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1 Definicje
1. A2A, A2B, A2C Kategorie usług:

A2A – usług admiinistracja dla admiinistracji

A2B – usługa admiinistracja dla przedsiębiorców (bizinesu)

A2C – usługa admiinistracja dla obywateli

2. Admiinistratorosoba odpowiedzialina za utrzymainie systemów iinformatyczinych w tym

SYSTEMU E-SZACH,

3. Akcja w procesieWyodrębinioina część procesu w której inastępuje przetwarzainie w sposób 

zaawainsowainy dainych z grupy obiektów, atrybutów obiektów, lub grupy 

dainych.

4. Aktualizacja implemeintacja i wdrażainie zmiain fuinkcjoinaliności objętych umową,
Oprogramowainia implemeintacja i wdrażainie inowych fuinkcjoinaliności iniewymieinioinych w

iniiniejszym OPZ, dokoinywainie zmiain w koinfguracji SYSTEMU,

5. API Applicatoin Programmiing Iinterface – specyfkacja iinterakcji kompoineintów

oprogramowainia

6. Autoryzacjaproces polegający ina przydzielainiu (bądź odmowie) praw dostępu do

poszczególinych zasobów użytkowinikowi,
7. Błąd błąd  Systemu  będący  wyinikiem  inieprawidłowego  działainia  platormy

sprzętowej, oprogramowainia lub złej koinfguracji utrudiniający realizację

procesów bizinesowych wspierainych przez system, w tym w szczególiności:

działainie  Systemu  prowadzące  do  otrzymywainia  błędinych  wyiników

przetwarzainia dainych lub działainie Systemu iniezgodine z Dokumeintacją

Systemu lub Oprogramowainia, a zawierająca Błąd część Fuinkcjoinaliności

Systemu  lub  Oprogramowainia  używaina  jest  do  realizacji  zadań

Zamawiającego;

Kategoria Błąd może zostać inadaina w celu poprawy wygody obsługi,

użytecziności,  usuinięcia  błędinych  wyiników  lub  błędów  działainia

Oprogramowainia, fuinkcjoinaliności używainych okresowo bądź cykliczinie w

większym odstępie czasu,

8. Błąd Krytycziny błąd  Systemu  będący  wyinikiem  inieprawidłowego  działainia  sprzętu,

oprogramowainia lub złej koinfguracji, uiniemożliwiający realizację procesów

bizinesowych wspierainych  przez  system,  w tym w szczególiności  działainie

Systemu  prowadzące  do  otrzymywainia  błędinych  wyiników  przetwarzainia

dainych lub działainie Systemu iniezgodine z Dokumeintacją Systemu lub
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Oprogramowainia, dla którego inie istinieje Obejście, a zawierająca Błąd
Krytycziny część Fuinkcjoinaliności Systemu lub Oprogramowainia iniezbędina jest

do realizacji zadań Zamawiającego,

9. CA ChessArbiter – program do prowadzeinia turiniejów szachowych,

10 Certyfkat elektroiniczine zaświadczeinie, za pomocą którego daine służące do weryfkacji

podpisu elektroiniczinego są przyporządkowaine do osoby składającej podpis

elektroinicziny i które umożliwiają ideintyfkację tej osoby,

11 Czas inaprawy Czas liczoiny od momeintu przekazainia zgłoszeinia o Błędzie do momeintu

wykoinainia Naprawy.

12 DMZ (aing. Demilitarized Zoine) Strefa zdemilitaryzowaina / obszar o zdefiniowainym

ograiniczoinym  poziomie  komuinikacji  pomiędzy  strefą  zaufainą  i  strefą

publicziną,

13 Dokumeintacja 1.  kompletiny zbiór opracowań i podręcziników dotyczących

Oprogramowainia Oprogramowainia, aktualiny ina dzień udostępinieinia Zamawiającemu,

obejmujący:

a) dokumeintację użytkowinika zawierającą między iininymi:

i. szczegółowy opis fuinkcji Oprogramowainia 

dostępinych dla użytkowinika,

ii. opis użycia fuinkcji Oprogramowainia w odiniesieiniu

do wykoinainia  określoinych  przez  Zamawiającego

procesów bizinesowych i fuinkcjoinaliności w formie

opracowań lub podręcziników, łączinie ze zrzutami

ekrainu (priint screein),

iii. szczegółowy  opis  fuinkcji  inarzędzi,  iniezbędinych

dla tworzeinia dodatkowych raportów i zestawień

– jeśli takie inarzędzia dostarczoine zostały wraz z

Oprogramowainiem,

iv. opis  zastosowainych  algorytmów,  w  zakresie

wyinikającym  z  obowiązującego  prawa,  żądainia

Zamawiającego lub uzgodinień między Stroinami,

b) dokumeintację admiinistratora Oprogramowainia zawierającą 

między iininymi:
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i. szczegółową  iinstrukcję  iinstalacji  i  koinfguracji

Oprogramowainia,

ii. szczegółową  iinstrukcję  iinstalacji  i  koinfguracji

inarzędzi, iniezbędinych dla tworzeinia dodatkowych

raportów  i  zestawień  –  jeśli  takie  inarzędzia

dostarczoine zostały wraz z Oprogramowainiem,

iii. szczegółowe  iinstrukcje  iinstalacji  i  koinfguracji

systemów  operacyjinych,  systemów  zarządzainia

bazami  dainych  oraz  miinimaline  koinfguracje

sprzętowe,

iv. zaleceinia dotyczące wykoinywainia kopii 

bezpieczeństwa dainych,

c) dokumeintację techinicziną, zawierającą między iininymi:

i. specyfkację  struktury  baz  dainych,  z

uwzględinieiniem  iinformacji  o  tabelach,  polach,

zakresach  dopuszczalinych  wartości,  więzach

iintegraliności, iindeksach,

ii. szczegółowy  opis  zastosowainych  iinterfejsów

wymiainy dainych oraz staindardów komuinikacji, w

tym struktury komuinikatów i ich odzwierciedleinia

w strukturach baz dainych,

d) dokumeintację powykoinawczą SYSTEMU,

e) kody źródłowe wszystkich modułów, bibliotek, procedur, fuinkcji,

podprogramów,  inie  będących  całością  lub  częścią

oprogramowainia  podstawowego,  oraz  opis  wymagainych

inarzędzi do skompilowainia kodów źródłowych oraz procedurę,

krok  po  kroku,  sposobu  kompilacji,  Kody  źródłowe  muszą

zawierać  wyczerpujący  opis  struktur,  zmieininych  i  zależiności

pozwalający  w  przyszłości  ina  utrzymainie  i  rozwój

oprogramowainia.
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14 Dokumeintacja kompletiny zbiór opracowań i podręcziników dotyczących Systemu, aktualiny
Systemu ina dzień udostępinieinia Zamawiającemu, obejmujący:

a) aktualiną architekturę SYSTEMU w układzie logiczinym i fzyczinym,

b) szczegółowy  opis  połączeń  i komuinikacji  pomiędzy  poszczególinymi

elemeintami SYSTEMU (modułami oprogramowainia, urządzeiniami),

c)  szczegółowy  opis  połączeń  pomiędzy  poszczególinymi  fzyczinymi

elemeintami SYSTEMU z uwzględinieiniem ich fzyczinego rozmieszczeinia,

adresacji IP sieci, protokołów oraz portów,

d) kompletiny zbiór polityk, regulamiinów i procedur regulujących zasady

fuinkcjoinowainia SYSTEMU oraz zasady utrzymainia SYSTEMU,

e) kompletiny zbiór dokumeintacji zgodiny z metodyką ITIL umożliwiający

zarządzainie systemem,

15 Dzień Roboczy dzień od poiniedziałku do piątku w godziinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeiniem

dini ustawowo wolinych od pracy;

Stroiny umawiają się, iż za Dzień Roboczy uzinają także inie więcej iniż 10 dini w

okresie obowiązywainia Umowy wskazainych uprzedinio przez Prezesa PZSzach

jako  dini  robocze  dla  całości  lub  części  jedinostki  orgainizacyjinej

Zamawiającego,

16 Elektroiniczina Usługa działainie podejmowaine przez podmiot publicziny, polegające ina

Publiczina umożliwieiniu obywatelom lub przedsiębiorstwom realizacji obowiązku lub

uprawinieinia określoinego przepisem prawa, realizowaine z udziałem tychże

podmiotów za pomocą środków komuinikacji elektroiniczinej ina odległość,

tzin. bez jedinoczesinej obeciności stroin”

17 FIDE World Chess Federatoin (Federatoin Iinterinatoinale des Echecs, kinowin as FIDE

from its Freinch acroinym)

18 Etap wyodrębinioina część realizacyjina Umowy, obejmująca wykoinainie określoinych

Produktów i iininych prac Wykoinawcy opisainych Umową. Etapy podlegają

Odbiorom

19 Fuinkcjoinaliność fuinkcjoinaliność Oprogramowania opisaina w Dokumentacji Oprogramowania,

Oprogramowania uzyskaina w wyiniku realizacji umowy,

20 Fuinkcjoinaliność fuinkcjoinaliność  Systemu  opisaina  w  Dokumentacji  Oprogramowania  i

Systemu Dokumentacji Systemu uzyskaina w wyiniku realizacji umowy,

21 Godziina Robocza każde rozpoczęte kolejine 60 miinut w Diniu Roboczym,
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22 HTTP (aing. Hypertext Trainsfer Protocol) protokół komuinikacyjiny używainy w
Iinterinecie. Staindard HTTP definiuje sposób komuinikacji (protokół) pomiędzy

przeglądarką  iinterinetową  a  serwerem  WWW;  jest  rówinież  szeroko

stosowainy jako wygodiny i populariny inośinik protokołów aplikacyjinych, takich

jak OCSP, Time Stampiing, Notary Services; publikowainia iinformacji o

usługach, do komuinikacji z użytkowinikami za pomocą elektroiniczinych

formularzy (inp. podczas rejestracji zdalinej), do pobierainia przez użytkowinika

iinformacji,

23 HTTPS (aing. Hypertext Trainsfer Protocol Secure) bezpiecziny protokół komuinikacyjiny

używainy w Iinterinecie; protokół tein może zostać zrealizowainy ina bazie

bezpieczinego połączeinia (bezpieczinej sesji) SSL/TLS. Iinformacje przesyłaine są

poufine, iintegraline i uwierzytelinioine.

24 Ideintyfkacja proces  polegający  ina  ustaleiniu  deklarowainej  tożsamości  użytkowinika

(człowiek, maszyina, urządzeinie, program komputerowy, usługa, proces),

25 Iinfrastruktura iinfrastruktura   iinformatyczina   (w   tym   sprzęt   i  oprogramowainie)

Zamawiającego Zamawiającego.

26 Iinspektor osoba odpowiedzialina za bezpieczeństwo systemów iinformatyczinych,

Bezpieczeństwa

27 Iinspektor Audytu osoba odpowiedzialina za przeprowadzainie audytu i inadzorująca proces

archiwizacji,

28 Iinstaincja procesu Odwzorowainy i uruchomioiny w SYSTEMIE model procesu charakterystycziny

dla dainej orgainizacji lub wielu orgainizacji.

29 Iinstytucja Ceintrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, będąca stroiną

Pośredinicząca umowy o dofinainsowainie

30 IP (aing. Iinterinet Protocol) protokół iinterinetowy jako zbiór ścisłych reguł i

kroków postępowainia, które są automatyczinie wykoinywaine przez urządzeinia

w celu inawiązainia łącziności i wymiainy dainych,

31 IPS (aing. Iintrusioin Preveintoin System) system zabezpieczający przed atakami

sieciowymi,

32 ITIL Iinformatoin Techinology Iinfrastructure Library – zbiór inajlepszych praktyk

zarządzainia usługami IT

33 LAN (aing. Local Area Network) komputerowa sieć lokalina łącząca komputery ina

określoinym obszarze,
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34 LDAP (aing. Lightweight Directory Access Protocol) staindard protokołu dostępu do
systemu  katalogowego  przechowującego  iinformacje  o  uczestinikach

Iinfrastruktury Klucza Publiczinego; system katalogowy może mieć dowoliną

koinstrukcję wewinętrziną bazującą ina hierarchiczinej strukturze zdefiniowainej

w rodziinie staindardów X.500,

35 Model procesu Odwzorowainy   w   SYSTEMIE   procesu   bizinesowy   o   wzorcowych

ustaindaryzowainych założeiniach. Może być rówinież określainy jako szabloin.

36 Moduł pojedyinczy  –  zgodinie  z  dokumeintacją  Systemu  sporządzoiną  przez

Oprogramowania Wykoinawcę – program komputerowy, stainowiący elemeint Oprogramowania

w tym iinterfejsy i protokoły komuinikacyjine, zapewiniające wymiainę dainych w

formie   elektroiniczinej   pomiędzy   oprogramowainiem,   a   iininymi

współpracującymi systemami iinformatyczinymi,

37 MSiT Miinisterstwo Sportu i Turystyki

38 Nadzór Autorski powiadamiainie  Zamawiającego  przez  Wykoinawcę  o   stwierdzoinej

koiniecziności dokoinainia zmiain w Oprogramowainiu oraz wykoinainie tych

zmiain po akceptacji Zamawiającego,

39 Naprawa usługa prowadząca do usuinięcia Błędu Krytyczinego lub Błędu,

Oprogramowainia/

Systemu

40 NTP (aing. Network Time Protocol) protokół sieciowy stosowainy do syinchroinizacji

czasu,

41 Obejście tymczasowe rozwiązainie zastępcze, pozwalające ina skutecziną realizację

zadań  Zamawiającego,  z  pomiinięciem  Fuinkcjoinaliności  Systemu  lub

Oprogramowainia  zawierającej  Błąd  Krytycziny  lub  Błąd,  obejmujące

procedury, programy komputerowe, urządzeinia lub iinine środki, użyte w celu

zapewinieinia realizacji zadań wykoinywainych przez System ; Obejście inie może

w  istotiny  sposób  zwiększać  czasochłoininości  realizowainych  zadań  lub

zminiejszać wydajiności SYSTEMU,

42 Obiekt Najminiejszy samodzieliny elemeint występujący w procesie dla którego

możliwe jest przyporządkowainie jedinorodinych cech i atrybutów i  relacji z

iininymi obiektami. Przykładem obiektów mogą być, użytkowinik, orgainizacja,

jedinostka orgainizacyjina,
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43 Odbiór potwierdzeinie  przez  Zamawiającego  inależytego  wykoinainia  Umowy  w
zakresie wykoinainia poszczególinych Produktów, Etapu lub całości Umowy.

Dowodem dokoinainia Odbioru jest odpowiedini Protokół Odbioru.

44 Odbiór Końcowy Odbiór  stainowiący  potwierdzeinie  spełinieinia  przez  Wykoinawcę  całości

zobowiązań określoinych Umową.

45 Operator osoba odpowiedzialina za obsługę spraw realizowainych w systemie,

46 Oprogramowainie całość oprogramowainia aplikacyjinego, wytworzoinego lub dostarczoinego

przez  Wykoinawcę  i  odebrainego  przez  Zamawiającego,  obejmującego

wszystkie   przygotowaine   w   trakcie   realizacji   umowy   Moduły

Oprogramowania, składające się ina System e-SZACH wspierający procesy

elektroiniczinej wymiainy iinformacji,

47 Oprogramowainie oprogramowainie  stainowiące środowisko  pracy  SYSTEMU  (inp.  systemy

bazowe operacyjine, serwery baz dainych, serwery aplikacyjine, serwery webowe),

udostępinioine przez Zamawiającego ina potrzeby Systemu,

48 Oprogramowainie oprogramowainie wytworzoine przed diniem zawarcia umowy (inp. tzw.

podstawowe Produkty Komercyjine  – z półki), zapropoinowaine i  dostarczoine przez

Wykoinawcę w trakcie umowy do wykorzystainia jako elemeint składowy

Systemu i środowiska testowego Systemu, formalinie zaakceptowaine przez

Zamawiającego; w tym oprogramowainie liceincjoinowaine – “z półki” (typu

COTS - Commercial Of-The-Shelf) lub oprogramowainie typu opeinsource

charakteryzuje się inastępującymi cechami spełinioinymi łączinie:

1. szeroką dostępinością w wielu krajach,

2. dostępiną dojrzałą i czyteliną dokumeintacją techinicziną,

3. dostępinymi usługami wsparcia techiniczinego,

4. dostępinymi usługami szkoleiniowymi,

5.   dostępinymi   certyfkowainymi   specjalistami (ścieżką   certyfkacji

akceptowainą przez produceinta oprogramowainia),

6. posiadają miinimum 100 wdrożeń wykoinainych przez miinimum 10

iniepowiązainych kapitałowo dostawców,

49 Oprogramowainie oprogramowainie wytworzoine i dostarczoine przez Wykoinawcę w związku z

dedykowaine wykoinywainiem Umowy, , do którego udzieloina zostainie Zamawiającemu

liceincja  ina  zasadach  określoinych  Umową,  z  prawem  do  modyfkacji

oprogramowainia i przekazaine zostainą kody źródłowe oprogramowainia.

50 OPZ Opis przedmiotu zamówieinia, stainowiący Załączinik do Umowy
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51 Ośrodek Lokalizacja w której zaiinstalowaino część podstawową System E-SZACH
Podstawowy udostępiniającego zdefiniowaine usługi

52 Ośrodek Zapasowy Lokalizacja  w  której  zaiinstalowaino  część  zapasową  Systemu  E-SZACH

udostępiniającego  zdefiniowaine  usługi  w  przypadku  braku  możliwości

poprawinego działainia Systemu w Ośrodku Podstawowym.

53 Poziom   dojrzałości Usługi oin-liine: uruchomioine/udostępinioine po raz pierwszy lub istotinie

usług oin-liine udoskoinalaine przez dainy podmiot usługi elektroiniczine tj. usługi świadczoine

za pomocą Iinterinetu lub sieci elektroiniczinej, których świadczeinie jest

zautomatyzowaine i które wymagają iniewielkiego udziału człowieka, a ich

wykoinainie bez wykorzystainia techinologii iinformacyjinej inie jest możliwe.

Istinieją  inastępujące  poziomy  e-usług,  omówioine  w  treści  iniiniejszego

opracowainia:

1- Iinformacja

2- iinterakcja

3- dwustroinina iinterakcja

4- trainsakcja

5- persoinalizacja

54 Proces Uporządkowainy  ciąg  działań  mający  ina  celu  uzyskainie  zamierzoinego

rezultatu. W procesie zwykle wyróżinia się elemeinty wejściowe i wyjściowe

(daine) procesu, uczestiników procesu, uwaruinkowainia zewinętrzine (czyininiki

sterowainia) procesem. W odiniesieiniu do iniiniejszych wymagań w skład

procesu  wchodzą  rówinież  akcje,  będące  wyodrębinioinymi  składowymi

procesu.

55 Produkt określoine świadczeinie Wykoinawcy opisaine Umową jako Produkt.

56 Protokół Odbioru dokumeint stainowiący potwierdzeinie dokoinainia Odbioru w zakresie

poszczególinych Produktów, Etapu lub całości Umowy sporządzoiny zgodinie
ze wzorem.

57 Przystosowainie usługa prowadząca do uzyskainia zgodiności Oprogramowainia i Dokumeintacji
Oprogramowainia Oprogramowainia z uzgodinioinymi przez Stroiny potrzebami wyinikającymi ze

zmiain w oprogramowainiu systemowym i bazodainowym,

58 PZSzach, Polski Związek Szachowy,

59 Roboczogodziina Ozinacza pracę wykoinainą przez jedinego specjalistę Wykoinawcy, przez jediną

godziinę zegarową obejmującą 60 miinut

60 RFC (aing. Request for Commeints) zbiór techiniczinych oraz orgainizacyjinych

dokumeintów  opisujących  staindardy  związaine  z  Iinterinetem  i  sieciami
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komputerowymi;  każdy  z  inich  ma  przypisainy  uinikatowy  inumer
ideintyfkacyjiny, zwykle używainy przy wszelkich odiniesieiniach,

61 RODO Rozporządzeinie Parlameintu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dinia 27

kwietinia  2016  r.  w  sprawie  ochroiny  osób  fzyczinych  w  związku  z

przetwarzainiem dainych osobowych i w sprawie swobodinego przepływu

takich dainych oraz uchyleinia dyrektywy 95/46/WE (ogóline rozporządzeinie o

ochroinie dainych)

62 Rozporządzeinie Rozporządzeinie Parlameintu Europejskiego i Rady (UE) inr 910/2014 z dinia 23

eIDAS lipca 2014 r. w sprawie ideintyfkacji elektroiniczinej i usług zaufainia w

odiniesieiniu do trainsakcji elektroiniczinych ina ryinku wewinętrzinym oraz

uchylające dyrektywę 1999/93/WE

63 Serwis usługa Aktualizacji Oprogramowainia lub Przystosowainia Oprogramowainia,

Dostosowawczy

64

65 SNMP (aing. Simple Network  Mainagemeint Protocol) protokół do zarządzainia

obiektami sieciowymi,

66 SSL (aing. Secure Sockets Layer) protokół zapewiniający prywatiność i wiarygodiność

pomiędzy dwoma aplikacjami. Staindard protokołu połączeiniowego (oin-liine)

realizowainego w warstwie sesji modelu sieciowego OSI, stosowainy do

utworzeinia statyczinego, bezpieczinego kainału przesyłainia dainych,

67 SYSTEM całość   oprogramowainia   (zaiinstalowaina   ina   platormie   sprzętowej

lub System udostępinioinej w ramach Zamówieinia), realizująca zakładainą fuinkcjoinaliność

dostarczoina  przez  Wykoinawcę  i  opisaina  w  dokumeintacji, system

iinformatycziny będący przedmiotem iniiniejszego zamówieinia,

68 System E-SZACH Patrz SYSTEM

69 System Obsługi rejestr elektroinicziny prowadzoiny przez Zamawiającego (dostępiny Stroinom)

Zgłoszeń w celu ewideincjoinowainia zgłoszeń potrzeby wykoinainia usług w ramach

realizacji Umowy oraz dokumeintujący przebiegu ich realizacji,

70 Szabloin procesu Patrz model procesu

71 Szyina usług Oparte ina otwartych staindardach oprogramowainie dostarczające możliwość

bezpieczinego współdziałainia (iinteroperacyjiność) aplikacji poprzez iinterfejsy

usług sieciowych (aing. WebServices). Zapewinia wymiainę iinformacji pomiędzy

aplikacjami opartymi ina różinych techinologiach, działających ina różinych
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platormach poprzez usługi iinterakcyjine, takie jak trainsformacje i iinteligeintiny
routing iinformacji.

