 

a) dostarczenie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

oraz elementów sieci , 

b) dostawa niezbędnego oprogramowania,  

c) udzielenie licencji na Oprogramowanie,  

d) wykonanie pozostałych świadczeń i obowiązków określonych w Umowie i Opisie przedmiotu 

zamówienia i zakresie zadań Wykonawcy. 

 

2.   WPROWADZENIE  SYSTEMU GIS POPRZEZ; 

a) zaznaczanie odcinków sieci – które są własnością ZGK, które są w trakcie przejmowania przez ZGK, 

które są budowane w ramach podpisywanych porozumień , a które nie są przejęte przez ZGK; 

b) weryfikację odcinków sieci – zaznaczaniu i ewentualnym poprawianiu pomyłek i błędów występujących 

w portalu piaseczyńskim tj.  aktualizację bieżącej sieci, 

c) opis urządzeń sieci,  

d) zaznaczaniu przyłączy – na które zostały wydane  WT [czy już  wykonanych ] 

 

 3. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY; 

 

a) wykonanie cyfryzacji standard ,                 

b) dostarczenie licencji programu GIS, 

c) dostarczenie wersji mobilnej programu , 

d) HOSTING (udostępnienie zasobów serwerowni przez dostawcę na warunkach zaoferowanych w ofercie 

– maksymalna opłata miesięczna nie może przekroczyć kwoty 400,00 zł . 

 

4. OPCJA 

 

a) Wykonawca przedstawi w ofercie dodatkowe możliwości Systemu wraz warunkami ich wdrożenia . 

b) Pozostałe moduły jako  niezależne od podstawowego  systemu mogą być dodatkowo dokupione przez 

Zamawiającego na warunkach określonych w ofercie.  

 
5. WDROŻENIE SYSTEMU GIS. 
 
    Wdrożenie Systemu GIS polega na wykonaniu następujących działań – cyfryzacja do  60 dni. 

a. Instalacja oprogramowania,  

b. Konfiguracja oprogramowania,  

c. Import danych do Systemu GIS 

d. Integracja z innymi systemami IT 

e. Testowanie oprogramowania,  

f. Dostarczenie dokumentacji. 

 
 

6.   WYŚWIETLANIE DANYCH NA MAPIE 

 
 Zasadniczą częścią Systemu GIS ma być interaktywna mapa wyświetlająca warstwy przechowywane w 

Systemie (wektorowe oraz WM(T)S). Funkcjonalności mapy to przybliżanie, oddalanie, powrót do 
domyślnego ustawienia mapy. 
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 Użytkownicy mapy mogą dodać do wyświetlania dowolną liczbę warstw, ustawiać ich kolejność 
wyświetlania i przezroczystość.  

 Mapa ma mieć narzędzie identyfikacji obiektu. Po kliknięciu na obiekt wyświetlony na mapie ma pojawić 
się pełna informacja o obiekcie (z jakiej warstwy pochodzi, lista atrybutów, notatek, załączników oraz 
historia edycji) 

 
 Użytkownik może zmienić styl wyświetlonej warstwy wektorowej (w zależności typu obiektu może): 

 Dla punktu: wybrać kolor wyświetlania, wielkość obiektu, kolor obwódki, szerokość obwódki, 
sygnaturę, kolor sygnatury, etykietę na podstawie wybranej wartości atrybutowej 

 Dla linii: kolor wyświetlania, szerokość linii, typ linii (np. linia przerywana), etykietę na podstawie 
wybranej wartości atrybutowej 

 Dla wieloboku: kolor wypełnienia, przezroczystość wypełnienia, kolor obwódki, szerokość obwódki 
 Styl może być jednolity dla całej warstwy, lub kategoryzowany na podstawie atrybutów (inny dla 

każdego obiektu w warstwie). 
 

 Użytkownik może wyświetlić tabelę wszystkie obiekty w tabeli, zawierającej pełne dane opisowe. 
 