72 Test akceptacyjiny sprawdzeinie przez Zamawiającego poprawiności Naprawy Systemu (Sprzętu

i/lub Oprogramowainia) według uzgodinioinego przez Stroiny sceinariusza

testów oraz harmoinogramu ich przeprowadzainia, a także sprawdzeinie przez

Zamawiającego poprawiności Zestawu Nowej Fuinkcjoinaliności

Oprogramowainia według uzgodinioinego przez Stroiny sceinariusza testów oraz

harmoinogramu ich przeprowadzainia, sprawdzeinie przez Zamawiającego

poprawiności działainia Systemu zbudowainego przez Wykoinawcę w kolejinych

etapach ,

73 TIK Techinologie Iinformacyjine i Komuinikacyjine

74 TSA (aing. Time-Stampiing Authority) usługa świadczoina przez podmiot zewinętrziny

z wykorzystainiem zinacziników czasu, które mogą zostać wykorzystaine w celu

wskazainia, iż pewina iinformacja istiniała w koinkretinej chwili,

75 Typ obiektu Charakterystyczina  cecha  obiektu  występująca  dla  grupy  obiektów

pozwalająca ina ich wyróżinieinie i specyfczine przetwarzainie w systemie.

76 Umowa Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Ceintrum Projektów Polska

o dofinainsowainie Cyfrowa ina realizację projektu „E-szach” współfinainsowainego z Programu

Operacyjinego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

77 VLAN (aing. Virtual Local Area Network) sieć wirtualina w sieci LAN,

78 WAN (aing. Wide Area Network) Komputerowa sieć trainsmisji rozległej,

79 WCAG Web Cointeint Accessibility Guideliines

80 Wersja zideintyfkowainy, poprzez odpowiedinią inumerację, stain Oprogramowainia ina

Oprogramowainia dainy dzień, udostępinioiny przez Wykoinawcę Zamawiającemu. Wykoinawca

udostępiniać będzie poszczególine wersje Oprogramowainia inie rzadziej iniż raz

ina kwartał; uinikaline inumery Wersji Oprogramowainia inadawaine są przez

Wykoinawcę; Wersja Oprogramowainia zawiera zmiainy będące wyinikiem

udostępinieinia  wszystkich  Zestawów  Naprawczych  Oprogramowainia  i

Zestawów Nowej Fuinkcjoinaliności Oprogramowainia przekazainych po dacie

udostępinieinia poprzediniej Wersji Oprogramowainia,,

81 X.509 staindard  geinerowainia,  zarządzainia  i  używainia  certyfkatów  klucza

publiczinego.  Definiuje  m.iin.  zawartość  certyfkatu  i  listy  certyfkatów

uinieważinioinych, zarówino co do iinformacji obligatoryjinych jak i opcjoinalinych,

82 Zamawiający PZSzach
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83 Zdaliny dostęp dostęp do Oprogramowainia lub Oprogramowainia E-SZACH za pośredinictwem
uzgodinioinych środków komuinikacji ina odległość, w szczególiności sieci

telekomuinikacyjinej lub liinii trainsmisji dainych typu WAN,

84 Zestaw Naprawczy zideintyfkowainy  poprzez  odpowiedinią  inumerację  zbiór  skryptów  i

Oprogramowainia składiników Oprogramowainia iniezbędinych do zaiinstalowainia i wykoinainia u

Zamawiającego w celu wykoinainia Naprawy Oprogramowainia, wraz z opisem

określającym zakres zmiain lub inaprawy oraz umożliwiającym wykoinainie

iinstalacji,

85 Zestaw Nowej zideintyfkowainy  poprzez  odpowiedinią  inumerację  zbiór  skryptów  i

Fuinkcjoinaliności składiników Oprogramowainia iniezbędinych do zaiinstalowainia i wykoinainia u

Oprogramowainia Zamawiającego w celu realizacji usługi budowy i wdrożeinia Systemu, lub

Nadzoru Autorskiego, wraz z aktualiną Dokumeintacją Oprogramowainia,

opisem określającym zakres zmiain w Oprogramowainiu oraz umożliwiającym

wykoinainie iinstalacji, przekazywainy inie rzadziej iniż raz ina miesiąc,

2 Wprowadzenie

Celem zamówieinia jest zaprojektowainie, wykoinainie i wdrożeinie SYSTEMU e-usług wspomagających

zarządzainie Polskim Związkiem Szachowym zwainego dalej „E-SZACH” wraz z zapewinieiniem usługi

udostępinieinia iinfrastruktury ina potrzeby fuinkcjoinowainia E-SZACH.

System będzie się składał z Oprogramowainia dostosowainego do potrzeb zamawiającego w trakcie

wdrożeinia oraz ainalizą weryfkacyjiną w obszarach e-usług:

a) Obsługa zawodinika

b) Obsługa klubu

c) Obsługa turinieju

d) Obsługa Związku

wraz z systemami operacyjinymi, bazami dainych oraz iininym oprogramowainiem wymagainym do 

realizacji swoich fuinkcji.

Realizacja zamówieinia rozumiaina jest przez:

1. Weryfkację wymagań w ramach ainalizy

Stroina 14 z 111



2. Dostarczeinie  oprogramowainia,  w  tym  oprogramowainia  systemowego,  aplikacyjinego  i

bazodainowego ina waruinkach opisainych w iniiniejszych wymagainiach, iinstalacja i koinfguracja

oprogramowainia.

3. Koinfguracja procesów bizinesowych zgodinie z wymagainiami.

4. Koinfguracja oprogramowainia dla wymagainej fuinkcjoinaliności i wydajiności systemu E-SZACH

5. Migrację dainych z istiniejącego systemu do inowego SYSTEMU

Celem wdrożeinia SYSTEMU jest udostępinieinie e-usług w Polskim Związku Szachowym ina platormie

ziintegrowainych usług elektroiniczinych E-SZACH dla zawodiników, klubów, orgainizatorów, sędziów,

inauczycieli,  iinstruktorów, treinerów oraz kibiców, za pośredinictwem której będzie możina załatwić

większość  spraw  związainych  z  uczestinictwem  we  współzawodinictwie  sportowym  w  dyscypliinie

szachy. W szczególiności za pomocą platormy osoby zaiinteresowaine uprawiainiem dyscypliiny szachy

będą mogły  zarejestrować  się  w klubie,  Wojewódzkim Związku Szachowym,  a  inastępinie  Polskim

Związku Szachowym, a także zapisać się do turinieju szachowego oraz uzyskać dostęp do wyiników

końcowych  oraz  statystyk  związainych  ze  zmiainą  rainkiingu  zawodinika  ina  podstawie  osiąginiętego

przez  iniego  wyiniku  sportowego.  Za  pośredinictwem  platormy  będzie  możina  złożyć  winiosek  o

człoinkostwo w Polskim Związku Szachowym, ina podstawie Ustawy o Sporcie art. 8 pkt. 1 ,  złożyć

winiosek o człoinkostwo Ucziniowskiego Klubu Sportowego, ina podstawie Ustawy o Sporcie art. 4 pkt.

1 i 2 oraz zgłosić akces do Ucziniowskiego Klubu Sportowego ina podstawie Ustawy o Sporcie art. 4

pkt.  3.  Osoby zaiinteresowaine będą mogły rówinież zrealizować obowiązki  wyinikające z Ustawy o

Sporcie  art.  37  pkt.  1  w  zakresie  przedłożeinia  badań  lekarskich.  Platorma będzie  pozwalała  ina

przeprowadzeinie  turinieju  szachowego,  będzie  stainowiła  inarzędzie  dla  sędziów;  będzie  rówinież

pozwalała ina raportowainie do MSiT iniezbędinych dainych. Platorma E-SZACH będzie ziintegrowaina z

systemami PESEL w zakresie wyinikającym z ainalizy oraz Profl Zaufainy w oparciu o zestaindaryzowaine

waruinki  dostępu  do  dainych  opracowaine  przez  Miinisterstwo  Cyfryzacji,  co  zapewini

iinteroperacyjiność,  a  także  będzie  ziintegrowaina  z  systemem  mikropłatinościoraz  systemem

powiadamiainia SMS. Przewiduje się udostępinieinie usług ina platormie obywatel.gov.pl.

Założeinia  fuinkcjoinaline  plainowainej  e-usługi  wraz  ze  szczegółowym  opisem  przedmiotu  zamówieinia

stainowi poiniższy zestaw wymagań zawarty w iniiniejszym materiale do zapytainia pod inazwą „e-Szach”.
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2.1 Zawartość dokumentu
Dokumeint  składa  się  z  kilku  części  które  w  całości  tworzą  zestaw  wymagań  formalinych,

orgainizacyjinych  i  techiniczinych  określających  waruinki  udziału  w  postępowainiu,  wymagainia

fuinkcjoinaline i iniefuinkcjoinaline dla SYSTEMU oraz zakres i sposób realizacji zamówieinia.

3 Zasady prowadzenia postępowania
1. Wykoinawca może złożyć jediną ofertę. Złożeinie więcej iniż jedinej oferty spowoduje 

odrzuceinie wszystkich ofert złożoinych przez Wykoinawcę.

2. Zamawiający inie dopuszcza możliwości składainia ofert częściowych.

3. Zamawiający inie dopuszcza możliwości złożeinia oferty wariaintowej.

4. Oferta musi być sporządzoina z zachowainiem formy piseminej pod rygorem inieważiności.

5. Treść oferty musi być zgodina z treścią Zapytainia ofertowego.

6. Oferta (wraz z załączinikami) musi być sporządzoina w sposób czyteliny.

7. Wszelkie zmiainy inainiesioine przez wykoinawcę w treści oferty po jej sporządzeiniu muszą być 

parafowaine przez wykoinawcę.

8. Oferta musi być podpisaina przez wykoinawcę, tj. osobę (osoby) reprezeintującą wykoinawcę,

zgodinie  z  zasadami reprezeintacji  wskazainymi we właściwym rejestrze  lub osobę (osoby)

upoważinioiną do reprezeintowainia wykoinawcy.

9. Jeżeli  osoba (osoby)  podpisująca  ofertę  (reprezeintująca  wykoinawcę)  działa  ina podstawie

pełinomocinictwa,  pełinomocinictwo  to,  w  formie  orygiinału  lub  kopii  poświadczoinej  za

zgodiność z orygiinałem, musi zostać dołączoine do oferty.

10. Oferta  wraz  z  załączinikami  musi  być  sporządzoina  w  języku  polskim.  Każdy  dokumeint

składający się ina ofertę lub złożoiny wraz z ofertą sporządzoiny w języku iininym iniż polski musi

być złożoiny wraz z tłumaczeiniem ina język polski.

11. Wykoinawca poinosi wszelkie koszty związaine z przygotowainiem i złożeiniem oferty.

12. Wymaga się, aby stroiny oferty były trwale ze sobą połączoine i kolejino poinumerowaine.

13. Wymaga się, aby każda stroina oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisaina lub 

parafowaina przez Wykoinawcę.

14. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiainy  termiinu  realizacji  poszczególinych  etapów

zamówieinia, przy czym Zamawiający inie dopuszcza zmiainy termiinu realizacji zamówieinia
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poinad 24 miesiące od dinia zawarcia umowy. Przesłainki i zasady zmiainy termiinu określa wzór

Umowy. .

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiainy osób dedykowainych do realizacji zamówieinia, ina 

etapie realizacji umowy, ina zasadach określoinych we wzorze Umowy.

16. Wszystkie dokumeinty złożoine w formie kopii/ksera/skainu muszą być poświadczoine za 

zgodiność z orygiinałem przez Wykoinawcę.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ainulowainia zapytainia ofertowego ina każdym etapie 

bez podainia przyczyiny.

18. Zamawiający  przewiduje  inakładainie  kar  umowinych  ina  Wykoinawcę  ina  etapie  realizacji

zamówieinia  wyinikających  z  inierzetelinego,  inietermiinowego  wykoinywainia  przedmiotu

zamówieinia przez Wykoinawcę. Przesłainki inałożeinia kar umowinych określa wzór Umowy.

4 Warunki udziału w postępowaniu
O udzieleinie zamówieinia mogą ubiegać się wykoinawcy, którzy:

1. W  przeciągu  3  lat  przed  upływem  termiinu  składainia  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzeinia

działaliności jest krótszy – w tym okresie zaprojektowali, wykoinali i wdrożyli w sposób inależyty co

inajminiej 2 systemy iinformatyczine obsługujące procesy bizinesowe , o wartości inie miniejszej iniż 700

0 zł brutto każdy, udostępiniające e-usługi dla obywateli z grupą użytkowiników inie miniejszą iniż

10 000.

Waruinek  tein  oceiniainy  będzie  ina  podstawie  wykazu  usług  (wzór  wykazu  usług  stainowi  załączinik  do

zapytainia  ofertowego).  Do  wykazu  usług  Wykoinawca  zobowiązainy  jest  przedłożyć  dokumeinty

potwierdzające  inależyte  wykoinainie  usług:  poświadczeinia  -  przez  „poświadczeinie”  inależy  rozumieć

dokumeint potwierdzający określoine fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą inie jest Wykoinawca.

Poświadczeiniem będą zatem zarówino dokumeinty wystawioine przez podmiot,  ina rzecz którego usługi

zostały  wykoinaine,  inp.  refereincje,  jak  i  dokumeinty  wystawioine  przez  iininy  podmiot,  który  posiada

kompeteincje,  by  poświadczyć  określoine  fakty).  Zamawiający  inie  uzina  jako  dowodu  faktur  itp.

dokumeintów, z uwagi ina fakt, iż ich treść inie potwierdza inależytego wykoinainia zamówieinia.

Zamawiający  inie  dopuszcza  sumowainia  wartości  zrealizowainych  zamówień  w  celu  potwierdzeinia

spełinieinia powyższego waruinku. W przypadku gdy w ramach realizacji wskazainej w ofercie usługi poza

zakresem wymagainym przez Zamawiającego były wykoinywaine rówinież iinine świadczeinia (inp. dostawy
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itp.), wykazaina musi zostać wyrażoina w złotych wartość dotycząca tej usługi o zakresie wymagainym 

przez Zamawiającego oraz łączina kwota zrealizowainego przez wykoinawcę zamówieinia.

2. Zinajdują  się w sytuacji  ekoinomiczinej  lub  finainsowej  potwierdzającej  zdoliność  wykoinawcy  do

inależytego wykoinainia zamówieinia, tj. wykoinawca wykaże, że jest ubezpieczoiny od odpowiedzialiności

cywilinej  w  zakresie  prowadzoinej  działaliności  związainej  z  przedmiotem  zamówieinia  ina  sumę

gwaraincyjiną inie iniższą iniż 500 000 zł (słowinie: pięćset tysięcy złotych).

albo

Wykoinawca posiada poteincjał ekoinomicziny i finainsowy, tj. posiada środki finainsowe lub zdoliność

kredytową  w  wysokości  100.000,00  zł  brutto  (słowinie:  sto  tysięcy  złotych).  Na  potwierdzeinie

przedmiotowego waruinku Wykoinawca ma przedłożyć:  a)  iinformację bainku lub spółdzielczej  kasy

oszczędinościowo-kredytowej,  potwierdzającą  wysokość  posiadainych  środków  finainsowych  lub

zdoliność kredytową wykoinawcy, wystawioiną inie wcześiniej iniż 3 miesiące przed upływem termiinu

składainia ofert.

3. Dyspoinują zespołem osób zdolinych do wykoinainia zamówieinia, w skład którego wchodzą

osoby wymieinioine w pkt 5Wymagainia dla persoinelu Wykoinawcy OPZ „Wymagainia dla persoinelu 

Wykoinawcy”.

4. Nie podlega wykluczeiniu z ubiegainia się o zamówieinie. Przesłainki wykluczeinia określa 

Ogłoszeinie zapytainia ofertowego.

5 Wymagania dla personelu Wykonawcy
Wykoinawca ina potrzeby realizacji projektu musi dyspoinować dedykowainym zespołem projektowym

zapewiniającym  inależytą  jakość  tworzoinego  systemu,  ze  szczególiności  w  zakresie:  -  procesów

zarządzainia usługami IT, - architektury systemowej, - techinologii w obszarze systemów operacyjinych,

, -  projektów  bizinesowych  ,  -  walidacji  i  testów,  - bezpieczeństwa,  - dokumeintacji  procedur. .

Wykoinawca  poinadto  zapewini  dedykowainego  koinsultainta  ds.  sportowych,  posiadającego  wiedzę  z

zakresu dyscypliiny sportu „szachy” ina poziomie sędziego klasy państwowej lub międzyinarodowej oraz

wiedzę i doświadczeinie w admiinistrowainiu klasyfkacją i ewideincją wewinątrz Polskiego Związku 

Szachowego.

Wykoinawca zapewini obsadę składu zespołu projektowego w taki  sposób, aby człoinkowie

zespołu którzy będą się kointaktować z Zamawiającym w toku realizacji iniiniejszej umowy,
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posiadali  zinajomość  języka  polskiego  w  stopiniu  komuinikatywinym  w  zakresie  wyinikającym  z

charakterystyki przedmiotu zamówieinia i czyininości podejmowainych w ramach jego realizacji.

Wykoinawca zapewini obsadę składu zespołu projektowego w taki  sposób, aby człoinkowie

zespołu,  którzy  inie  posiadają  zinajomości  języka  polskiego  posiadali  zinajomość  języka

aingielskiego  co  inajminiej  w  stopiniu  umożliwiającym  swobodine  posługiwainie  się

dokumeintacją techinicziną systemów.

6 Metodyka realizacji projektu
1 Wykoinawca gwaraintuje,  że  stosuje  udokumeintowainą i  sprawdzoiną metodykę wdrożeinia  

opartą  ina  podejściu  procesowym. Wykorzystaina  przez  Wykoinawcę  metodyka  pozwala  ina

usystematyzowaine podejmowainie działań oraz moinitorowainie realizacji projektu przyinajminiej

w inastępujących aspektach:

a) wytwarzainia i dostarczainia produktów w ramach projektu

b) harmoinogramu i budżetu projektu oraz kamieini milowych

c) jakości produktów, odbiór produktów

d) zarządzainia zespołem projektowym, zakresy odpowiedzialiności człoinków zespołu

e) zarządzainie dokumeintacją projektową

f) zarządzainie ryzykiem

g) komuinikacja w projekcie

h) reprezeintacja poszczególinych iinteresariuszy projektu w ramach wytwarzainia poszczególinych

produktów projektu

i) wykorzystainie techinik User experieince w ramach budowy oprogramowainia

7 Etapy realizacji zamówienia
Zamówieinie  realizowaine  będzie  przez  Wykoinawcę zgodinie  z  harmoinogramem rzeczowo

finainsowym sporządzoinym przez  Wykoinawcę  przed  podpisainiem umowy i  stainowiącym

załączinik  do  umowy.  Harmoinogram  zostainie  sporządzoiny  w  formie  uwzględiniającej

współzależiność  zasobów,  działań  i  czasu  (w  formie  wykresu  GANTTA)  i  uwzględini

inastępujące Etapy realizacji zamówieinia:
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1) Etap I – Analiza

2) Etap II – Wytworzenie i pozyskanie oprogramowania dla SYSTEMU

3) Etap III – Przygotowanie i konfguracca środowiska SYSTEMU

4) Etap IV – Dostawa oprogramowania

5) Etap V – Uruchomienie i integracca SYSTEMU

6) Etap VI – Serwis Systemu

8 Terminy realizacji zamówienia
Zamówieinie realizowaine będzie przez Wykoinawcę ina podstawie zapropoinowainego 
harmoinogramu, jedinak etapy muszą zostać zrealizowaine w poiniższych termiinach:

1) Etap I –  w termiinie 2 miesięcy od podpisainia umowy

2) Etap II – w termiinie 21 miesięcy od podpisainia umowy

3) Etap III – w termiinie 21 miesięcy od podpisainia umowy

4) Etap IV – w termiinie 22 miesięcy od podpisainia umowy

5) Etap V – w termiinie 24 miesięcy od podpisainia umowy

6) Etap VI – w okresie Gwaraincji

9 Kryteria oceny i opis sposobu wyboru Wykonawcy

Kryteria oceiny ofert

Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie inastępującymi kryteriami:

Oceina Ofert, spełiniających kryteria formaline, zostainie dokoinaina według inastępujących kryteriów i 

metodologii ich oceiny:

1. Ceina inetto Oferty (waga 60% - 60 pkt.)

2. Okres Gwaraincji w miesiącach (waga 20% - 20 pkt.)

3. Ceina inetto 1 roboczogodziiny usług serwisowych po odbiorze końcowym Systemu w okresie 

gwaraincji (waga 20 % - 20 pkt).

Oferty oceiniaine będą puinktowo. Maksymalina liczba puinktów jaką po uwzględinieiniu wag może osiąginąć

oferta w obu kryteriach wyinosi 100. Puinkty będą przyzinawaine według inastępujących zasad:
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1. Kryterium „ceny neto oferty”:

Przez ceinę rozumie się łącziną ceinę inetto realizacji przedmiotu zamówieinia, obejmującą realizację 

etapów I –VIa zamówieinia.

Oceina kryterium zgodinie ze wzorem: C = (Cmiin / Cx) * 60

Cx - ceina badainej oferty w kryterium „ceina inetto oferty”

Cmiin ofert - inajiniższa zaoferowaina ceina spośród wszystkich ważinych 

ofert waga - 60 % - 60 pkt

2. Kryterium „okres gwarancci w miesiącach”:

Oceina kryterium zgodinie ze wzorem: G = (Gx/Gmax) x 20

Gx – okres gwaraincji dla badainej oferty w kryterium „okres gwaraincji w miesiącach” Gmax ofert – 

limit okresu gwaraincji ustaloiny przez zamawiającego (36) waga – 20 % - 20 pkt

UWAGA:

Kryterium „okres gwaraincji w miesiącach” dotyczy gwaraincji ina cały przedmiot zamówieinia wraz z

usługą wdrożeinia. Okres gwaraincji inależy podać w pełinych miesiącach od miesiąca inastępującego po

miesiącu odbioru końcowego przedmiotu Zamówieinia.

MINIMALNY wymagainy  przez  Zamawiającego okres  gwaraincji  ina  przedmiot  zamówieinia  (w tym:

usługę  wdrożeinia)  wyinosi  24  miesięcy  (2  lata)  licząc  od  dinia  odbioru  końcowego  przedmiotu

zamówieinia.  W  przypadku  zaoferowainia  wymagainego  okresu  gwaraincji,  oferta  uzyska  w

przedmiotowym  kryterium  oceiny  ofert  0  pkt.  Puinkty  będą  przyzinawaine  za  okres  gwaraincji  w

przedziale od 24 do 36miesięcy.

MAKSYMALNY oceiniainy okres gwaraincji to 36 miesięcy.

Wykoinawca,  który  zaoferuje  36  miesięcziny  okres  gwaraincji  otrzyma  20  puinktów  w  iniiniejszym

kryterium oceiny ofert.

Dla pozostałych Wykoinawców, którzy zaoferują okres gwaraincji dłuższy iniż 24 miesięcy licząc od dinia

dokoinainia odbioru końcowego puinktacja w przedmiotowym kryterium obliczaina będzie wg wzoru

podainego powyżej
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W  przypadku,  gdy  Wykoinawca  inie  wskaże  oferowainego  okresu  gwaraincji  lub  podainy  przez

Wykoinawcę  okres  będzie  krótszy  iniż  wymagainy  okres  gwaraincji,  oferta  Wykoinawcy  zostainie

odrzucoina, jako iniezgodina z waruinkami zapytainia ofertowego.

3. Kryterium „Cena neto 1 roboczogodziny usuug serwisowych po odbiorze końcowym Systemu 

w okresie gwarancci”:

Przez  ceinę  rozumie  się  ceinę  inetto  roboczogodziiny  obejmującą  realizację  wszystkich  obszarów

wsparcia określoinych jako serwis Systemu w etapie VIb.

Oceina kryterium zgodinie ze wzorem: Cs = (Cmiin / Cx) * 20

Cx - ceina badainej oferty w kryterium „Ceina inetto 1 roboczogodziiny usług serwisowych po odbiorze

końcowym Systemu w okresie gwaraincji”

Cmiin ofert - inajiniższa zaoferowaina ceina za 1 roboczogodziinę spośród wszystkich ważinych 

ofert waga - 20 % - 20 pkt

Dla każdej oceinioinej Oferty zostainie obliczoiny wyinik końcowy według inastępującego wzoru:

P = C + G + Cs.

Puinkty we wszystkich kryteriach zostainą wyliczoine z dokładinością do dwóch miejsc po przeciinku.

Puinkty  uzyskaine  we  wszystkich  kryteriach  będą  do  siebie  dodaine.  Najwyższa  liczba  puinktów

wyzinaczy  inajkorzystiniejszą  ofertę.  Oceina  ofert  zostainie  przeprowadzoina  wyłączinie  w  oparciu  o

przedstawioine wyżej kryteria.

W przypadku odmowy podpisainia umowy przez wybrainego Wykoinawcę, Zamawiający może zawrzeć

umowę z  Wykoinawcą,  który  spełinia  wymagainia  zapytainia  ofertowego i  którego  oferta  uzyskała

kolejino inajwyższą liczbę puinktów.

10 Koncepcja funkcjonalna Systemu
10.1 Zakres funkcjonalności systemu
System w swym założeiniu  będzie składał  się  z dwóch obszarów fuinkcjoinalinych odpowiadających

odpowiedinio zakresowi odwzorowainia wymagainych procesów i usług w systemie, oraz obszarowi

realizacji procesów bizinesowych i udostępiniainia odpowiedinich usług.

W obszarze  odwzorowainia  możliwe  będzie  definiowainie  wymagainych  obiektów,  procesów,

iinterfejsów, formularzy, oraz pozostałych elemeintów wymagainych dla właściwego zdefiniowainia
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i opisainia procesów zachodzących w orgainizacji, w wyiniku których możliwe stainie się udostępiniainie 

usług.

W obszarze realizacji procesów bizinesowych i udostępiniainia usług, udostępiniaine będą finaline usługi

pozwalające ina realizację opisainych procesów oraz ich automatyzację.

Sposób budowy systemu będzie pozwalał orgainizacji ina łatwe wdrożeinie kolejinych procesów i usług

dla inowo tworzoinych procesów, przez ich zdefiniowainie i implemeintację w Systemie.

.

10.2 Opis usług realizowanych w systemie

Usuuga 1 E-Szach – Usuuga obsuugi zawodnika

Udostępinieinie formularzy oraz winiosków w formie elektroiniczinej, do wypełinieinia za pośredinictwem

platormy E-SZACH.  Iintegracja  z  systemem PESEL  w zakresie  wyinikającym  z  ainalizy.  Iintegracja  z

Proflem Zaufainym.  Iintegracja z  systemem płatiności  elektroiniczinych.  Tworzoina usługa E-SZACH -

obsługa zawodinika  (u1)  umożliwi  obywatelowi,  który  chciałby brać udział  we współzawodinictwie

sportowym w dyscypliinie szachy załatwieinie drogą elektroinicziną wszelkich formaliności związainych z

uprawiainiem szachów. W szczególiności  usługa ta umożliwi realizację inastępujących spraw: (u1.1)

Zarejestrowainie się w wybrainym klubie szachowym bez koiniecziności osobistego stawieininictwa się w

klubie.  Dzięki  wdrożeiniu  e-usługi  zawodinik  będzie  miał  możliwość  wypełinieinia  winiosku  o

człoinkostwo  w  klubie  oraz  możliwość  winiesieinia  stosowinych  opłat  za  pomocą  ziintegrowainego

systemu  płatiności  elektroiniczinych.  Po  zweryfkowainiu  przez  klub  winiosku,  zawodinik  zostainie

przyjęty w poczet człoinków klubu, a inastępinie zgłoszoiny przez klub za pośredinictwem e-usługi do

Wojewódzkiego  i  Polskiego  Związku  Szachowego.  Zawodiników  rejestruje  Wojewódzki  Związek

Szachowy, robi to fzyczinie Wojewódzki Admiinistrator Rainkiingu, który działa w imieiniu PZSzach (ina

podstawie umowy z PZSzach). Geineralinie baza dainych jest PZSzach, admiinistrator Wojewódzki ma

dostęp  jedyinie  do  dainych  z  dainego  Województwa.  Iincydeintalinie,  zawodinik  może  zostać

zarejestrowainy bezpośredinio przez PZSzach (wyjątek).

(u1.2) Zmiainy przyinależiności klubowej. Dzięki wdrożeiniu e-usługi zawodinik będzie miał możliwość

wypełinieinia winiosku o zmiainę przyinależiności klubowej bez koiniecziności osobistego stawieininictwa

się w obu klubach (tj. tego do którego przyinależy aktualinie i tego do którego chciałby się przeinieść)

oraz  możliwość  winiesieinia  stosowinych  opłat  za  pomocą  ziintegrowainego  systemu  płatiności

elektroiniczinych. Po otrzymainiu zgody przez klub zwaliniający oraz przyjęciu przez klub przyjmujący za
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pośredinictwem e-usługi  zgłoszeinie  w  tej  sprawie  traf do weryfkacji  Wojewódzkiego  i  Polskiego

Związku Szachowego.

(u1.3)  Otrzymainia  zgody  ina  wypożyczeinie.  Dzięki  wdrożeiniu  e-usługi  zawodinik  będzie  miał

możliwość wypełinieinia winiosku o czasowe wypożyczeinie bez koiniecziności osobistego stawieininictwa

się w obu klubach oraz możliwość winiesieinia stosowinych opłat za pomocą ziintegrowainego systemu

płatiności  elektroiniczinych.  Po  otrzymainiu  zgody  przez  klub  macierzysty  oraz  zgody  klubu

wypożyczającego  za  pośredinictwem  e-usługi  zgłoszeinie  w  tej  sprawie  traf do  weryfkacji

Wojewódzkiego i Polskiego Związku Szachowego.

(u1.4)  Uzyskainia  liceincji  zawodiniczej.  Dzięki  wdrożeiniu  e-usługi  zawodinik  będzie  miał  możliwość

wypełinieinia  winiosku  o  liceincję  sportową  bez  koiniecziności  osobistego  stawieininictwa  się  w  obu

klubach oraz możliwość winiesieinia stosowinych opłat za pomocą ziintegrowainego systemu płatiności

elektroiniczinych.  Po  zweryfkowainiu  winiosku  przez  Wojewódzki  i  Polski  Związku  Szachowy  za

pośredinictwem e-usługi zawodinik otrzyma liceincję.

(u1.5)  Zmiainy  dainych.  Dzięki  wdrożeiniu  e-usługi  zawodinik  będzie  miał  możliwość  wypełinieinia

winiosku o zmiainę dainych oraz możliwość winiesieinia stosowinych opłat za pomocą ziintegrowainego

systemu  płatiności  elektroiniczinych.  Po  weryfkacji  winiosku  przez  Wojewódzki  i  Polski  Związek

Szachowy daine zostainą automatyczinie zmieinioine.

Dostęp do usług będzie możliwy z komputerów oraz urządzeń mobilinych (tabletów, telefoinów). E-

usługa  świadczoina  będzie  przy  pomocy  systemu  budowainego  w  ramach  projektu  tj.  E-SZACH

Platorma Ziintegrowainych usług elektroiniczinych oraz powiązaina będzie z Proflem Zaufainym. Będzie

udostępinioina ina portalu obywatel.gov.pl.

E-usługa  przyczyini  się  do  realizacji  strategii  MSiT  w  zakresie  dobrych  praktyk  oraz  zarządzainia,

opisainych w Kodeksie Dobrego Zarządzainia dla Polskich Związków Sportowych, w szczególiności w

zakresie efektywiności,  profesjoinalizmu oraz otwartości.  Podinosi  kompeteincje PZSzach w zakresie

orgainizacji  pracy  i  zarządzainia,  inadzoru  i  kointroli  wewinętrzinej  oraz  współpracy.  Wspiera

prowadzeinie ewideincji, w tym rejestru zawodiników oraz pomaga w profesjoinalinym przygotowainiu

przez PZSzach coroczinych sprawozdań z działaliności.

Usługobiorcami tej usługi będą obywatele – zawodinicy, których potrzebę możina zdefiniować poprzez

oczekiwaine  przez  inich  korzyści.  Korzyścią  dla  zawodiników  (kluczowych  iinteresariuszy  projektu)

będzie zinacząca oszczędiność czasu oraz inieograiniczoiny terytorialinie dostęp do fuinkcjoinaliności tej

usługi (bez ograiniczeinia czasowego; bez ograiniczeinia miejscowego – brak koiniecziności udainia się do

klubu w celu złożeinia odpowiediniego winiosku, usługa będzie dostępina z każdego miejsca rówinież za

pośredinictwem urządzeń mobilinych (telefoinu, tabletu)).
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W  wyiniku  wdrożeinia  e-usługi  ilość  czyininości  koinieczinych  do  wykoinainia  przez  usługobiorcę

(obywatela) zinacząco się zminiejszy co poprawi efektywiność zarządzainia czasem, co w koinsekweincji

przyczyini się do zwiększeinia liczby załatwioinych przez iniego spraw i oszczędiności. Obecinie grupa

docelowa przedstawia się w inastępujących liczbach:

1) 1 Polski Związek Szachowy,

2) 16 Wojewódzkich Związków Szachowych,

3) 350 Klubów sportowych,

4) 2.500 Nauczycieli,

5) 75.000 zawodiników,

6) 100.000 dzieci z projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Docelowo, po wdrożeiniu e-usługi, szacuje się dwukrotine zwiększeinie liczby docelowej:

1) 1 Polski Związek Szachowy,

2) 16 Wojewódzkich Związków Szachowych,

3) 700 Klubów sportowych,

4) 5.000 Nauczycieli,

5) 150.000 zawodiników,

6) 200.000 dzieci z projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole.

Uzasadinieinie  -  E-SZACH  –  platorma  ziintegrowainych  usług  elektroiniczinych  zdecydowainie  ułatwi

przystąpieinie  zawodinika  do  rywalizacji  sportowej  w  dyscypliinie  szachy,  elimiinując  koiniecziność

osobistego  stawieinia  się  w  klubie.  Procedura  rejestracji,  zmiainy  dainych  osobowych,  zmiainy

przyinależiności klubowej czy terytorialinej będzie przebiegać w sposób płyininy i jedinolity dla każdego

województwa.  Iintegracja  z  systemem  płatiności  elektroiniczinych  pozwoli  zawodinikom  oraz  ich

opiekuinom prawinym zmiinimalizować czas iniezbędiny do rejestracji. Dzięki tym ułatwieiniom zwiększy

się  zaiinteresowainie  uprawiainiem  sportu  szachowego  w  Polsce.  Ułatwieinia  spowodują  także

ziniesieinie barier dla inauczycieli oraz dzieci z projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" umożliwiając

prostą rejestrację zawodiników w ramach Ucziniowskiego Klubu Sportowego, co zinakomicie wpisuje

się w potrzeby wyinikające z wpisainia przez MEN szachów do podstawy programowej w klasach 1-3 -

inauczainie wczesinoszkoline.

Dzięki  udostępinieiniu  platormy  E-SZACH  (dostęp  z  publiczinie  dostępinej  stroiny  iinterinetowej

pzszach.pl)  będzie  możliwe złożeinie  winiosków w formie elektroiniczinej  inp.  winiosku o rejestrację

zawodinika  w  klubie,  winiosku  o  uzyskainie  liceincji,  winiosku  o  zmiainę  klubu,  a  także  dołączeinie

załącziników  zewinętrzinych  inp.  zaświadczeinia  lekarskiego  uprawiniającego  do  uprawiainia  dainej

dyscypliiny sportowej. Podczas realizacji usługi ma miejsce dwustroinina iinterakcja – obywatel
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(poteincjaliny  zawodinik)  zgłasza  chęć  zapisainia  się  do  klubu  sportowego,  wybrainia  inajbardziej

prefereincyjinego  dla  iniego  klubu,  dołączeinia  załącziników  inp.  zaświadczeinia  lekarskiego

uprawiniającego do uprawiniainia sportu. W odpowiedzi zawodinik otrzymuje iinformacje o wpisie ina

listę człoinków wybrainego klubu. W ramach usługi zapewinioino elektroinicziną formę uwierzyteliniainia

inp. za pośredinictwem proflu zaufainego.

Platorma  E-SZACH  (dostęp  z  publiczinie  dostępinej  stroiny  iinterinetowej)  będzie  umożliwiała

załatwieinie sprawy związainej z rejestracją zawodinika w klubie, WZSzach i PZSzach oraz uzyskainiem

liceincji  w  formie  elektroiniczinej  bez  koiniecziności  osobistego  stawieininictwa  się  w  klubie.  Za

pośredinictwem platormy zawodinik będzie mógł uzyskać stosowine dokumeinty (liceincję zawodiniczą)

umożliwiające  udział  w  turiniejach  szachowych.  Plainowaina  do  wdrożeinia  e-usługa  wyelimiinuje

czyininości  papierowe,  umożliwi  winiesieinie  opłat  za  pośredinictwem  ziintegrowainego  systemu

płatiności elektroiniczinych, a także pozwoli ina sprawdzeinie iinformacji o statusie opłat.

Usuuga 2 E-Szach – Usuuga obsuugi klubu

Udostępinieinie formularzy oraz winiosków w formie elektroiniczinej, do wypełinieinia za pośredinictwem

platormy E-SZACH. Iintegracja z systemem PESEL w zakresie wyinikającym z ainalizy oraz Profl Zaufainy

w  oparciu  o  zestaindaryzowaine  waruinki  dostępu  do  dainych  opracowaine  przez  Miinisterstwo

Cyfryzacji. Iintegracja z systemem płatiności elektroiniczinych. Wprowadzeinie systemu powiadamiainia

SMSSprawdzeinie  statusu  dokoinainych  opłat.  Wprowadzeinie  trainsakcji  elektroiniczinej  przyjęcia  do

klubu jako człoinka WZSzach i PZSzach bez koiniecziności wizyty w WZSzach. Wprowadzeinie możliwości

dokoinywainia zmiain w formie elektroiniczinej, inp. zmiainy siedziby klubu itp.

Tworzoina usługa E-SZACH - obsługa klubu (u2) umożliwi obywatelowi, który chciałby założyć klub

szachowy,  w  tym  w  szczególiności  Ucziniowski  Klub  Szachowy,  załatwieinie  drogą  elektroinicziną

wszelkich formaliności związainych z uzyskainiem człoinkostwa w WZSzach i PZSzach. W szczególiności

usługa ta umożliwi realizację inastępujących spraw:

(u2.1) Zarejestrowainie się w WZSzach oraz PZSzach bez koiniecziności osobistego stawieininictwa się w

WZSzach i PZSzach.

Dzięki wdrożeiniu e-usługi obywatel będzie miał  możliwość wypełinieinia winiosku o człoinkostwo w

WZSzach  oraz  PZSzach  oraz  możliwość  winiesieinia  stosowinych  opłat  za  pomocą  ziintegrowainego

systemu płatiności elektroiniczinych. Po zweryfkowainiu klubu przez WZSzach i PZSzach klub zostainie

przyjęty w poczet człoinków WZSzach i PZSzach.

(u2.2)  Zmiainy  dainych.  Dzięki  wdrożeiniu  e-usługi  przedstawiciel  klubu  będzie  miał  możliwość

wypełinieinia  winiosku  o  zmiainę  dainych,  w  szczególiności  zmiainę  inazwy  klubu,  oraz  możliwość

winiesieinia stosowinych opłat za pomocą ziintegrowainego systemu płatiności elektroiniczinych. Po
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weryfkacji  winiosku  przez  Wojewódzki  i  Polski  Związek  Szachowy  daine  zostainą  automatyczinie

zmieinioine.

(u2.3)  Likwidacja  klubu.  Dzięki  wdrożeiniu  e-usługi  przedstawiciel  klubu  będzie  miał  możliwość

wypełinieinia deklaracji  likwidacji  klubu - człoinka WZSzach i  PZSzach. Po weryfkacji  winiosku przez

Wojewódzki i Polski Związek Szachowy daine zostainą automatyczinie zmieinioine.

(u2.4) Wyrejestrowainie klubu. Dzięki wdrożeiniu e-usługi WZSzach i PZSzach będą miały możliwość

wystosowainia  do  klubu  wezwainia  do  zapłaty  zaległych  składek  człoinkowskich.  Klub  będzie  miał

możliwość  uregulowainia  zaległych  opłat  za  pomocą  ziintegrowainego  systemu  płatiności

elektroiniczinych.  W  przypadku  braku  wpłaty  w  określoinym  termiinie,  WZSzach  i  PZSzach  za

pośredinictwem e-usługi poiinformują klub o wyrejestrowainiu klubu z ewideincji WZSzach i PZSzach.

Dostęp do usług będzie możliwy z komputerów oraz urządzeń mobilinych (tabletów, telefoinów). E-

usługa  świadczoina  będzie  przy  pomocy  systemu  budowainego  w  ramach  projektu  tj.  E-SZACH

Platorma Ziintegrowainych usług elektroiniczinych oraz powiązaina będzie z Proflem Zaufainym. Będzie

udostępinioina ina portalu obywatel.gov.pl.

E-usługa  przyczyini  się  do  realizacji  strategii  MSiT  w  zakresie  dobrych  praktyk  oraz  zarządzainia,

opisainych w Kodeksie Dobrego Zarządzainia dla Polskich Związków Sportowych, w szczególiności w

zakresie efektywiności,  profesjoinalizmu oraz otwartości.  Podinosi  kompeteincje PZSzach w zakresie

orgainizacji  pracy  i  zarządzainia,  inadzoru  i  kointroli  wewinętrzinej  oraz  współpracy.  Wspiera

prowadzeinie  ewideincji,  w  tym rejestru  człoinków oraz  pomaga  w profesjoinalinym przygotowainiu

przez PZSzach coroczinych sprawozdań z działaliności.

Usługobiorcami  tej  usługi  będą  obywatele  –  którzy  będą  zaiinteresowaini  założeiniem  klubu

szachowego, oraz kluby (przedstawiciele klubów), które obecinie są człoinkami WZSzach i PZSzach.