 Funkcjonalności tabeli z danymi: 
 kliknięcie w obiekt w tabeli zaznacza go na mapie 
 Kliknięcie na obiekt na mapie zaznacza go w tabeli 
 Filtrowanie, czyli możliwość wyświetlania tylko tych obiektów, które spełniają zadane kryteria (np. 

pokaż tylko te przyłącza, które mają status nieczynne) 
 System ma mieć możliwość ustawienia widoczności oraz kolejności atrybutów wyświetlanych po 

identyfikacji obiektu. 
 

 System ma umożliwiać wydruki z poziomu przeglądarki www 
 Użytkownik może zdecydować o formacie wydruku (co najmniej A4 oraz A3) oraz o ustawieniu 

strony (pionowo, poziomo) 
 System ma wygenerować plik PDF  
 System ma mieć możliwość modyfikacji szablonów wydruku (identyfikacja wizualna, 

rozmieszczenie elementów) 
 Na mapie wydruku mają się zawierać wszystkie warstwy widoczne na mapie w przeglądarce w 

identycznym stylu. 
 

 Mapa Systemu ma być wyposażona w narzędzie umożliwiające interaktywny pomiar odległości. 
Narzędzie ma wskazywać długość pomierzonych segmentów oraz sumaryczną długość mierzonego 
odcinka oraz podawać na bieżąco długość rysowanego fragmentu. 

 
 Mapa Systemu ma być wyposażona w narzędzie umożliwiające interaktywny pomiar powierzchni i 

obwodu. Narzędzie ma wskazywać na bieżąco pole powierzchni i obwód mierzonego wieloboku. 
 
 Mapa ma posiadać narzędzie umożliwiające wyświetlenie wybranego widoku mapy w aplikacji 

StreetView. 
 

7.    LICENCJA PROGRAMU OBEJMUJE M.INNYMI; 
 

a) dodawanie i edycję obiektów wod-kan w cenie pełna edycja graficzna jak i tabelaryczna 
wersja,  

b) web i desktop (komputer stacjonarny)  ( WMS Web Map Service – standard udostępniania 
map) 

c) testowanie oprogramowania, 
d) dostarczenie dokumentacji, 
e) szkolenie z obsługi oprogramowania wraz z dostępem do platformy szkoleniowej online, 
f) udzielenie gwarancji na poprawne działanie systemu, 
g) udzielenie wsparcia w czasie wdrażania systemu. 

 
8.    WERSJA MOBILNA PROGRAMU  
 

 bez ograniczenia ilości pracowników, w tym praca offline . 
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9.      APLIKACJA MOBILNA 

 
a. Częścią systemu GIS ma być aplikacja mobilna, do instalacji na urządzeniach z systemem 

operacyjnym np. Android. 
b. Aplikacja ma posiadać identyfikację wizualną dopasowaną do identyfikacji wizualnej 

Zamawiającego (przynajmniej w zakresie logo oraz nazwy Zamawiającego) 
c. Wykonawca ma dostarczyć plik .apk, który będzie można instalować na dowolnej liczbie urządzeń. 
d. Aplikacja ma działać zarówno w trybie online i offline. 

 
Funkcjonalności aplikacji, które mają działać w trybie online 

 
 Zalogowanie się do aplikacji indywidualnym użytkownikiem i hasłem 
 Synchronizacja (pobranie do pamięci urządzenia) wszelkich warstw, do których dany użytkownik ma 

uprawnienia. 
 Synchronizacja (pobranie do pamięci urządzenia) wszelkich innych danych niezbędnych do działania 

funkcjonalności offline (np. dane o działkach ewidencyjnych oraz punktach adresowych do działania 
wyszukiwarek działek i punktów adresowych) 

 Wyświetlanie warstw pochodzących z zewnętrznych źródeł (np. WMS, WMTS z geoportal.gov.pl, 
podkłady mapowe z OpenStreetMap) 

 Możliwość wyświetlania załączników i notatek przypisanych do obiektów. 
 
Funkcjonalności aplikacji, które mają działać niezależnie od dostępu do internetu: 

 
 Możliwość wyświetlania warstw, do których ma dostęp zalogowany do aplikacji użytkownik z 

zachowaniem stylu oraz ustalonej kolejności wyświetlania tożsamego jak w aplikacji przeglądarkowej 
 Możliwość geolokalizacji (wyznaczenie lokalizacji na podstawie sygnału GPS) 
 Możliwość identyfikacji (wyświetlania listy atrybutów opisujących obiekt) po uderzeniu (ang.: “tap”) w 

ekran urządzenia. 
 Możliwość włączenia/wyłączenia warstw w oknie legendy aplikacji 
 Możliwość obracania mapy o zadany azymut za pomocą odpowiedniego ruchu palcami 

 
10.   AWARIE 

 System ma posiadać narzędzia wspomagające obsługę usuwania awarii na sieci oraz prowadzenia 
rejestru awarii:  

 w części przeglądarkowej Systemu  możliwość wskazania obszaru i przypisania do niego 
awarii (rozumianej jako obiekt o odrębnym ID, nazwie, opisie, dacie zgłoszenia), 

 Każdą awarię można przypisać do usunięcia wybranemu użytkownikowi Systemu, 
 Do każdej awarii można dołączyć załączniki i notatki, 
 Awaria ma pole specjalne status, po którym można filtrować awarie, 
 Do awarii można dopisać obiekty dowolne obiekty z różnych warstw, które uległy awarii , 
 Na podstawie wprowadzonych danych w Systemie ma tworzyć się Rejestr Awarii, 
 System ma mieć możliwość generowania Raportu Awaryjności. 
 System ma umożliwiać wykonanie tzw. analizy zasuw, czyli analizy sieciowej pozwalającej ustalić, 

które zasuwy mają zostać zamknięte w celu “odcięcia” fragmentu sieci:  
 aby zapoczątkować analizę należy wskazać punkt, awarii (konkretne miejsce na odcinku 

przewodu wodociągowego), 
 System ma podpowiedzieć, które zasuwy należy zamknąć, 
 System ma wskazać listę przyłączy, które zostaną pozbawione wody, 
 System ma podpowiedzieć którzy klienci zostaną pozbawieni wody, 
 System ma brać pod uwagę stan zasuw (zamknięte/otwarte) oraz ich atrybuty związane ze stanem 

fizycznym (niemożliwa do zamknięcia, niemożliwa do otwarcia), 
 System ma mieć możliwość wysyłki SMS (Zamawiający dopuszcza integrację z bramką SMS 

zewnętrznego dostawcy/usługi),  
 SMS mają być wysłane do odbiorców, którzy zostali wskazani, jako osoby pozbawione dostępu do wody 

w wyniku awarii, 
 System ma umożliwiać wysyłkę SMS o dowolnej treści do dowolnie wyfiltrowanej grupy klientów, do 

których Zamawiający ma numer telefonu komórkowego oraz odpowiednie zgody formalne. 
 Funkcjonalności związane z obsługą awarii w aplikacji mobilnej: 

 Po przypisaniu awarii do danego użytkownika Systemu, System ma próbować wysłać mu 
powiadomienie o zadaniu do wykonania  

 Użytkownik z poziomu aplikacji mobilnej ma mieć możliwość dodania zdjęcia i notatki do 
awarii. W przypadku jeśli użytkownik jest online to zdjęcia powinny się od razu 
synchronizować, jeśli jest offline to powinny się synchronizować na żądanie. 
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11.    ZADANIA 
 