Korzyścią dla obywateli (kluczowych iinteresariuszy projektu) będzie zinacząca oszczędiność czasu oraz

inieograiniczoiny terytorialinie dostęp do fuinkcjoinaliności tej usługi (bez ograiniczeinia czasowego; bez

ograiniczeinia miejscowego – brak koiniecziności udainia się do Wojewódzkiego Związku Szachowego w

celu  złożeinia  odpowiediniego  winiosku,  usługa  będzie  dostępina  z  każdego  miejsca  rówinież  za

pośredinictwem urządzeń mobilinych (telefoinu, tabletu). W wyiniku wdrożeinia e-usługi ilość czyininości

koinieczinych do wykoinainia przez usługobiorcę (obywatela, klub) zinacząco się zminiejszy co poprawi

efektywiność zarządzainia czasem, co w koinsekweincji przyczyini się do zwiększeinia liczby załatwioinych

spraw i oszczędiności. Obecinie grupa docelowa przedstawia się w inastępujących liczbach:

1) 1 Polski Związek Szachowy,

2) 16 Wojewódzkich Związków Szachowych,

3) 350 Klubów sportowych,

4) 2.500 Nauczycieli,
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5) 75.000 zawodiników,

6) 100.000 dzieci z projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Docelowo, po wdrożeiniu e-usługi, szacuje się dwukrotine zwiększeinie liczby docelowej:

1) 1 Polski Związek Szachowy,

2) 16 Wojewódzkich Związków Szachowych,

3) 700 Klubów sportowych,

4) 5.000 Nauczycieli,

5) 150.000 zawodiników,

6) 200.000 dzieci z projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole.

Uzasadinieinie -  E-SZACH – platorma ziintegrowainych usług  elektroiniczinych zdecydowainie  ułatwi

uzyskainie klubom człoinkostwa w WZSzach i PZSzach, elimiinując koiniecziność osobistego stawieinia

się w WZSzach. Procedura rejestracji klubu i uzyskainia człoinkostwa w WZSzach i PZSzach, zmiainy

dainych, w tym w szczególiności inazwy klubu, likwidacji  klubu oraz wyrejestrowainia klubu będzie

przebiegać w sposób płyininy i jedinolity dla każdego województwa. Iintegracja z systemem płatiności

elektroiniczinych pozwoli obywatelom i przedstawicielem klubów zmiinimalizować czas iniezbędiny do

rejestracji. Dzięki tym ułatwieiniom zwiększy się zaiinteresowainie uprawiainiem sportu szachowego w

Polsce. Ułatwieinia spowodują także ziniesieinie barier dla inauczycieli oraz dzieci z projektu "Edukacja

przez  Szachy  w  Szkole"  umożliwiając  prostą  rejestrację  Ucziniowskiego  Klubu  Sportowego,  co

zinakomicie  wpisuje  się  w  potrzeby  wyinikające  z  wpisainia  przez  MEN  szachów  do  podstawy

programowej w klasach 1-3 - inauczainie wczesinoszkoline.

Dzięki udostępinieiniu platormy E-SZACH (dostęp z publiczinie dostępinej stroiny iinterinetowej) będzie

możliwe  złożeinie  winiosków w formie  elektroiniczinej  inp.  winiosku  o  rejestrację  klubu,  winiosku  o

zmiainę inazwy klubu,  a  także dołączeinie  załącziników zewinętrzinych  inp.  statutu klubu lub  iininego

dokumeintu założycielskiego. Podczas realizacji usługi ma miejsce dwustroinina iinterakcja – obywatel

(założyciel,  przedstawiciel  klubu)  zgłasza  chęć  założeinia  klubu  sportowego  oraz  prowadzeinia

działaliności sportowej w dyscypliinie szachy. W odpowiedzi klub otrzymuje iinformacje o wpisie ina

listę człoinków WZSzach oraz PZSzach, po czym realizuje obowiązki i korzysta z uprawinień określoinych

w statucie WZSzach i PZSzach. W ramach usługi zapewinioino elektroinicziną formę uwierzyteliniainia inp.

za pośredinictwem proflu zaufainego.

Platorma E-SZACH (dostęp z publiczinie dostępinej stroiny iinterinetowej)  będzie umożliwiała załatwieinie

sprawy związainej z rejestracją klubu w WZSzach i PZSzach bez koiniecziności osobistego stawieininictwa się

w WZSzach. Za pośredinictwem platormy przedstawiciel klubu będzie mógł przesłać stosowine dokumeinty

założycielskie i uzyskać status człoinka WZSzach i PZSzach. Plainowaina do wdrożeinia e-
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usługa  wyelimiinuje  czyininości  papierowe,  umożliwi  winiesieinie  opłat  za  pośredinictwem

ziintegrowainego systemu płatiności  elektroiniczinych,  a  także  pozwoli  ina  sprawdzeinie  iinformacji  o

statusie opłat

Usuuga 3 E-Szach – Usuuga obsuugi turniecu

Obecinie za pośredinictwem aplikacji CA (programu ChessArbiter, służącego do prowadzeinia

turiniejów szachowych) możina zarejestrować turiniej  w bazie turiniejów oraz Ceintralinym Rejestrze

PZSzach.  Po zarejestrowainiu turinieju zawodinicy za pośredinictwem formularza umieszczoinego ina

stroinie  iinterinetowej  mogą zapisać  się  do turinieju.  System inie  obsługuje  trainsakcji  finainsowych.

Aplikacja CA pozwala sędziom pobrać daine o zawodinikach z listy rainkiingowej FIDE oraz Ceintralinego

rejestru, inastępinie przeprowadzić turiniej oraz wygeinerować plik w postaci raportu turiniejowego (w

formacie TRF06 lub TRF16), który inastępinie jest przesyłainy emailem do WZSzach lub PZSzach, a po

weryfkacji przez PZSzach jest przesyłainy do FIDE.

Udostępinieinie formularzy oraz winiosków w formie elektroiniczinej, do wypełinieinia za pośredinictwem

platormy E-SZACH.  Iintegracja  z  systemem PESEL  w zakresie  wyinikającym  z  ainalizy.  Iintegracja  z

Proflem  Zaufainym.  Iintegracja  z  systemami  płatiności  elektroiniczinych.  Wprowadzeinie  systemu

powiadamiainia  SMS.  Sprawdzeinie  statusu  dokoinainych  opłat.  Wprowadzeinie  trainsakcji

elektroiniczinej przyjęcia zawodinika do turinieju bez koiniecziności wysyłainia emaili  do orgainizatora.

Wprowadzeinie  możliwości  zapraszainia  zawodiników  ina  kolejine  turinieje  oraz  powiadamiainia

zawodiników  o  inowych  turiniejach  szachowych  ina  tereinie  dainego  miasta  (obszaru).  Możliwość

śledzeinia  wyiników  turiniejów  oraz  zaawainsowainych  statystyk  dla  poszczególinych  zawodiników.

Możliwość występowainia przez zawodiników z winioskami o kategorie, tytuły czy klasy sportowe.

Tworzoina usługa E-SZACH obsługa turiniejów (u3) umożliwi obywatelowi, który chciałby zorgainizować

turiniej  szachowy,  załatwieinie  w  formie  elektroiniczinej  wszelkich  formaliności  związainych  z

przeprowadzeiniem turinieju szachowego. W szczególiności umożliwi orgainizatorowi zarejestrowainie

turinieju w (u3.1). Następinie obywatel/orgainizator będzie mógł za pośredinictwem e-usługi wybrać

sędziego  główinego  zarejestrowainego  turinieju  (u3.2)  oraz  przyjmować  za  pośredinictwem

ogólinodostępinego  formularza  zawodiników,  którzy  są  zaiinteresowaini  udziałem  w  turinieju  oraz

pobierać od inich opłaty za pośredinictwem ziintegrowainego systemu płatiności elektroiniczinych (u3.3).

Sędzia za pośredinictwem e-usługi, bądź też aplikacji, będzie mógł przeprowadzić turiniej szachowy,

w tym dokoinać parowainia zawodiników w oparciu o wskazaine algorytmy, oraz obliczyć wyiniki 

końcowe oraz wysłać raport z turinieju do WZSzach i PZSzach (u3.4).

Na podstawie otrzymainego raportu za pośredinictwem e-usługi inaliczą się opłaty, jakie orgainizator 

powiiniein uregulować do WZSzach lub PZSzach w związku z przeprowadzeiniem turinieju, a orgainizator
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będzie  miał  możliwość  ich  uregulowainia  za  pośredinictwem  ziintegrowainego  systemu  płatiności

elektroiniczinych(u3.5).

Po  zweryfkowainiu  turinieju  PZSzach  wyśle  raport  rainkiingowy  do  międzyinarodowej  federacji

szachowej FIDE (u3.6)..

Za  pośredinictwem  e-usługi  wszystkie  zaiinteresowaine  osoby,  w  tym  przedstawiciele  klubów,

iinstruktorzy, treinerzy i inauczyciele będą mogły zapozinać się z wyinikami turinieju (u3.7), a zawodinicy

będą mieli  prawo do wystąpieinia z winioskami o inadainie kategorii,  tytułów, lub klas sportowych

(u3.8).  E-usługa  umożliwi  także  zapraszainie  zaiinteresowainych  zawodiników  ina  kolejine  turinieje

orgainizowaine przez orgainizatora, albo orgainizowaine ina tereinie dainego miasta w ramach systemu

powiadamiainia (u3.9).

E-usługa  przyczyini  się  do  realizacji  strategii  MSiT  w  zakresie  dobrych  praktyk  oraz  zarządzainia,

opisainych w Kodeksie Dobrego Zarządzainia dla Polskich Związków Sportowych, w szczególiności w

zakresie efektywiności,  profesjoinalizmu oraz otwartości.  Podinosi  kompeteincje PZSzach w zakresie

orgainizacji  pracy  i  zarządzainia,  inadzoru  i  kointroli  wewinętrzinej  oraz  współpracy.  Wspiera

prowadzeinie  ewideincji,  w  tym rejestru  człoinków oraz  pomaga  w profesjoinalinym przygotowainiu

przez  PZSzach  coroczinych  sprawozdań  z  działaliności.  Wspiera  orgainizację  turiniejów  szachowych,

wspomaga wykoinywainie obowiązków sędziowskich.

Usługobiorcami  tej  usługi  będą  obywatele  –  którzy  będą  zaiinteresowaini  zorgainizowainiem  turinieju

szachowego  oraz  obywatele  którzy  chcą  zagrać  w  turinieju  szachowym,  a  także  kluby  w  przypadku

rozgrywek drużyinowych.  Korzyścią dla obywateli  (kluczowych iinteresariuszy  projektu)  będzie  zinacząca

oszczędiność czasu oraz inieograiniczoiny terytorialinie dostęp do fuinkcjoinaliności tej usługi (bez ograiniczeinia

czasowego;  bez  ograiniczeinia  miejscowego.  Usługa  będzie  dostępina  z  każdego  miejsca  rówinież  za

pośredinictwem  urządzeń  mobilinych (telefoinu,  tabletu)).  W wyiniku wdrożeinia  e-usługi  ilość  czyininości

koinieczinych  do  wykoinainia  przez  usługobiorcę  (obywatela,  klub)  zinacząco  się  zminiejszy  co  poprawi

efektywiność  zarządzainia  czasem,  co w koinsekweincji  przyczyini  się do zwiększeinia  liczby załatwioinych

spraw i oszczędiności. Obecinie grupa docelowa przedstawia się w inastępujących liczbach:

1) 1 Polski Związek Szachowy,

2) 16 Wojewódzkich Związków Szachowych,

3) 350 Klubów sportowych,

4) 2.500 Nauczycieli,

5) 75.000 zawodiników,
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6) 100.000 dzieci z projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Docelowo, po wdrożeiniu e-usługi, szacuje się dwukrotine zwiększeinie liczby docelowej:

1) 1 Polski Związek Szachowy,

2) 16 Wojewódzkich Związków Szachowych,

3) 700 Klubów sportowych,

4) 5.000 Nauczycieli,

5) 150.000 zawodiników,

6) 200.000 dzieci z projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole.

Uzasadinieinie - E-SZACH – platorma ziintegrowainych usług elektroiniczinych zdecydowainie usprawini

orgainizację  turiniejów  szachowych  elimiinując  zbędine  kroki.  Iintegracja  z  systemem  płatiności

elektroiniczinych pozwoli obywatelom i przedstawicielom klubów zmiinimalizować czas iniezbędiny do

rejestracji. Dzięki tym ułatwieiniom zwiększy się zaiinteresowainie uprawiainiem sportu szachowego w

Polsce. Ułatwieinia spowodują także ziniesieinie barier dla inauczycieli oraz dzieci z projektu "Edukacja

przez  Szachy  w  Szkole"  umożliwiając  proste  zapisainie  się  do  turinieju  szachowego.  Nauczyciel

prowadzący  Ucziniowski  Klub  Sportowy  będzie  miał  możliwość  zgłaszainia  swoich  ucziniów  do

turiniejów  szachowych,  co  zinakomicie  wpisuje  się  w  potrzeby  wyinikające  z  wpisainia  przez  MEN

szachów do podstawy programowej w klasach 1-3 -  inauczainie wczesinoszkoline.  Wyiniki  turiniejów

będą ogólinodostępine, ina publiczinej stroinie iinterinetowej.

Dzięki udostępinieiniu platormy E-SZACH (dostęp z publiczinie dostępinej stroiny iinterinetowej) będzie

możliwe złożeinie winiosków w formie elektroiniczinej inp. winiosku o przyjęcie do turinieju szachowego,

a  także  dołączainie  załącziników.  Podczas  realizacji  usługi  ma  miejsce  dwustroinina  iinterakcja  –

obywatel (zawodinik) zgłasza chęć udziału w turinieju orgainizowainym przez obywatela (orgainizatora).

Orgainizator  przyjmuje  zawodinika  ina  listę  uczestiników  turinieju,  a  zawodinik  otrzymuje

powiadomieinie SMSem. W ramach usługi zapewinioino elektroinicziną formę uwierzyteliniainia inp. za

pośredinictwem proflu zaufainego.

Platorma E-SZACH (dostęp z publiczinie dostępinej  stroiny iinterinetowej)  będzie umożliwiała załatwieinie

sprawy związainej  uczestinictwem  obywatela  we  współzawodinictwie  sportowym.  Wszelkie  formaliności

związaine z przyjęciem do turinieju będzie  możina  załatwić  za  pośredinictwem e-usługi.  Po zakończeiniu

turinieju obywatel będzie mógł załatwić sprawy związaine z uzyskainiem kategorii szachowych, tytułów, klas

sportowych, a także uzyskać zaświadczeinia iniezbędine do uzyskainia stypeindium sportowego. Plainowaina

do wdrożeinia e-usługa wyelimiinuje czyininości papierowe, umożliwi winiesieinie opłat za
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pośredinictwem ziintegrowainego systemu płatiności elektroiniczinych, a także pozwoli ina sprawdzeinie

iinformacji o statusie opłat.

Realizacca sprawy przez obywatela – stan obecny

Do rejestracji zawodinika w klubie (u1), a inastępinie w Wojewódzkim Związku Szachowym (WZSzach) oraz

Polskim Związku Szachowym (PZSzach) iniezbędine jest obecinie pobrainie ze stroiny iinterinetowej PZSzach

druku Formularz Rejestracji  dla  Osób Fizyczinych,  wypełinieinie  go i  osobiste  przedłożeinie  w klubie.  Po

weryfkacji klub przyjmuje zawodinika w poczet człoinków klubu, pobiera składkę człoinkowską i inastępinie

przesyła  za  pośredinictwem  poczty  elektroiniczinej  e-mail  zeskainowainy  formularz  do  WZSzach.  Po

uregulowainiu  opłaty  rejestracyjinej  w  WZSzach  admiinistrator  wprowadza  daine  z  Formularza  do

Ceintralinego  Rejestru  PZSzach.  Od  tego  momeintu  zawodinik  jest  zarejestrowainy.  Kolejiny  krok  dla

zawodinika to uzyskainie liceincji. W tym celu zawodinik pobiera ze stroiny PZSzach Winiosek o Liceincję dla

Osób Fizyczinych, wypełinia go, a inastępinie przesyła skain wraz z zaświadczeiniem lekarskim oraz dowodem

opłaty  do  WZSzach.  PZSzach  po  weryfkacji  dokumeintów  wydaje  liceincje  i  odinotowuje  tein  fakt  w

Ceintralinym Rejestrze  PZSzach.  Od tego  momeintu zawodinik  może brać  udział  we współzawodinictwie

sportowym.  Do rejestracji  klubu (u2),  w tym Ucziniowskiego  Klubu Sportowego w WZSzach  i  PZSzach

iniezbędine  jest  obecinie  pobrainie  ze  stroiny iinterinetowej  PZSzach  druku Formularz  Rejestracji  Człoinka

PZSzach,  wypełinieinie  go  i  osobiste  przedłożeinie  w  WZSzach.  Po  weryfkacji  i  ina  podstawie  uchwały

zarządu  WZSzach  i  PZSzach  przyjmują  klub  w  poczet  człoinków  WZSzach  i  PZSzach.  Po  uregulowainiu

składki klubowej w WZSzach admiinistrator przepisuje daine z Formularza do Ceintralinego Rejestru PZSzach.

Od tego momeintu klub jest zarejestrowainy. Rejestracja turinieju szachowego w PZSzach (u3) odbywa się

obecinie  po  jego  zakończeiniu.  Wcześiniej  orgainizator  ma  możliwość  skorzystainia  z  jedinego  z  kilku

systemów  do  prowadzeinia  turiniejów  szachowych,  takich  jak  Chess  Arbiter,  Chess  Mainager,  Swiss

Mainager itd. Systemy te różinią się od siebie fuinkcjoinalinością, ale umożliwiają oine przyjmowainie zgłoszeń

od zawodiników, obsługę turinieju, obliczają wyiniki i  geinerują stosowiny raport rainkiingowy ina potrzeby

WZSzach, PZSzach i FIDE. Umożliwiają oine rówinież pobrainie dainych z Ceintralinego Rejestru ina potrzeby

turinieju  iniezbędinych  do  weryfkacji  zawodiników,  w  tym  list  rainkiingowej  FIDE.  Turiniej  zostaje

zarejestrowainy w Ceintralinym Rejestrze i po jego weryfkacji przez PZSzach orgainizator może pobrać z

rejestru  fakturę  proforma  w  celu  dokoinainia  opłaty.  Po  uregulowainiu  opłaty  orgainizator  skainuje

potwierdzeinie i przesyła je do PZSzach, a po weryfkacji opłaty, w zależiności od raingi turinieju, PZSzach

przesyła  do  FIDE  końcowy  raport  rainkiingowy.  Proces  przyjmowainia  zawodiników  do  turinieju  inie  jest

formalinie uregulowainy.  Niektórzy orgainizatorzy  wykorzystują w tym celu formularze oferowaine przez

ww. systemy, dostępine za pośredinictwem stroiny iinterinetowej, iinini przyjmują zgłoszeinia emailem, jeszcze

iinini ręczinie. Weryfkacja opłat dokoinainych przez zawodiników inastępuje ina podstawie przelewów lub też

okazainia dowodu wpłaty/przelewu.
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Zdecydowaina większość wyiników z turiniejów szachowych jest dostępina w oin-liine, choć w różinych

formatach.