 System ma posiadać narzędzia wspomagające organizację codziennej pracy użytkowników Systemu 

poprzez możliwość przypisywania zadań do wykonania: 
 System ma mieć możliwość stworzenia dowolnej liczby typów zadań np. wymiana wodomierza, 

przegląd hydrantu. 
 Do każdego obiektu w warstwach ma być możliwość przypisania zadania. 
 Do jednego zadania może być przypisana dowolna liczba obiektów z warstw. 
 Zadanie to obiekt w systemie, które ma swoje ID, typ, nazwę, opis, datę zgłoszenia, osobę zgłaszającą, 

osobę przypisaną datę wykonania zadania. 
 Stworzone zadania tworzą rejestr, który można dowolnie przeglądać i filtrować (np. pokaż zadania 

osoby A, do wykonania w nadchodzącym tygodniu) 
 Funkcjonalności związane z obsługą zadań w aplikacji mobilnej: 

 Po przypisaniu zadania do danego użytkownika Systemu, System ma próbować wysłać mu 
powiadomienie o zadaniu do wykonania  

 Użytkownik z poziomu aplikacji mobilnej ma mieć możliwość dodania zdjęcia i notatki do 
zadania. W przypadku jeśli użytkownik jest online to zdjęcia powinny się od razu 
synchronizować, jeśli jest offline to powinny się synchronizować na żądanie. 
 

12.    ARCHIWUM/TECZKI 
 

 System ma posiadać narzędzia pozwalające wygodnie przeglądać skany dokumentacji z archiwum: 
 System ma mieć możliwość stworzenia zasięgu, do którego przypisana zostanie dowolna liczba 

skanów dokumentacji w postaci plików PDF lub PNG/TIFF, 
 Każdy tego typu obiekt powinien być opisany atrybutami, którymi ma zarządzać administrator (np. 

Numer teczki, fizyczna lokalizacja itp.), 
 Na podstawie wprowadzanych danych ma powstać Rejestr Dokumentacji, który można filtrować po 

zadanych kryteriach. 
 Warstwa powstała ze stworzonych zasięgów ma być dostępna w części przeglądarkowej Systemu oraz 

w QGIS. 
 

13.       BILING  - Opis systemu billingowego Zamawiającego 
 

 Wykonawca uzgodni z dostawcą systemu billingowego techniczne aspekty integracji i zapewni 

integrację systemów, w zakresie, która pozwoli na zapewnienie wszystkich funkcjonalności Systemu 

GIS   

 System ma posiadać narzędzia pozwalające łączyć się z systemem bilingowym Zamawiającego w celu 
pobrania i analizowania informacji o odczytach. Dzięki uzyskaniu tego połączenia, System GIS powinien 
umożliwiać następujące operacje: 

 wyświetlenie informacji o dacie i wartości ostatniego odczytu wodomierza. 
 wyświetlenie listy wszystkich wodomierzy 
 możliwość wyświetlania statystyk (np. liczba wodomierzy, średnie miesięczne zużycie dla  

wskazanego obszaru). Możliwość obliczania statystyk dla wskazanych stref. 
 

 SCADA Integracja z systemem SCADA  Opis systemu SCADA Zamawiającego 
Wykonawca uzgodni z dostawcą systemu SCADA techniczne aspekty integracji i zapewni 

integrację systemów, w zakresie, która pozwoli na zapewnienie wszystkich funkcjonalności 

Systemu GIS (opisanych w Załączniku nr 1.) 

 
 Monitoring pojazdów - Integracja z systemem monitoringu floty - Opis systemu monitoringu 

floty Zamawiającego 
 Wykonawca uzgodni z dostawcą systemu monitoringu floty  techniczne aspekty integracji i zapewni 

integrację systemów, w zakresie, która pozwoli na zapewnienie wszystkich funkcjonalności Systemu 
GIS 

 System ma posiadać możliwość wyświetlenia na interaktywnej mapie pozycji pojazdów, które są 
monitorowane w systemie posiadanym przez Zamawiającego 

 Po kliknięciu w pojazd ma się pojawić dodatkowa informacja na temat monitorowanego pojazdu, 
 System ma mieć możliwość przekierowania na stronę dostawcy systemu do monitoringu z poziomu 

widoku szczegółów pojazdu. 
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 Moduł modelowania 
 

 System ma posiadać narzędzia pozwalające na współpracę z oprogramowaniem do modelowania 
matematycznego (np. EPANET), 

 System ma posiadać narzędzie pozwalające wygenerować plik wsadowy do EPANET zawierający 
prawidłowy topologicznie graf sieci (zawierający informację o wszystkich obiektach, oraz wzorcach 
i krzywych rozbiorów wody), 

 System ma mieć narzędzie pozwalające na opcjonalne obciążenie grafu danymi o faktycznych 
rozbiorach wody z systemu bilingowego, 

 System ma mieć narzędzie pozwalające na opcjonalne obciążenie grafu danymi o faktycznych 
ciśnieniach na sieci z Systemu SCADA. 

 
 

 Moduł hydranty  
 

 System ma posiadać narzędzia pozwalające na zarządzanie przeglądami hydrantów. 
 Do każdego hydrantu ma być przypisana lista przeglądów, które zostały wykonane w przeszłości. 
 Do każdego hydrantu można dodać nowy przegląd, rozumiany jako formatka z zarządzaną przez 

administratora listą atrybutów (np. Data wykonania, osoba wykonująca, wartość ciśnienia 
statycznego, stan wizualny, typ.) 

 System powinien umożliwiać dodanie przeglądu hydrantu z poziomu aplikacji mobilnej 
 System ma przypominać wybranym użytkownikom o upływających terminach związanych z 

przeglądem hydrantów. 
 System ma umożliwiać wizualizowanie na mapie hydrantów, którym termin wykonania przeglądu 

minął lub minie w najbliższym czasie. 
 
 

 Służebność  
 

 System ma posiadać narzędzia pozwalające na zarządzanie informacją o służebnościach przesyłu, 
 System ma umożliwiać pobieranie kształtu wybranej działki, dopisanie do niej 

informacji opisowej (atrybuty) i zapisanie w specjalnym rejestrze. 
 atrybuty służebności mają być zarządzane przez administratora. Administrator może 

ustalić dowolną liczbę atrybutów dowolnego typu. 
 System ma umożliwiać wizualizowanie służebności w postaci warstwy z możliwości 

interaktywnego zmienienia stylu. 
 System ma generować podstawowe statystyki nt służebności (ile służebności jest 

ustanowionych, ile w trakcie, przez ile działek prywatnych przebiega sieć). 
 System ma automatycznie generować listę obiektów z sieci wodno kanalizacyjnej, 

które znajdują się na danej działce. 
 

14.    ABONAMENT MIESIĘCZNY 
 

 Wykonawca zapewni hosting Systemu przez 36 miesięcy. 

 Wykonawca zapewnia, że System będzie dostępny przez 98% czasu w przeciągu miesiąca. 

 Wszelkie prace serwisowe wymagające wyłączenia Systemu powinny być zgłoszone na co 

najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem prac. 

 Wykonawca jest zobowiązany do tworzenia backupów Systemu GIS w interwałach co 24h i 

przechowywania co najmniej trzech ostatnich backupów oraz backupu z pierwszej niedzieli 

każdego miesiąca. 

 
15. ZAMAWIAJĄCY PRZEKAŻE następujące materiały dla prawidłowej realizacji zamówienia; 
 

a/ spis klientów z adresami i nr działek – pewnie mamy w wersji elektronicznej, 
b/ spis wodomierzy do połączenia ze spisem klientów, 
d/ spis hydrantów do umieszczenia na sieci, 
e/ spis zasuw do umieszczenia na sieci, 
f/  spis przepompowni, 
g/ spis studni kanalizacyjnych,  
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