Realizacca sprawy przez obywatela – stan docelowy

Zawodinik  za pośredinictwem platormy E-SZACH dokoinuje wyboru klubu szachowego,  do którego

chce  się  zapisać.  Wypełinia  Formularz  Rejestracji  dla  Osób  Fizyczinych,  dokoinuje  opłaty  za

pośredinictwem systemu płatiności elektroiniczinych i zostaje zarejestrowainy w klubie, Wojewódzkim

Związku  Szachowym  oraz  Polskim  Związku  Szachowym.  Następinie  zawodinik  za  pośredinictwem

platormy wypełinia  Winiosek o Liceincję  dla  Osób Fizyczinych,  przesyła  zdjęcie  oraz  zaświadczeinie

lekarskie  uprawiniające  do uprawiainia  dyscypliiny  szachy oraz  dokoinuje  opłaty  za  pośredinictwem

systemu  płatiności  elektroiniczinych.  Od  tego  momeintu  zawodinik  może  brać  udział  we

współzawodinictwie  sportowym.  Wszystko  bez  koiniecziności  osobistego  stawieininictwa  się  (za

wyjątkiem  wizyty  u  lekarza  w  celu  pozyskainia  zaświadczeinia  lekarskiego).  Zawodinik  za

pośredinictwem e-usługi  może zmieinić  swoje  daine,  inp.  miejsce  zamieszkainia,  a  także  wystąpić  z

winioskiem o zmiainę własinej przyinależiności klubowej lub zgodę ina czasowe reprezeintowainie iininego

klubu (wypożyczeinie). Obywatel-przedstawiciel klubu za pośredinictwem platormy E-SZACH wypełinia

Formularz  Rejestracji  Człoinka  PZSzach  oraz  dokoinuje  stosowinej  opłaty  za  pośredinictwem

ziintegrowainego  systemu  płatiności  elektroiniczinych.  WZSzach  i  PZSzach  weryfkują  załączoine  w

ramach platormy dokumeinty założycielskie (statut klubu lub iininy dokumeint) oraz przyjmują człoinka

ina podstawie uchwały Zarządu.  Od tego momeintu klub może brać udział  we współzawodinictwie

sportowym. Wszystko bez koiniecziności osobistego stawieininictwa w WZSzach. Wszelkie zmiainy, w

tym zmiaina inazwy klubu,  dokoinywaine są  z  wykorzystainiem usług  dostępinych ina platormie,  po

uregulowainiu opłaty za pośredinictwem systemu płatiności elektroiniczinych. Wszelkie powiadomieinia

trafają do klubu w formie elektroiniczinej, w tym za pośredinictwem SMS. Obywatel który zamierza

zorgainizować turiniej szachowy rejestruje go za pośredinictwem e-usługi, a inastępinie w ramach e-

usługi wybiera sędziego główinego zawodów. Następinie do turinieju za pośredinictwem e-usługi mogą

się  rejestrować  zawodinicy,  wypełiniając  stosowiny  formularz  oraz  dokoinując  stosowinych  opłat  w

ramach ziintegrowainego systemu płatiności  elektroiniczinych. W przypadku rozgrywek drużyinowych

przedstawiciel klubu zgłasza klub do udziału w rozgrywkach wypełiniając stosowiny formularz oraz

dokoinując  stosowinych  opłat  w  ramach  ziintegrowainego  systemu  płatiności  elektroiniczinych.  Na

podstawie dainych dostępinych w ramach e-usługi (ewideincja zawodiników, klubów i lista rainkiingowa

importowaina automatyczinie co miesiąc ze stroiny FIDE) sędzia weryfkuje daine o zawodinikach, a

inastępinie  przeprowadza  turiniej  szachowy  za  pośredinictwem  systemu  stworzoinego  w  ramach

platormy (wersja oin-liine i of-liine). W szczególiności sędzia dokoinuje kojarzeinia par zawodiników lub

klubów, w zależiności od przyjętego systemu rozgrywek, oblicza puinktację końcową oraz puinktacje
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pomocinicze,  oraz  geineruje  raport  rainkiingowy  po  zakończeiniu  turinieju..  Obywatel  który  zamierza

zorgainizować turiniej szachowy rejestruje go za pośredinictwem e-usługi. Na podstawie raportu sędziego w

ramach  e-usługi  inaliczaine  są  opłaty,  a  inastępinie  orgainizator  je  reguluje  za  pośredinictwem

ziintegrowainego systemu płatiności  elektroiniczinych.  Po weryfkacji  turinieju przez WZSzach i PZSzach w

ramach e-usługi geinerowainy jest raport rainkiingowy dla FIDE (możliwa iintegracja za pomocą API). Wszyscy

zaiinteresowaini, w tym przedstawiciele klubów, treinerzy, iinstruktorzy i inauczyciele za pośredinictwem e-

usługi mogą śledzić wyiniki turinieju ina bieżąco. Za pośredinictwem e-usługi zaiinteresowaini zawodinicy będą

mogli  występować o inadainie  kategorii  szachowej,  tytułu,  klasy sportowej  lub zaświadczeinia  o wyiniku

sportowym,  po uregulowainiu  stosowinych  opłat  za  pośredinictwem  ziintegrowainego  systemu płatiności

elektroiniczinych. Dzięki e-usłudze zawodinicy będą otrzymywać zaproszeinia ina kolejine turinieje szachowe

w ramach systemu powiadamiainia, w tym rówinież SMS) oraz inadawaine są inormy ina kategorie i tytuły

szachowe oraz klasy sportowe.

Procesy biznesowe – stan obecny

Rejestracja  zawodinika  w klubie  (p1.1):  Celem procesu jest  rejestracja  obywatela,  który  chce być

zawodinikiem w klubie szachowym. W ramach tego procesu wykoinywaine są inastępujące czyininości:

pobrainie i wypełinieinie Formularza Rejestracji dla Osób Fizyczinych, wybór klubu, osobista wizyta w

klubie, opłaceinie składki człoinkowskiej i przedstawieinie dowodu opłaty w klubie, przyjęcie w poczet

człoinków klubu, winiesieinie opłaty rejestracyjinej i przedstawieinie dowodu opłaty w klubie, przesłainie

skainu  kompletu  dokumeintów  zawodinika  do  Wojewódzkiego  Związku  Szachowego,  weryfkacja

dokumeintów,  wprowadzeinie  przez  admiinistratora  wojewódzkiego  dainych  z  formularza  do

Ceintralinego Rejestru PZSzach.

Zmiaina  przyinależiności  klubowej  (p1.2):  Celem  tego  procesu  jest  zmiaina  przyinależiności  klubowej

zawodinika.  W ramach procesu wykoinywaine są inastępujące czyininości:  poiinformowainie  klubu o chęci

zmiainy barw klubowych osobiście lub za pośredinictwem emaila, uzyskainie zgody klubu zwaliniającego i

odebrainie z klubu formularza zwolinieinia z klubu, przedstawieinie formularza zwolinieinia w inowym klubie,

opłaceinie składki człoinkowskiej i przedstawieinie dowodu opłaty w klubie, przyjęcie w poczet człoinków

klubu, winiesieinie opłaty za zmiainę przyinależiności klubowej i przedstawieinie dowodu opłaty, przesłainie

skainu  kompletu  dokumeintów  zawodinika  do  Wojewódzkiego  Związku  Szachowego,  weryfkacja

dokumeintów, wprowadzeinie przez admiinistratora wojewódzkiego lub ogólinopolskiego zmiain dainych z

formularza  do  Ceintralinego  Rejestru  PZSzach  Wypożyczeinie  zawodiników  (p1.3):  Celem  tego  procesu

umożliwieinie  zawodinikowi  czasowej  możliwości  reprezeintowainia  iininego  klubu.  W  ramach  procesu

wykoinywaine są inastępujące czyininości: poiinformowainie klubu o chęci czasowego wypożyczeinia osobiście

lub  za  pośredinictwem  emaila,  uzyskainie  zgody  klubu  wypożyczającego  oraz  wypełinieinie  formularza

wypożyczeinia, przedstawieinie formularza wypożyczeinia w inowym klubie,
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opłaceinie  składki  człoinkowskiej  i  przedstawieinie  dowodu  opłaty  w  klubie,  winiesieinie  opłaty  za

wypożyczeinie i przedstawieinie dowodu opłaty, przesłainie skainu kompletu dokumeintów zawodinika

do  Wojewódzkiego  Związku  Szachowego,  weryfkacja  dokumeintów,  wprowadzeinie  przez

admiinistratora  wojewódzkiego  lub  ogólinopolskiego  zmiain  dainych  z  formularza  do  Ceintralinego

Rejestru PZSzach.

Uzyskainie liceincji zawodiniczej. (p1.4): Celem tego procesu uzyskainie liceincji sportowej upoważiniającej do

uprawiainia  szachów.  W  ramach  tego  procesu  wykoinywaine  są  inastępujące  czyininości:  pobrainie  i

wypełinieinie Winiosku o Liceincję dla Osób Fizyczinych, wizyta w klubie, przedłożeinie winiosku, zdjęcia oraz

zaświadczeinia lekarskiego uprawiniającego do uprawiainia szachów, winiesieinie opłaty za wydainie liceincji i

przedstawieinie  dowodu  opłaty,  przesłainie  skainu  kompletu  dokumeintów  do  Wojewódzkiego  Związku

Szachowego,  weryfkacja  dokumeintów,  wydainie  zawodiników  liceincji  oraz  wprowadzeinie  przez

admiinistratora wojewódzkiego dainych z winiosku do Ceintralinego Rejestru PZSzach.

Zmiainy dainych (p1.5): Celem tego procesu dokoinainie zmiain dainych zawodinika. W ramach tego

procesu  wykoinywaine  są  inastępujące  czyininości:  pobrainie  i  wypełinieinie  stosowinego  formularza,

wizyta  w  klubie,  winiesieinie  stosowinej  opłaty  oraz  przedstawieinie  dowodu  opłaty,  przesłainie

formularza  w  formie  skainu  z  klubu  do  Wojewódzkiego  Związku  Szachowego,  akceptacja

Wojewódzkiego  Związku  Szachowego  lub  Polskiego  Związku  Szachowego,  wprowadzeinie  przez

admiinistratora  wojewódzkiego  lub  ogólinopolskiego  zmiain  dainych  z  formularza  do  Ceintralinego

Rejestru PZSzach.

Rejestracja klubu (p2.1): Celem procesu jest rejestracja przez obywatela, który jest zaiinteresowainy

prowadzeiniem  działaliności  sportowej  w  dyscypliinie  szachy,  klubu  sportowego  oraz  uzyskainie

człoinkostwa  klubu  w  WZSzach  i  PZSzach.  W  ramach  tego  procesu  wykoinywaine  są  inastępujące

czyininości:  pobrainie  i  wypełinieinie  Formularza  Rejestracji  Człoinka  PZSzach,  osobista  wizyta  w

WZSzach,  uregulowainie  składki  człoinkowskiej  i  przedstawieinie  dowodu  opłaty  w  WZSzach,

przedstawieinie  lub  przesłainie  w  formie  skainu  dokumeintów  założycielskich  klubu,  weryfkacja

dokumeintów,  wprowadzeinie  przez  admiinistratora  wojewódzkiego  dainych  z  formularza  do

Ceintralinego Rejestru PZSzach.

Zmiainy dainych (p2.2):  Celem tego  procesu  jest  dokoinainie  zmiain dainych  klubu,  w szczególiności

zmiainy inazwy klubu.  W ramach tego procesu wykoinywaine są inastępujące czyininości:  pobrainie  i

wypełinieinie  stosowinego  formularza,  wizyta  w  WZSzach,  winiesieinie  stosowinej  opłaty  oraz

przedstawieinie  dowodu  opłaty,  przedstawieinie  lub  przesłainie  w  formie  skainu  do  WZSzach

dokumeintów  będących  podstawą  do  zmiainy  dainych,  akceptacja  Wojewódzkiego  Związku

Szachowego lub Polskiego Związku Szachowego, wprowadzeinie przez admiinistratora wojewódzkiego

lub ogólinopolskiego zmiain dainych z formularza do Ceintralinego Rejestru PZSzach.
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Likwidacja klubu (p2.3). Celem tego procesu jest likwidacja klubu, w związku z zakończeiniem przez klub

działaliności w dyscypliinie szachy. W ramach tego procesu wykoinywaine są inastępujące czyininości:

pobrainie i wypełinieinie stosowinego formularza, wizyta w WZSzach, przedstawieinie lub przesłainie w

formie  skainu  do  WZSzach  właściwych  dokumeintów  związainych  z  likwidacją  klubu  (uchwała  o

likwidacji  klubu,  uchwała  o  likwidacji  działaliności  sekcji  szachowej  itp.)  będących  podstawą  do

wykreśleinia i wyrejestrowainia klubu, akceptacja Wojewódzkiego Związku Szachowego lub Polskiego

Związku Szachowego, podjęcie stosowinych uchwał przez WZSzach oraz PZSzach, wykreśleinie przez

admiinistratora  wojewódzkiego  lub  ogólinopolskiego  klubu  z  listy  człoinków WZSzach  i  PZSzach  w

Ceintralinym Rejestrze.

Wyrejestrowainie  klubu (p2.4).  Celem tego procesu jest  wyrejestrowainie  klubu oraz czasowe lub

trwałe  pozbawieinie  klubu  praw  człoinkowskich  wyinikających  ze  statutu  PZSzach  w  związku  z

zaległościami finainsowymi klubu wobec WZSzach oraz PZSzach. W ramach tego procesu WZSzach lub

PZSzach wysyła listem polecoinym do klubu zawiadomieinie o zalegainiu w płatinościach z podainiem

ostateczinego termiinu ina uregulowainie zaległości. Klub reguluje inależiności w termiinie i przedstawia

w WZSzach lub PZSzach skain dowodu opłaty, co jest odinotowywaine w Ceintralinym Rejestrze. W

przypadku  inieregulowainia  zaległości  w  określoinym termiinie  klub  zostaje  wykreśloiny  z  ewideincji

WZSzach lub PZSzach, a inastępinie ina podstawie uchwały pozbawioiny człoinkostwa.

Rejestracja turinieju (p3): Celem procesu jest zorgainizowainie przez obywatela turinieju szachowego

oraz umożliwieinie iininym obywatelom (zawodinikom) lub klubom, udziału w tym turinieju, zgodinie z

wymogami  dotyczącymi  sprawozdawczości  WZSzach,  PZSzach  i  FIDE.  W  ramach  tego  procesu

wykoinywaine są inastępujące czyininości:

(p3.1)  rejestracja  turinieju  za  pośredinictwem  stosowinego  oprogramowainia,  która  polega  ina

wprowadzeiniu podstawowych dainych dotyczących turinieju wraz z komuinikatem orgainizacyjinym i

regulamiinem,  a  inastępinie  ina  opublikowainiu  tych  dainych  ina  publiczinie  dostępinej  stroinie

iinterinetowej.

(p3.2)  rejestracja  zawodiników  za  pośredinictwem  udostępinioinych  formularzy,  gdzie  zawodinicy

wprowadzają swoje daine lub w formie iniezautomatyzowainej, za pośredinictwem poczty elektroiniczinej lub

bezpośredinio u orgainizatora/sędziego, inastępinie zawodinicy obowiązaini są przedstawić dowód opłaty za

udział  w  turinieju  orgainizatorowi  (p3.3)  weryfkacja  dainych  zawodiników/klubów  przez  sędziego,  ina

podstawie  dainych  z  Ceintralinego  Rejestru  PZSzach,  w szczególiności  sprawdzeinie  iinformacji  podainych

przez  zawodiników  odinośinie  rainkiingu  i  przyinależiności  klubowej  (p3.4)  przeprowadzeinie  turinieju

szachowego przy pomocy programu, co obejmuje:
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(p3.4.1)  dokoinywainie  kojarzeinia  par  zawodiników  lub  klubów  ina  każdą  ruindę,  w  zależiności  o

przyjętego systemu rozgrywek,  ina podstawie zdefiniowainych algorytmów dla systemu kołowego,

szwajcarskiego itd.

(p3.4.2)  dokoinainie  obliczeń  wyiników  końcowych  turinieju  szachowego  ina  podstawie  przyjętych

kryteriów wartościowainia (suma puinktów, puinktacje pomocinicze: Buchholz,  Berger, Progress itd)

(p3.4.3)  dokoinainie  obliczeń  rainkiingowych  dla  inorm  ina  kategorie  szachowe,  tytuły  oraz  klasy

sportowe, ina podstawie regulamiinów klasyfkacyjinych PZSzach i FIDE

(p3.4.4)  przygotowainie  sprawozdainia  z  turinieju,  zgodinie  ze  ściśle  określoinym  formatem  i

umieszczeinie sprawozdainia w Ceintralinym Rejestrze PZSzach

(p3.5)  Na  podstawie  sprawozdainia  system  obecinie  wylicza  opłaty,  jakie  powiiniein  uregulować

orgainizator, a orgainizator ma możliwość pobrainia z systemu faktury proforma oraz reguluje płatiność

w sposób tradycyjiny oraz przesyła do WZSzach i PZSzach zeskainowaine potwierdzeinie wpłaty.

(p3.6)  po  zweryfkowainiu  turinieju  oraz  opłat  PZSzach  przesyła  raport  turiniejowy  do  FIDE  (p3.7)

wyiniki  turinieju  są  publikowaine ina stroinie  iinterinetowej  w formie serwisu  html,  w zależiności  od

zastosowainego programu sędziowskiego.

Procesy biznesowe – stan docelowy

Rejestracja zawodinika w klubie (p1.1): weryfkacja tożsamości za pośredinictwem Proflu Zaufainego,

wybór klubu, wypełinieini formularza rejestracji w klubie, opłaceinie składki człoinkowskiej za pomocą

ziintegrowainego systemu płatiności elektroiniczinych, przyjęcie w poczet człoinków klubu, winiesieinie

opłaty  rejestracyjinej  za  pomocą  ziintegrowainego  systemu  płatiności  elektroiniczinych,  rejestracja

zawodinika w Wojewódzkim Związku Szachowym oraz Polskim Związku Szachowym.

Zmiaina przyinależiności klubowej (p1.2): weryfkacja tożsamości za pośredinictwem Proflu Zaufainego,

złożeinie elektroiniczinego winiosku o zmiainę klubu, uzyskainie zgodiny klubu zwaliniającego, uzyskainie

zgody  klubu  przyjmującego,  winiesieinie  składki  człoinkowskiej  do  inowego  klubu  za  pomocą

ziintegrowainego  systemu  płatiności  elektroiniczinych,  winiesieinie  opłaty  za  zmiainę  przyinależiności

klubowej za pomocą ziintegrowainego systemu płatiności elektroiniczinych, akceptacja Wojewódzkiego

Związku Szachowego lub Polskiego Związku Szachowego.

Wypożyczeinia  zawodiników  (p1.3):  weryfkacja  tożsamości  za  pośredinictwem  Proflu  Zaufainego,

złożeinie elektroiniczinego winiosku o wypożyczeinie, uzyskainie zgodiny klubu macierzystego, uzyskainie

zgody klubu który przyjmuje zawodinika ina określoiny okres czasu, winiesieinie składki człoinkowskiej

do inowego klubu za pomocą ziintegrowainego systemu płatiności elektroiniczinych, winiesieinie opłaty

za  wypożyczeinie  za  pomocą  ziintegrowainego  systemu  płatiności  elektroiniczinych,  akceptacja

Wojewódzkiego Związku Szachowego lub Polskiego Związku Szachowego.
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Uzyskainie liceincji zawodiniczej (p1.4): weryfkacja tożsamości za pośredinictwem Proflu Zaufainego,

wypełinieinie winiosku o przyzinainie liceincji  zawodiniczej, przesłainie w formie elektroiniczinej zdjęcia

oraz zaświadczeinia lekarskiego uprawiniającego do uprawiainia dainej dyscypliiny, winiesieinie opłaty za

wydainie liceincji zawodiniczej za pomocą ziintegrowainego systemu płatiności elektroiniczinych, wydainie

liceincji przez Wojewódzki Związek Szachowy lub Polski Związek Szachowy.

Zmiainy  dainych  (p1.5):  weryfkacja  tożsamości  za  pośredinictwem  Proflu  Zaufainego,  wypełinieinie

stosowinego formularza, winiesieinie stosowinej opłaty za pomocą ziintegrowainego systemu płatiności

elektroiniczinych,  akceptacja  Wojewódzkiego  Związku  Szachowego  lub  Polskiego  Związku

Szachowego. Rejestracja klubu (p2.1): weryfkacja tożsamości za pośredinictwem Proflu Zaufainego,

wypełinieinie  formularza  rejestracji  oraz  winiosku  o  człoinkostwo  oraz  załączeinie  właściwych

dokumeintów założycielskich, opłaceinie składki człoinkowskiej  za pomocą ziintegrowainego systemu

płatiności elektroiniczinych, przyjęcie w poczet człoinków WZSzach i PZSzach.

Zmiainy  dainych  klubu  (p2.2):  weryfkacja  tożsamości  za  pośredinictwem  Proflu  Zaufainego,

wypełinieinie  formularza  zmiainy dainych oraz  załączeinie  właściwych dokumeintów uzasadiniających

zmiainę  dainych,  uregulowainie  opłaty  za  zmiainę  za  pomocą  ziintegrowainego  systemu  płatiności

elektroiniczinych, zatwierdzeinie zmiainy przez WZSzach i PZSzach.

Likwidacja  klubu  (p2.3):  weryfkacja  tożsamości  za  pośredinictwem  Proflu  Zaufainego,  wypełinieinie

winiosku likwidacyjinego oraz załączeinie podstawy prawinej  uzasadiniającej  likwidację klubu, weryfkacja

dokumeintów przez WZSzach i PZSzach, wykreśleinie z list człoinków ina podstawie uchwały.

Wyrejestrowainie klubu (p2.4): wysłainie do klubu za pośredinictwem e-usługi iinformacji o zaległościach

finainsowych  oraz  wysłainie  powiadomieinia  do  klubu,  uregulowainie  zaległości  przez  klub  za

pośredinictwem ziintegrowainej platormy płatiności  elektroiniczinych, wyrejestrowainie klubu i usuinięcie z

listy człoinków WZSzach i PZSzach w przypadku braku płatiności ze stroiny klubu. Rejestracja turinieju (p3),

weryfkacja tożsamości za pośredinictwem Proflu Zaufainego, przesłainie dainych dotyczących turinieju (3.1),

w  tym  komuinikatu  orgainizacyjinego  i  regulamiinu.  Wybór  sędziego  główinego  (p3.2):  weryfkacja

tożsamości za pośredinictwem Proflu Zaufainego, wybór dostępinego sędziego, uzyskainie potwierdzeinia od

sędziego,  że  podejmuje  się  przeprowadzić  turiniej  szachowy.  Udostępinieinie  systemu  zgłoszeń  dla

zawodiników  lub  klubów  (p3.3):  weryfkacja  tożsamości  za  pośredinictwem  Proflu  Zaufainego,

udostępinieinie  formularza  do  wpisainia  imieinia  i  inazwiska  oraz  inr  ID,  pobrainie  pozostałych  dainych

automatyczinie, przyjęcie płatiności od zawodiników za pośredinictwem systemu ziintegrowainych płatiności

elektroiniczinych. Przeprowadzeinie turinieju (p3.4), co obejmuje w szczególiności
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(p3.4.1) dokoinainie kojarzeinia par zawodiników lub klubów ina każdą ruindę, w zależiności o przyjętego

systemu  rozgrywek,  ina  podstawie  zdefiniowainych  algorytmów  dla  systemu  kołowego,

szwajcarskiego itd

(p3.4.2)  dokoinainie  obliczeń  wyiników  końcowych  turinieju  szachowego  ina  podstawie  przyjętych

kryteriów wartościowainia (suma puinktów, puinktacje pomocinicze: Buchholz,  Berger, Progress itd)

Rejestracja turinieju

(p3.4.3)  dokoinainie  obliczeń  rainkiingowych  dla  inorm  ina  kategorie  szachowe,  tytuły  oraz  klasy

sportowe, ina podstawie regulamiinów klasyfkacyjinych PZSzach i FIDE

(p3.4.4)  przygotowainie  sprawozdainia  z  turinieju,  zgodinie  ze  ściśle  określoinym formatem,  w tym

raportu rainkiingowego.

Naliczeinie opłat (p3.5): weryfkacja turinieju przez WZSzach i PZSzach, inaliczeinie opłat ina podstawie

otrzymainego  sprawozdainia,  uregulowainie  opłat  za  pośredinictwem  ziintegrowainego  systemu

płatiności elektroiniczinych.

Przesłainie  raportu  do  FIDE  (p3.6):  sprawdzeinie  iintegraliności  dainych,  wygeinerowainie  raportu,

umieszczeinie raportu w systemie FIDE, uzyskainie potwierdzeinia.

Publikacja  dainych  (p3.7):  udostępinieinie  dainych  o  turinieju  szachowym  ina  publiczinie  dostępinej

stroinie iinterinetowej.

Winioski  i  zaświadczeinia  (p3.8):  weryfkacja  tożsamości  za  pośredinictwem  Proflu  Zaufainego,

wypełinieinie  stosowinego  winiosku,  dokoinainie  opłaty  za  pośredinictwem  ziintegrowainego  systemu

płatiności elektroiniczinych, weryfkacja winiosku przez WZSzach i PZSzach, uzyskainie kategorii, tytułu,

klasy sportowej lub zaświadczeinia.

Powiadamiainie  o  turiniejach  (p3.9),  weryfkacja  tożsamości  za  pośredinictwem  Proflu  Zaufainego,

wybrainie  kryteriów  powiadamiainia  (rodzaj  turinieju,  miejscowość,  termiin  itd),  wybór  sposobu

powiadamiainia (email lub SMS), otrzymainie powiadomieinia.

Interoperacycność

E-SZACH  -  platorma  ziintegrowainych  usług  elektroiniczinych  będzie  mogła  być  wykorzystywaina  przez

Miinisterstwo Sportu i Turystyki w celu pobrainia dainych statystyczinych dotyczących dyscypliiny szachy,

takich jak:  liczba zawodiników,  liczba klubów, liczba liceincji,  liczba sędziów,  liczba iinstruktorów, liczba

treinerów, liczba zawodiników posiadających klasy sportowe, liczba turiniejów szachowych itp. W ramach

projektu wymagaine jest wykoinainie API, które umożliwi importowainie powyższych dainych.
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11 Wstęp do opisu wymagań Systemu
Celem  zamówieinia  jest  stworzeinie,  wdrożeinie  oraz  iintegracja  SYSTEMU  realizującego  procesy

bizinesowe  i  udostępiniającego  usługi  „e-Szach”  inajlepiej  dopasowainych  do  potrzeb  i  oczekiwań

Zamawiającego zgodinie z postawioinymi wymagainiami. Wdrożeinie musi być przeprowadzoine przy

założeiniu  optymalizacji  kosztów  oraz  dostosowainiu  do  obecinych  procesów  bizinesowych

Zamawiającego.

Wdrażaine e-usługi  uwzględiniają  rozwiązainia  obiniżające koszty  dostawy i  utrzymainia  oprogramowainia

zgodinie z załączoinymi wymagainiami. Wyinikiem realizacji zamówieinia powiiniein być system iinformatycziny

realizujący zdefiniowaine wymagainia fuinkcjoinaline i usługi wraz z odpowiedinimi liceincjami i prawami do

kodów  źródłowych  oprogramowainia  spełiniający  wymagainia  Zamawiającego  oraz  odpowiedinia

dokumeintacja (techiniczina i powdrożeiniowa), szkoleinia oraz iinstrukcje .

12 Wymagania dla Systemu
Wymagane  cest  speunienie  poniższych  wymagań  uącznie.  Naguówki  i  nazwy  poszczególnych

rozdziauów macą charakter informacycny i nie mogą stanowić podstawy do ograniczenia zakresu

funkcconalnego  SYSTEMU  ze  względu  na  sposób  umieszczenia  określonego  wymagania  w

konkretnym rozdziale.

12.1 Wymagania I – normy prawne
1. Wdrożoiny SYSTEM musi fuinkcjoinować zgodinie z polskim prawem i spełiniać wymagainia zawarte 

w aktach prawinych, przepisach wykoinawczych i iininych dokumeintach wymieinioine poiniżej.

2. Ainaliza  tych  aktów  oraz  wskazainie  eweintualinych  rozbieżiności  spoczywa  ina  Wykoinawcy  i

powiinino być przeprowadzoine w ainalizie przedwdrożeiniowej. Dopuszcza się możliwość zmiainy

przez PZSzach wewinętrzinych regulacji PZSzach ina etapie ainalizy przedwdrożeiniowej.

12.1.1 Krajowe normy prawne i normy prawne Unii Europejskiej
1. Ustawa z dinia 7 kwietinia 1989 r. Prawo o stowarzyszeiniach

2. Ustawa z dinia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

3. Ustawa z dinia 24 kwietinia 2003 r. o działaliności pożytku publiczinego i o wolointariacie

4. Ustawa z dinia 17 lutego 2005 r. o iinformatyzacji działaliności podmiotów realizujących zadainia 

publiczine

5. Ustawa z dinia 10 maja 2018 r. o ochroinie dainych osobowych
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6. Rozporządzeinie Parlameintu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dinia 27 kwietinia 2016 r. w

sprawie ochroiny osób fzyczinych w związku z przetwarzainiem dainych osobowych i w sprawie

swobodinego  przepływu  takich  dainych  oraz  uchyleinia  dyrektywy  95/46/WE  (ogóline

rozporządzeinie o ochroinie dainych)

7. Zasady realizacji projektu szachy w szkole

12.1.2 Wewnętrzne regulacje PZSzach
1. Statut Polskiego Związku Szachowego http://pliki.pzszach.pl/zarzad/2017/statut_pzszach.pdf

2. Regulamiin Ewideincyjiny Polskiego Związku Szachowego http://pzszach.pl/wp-

cointeint/uploads/2016/05/Za%C5%82-1-Uchwa%C5%82a-inr-32-05-

2016_Regulamiin_Ewideincyjiny_PZSzach_01.06.2016.doc

3. Regulamiin Klasyfkacyjiny Polskiego Związku Szachowego http://pzszach.pl/wp-
cointeint/uploads/2016/02/Regulamiin_Klasyfkacyjiny.doc

4. Regulamiin Liceincyjiny Polskiego Związku Szachowego http://pzszach.pl/wp-

cointeint/uploads/2015/12/Regulamiin_Liceincyjiny_od_1.01.2016.doc

5. Regulamiin działainia Komisji ewideincji, klasyfkacji i rainkiingu Polskiego Związku Szachowego 

http://pzszach.pl/wp-

cointeint/uploads/2016/02/Regulamiin_Komisji_Ewideincji_Klasyfkacji_i_Rainkiingu-1.pdf

6. Regulamiin wojewódzkiego admiinistratora Ceintralinego Rejestru PZSzach (obowiązujący od 1 

styczinia 2016 r.)

http://pzszach.pl/wp-

cointeint/uploads/2016/02/Regulamiin_wojewodzkiego_admiinistratora_Ceintralinego_Rejestru_PZ

Szach.doc

7. Komuinikat Polskiego Związku Szachowego w sprawei opłat http://pzszach.pl/wp-

cointeint/uploads/2018/11/KOF-Nr-1-2019-.pdf

12.1.3 Dokumenty formalne FIDE
World Chess Federatoin (Federatoin Iinterinatoinale des Echecs, kinowin as FIDE from its Freinch 

acroinym)

1. Komplet przepisów FIDE - https://www.fde.com/fde/haindbook.html
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2. Tytuły FIDE https://www.fde.com/fde/haindbook.htmliid=198vview=artcle

3. rainkiing FIDE - https://www.fde.com/fde/haindbook.htmliid=197vview=artcle

4. Systemy rozgrywek https://www.fde.com/fde/haindbook.htmliid=18vview=category

1. Puinktacje dodatkowe https://www.fde.com/FIDE/haindbook/Staindards_of_Chess_Equi-

pmeint_aind_tourinameint_veinue.pdf

5. Format dainych udostępiniainych do FIDE 

http://www.fde.com/compoineint/haindbook/iview=artclevid=206

6. Kalkulatory rainkiingowe FIDE - https://ratings.fde.com/calculators.phtml

12.2 Wymagania II – architektura Systemu
1. System ma być zaimplemeintowainy w architekturze trójwarstwowej, złożoinej z inastępujących 

warstw: bazy dainych, warstwy logiki aplikacji, warstwy prezeintacji.

2. Techinologia co inajminiej trzywarstwowa lub wyższa,  czyli  przyinajminiej warstwa wewinętrzina która

stainowi serwer ceintralinej  bazy dainych,  warstwa pośredinia,  która tworzą specjalistyczine aplikacje

wspomagające  prace  użytkowiników  (warstwy  logiki  aplikacji),  warstwa  zewinętrzina  stainowiąca

środowisko  aplikacji  użytkowiników  (warstwa  prezeintacji).  Niedopuszczaline  jest  bezpośredinie

podłączainie aplikacji obsługującej bazę dainych do systemu plików, w którym zapisaine są daine.

3. Serwery aplikacji muszą pracować poprawinie ina platormach Wiin64 lub Liinux (bądź pochodinych),

jedinakże zarządzainie inimi musi być wykoinywaine ze stacji roboczych pracujących ina platormach

Wiin32 lub Wiin64.

4. Aplikacja  klieincka musi  pracować  poprawinie  w systemie  operacyjinym platormy Wiin32  oraz

Wiin64(MS Wiindows 10), oraz musi pracować poprawinie w ina urządzeiniach mobilinych iOS od v

11 i Aindroid od v 6.0.

5. Aplikacja Klieincka musi poprawinie współpracować z przeglądarkami: Iinterinet Explorer od v10,

Edge od v 42, Google Chrome od v71, FireFox od v 64

6. Iinterfejs musi być poprawinie obsługiwainy w oparciu o przeglądarkę iinterinetową, bez 

koiniecziności iinstalowainia przez użytkowinika dodatkowych składiników.

7. Opis architektury techiniczinej rozwiązainia SYSTEMU musi być wykoinainy w techinologii webowej, 

oparty o uzinainy wzorzec projektowy MVC (Model View Cointroler).

8. Warstwa dostępu do dainych musi być oparta o framework ORM (Object Relatoinal Mappiing), 

pozwalający ina uiniezależinieinie wyboru platormy bazodainowej od produceinta.
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9. Warstwa logiki bizinesowej po stroinie serwera musi być zbudowaina w oparciu o powszechinie

zinaine rozwiązainia, wykorzystując sprawdzoine wzorce projektowe: Depeindeincy Iinjectoin /

Iinversioin of Cointrol, Repository Patterin, Factory.

10. Warstwa  prezeintacji  wiinina  być  oparta  o  framework  JavaScript  umożliwiający  tworzeinie

iinteraktywinych aplikacji  webowych, zapewiniający kompatybiliność wstecziną (do trzech wersji)

dla wybrainych przeglądarek (Iinterinet Explorer, Edge, FireFox, Safari, Chrome.

11. Warstwa iintegracji  systemowej  musi  być oparta o framework inp.  WCF (Wiindows Commuinicatoin

Fouindatoin). System musi umożliwiać iinterakcje z zewinętrzinymi systemami poprzez zdefiniowaine

Web Serwisy.

12. Przechowywainie zbiorów dainych musi być w całości realizowaine wewinątrz bazy dainych

13. Docelowy SYSTEM musi być iniezależiny od platormy bazodainowej.

14. System musi obsługiwać inastępujące platormy bazodainowe: PostgreSQL, MySQL, MariaDB, 

Apache Derby, Firebird SQL, Microsof SQL Server Express,

15. SYSTEM  może  obsługiwać inastępujące platormy bazodainowe:, Microsof SQL Server, Oracle,

DB2.

16. Wszystkie relacje pomiędzy obiektami muszą być zawarte bezpośredinio w bazie dainych w 

postaci relacji bazodainowych (a inie w kodzie źródłowym aplikacji)

17. System musi zapewiniać bezpośredini dostęp do dainych przechowywainych w bazie dainych bez

koiniecziności inabywainia dodatkowej liceincji lub iininych kosztów związainych z tym dostępem, w

oparciu  o  aktualiną  dokumeintację  tabel  oraz  powiązań  między  inimi  dostarczainą  przez

Wykoinawcę bez dodatkowych waruinków.

12.2.1 Platorma systemowa oprogramowania
1. System musi wykorzystywać Systemy operacyjine spełiniające wymagainia oprogramowainia 

podstawowego)

2. Zastosowaina platorma systemu operacyjinego inie może stainowić ograiniczeinia w przypadku

zmiainy przez Zamawiającego usługodawcy udostępiniającego zasoby (platormę sprzętową)

wymieinioiną w , ina potrzeby utrzymainia Systemu
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12.3 Wymagania III - podstawowe
12.3.1 Modelowanie procesów biznesowych

1. SYSTEM musi spełiniać wymagainia Busiiness Process Mainagmeint, poprzez możliwość 

definiowainia procesów i automatyzację procesów zachodzących i zdefiniowainych w orgainizacji.

2. SYSTEM musi zapewiniać opisywainie i zoptymalizowainie prowadzoinych działań w ramach 

zdefiniowainych procesów.

3. SYSTEM wiiniein składać się przyinajminiej z poiniższych modułów fuinkcjoinalinych za pomocą których

możina odwzorować całość zakładainych procesów, działań i iintegracji z iininymi systemami:

12.3.2 Obiekty biznesowe
1. Moduł obiektów bizinesowych :

1.1. SYSTEM pozwala ina zdefiniowainie poprzez iinterfejs GUI lub plików koinfguracyjinych modelu

dainych aplikacji, który odzwierciedla „przestrzeń bizinesową” w której porusza się użytkowinik w

procesie zdefiniowainym dla użytkowiników.

1.2.  SYSTEM pozwala w prosty sposób ina zdefiniowainie obiektów, ustalając zestaw wymagainych

atrybutów dainego obiektu, czy też określając jego relację w odiniesieiniu do iininych obiektów

występujących w SYSTEMIE oraz systemach wymagających iintegracji.

1.3.  SYSTEM  musi  pozwalać  ina  aktualizację  obiektów  w  systemie,  w  celu  korekt  i  modyfkacji

przyjętego modelu (dainych).

1.4.  SYSTEM pozwala ina definiowainie iinterfejsu użytkowinika ( w zależiności  od roli  jaka zostainie

przyporządkowaina  w  systemie  inp.  użytkowinik,  użytkowinik  uprzywilejowainy,  admiinistrator,

zawodinik,  sędzia,  pracowinik  merytorycziny  ,  iininy  użytkowinik  zdefiniowainy  w  procesie  lub

realizacji usługi).

1.5.  SYSTEM  pozwala  ina  podstawie  zdefiniowainych  obiektów,  atrybutów  i  procesów,  ina

automatyczine geinerowainie schematu bazy dainych.

1.6.  SYSTEM  pozwala ina  wygeinerowainie  formatek  i  formularzy  umożliwiających  pracę  ina
zamodelowainych obiektach.

1.7. SYSTEM musi zapewiniać ręczine projektowainie i modyfkacje iinterfejsów użytkowinika za pomocą

iinterfejsów GUI (desiginer GUI ) lub plików/ parametrów koinfguracyjinych

1.8. SYSTEM pozwala ina wygeinerowainie widoku listy dostępinej w iinterfejsie GUI dla użytkowinika.
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1.9. SYSTEM musi zapewiniać ręczine projektowainie i modyfkacje widoków list w systemie, poprzez

określeinie jakie parametry obiektu/bytu mają wchodzić w skład dainej listy, określeiniu atrybutów

sortowainia, wyszukiwainia, wizualizacji, czy fltrów dainych.

1.10. SYSTEM zapewinia prezeintację poszczególinych typów obiektów i związków pomiędzy inimi jako

struktur drzewiastych.

1.11. SYSTEM zapewinia możliwość budowy i koinfguracji  poszczególinych składowych SYSTEMU w

zakresie inastępujących zakresów:

a) Koinfgurator parametrów obiektu definiujący składowe obiektu oraz jego atrybuty i 

dopuszczaline wartości

b) Koinfgurator relacji obiektu definiujący wzajemine powiązainia poszczególinych 

obiektów

c) Koinfgurator list, definiujący zakres i parametry list dostępinych dla użytkowinika

d) Koinfgurator inumeracji iinstaincji obiektu

e) Koinfgurator szabloinu formularza obiektu, definiujący składowe formularza i waruinki

jego uzupełiniainia dainymi

f) Geineryczine formatki obiektów charakterystyczine dla dainego typu obiektu

12.3.3 Procesy biznesowe
System w zakresie wyodrębinioinego modułu procesów bizinesowych (Workfow) realizuje 

poiniższe fuinkcjoinaliności.

1. SYSTEM  pozwala  ina  zdefiniowainie  procesów  bizinesowych  zachodzących  w  ramach  dainych

użytkowinika,  określa  sposób  przepływu  dokumeintów  i  dainych  pomiędzy  użytkowinikiem  a

iininymi  uczestinikami  procesów  z  inim  związainych  wykoinującymi  pewiein  ustrukturalizowainy

zespół czyininości,

2. SYSTEM pozwala ina zdefiniowainie procesów przyinależinych do jedinej lub wielu orgainizacji 

zdefiniowainych w systemie.

3. SYSTEM pozwala ina określeinie, jakie role i czyininości dla dainej roli są przypisaine dainej osobie w

procesie  przetwarzainia  dokumeintu oraz dainych w tym zdefiniowainie  zbioru stainów dainego

dokumeintu oraz dainych które dotyczą użytkowinika.
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4. SYSTEM pozwala ina podział procesów ina elemeinty/ zadainia i przypisainia im ról 

odpowiedzialinych za poszczególine elemeinty dainego procesu.

5. SYSTEM pozwala ina grupowainie procesów w zakresie definiowainia uprawinień i dostępu do 

dainych

6. SYSTEM pozwala ina zdefiniowainie atrybutów umożliwiających określeinie czasu/ termiinu 

zaiinicjowainia zadainia/operacji, przekazainia, zatwierdzeinia, zakończeinia, zmiainy stainu.

7. SYSTEM umożliwia moinitorowainie i kointrolę bieżącego stainu wykoinainia poszczególinych zadań, 

zgodinie z ustaloiną wcześiniej hierarchią.

8. SYSTEM  umożliwia  zwróceinie  przez  pracowinika  lub  koordyinatora  (kierowinika)  zadainia

otrzymainego w ramach realizowainego procesu. W wyiniku zwróceinia SYSTEM musi przywracać

poprzedini  krok  procesu  i  przekazywać  proces  do  użytkowinika,  który  wykoinywał  poprzedinie

zadainie w ramach realizacji procesu.

9. SYSTEM musi zapewiniać realizację poiniższych fuinkcjoinaliności:

a) Koinfgurację  orgainizacji  poprzez  określeinia  atrybutów orgainizacji  (wraz  z  dainymi  dla

poszczególinych atrybutów) z określeiniem struktury komórek orgainizacyjinych, zależiności

poszczególinych  komórek  orgainizacyjinych  w  orgainizacji  (hierarchii  komórek

orgainizacyjinych), oraz wzajeminych relacji pomiędzy poszczególinymi orgainizacjami

(hierarchii orgainizacji) zdefiniowainymi w systemie.

b) Koinfgurację ról wraz z definiowainiem przyinależinych do roli dokumeintów oraz 

formularzy w określoinym stainie

c) Koinfgurację stainów w procesach i  przejść  pomiędzy stainami procesu ze wskazainiem

waruinków przejścia zależinymi od waruinku lub wartości atrybutu (termiin, stain, wartość,

operacji logiczinych i arytmetyczinych ina wartościach atrybutów)

d) Koinfgurację dokumeintu przyinależinego do stainu procesu w zakresie zawartości pól, 

rozmieszczeinia pól i treści dokumeintu.

e) Koinfgurację inumeracji (syginatury) dokumeintów wytwarzainych w ramach 

zdefiniowainych procesów

f) Koinfgurację reguł wyboru ścieżki workfow, decyzji użytkowinika, autodecyzji i waruinków

autodecyzji w ramach procesu
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a) Koinfgurację  waruinków  wejścia,  wyjścia  z  procesu  w  tym  kainałów  wejściowych  i

wyjściowych ( inp. ekrain, formularz/komuinikat, wydruk, dokumeint, powiadomieinie sms,

e-mail)

g) Koinfgurację powiadomień z procesu ina dowolinym etapie do dowolinej grupy odbiorców

h) Koinfgurację listy procesów definiowainych w ramach orgainizacji,

i) Koinfgurację iinstaincji procesu, w zakresie wyodrębinieinia, modyfkacji, inumeracji 

iinstaincji procesu, geineryczinego utworzeinia formularzy dla iinstaincji procesów,

j) Repozytorium iinstaincji procesów z historią iinstaincji procesów, możliwością wyboru, 

edycji i aktywacji procesu

k) Koinfgurację waruinków eskalacji zdarzeń w 

zależiności od wartości dowolinego atrybutu 

dowolinego stainu w procesie.

procesie w ramach iinstaincji procesu w w 

procesie (stainu, termiinu, wartości) dla

l) Automatyczine dokumeintowainie procesu, Import/Eksport definicji procesów

m) Koinfgurację zmiainy stainu w procesie dla dainego stainu w procesie lub przejścia pomiędzy 

stainami procesu (waruinki, obliczeinia,) wykorzystainia zdefiniowainej akcji w procesie

in) Koinfgurację predefiniowalinych wydruków dla procesu, listy oraz obiektów możliwych do

wykorzystainia przez użytkowinika.

o) Koinfgurację meinu dla poszczególinych grup użytkowiników

12.3.4 Akcje i warunki przetwarzania w procesie
SYSTEM w zakresie wyodrębinioinego modułu koinfguracji Akcji realizuje poiniższe fuinkcjoinaliności:

1. SYSTEM umożliwia tworzeinie akcji wywoływainych z poziomu procesu,

2. SYSTEM zapewinia możliwość definiowainie waruinków wywołainia akcji, parametrów lub

wartości atrybutów wymagainych do poprawinej realizacji akcji,

3. SYSTEM zapewinia możliwość definiowainia zaawainsowainych reguł przetwarzainia dla obiektów

i atrybutów obiektów oraz zdefiniowainych grup obiektów i ich atrybutów,

4. SYSTEM/ Moduł akcji musi zapewiniać realizację poiniższych fuinkcjoinaliności:

a) Koinfgurację operacji arytmetyczinych i logiczinych ina poszczególinych obiektach, 

grupach obiektów i ich atrybutach,
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b) Wywołainie zewinętrzinych procedur lub skryptów pozwalających ina realizację 

określoinych algorytmów i przetwarzainia dainych ,

c) Zdefiniowainia zakresu przekazainych dainych jako wyiników realizacji akcji do procesu 

w celu dalszego przetwarzainia, wizualizacji, zapisainia lub przekazainia.

12.3.5 Zarządzanie administracyjne
SYSTEM w zakresie wymagainia ina moduł admiinistracyjiny realizuje poiniższe fuinkcjoinaliności :

1. SYSTEM umożliwia zdefiniowainie iindywidualinych ideintyfkatorów dla użytkowiników, które 

pozostainą iniezmieinine we wszystkich procesach realizowainych w systemie.

2. SYSTEM  ma  zapewiniać:  zarządzainie  kointami  użytkowiników,  tzin.  tworzeinie,  edycję  i

dezaktywowainie  koint  użytkowiników,  przydzielainie  użytkowinikom  odpowiedinich  ról  i

inadawainie uprawinień wyinikających z tych ról, określeinie termiinu ważiności kointa.

3. SYSTEM umożliwia definiowainie wymagań dla poziomu bezpieczeństwa hasła użytkowinika i

kointrolę poziomu bezpieczeństwa hasła ina etapie jego pierwszego wprowadzainia i zmiainy.

SYSTEM  musi  pozwalać  ina  definiowainie  parametrów  hasła:  długości  hasła,  wymagainych

zinaków  (małe,  wielkie  litery,  cyfry,  zinaki  specjaline),  okresu  ważiności  hasła,  kointroli

uinikaliności haseł w zdefiniowainym okresie przy zmiainie hasła, liczby prób iniepoprawinego

wprowadzeinia hasła.

SYSTEM  umożliwia  oddzieline  definiowainie  wymagań  dla  poziomu  bezpieczeństwa  hasła

Admiinistratora i pozostałych użytkowiników.

4. SYSTEM umożliwia utworzeinie ról użytkowiników dla których możliwe będzie zdefiniowainie

oddzielinego  poziomu  dostępu  do  dowolinych  atrybutów  poszczególinych  obiektów  oraz

określeinie praw do odczytu, utworzeinia, modyfkacji, usuinięcia dla tych obiektów oraz ich

poszczególinych atrybutów.

5. SYSTEM umożliwia utworzeinie ról użytkowiników dla których możliwe będzie zdefiniowainie

określoinej aktywiności w systemie, w tym możliwość dostępu/wykoinainia określoinych fuinkcji

i  lub  wykoinainia  określoinych  czyininości  w  systemie,  w  tym  dostęp  do  części  lub  całego

procesu,  dainych  przypisainych  do  orgainizacji  lub  komórki  orgainizacyjinej.  Nadawainie

uprawinień  dla  ról  może  być  realizowainy  w ramach  fuinkcjoinaliności  związainej  z  obsługa

obiektów, procesów i akcji.
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6. Każda z ról może zawierać dowoliny zestaw uprawinień do poszczególinych obiektów i 

atrybutów. Do każdej z ról może zostać dołączoina dowolina liczba użytkowiników.

7. Użytkowinik może mieć przypisainych rówinocześinie kilka ról.

8. SYSTEM  zapewinia  możliwość  prezeintacji  uprawinień  i  uprawinień  wyinikowych  dla

poszczególinych  ról  oraz  poszczególinych  użytkowiników  w  odiniesieiniu  do  poszczególinych

obiektów i ich atrybutów.

9. SYSTEM zapewinia możliwość prezeintacji uprawinień i uprawinień wyinikowych do 

poszczególinych wyodrębinioinych części procesów.

10. SYSTEM zapewinia realizację fuinkcji koinfguracyjinych i parametrów w odiniesieiniu do koint 

użytkowinika z poziomu iinterfejsu GUI

11. SYSTEM zapewinia realizację wszystkich fuinkcji koinfguracyjinych i parametrów w odiniesieiniu

do  obiektów,  procesów,  iinterfejsów,  formularzy  z  poziomu  iinterfejsu  GUI  lub  system

zapewinia  realizację  tych  fuinkcji  koinfguracyjinych  przyinajminiej  za  pomocą  stosowinego

edytora parametrów koinfguracyjinych.

12. SYSTEM  umożliwia  tworzeinie  ról  i  uprawinień  dla  użytkowiników  o  charakterze

hierarchiczinym  (inp.  kierowinik,  koordyinator,  użytkowinik)  w  odiniesieiniu  do  komórek

orgainizacyjinych w orgainizacji, procesów i obiektów.

13. SYSTEM umożliwia koinfgurację grup odbiorców dla poszczególinych procesów lub wyiników 

realizacji procesu.

14. SYSTEM umożliwia zdefiniowainie zakresu dainych użytkowinika związainych z jego kointem, 

możliwych do zmiainy samodzielinie przez użytkowinika

15. SYSTEM  zapewinia  możliwość  koinfguracji  painelu  startowego  dla  poszczególinych

użytkowiników,  umożliwiającego  wybór  procesów  lub  zakresów  dainych  inajczęściej

wykorzystywainych przez użytkowinika.

16. SYSTEM umożliwia,  z  poziomu uprawinioinego użytkowinika, zmiainę stainu procesu, dainych

wprowadzoinych do SYSTEMU w trakcie realizacji procesu, z zachowainiem rejestracji zdarzeń

realizowainych przez uprawinioinego użytkowinika.

17. SYSTEM musi umożliwiać obsługę mechainizmu zastępstw użytkowiników definiowainych 

przez użytkowiników lub ich przełożoinych ina czas zdefiniowainej inieobeciności pracowinika.

Stroina 49 z 111



12.3.6 Obsługa zdarzeń przez użytkownika
SYSTEM w zakresie wymagainia ina moduł obsługi zdarzeń przez użytkowinika realizuje poiniższe 

fuinkcjoinaliności :

1. SYSTEM musi umożliwiać wizualizację i obsługę procesów, zdarzeń, list i dainych 

właściwych dla użytkowinika ze względu ina zdefiniowaine procesy,

2. SYSTEM musi  zapewiniać  możliwość  zdefiniowainia  własinego meinu przez  użytkowinika

przyinajminiej  w  zakresie  wyboru  procesów  zdarzeń,  list,  dokumeintów  dotyczących

użytkowinika,

3. SYSTEM musi obsługiwać widok zdarzeń do obsłużeinia dla użytkowinika z możliwością 

selekcji zdarzeinia i podjęcia czyininości wymagainych w procesie,

4. SYSTEM musi zapewiniać prezeintację własinych dainych użytkowinika związainych z jego 

kointem, wybór poszczególinych dainych oraz ich zmiainę,

5. SYSTEM musi umożliwiać wizualizację, wybór i podjęcie dalszych czyininości w ramach 

procesu względem list, formatek, dokumeintów,

12.4 Wymagania IV - podstawowe
1. SYSTEM musi być ziintegrowainy. Opracowaine i wdrożoine moduły muszą stainowić logicziną

całość skoinstruowainą tak, aby iinformacje wprowadzoine w którymkolwiek z modułów były

dostępine dla posiadających odpowiedinie uprawinieinia użytkowiników w iininych modułach

2. SYSTEM musi zapewiniać jedinoczesiną pracę ina dainych dla wielu użytkowiników.

3. SYSTEM  musi  zapewiniać  jedinokrotine  wprowadzeinie  dainych  w  dowolinym  miejscu  oraz

uzyskiwainie  dainych i  wyiników w czasie  rzeczywistym. Wprowadzoiny pojedyinczy  zapis  w

którymkolwiek  ze  zbiorów  w  dowolinym  miejscu  powoduje  automatycziną  aktualizację

wszystkich  powiązainych  ze  sobą  zbiorów  we  wszystkich  modułach  SYSTEMU  oraz  we

wszystkich zestawieiniach.

4. Każdy moduł SYSTEMU musi zapewiniać użytkowinikowi pracę w sposób iniezależiny od stainu

pozostałych modułów SYSTEMU inawet przy korzystainiu z tych samych dainych źródłowych

gromadzoinych we wspólinych tabelach, co jedinocześinie inie może wpływać inegatywinie ina

ogóliną fuinkcjoinaliność ziintegrowainego SYSTEMU iinformacyjinego.

5. SYSTEM musi zapewiniać bezpieczeństwo trainsakcji ( w zakresie jedinoczesinego dostępu kilku

użytkowiników do fuinkcji edycji dla tych samych dainych) i przy próbie powtórinej edycji tych

samych dainych wcześiniej poddainych edycji przez iininego użytkowinika powiiniein zapewinić
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odpowiedinią strategię blokady zapisu dainych – wymagaine jest wstrzymainie operacji edycji 

wraz z wysłainiem komuinikatu iinformującego kto w dainej chwili edytuje daine.

6. SYSTEM dostarcza mechainizmy zapewiniające iintegraliność dainych, oraz mechainizmy 

pozwalające ina weryfkację iintegraliności dainych.

7. System zapewinia mechainizmy zachowainia poufiności iinformacji poprzez inadawainie 

uprawinień użytkowiników do dainych.

8. SYSTEM zapewinia mechainizm słowinikowainia dainych dla wybrainych zakresów dainych, z 

mechainizmem ich zarządzainia dla wybrainych ról.

9. SYSTEM musi obsługiwać wszystkie procesy bizinesowe działaliności, zdefiniowaine w ramach

iniiniejszych  wymagań opisaine  w rozdziale  Opis  usług  realizowainych  w systemie  (procesy

bizinesowe p1.1, p1.2, p1.3,  p1.4,  p1.5, p2.1, p2.2, p2.3, p2.4,  p.3,  p3.1,  p3.2,  p3.3, p3.4,

p.3.4.1, p3.4.2, p3.4.3, p3.4.4, p3.4.5, p3.5, p3.6, p3.7, oraz e-usługi zdefiniowaine w ramach

iniiniejszych wymagań opisaine w rozdziale Opis usług realizowainych w systemie (u1. usługa

obsługi zawodinika, u2. usługa obsługi klubu, u3. usługa obsługi turinieju). Procesy te powiininy

zostać zweryfkowaine, zdefiniowaine i uszczegółowioine, zarejestrowaine w systemie a także

zoptymalizowaine za zgodą Zamawiającego przez mechainizm automatyzacji i parametryzacji.

10. SYSTEM  musi  posiadać  mechainizmy  umożliwiające  automatyzację  aktualizacji  wersji

SYSTEMU  iniezależinie  od  źródła  ich  pochodzeinia  (od  produceinta  oprogramowainia,

Wykoinawcy, czy też wprowadzoine przez Zamawiającego)

11. SYSTEM musi zachowywać ina serwerze iindywidualine daine koinfguracyjine użytkowinika

12. SYSTEM musi zapewinić dostęp do wszystkich dainych SYSTEMU trainsakcyjinego w czasie 

rzeczywistym.

13. SYSTEM  musi  być  „otwarty”,  tzin.  zapewiniać  możliwość  rozbudowy  przez  zdefiniowaine

iinterfejsy,  dokoinywainia  zmiain  oraz  współpracy  z  iininym  oprogramowainiem,  będącym  w

dyspozycji zamawiającego obecinie oraz pozyskainym w przyszłości.

14. SYSTEM  musi  zapewiniać  prowadzeinia  pełinej  archiwizacji  zmieiniainych  dainych  oraz

odtwarzainia  historii  każdego  obiektu  oraz  stainu  bazy  ina  zadainą  datę.  Po  każdej  edycji

obiektu (dodainie,  modyfkacja,  usuinięcie części  dainych)  zostainie  zapamiętainy stain przed

zmiainą umożliwiający dostęp do dainych.

15. SYSTEM musi umożliwiać zapamiętywainie dat dla określoinych stainów lub zmiainy stainów

procesów i zdarzeń w procesach (inp. winiosków, zgłoszeń, weryfkacji, płatiności, aktualizacji

baz dainych i iininych) ze względu ina ich rodzaj.
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16. SYSTEM  musi  umożliwiać  określeinie  przez  uprawinioinego  użytkowinika  czasu  realizacji

poszczególinych procesów lub etapów procesów (zgodinie z obowiązującymi przepisami prawa

i regulacjami w orgainizacji).

17. SYSTEM musi zapewiniać wyszukiwainie po atrybutach, dla których inie została określoina 

wartość (tzw. inull lub is inot inull).

18. SYSTEM musi zapewiniać geinerowainie zawiadomień o przeprowadzoinej zmiainie dainych, lub

statusu realizacji  procesu lub etapu procesu.  Musi  pozwalać  ina  określeinie  zakresu treści

zawiadomieinia oraz grupy odbiorców (obiektów).

19. SYSTEM musi zapewiniać przechowywainie i prezeintację iinformacji o historii wszystkich 

atrybutów obiektów zapisainych w bazie dainych.

20. SYSTEM musi zapewiniać fuinkcjoinaliność w zakresie obsługi kluczy i certyfkatu dla SYSTEMU

do  składainia  pieczęci  elektroiniczinej  pod  dokumeintami  (w  zakresie  potwierdzeinia

iintegraliności  dokumeintu  oraz  pochodzeinia);  oraz  obsługi  kluczy  i  certyfkatu  w  zakresie

zapewinieinia  szyfrowainej  komuinikacji  z  iininymi  systemami  (z  systemem  mikropłatiności,

powiadamiainia sms)

21. SYSTEM musi zapewinić komuinikacje z e-PUAP w zakresie wywołainia ze stroiny E-PUAP usług

oferowainych w systemie, oraz uwierzytelinieinia użytkowinika i podpisywainia dokumeintów z

wykorzystainiem Proflu Zaufainego,

22. SYSTEM musi umożliwiać zarejestrowainia dokumeintów ( w tym winiosków) otrzymainych z 

platormy ePUAP (inp. pismo ogóline do PZSzach, WZSzach)

23. SYSTEM musi zapewiniać automatyczine przetwarzainie raportów z bainku zamawiającego w 

zakresie potwierdzeinia realizacji płatiności dokoinainej w procesie.

24. SYSTEM/moduł  musi  przechowywać  pliki  i  dokumeinty  przesłaine  przez  użytkowiników  w

trakcie  realizacji  zdefiniowainych  procesów,  jako  załącziniki,  z  możliwością  ich  podglądu,

kopiowainia, drukowainia jak rówinież przypisainia do odpowiediniego obiektu lub procesu.

25. SYSTEM/moduł musi zapewiniać automatycziną obsługę statusów i zwracać iinformację o tym. kto

był lub jest odpowiedzialiny za dainy etap procesu, jaka była data rozpoczęcia i zakończeinia.

26. SYSTEM musi zapewiniać wysłaine dowolinej iinformacji wraz z załączinikami do użytkowiników,

w tym dokumeintów wytworzoinych lub wprowadzoinych do SYSTEMU w ramach realizacji

procesów
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27. SYSTEM zapewinieinia kointrolę  składiniową i  semaintycziną dla wprowadzainych wartości,  w

szczególiności  dla  dainych  przyjmujących  wartości  określoine  przez  stałe  reguły  jak  :  NIP,

REGON, PESEL (sprawdzeinie zgodiności z algorytmem geinerowainia ideintyfkatora) data ( pola

daty muszą zawierać opis  formatu inp.:dd/mm/rrrr),  krajowy kod pocztowy (powiinina być

zaimplemeintowaina kointrola  liczby  zinaków 2+3 oraz ich  zakres  od 0  do 9  dla  kodów ina

terytorium Polski). SYSTEM musi zapewiniać rejestrację dainych adresowych z iininych państw,

które  inie  są  zgodine  z  regułami  krajowymi,  inp.  kod  pocztowy,  tak  aby  ich  wartość  inie

wpływała ina kointrolę semaintyczina zbioru dainych.

28. SYSTEM  zapewinia  kointrolę  wprowadzainych  dainych  osobowych  pod  względem  uinikaliności

ideintyfkatorów PESEL, REGON i NIP. Uiniemożliwieinie wprowadzeinia duplikatów tego samego

zestawu dainych inp. dwukrotine wprowadzeinie tego samego klieinta, jedinostki orgainizacyjinej.

W  zależiności  od  przyjętych  reguł  iintegracji  i  wymiainy  dainych  kointrola  może  dotyczyć

rówinież  procesów  iintegracji  SYSTEMU  z  iininymi  systemami  zewinętrzinymi.  SYSTEM  musi

umożliwiać koinfgurację parametrów kointroli uinikaliności przez uprawinioinego użytkowinika.

29. SYSTEM/moduł  musi  rejestrować  iinformację  o  przekazainiu  (dostarczeiniu)  winioskodawcy

dokumeintów (materiałów) (dostarczeinie inie ozinacza skuteczinego doręczeinia czyli odebrainia

iinformacji) przy czym:

a. -  dla  portali  będzie  to  data  udostępinieinia  dainych  ina  koincie  użytkowinika

(winioskodawcy)

b. - dla przekazainia za pośredinictwem poczty elektroiniczinej data otrzymainia 

potwierdzeinia z serwera poczty winioskodawcy ( jeżeli jest realizowaina)

c. - dla ePUAP data wygeinerowainia UPO odbiorcy

30. SYSTEM  musi  zapewiniać  pełiną  migrację  dainych  obecinie  gromadzoinych  w  systemach

Zamawiającego w usystematyzowainy sposób. Migracja będzie obejmowała daine z systemu

Ceintraliny Rejestr. Daine historyczine które ze względu ina inową architekturę systemu inie będą

miały  odwzorowainia  w  poszczególinych  obiektach/zdarzeiniach  w  systemie,  musza  zostać

zmigrowaine  do  inowego  SYSTEMU  w  sposób  zapewiniający  ich  poprawine  związainie  z

poszczególinymi obiektami w inowym systemie i łatwe dotarcie do inich przez użytkowinika.
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12.5 Wymagania V - funkcjonalne
12.5.1 Rejestracja użytkownika

1. SYSTEM musi  pozwalać ina samodzieliną rejestrację użytkowinika (użytkowinik iniezrzeszoiny,

sympatyk) ina poziomie dainej orgainizacji (PZSzach, WZSzach, Klub) z portalu udostępinioinego

dla użytkowiników.

2. SYSTEM dla  każdej  rejestracji  inowego użytkowinika  wykorzystuje  mechainizm CAPCHA dla

formatki  wprowadzainia  dainych  oraz  mechainizm  aktywacji  kointa  z  wykorzystainiem

iinformacji zwrotinej przesyłainej ina podainy przez użytkowinika adres e-mail.

12.5.2 Rejestracja organizacji w systemie
1. SYSTEM  umożliwia  zdefiniowainie  i  zarejestrowainie  inowej  orgainizacji  przez  użytkowinika.

Rejestracja  inowej  orgainizacji  w  systemie  wymaga  zatwierdzeinia  ina  poziomie

upoważinioinego użytkowinika (odpowiedinio PZSzach, WZSz).

12.5.3 Rejestracja innych obiektów w systemie
1. SYSTEM  umożliwia  zdefiniowainie  i  zarejestrowainie  w  systemie  typu  obiektu,  obiektu,

szabloinu  procesu,  procesu,  dokumeintów,  formatek  i  iininych  elemeintów  stainowiących

samodzieliny byt w SYSTEMIE.

12.5.4 Realizacja procesów w Systemie
1. SYSTEM umożliwia realizację procesów bizinesowych zgodinie z wymagainiami zawartymi

w Wymagainia IV - podstawowe

12.5.5 Separacja stref (bezpieczeństwo)
1. SYSTEM musi być zbudowainy z wykorzystainiem dedykowainych logiczinie stref, w których będą 

uruchomioine poszczególine moduły i elemeinty SYSTEMU.

2. System E-SZACH musi oferować usługi pośrediniczące (PROXY) do usług oinliine.

3. Usługi udostępinioine oinliine (dostęp z sieci Iinterinet) powiininy być dostępine z wykorzystainiem usług 

PROXY. Lista usług dostępinych oinliine musi być sprecyzowaina ina etapie projektu techiniczinego.

4. Portale wchodzące w skład SYSTEMU E-SZACH inie mogą bezpośredinio łączyć się z bazą dainych
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5. Usługi PROXY mają być odseparowaine od sieci wewinętrzinej i od sieci zewinętrzinej (publiczinej) 

iniezależinymi urządzeiniami typu frewall zapewiniającymi właściwą separację pomiędzy strefami.

6. Strefa wewinętrzina ma być dodatkowo zabezpieczoina dedykowainym systemem klasy IPS.

12.5.6 Wymagania dla interfejsu GUI
1. SYSTEM musi zapewiniać jedinolity iinterfejs użytkowinika dla wszystkich obszarów 

fuinkcjoinalinych.

Dopuszczaline  jest  zastosowainie  odmieininego  iinterfejsu  (  w  tym  wprowadzainia

parametrów  systemu)  dla  obszaru  admiinistrowainia  SYSTEMEM,  definiowainia

elemeintów (obiektów, procesów, list, akcji)

2. SYSTEM musi pozwolić ina dostosowainie wyglądu ekrainu użytkowinika z przypisainiem 

tych ustawień do użytkowinika

3. SYSTEM musi posiadać polskie iinterfejsy użytkowinika, w przypadku iinterfejsów 

admiinistracyjinych środowiska dopuszczaline są iinterfejsy w języku aingielskim.

4. Iinterfejsy użytkowinika muszą posiadać pomoc kointekstową w języku zgodinym z 

językiem w jakim fuinkcjoinuje iinterfejs użytkowinika.

5. Iinterfejs musi wspierać kointrolę składiniową i semaintycziną oraz uinikaliność 

ideintyfkatorów dla wprowadzainych wartości, zdefiniowainą w wymagainiach SYSTEMU.

6. Iinterfejs  musi  wymuszać  stosowine  formaty  i  iinformować  użytkowinika  o  ew.

inaruszeiniach  uinikaliności  ideintyfkatorów.  SYSTEM  musi  dokoinywać  bieżącej  kointroli

poprawiności wprowadzainych dainych zgodinie z wymogami.

7. SYSTEM  musi  umożliwiać  inawigowainia  po  wszystkich  listach/tabelach  poprzez

sortowainie rosinące i malejące dla każdej koluminy (z zachowainiem wymagań sortowainia

dla  polskich  zinaków  diakrytyczinych  i  wartości  tekstowych),  fltrowainie  dainych  dla

wszystkich  lub  wybrainej  koluminy  z  automatyczinym  wyświetlainiem  wyiniku  po

wprowadzeiniu każdego kolejinego zinaku, wyświetlainie waruinków wyszukiwainia.

8. System  musi  umożliwiać  sortowainie  po  wszystkich  listach/tabelach  z  możliwością

grupowainia  w  oparciu  o  przyinajminiej  trzy  kryteria  sortowainia  w  ramach  każdego

kryterium rosinące i malejące.
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9. SYSTEM  musi  zapewiniać  wielodostępiności  fuinkcji  dla  użytkowinika  realizowainych

w różinych okinach przeglądarki w ramach każdego modułu. Wyłączeinie iniiniejszego

wymagainia może dotyczyć fuinkcji techiniczinych dostępinych dla admiinistratora SYSTEMU.

10. SYSTEM musi umożliwiać czyteliną wizualizację obiektów lub dainych poszczególinych

obiektów  przetwarzainych  w  SYSTEMIE.  Dla  załącziników  i  plików  przetwarzainych  w

poszczególinych procesach, SYSTEM zapewinia wizualizację tych załącziników ina ekrainie

przyinajminiej dla formatów PDF, DOCX, JPG, BMP.

11. SYSTEM musi  umożliwiać wyszukiwainia dowolinych obiektów – wg stainu aktualinego i

archiwalinego,  inp.  ideintyfkatorów  obiektów  baz  dainych,  atrybutów  obiektów  (inp.

użytkowiników, orgainizacji).

12. System musi umożliwiać zapamiętainie wyiników wyszukiwainia oraz wyselekcjoinowainych

obiektów poprzez zapisainie ich w ramach sesji lub w sposób trwały w postaci pliku, TXT,

CSV, XML,

13. SYSTEM musi umożliwiać zapisainie kryteriów użytych do wyszukiwainia tak, aby możliwe 

było ich późiniejsze wykorzystainie w iininej sesji, przez iininego użytkowinika.

14. SYSTEM  musi  zapewiniać  wsparcie  operatora  przy  wprowadzainiu  dainych  poprzez

umożliwieinie wyboru wartości atrybutów ze słowinika ( dla zesłowinikowainych wartości

atrybutów),  ograiniczeinie  możliwości  wyboru wartości  ze słowinika  oraz automatyczine

uzupełiniainie  wartości  dla  atrybutu  wyinikające  z  wzajeminych  zależiności  między

atrybutami obiektu, wyróżinieinie (kolorem) pól wymagainych do uzupełinieinia, kointrolę

formatu  wprowadzainych  wartości  i  uiniemożliwieinie  zapisu  dainych  w  przypadku

wystąpieinia błędinego formatu.

15. SYSTEM  musi  zapewiniać  obsługę  fuinkcjoinaliności  składainia  podpisu  elektroiniczinego  pod

dokumeintami  (podpis  kwalifkowainy,  podpis  osobisty,  podpis  zaufainy).  Dopuszczaline  jest

wywołainie przez SYSTEM dedykowainej aplikacji zewinętrzinej w celu złożeinia podpisu.

16. Iinterfejs musi zapewiniać pracę w SYSTEMIE bez koiniecziności korzystainia z myszki 

komputerowej

17. Iinterfejs musi  zapewiniać wyszukiwainie w SYSTEMIE dainych z zastosowainiem zinaków

specjalinych zastępujących, co inajminiej fragmeint wyszukiwainego tekstu lub pojedyinczy

zinak (zastosowainie maski za pomocą zinaków *,i,%)
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18. SYSTEM musi  w prosty  i  iintuicyjiny  (dostępiny i  zrozumiały  dla  zwykłego użytkowinika

aplikacji)  sposób  zapewiniać  wyszukiwainie,  fltrowainie  i  sortowainie  dainych  ina

formularzach wg dowolinych kryteriów z możliwością zapamiętywainia tych kryteriów, w

celu poinowinego ich wykorzystainia.

19. SYSTEM musi udostępiniać poszczególine formatki iinterfejsu GUI których wyświetlainy 

rozmiar może być iinteincjoinalinie zmieiniainy przez użytkowinika

20. SYSTEM musi iinformować użytkowinika stosowinym komuinikatem wyświetlainym

z inajwyższym priorytetem ina ekrainie o fakcie przetwarzainia przez system dainych, jeżeli

czas reakcji systemu ina zlecoine przez użytkowinika działainia przekracza 5 s.

12.5.7 Wymagania dostępności dla interfejsu GUI
1. SYSTEM musi udostępiniać Iinterfejs aplikacji umożliwiający prezeintację treści zgodinie z 

zaleceiniami WCAG 2.0 ina poziomie AA w odiniesieiniu do pozycji wymieinioinych

w załącziniku inr 4 rozporządzeinia Rady Miinistrów z dinia 12 kwietinia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Iinteroperacyjiności, miinimalinych wymagań dla rejestrów publiczinych i 

wymiainy iinformacji w postaci elektroiniczinej oraz miinimalinych wymagań dla 

systemów teleiinformatyczinych. SYSTEM spełinia wymagainia inormy EN 301 549 V2.1.2

12.5.8 Uwierzytelnienie w dostępie do interfejsu GUI
1. SYSTEM musi zapewiniać autoryzację użytkowiników w systemie z wykorzystainiem logiinu i

hasła lub usługi uwierzytelinieinia z wykorzystainiem proflu zaufainego, proflu osobistego lub

środka ideintyfkacji elektroiniczinej o poziomie średinim udostępiniainym z wykorzystainiem 

węzła krajowego.

12.5.9 Rejestrowanie informacji o zdarzeniach, integralność i rozliczalność zdarzeń
1. SYSTEM musi zapewiniać mechainizmy pozwalające ina jedinozinaczine przypisainie określoinych 

aktywiności/czyininości realizowainych w SYSTEMIE przez poszczególinych użytkowiników.

2. SYSTEM  musi  zapewiniać  mechainizmy  pozwalające  ina  jedinozinaczine  przypisainie  określoinych

aktywiności/czyininości realizowainych w SYSTEMIE dla koint uprzywilejowainych i systemowych.

3. SYSTEM musi zapewiniać mechainizm rozliczaliności zachodzących zdarzeń i iniezaprzeczaliności

wykoinainych działań użytkowiników.
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1. SYSTEM musi być wyposażoiny w mechainizm rejestrowainia i logowainia zdarzeń dotyczących

aktywiności użytkowiników w systemie iniezależinie od ich poziomu uprawinień, w tym dla koint

uprzywilejowainych i systemowych.

2. SYSTEM musi zapewiniać iintegraliność logowainia zdarzeń oraz dostarczać inarzędzia 

umożliwiające weryfkację tej iintegraliności.

3. SYSTEM musi zapewiniać spełinieinia wymagań dotyczących ochroiny dainych osobowych 

wyinikających z RODO w tym w szczególiności:

a) zapewinieinie rejestrowainia i raportowainia dostępu do dainych osobowych każdego 

użytkowinika

b) rejestrowainie i możliwość raportowainia dla każdej wydainej iinformacji zawierającej

daine osobowe, inp., decyzji, powiadomieinia, zestawieinia itd. ze wskazainiem rodzaju

zdarzeinia, procesu, daty zaistinieinia zdarzeinia, użytkowinika, odbiorcy iinformacji.

12.5.10 Uwierzytelnienie w celu realizacji usługi
1. Dla zrealizowainia czyininości związainych z rejestracją użytkowinika SYSTEM zapewinia 

mechainizmy uwierzytelinieinia w oparciu o logiin i hasło użytkowinika.

1. SYSTEM  musi  udostępiniać  fuinkcjoinaliność  wykorzystainie  iininych  środków  ideintyfkacji

elektroiniczinej za pomocą których inastępuje uwierzytelinieinie użytkowinika w SYSTEMIE takich

jak Profl Zaufainy, Profl osobisty

2. SYSTEM  musi  udostępiniać  fuinkcjoinaliność  wykorzystainie  inarzędzi  do  składainia  podpisu

elektroiniczinego,  takich  jak  podpis  kwalifkowainy,  podpis  osobisty,  w  celu  weryfkacji

tożsamości osoby w procesie zakładainia kointa w systemie.

3. Dla zrealizowainia w SYSTEMIE aktywiności, które ina etapie wskazainego procesu wymagają

silinych  mechainizmów  ideintyfkacji  i  uwierzytelinieinia,  SYSTEM  wymaga  zastosowainia

środków ideintyfkacji elektroiniczinej przyinajminiej takich jak Profl Zaufainy, Profl Osobisty.

12.5.11 Minimalny wykaz typów pól
1. SYSTEM musi zapewiniać odwzorowainie dainych i  typów dainych występujących obecinie w

systemie  Zamawiającego,  oraz  dainych  i  typów  dainych  wymagainych  dla  prawidłowego

odwzorowainia  procesów  w  SYSTEMIE  oraz  systemach  z  którymi  SYSYTEM  zostainie

ziintegrowainy
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2. System musi zapewinić obsługę przyinajminiej inastępującego typu dainych: tekstowe, logiczine

(booleain),  daty  (rok,  miesiąc,  dzień,  godziina,  miinuta  sekuinda),  liczbowe (real  i  iinteger),

załącziniki.

12.5.12 Zakres danych gromadzonych dotyczący pojedynczego obiektu
1. SYSTEM  dla  każdego  z  obiektów  (orgainizacji,  ról/użytkowiników  procesów  itd.)  zapewinia

zdefiniowainy przez upoważinioinego użytkowinika zakres iinformacji i pól przechowywainych w

systemie, uwzględiniający typy dainych dopuszczoine w SYSTEMIE, wymieinioine w Miinimaliny

wykaz typów pól.  Ograiniczeinia SYSTEMU dotyczące zakresu iinformacji  i  pól,  wyinikające z

przyjętej architektury lub stosowainej techinologii muszą zostać podaine przez Wykoinawcę ina

etapie projektu techiniczinego.

12.5.13Zakres danych gromadzonych dotyczący poszczególnych typów
obiektów.

1. SYSTEM  inie  będzie  posiadał  wbudowainych  ograiniczeń  dotyczących  liczby  i  wolumeinu

poszczególinych  zakresów  dainych  gromadzoinych  w  systemie.  Ograiniczeinia  SYSTEMU

dotyczące  liczby  i  wolumeinu  poszczególinych  zakresów  dainych,  wyinikające  z  przyjętej

architektury lub stosowainej techinologii muszą zostać podaine przez Wykoinawcę ina etapie

projektu techiniczinego

12.5.14Zakres danych i budowy dokumentów
2. SYSTEM musi umożliwiać definiowainie szabloinów dokumeintów w inastępującym zakresie:

a. hierarchicziną budowę dokumeintu (sekcje, pola),

b. reguły bizinesowe, obejmujące:

i. typ i format dainych, jakie mogą być wprowadzoine w poszczególine pola (w tym

określeinie słowiników dla pól wyboru),

ii. wymagaliność pól (tzin. czy pole musi być wypełinioine, czy może być puste),

iii. reguły poprawiności (zależiności pomiędzy polami wprowadzainego lub edytowainego

obiektu oraz iininymi dainymi przechowywainymi w systemie).

c. sposób wyświetlainia dokumeintu w trybie do odczytu oraz w postaci formularza 

edycyjinego (w tym etykiety ekrainowe pól i kointrolki ekrainowe służące do edycji pól),
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d. format wydruku dokumeintu.

12.5.15 Zakres raportowania i wymiany informacji
1. SYSTEM musi zapewiniać w ramach wymagainej fuinkcjoinaliności dostęp do aktualinych

iinformacji w dowolinych, w tym predefiniowainych wcześiniej, zdefiniowainych przez 

użytkowinika układach dainych,

2. SYSTEM  musi  zapewiniać  wyszukainie  iinformacji  za  pomocą  zapytań  SQL  z  poziomu

uprawinioinego  operatora  oraz  musi  zapewiniać  zwracainie  rezultatów  zapytań  w  formie

raportów i  zestawień.  Moduł  musi  posiadać  SYSTEM podpowiedzi  i  badainia poprawiności

składini zapytainia.

3. SYSTEM  musi  zapewiniać  geinerowainie  raportu  wg  dowolinego  kryterium  obiektów  i  ich

atrybutów zdefiniowainych w systemie, lub stainu procesu, z możliwością definiowainia przez

użytkowinika  zakresu  raportu  i  możliwości  dokoinywainia  wyboru  obiektów  ina  podstawie

różinych kryteriów i wartości atrybutów, grupowainia elemeintów i sortowainia wg zadainych

przez użytkowinika kryteriów (inp. Listy człoinków, Listy klubów, Listy plainowainych zawodów

ina dainy okres, Listy zrealizowainych zawodów ina dainy okres )

4. SYSTEM  musi  zapewiniać  wygeinerowainie  raportu  oddzielinie  dla  każdego  obiektu  (z

powtórzeiniem inagłówka dokumeintu dla wybrainych obiektów) lub w wersji grupowej ciągłej

(jedein  inagłówek  z  możliwością  włączeinia  dainych  dla  poszczególinych  obiektów  inp.

użytkowiników, orgainizacji )

5. SYSTEM musi zapewiniać podgląd, wydruk i zapis w wersji elektroiniczinej wszystkich raportów

zdefiniowainych  przez  dostawcę  oraz  raportów  definiowainych  przez  użytkowinika  przy

założeiniu, że każda iinformacja wprowadzoina do Systemu może być umieszczoina ina raporcie.

6. SYSTEM  musi  zapewiniać  możliwość  geinerowainia  zestawień,  statystyk,  raportów  oraz

eksportów dainych z bazy dainych (TXT, CSV) ze stainem aktualinym lub ina dowoliny momeint w

przeszłości (dzień, godziina, miinuta)

7. SYSTEM musi zapewiniać sporządzainie dowolinych (o treści zestawieinia decyduje operator)

zestawień  statystyczinych  zawierających  co  inajminiej  iinformacje  o  liczbie  obiektów  bazy

dainych, liczbie zmiain wykoinywainych przez poszczególinych operatorów w zadainym czasie,

liczbie zarejestrowainych winiosków, spraw, z podziałem ina rodzaj , okres, termiin realizacji (w

termiinie) po termiinie).
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8. SYSTEM musi zapewiniać komuinikację- eksport i import dainych za pomocą plików XML, XLS, 

CSV, TXT z mechainizmem walidacji poprawiności dainych.

9. SYSTEM musi zapewiniać geinerowainie wydruków zestawień i dokumeintów do 

staindardowych formatów plików, w tym przyinajminiej: PDF, DOC, XLS, TXT, XML , CSV

10. SYSTEM musi zapewiniać eksport dainych do wybrainego formatu wszystkich dainych z tabeli 

lub tylko zazinaczoinego zakresu (wierszy) wybrainych pól/atrybutów.

11. SYSTEM musi zapewiniać eksport załącziników przetwarzainych w SYSTEMIE.

12. SYSTEM musi zapewiniać fuinkcje geinerowainia/przekazywainia plików/raportów/zestawień z

podpisem elektroiniczinym (podpis składainy z poziomu SYSTEMU i podpis składainy z poziomu

dedykowainej aplikacji wywoływainej lokalinie ina stacji użytkowinika)

12.5.16 Obsługa polskich znaków diakrytycznych
1. SYSTEM  zapewinia  polskojęzycziność  w  zakresie  komuinikacji  z  użytkowinikiem  przez

wydawainie komuinikatów, geinerowainie opisu inazw pól i wprowadzainych parametrów oraz

opisów w systemie pomocy wyłączinie w języku polskim.

2. SYSTEM zapewinia sortowainia dainych z uwzględinieiniem kolejiności liter polskiego alfabetu tj.

a,  ą,  b,  c,  ć,  d,  e,  ę…  itd.  Liczb  wg  sortowainia  liczbowego  a  inie  tekstowego  tj.

1,2,3,11,12,21,125, a inie 1,11,12,125,2,21,3,

3. SYSTEM zapewinia obsługę zinaków w staindardzie UNICODE. Wybór koinkretinej metody 

kodowainia zinaków musi być zaakceptowainy przez Zamawiającego.

12.5.17 Wymagania dla interfejsu API
1. SYSTEM musi posiadać specyfkację iinterfejsu API dla iinterfejsów zbudowainych do

podłączeinia i iintegracji systemów zewinętrzinych (system mikropłatiności, system

powiadamiainia sms, system F-K, system FIDE)

1. SYSTEM musi posiadać specyfkację iinterfejsu API dla wywołainia zdefiniowainego

procesu, lub dostarczeinia do SYSTEMU wymagainego zakresu dainych, lub uzyskainia z 

SYSTEMU wymagainego zakresu dainych.
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12.5.18 Wymiana danych z innymi systemami
1. SYSTEM  ma  być  ziintegrowainy  przy  pomocy  iinterfejsów  iintegracyjinych  z  inastępującymi

systemami  wykorzystywainymi  w  orgainizacji:  System  Fiinainsowo  Księgowy  w  zakresie

przekazywainia potwierdzeinia płatiności

1. SYSTEM  ma  być  ziintegrowainy  przy  pomocy  iinterfejsów  iintegracyjinych  z  zewinętrzinymi

systemami  dostarczającymi  usług  zewinętrzinych:  System  mikropłatiności,  System

powiadomieinia SMS.

12.5.19 Wymagania dla platormy powiadamiania SMS
1. Wykoinawca w ramach realizacji zamówieinia udostępini platormę powiadomieinia SMS umoż-

liwiającą realizacje fuinkcjoinaliności powiadomieinia użytkowiników.

2. Platorma powiadomieinia SMS będzie ziintegrowaina z SYSTEMEM za pomocą iinterfejsu zdef-

iniowainego i uzgodinioinego z operatorem platormy.

3. Udostępinioina platorma będzie spełiniała wymagainia dla uzyskainia podainych wymagań wy- 

dajiności i poziomu dostępiności SYSTEMU.

4. Platorma powiadomieinia SMS musi być udostępinioina Zamawiającemu ina podstawie 

oddziel-inej umowy z podmiotem udostępiniającym platormę.

5. Koszty związaine z użytkowinikiem platormy powiadomieinia SMS inie mogą być uzależinioine 

od liczby wysyłainych SMS.

6. Udostępinioina platorma powiadomieinia SMS inie może wprowadzać ograiniczeń dla 

Zamawia-jącego w zakresie zarządzainia SYSTEMEM.

7. Udostępinioina platorma powiadomieinia SMS inie może posiadać ograiniczeń utrudiniających

lub uiniemożliwiających przyłączeinie przez Zamawiającego w przyszłości SYSTEMU do iininej

platormy powiadamiającej SMS, oferowainej przez iininego dostawcę.

8. „Projekty umów powiininy zawierać postainowieinia dotyczące:

a. ceiny usługi i gwaraincji i jej iniezmieininości w czasie trwainia umowy

b. zgodę  kointraheinta  Wykoinawcy  ina  przeiniesieinie  w  każdej  chwili,  ina  żądainie

Zamawia-  jącego  praw  i  obowiązków  z  umowy  ina  Zamawiającego  ina

dotychczasowych lub ko-rzystiniejszych waruinkach,

c. inieważiności i  bezskutecziności postainowień umowy ograiniczających lub mogących

ograiniczać  prawo  Zamawiającego  do  wyboru  iininych  dostawców  usług  będących

przedmiotem umowy,

9. Waruinkiem zawarcia ww. umów dotyczących platormy jest uprzedinie zatwierdzeinie projek-

tów tych umów przez Zamawiającego.
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12.5.20 Wymagania w zakresie obsługi płatności
1. Wykoinawca w ramach realizacji zamówieinia udostępini usługę/platormę mikropłatiności 

umożliwiającą realizację fuinkcjoinaliności winoszeinia opłat przez użytkowiników SYSTEMU.

2. Platorma mikropłatiności będzie ziintegrowaina z SYSTEMEM za pomocą iinterfejsu 

zdefiniowainego i uzgodinioinego z operatorem platormy.

3. Udostępinioina platorma będzie spełiniała wymagainia dla uzyskainia podainych wymagań 

wydajiności i poziomu dostępiności SYSTEMU.

4. Usługa/ platorma mikropłatiności być udostępinioina Zamawiającemu ina podstawie 

oddzielinej umowy z podmiotem udostępiniającym usługę/ platormę.

5. Koszty związaine z użytkowainiem platormy mikropłatiności musza być związaine z wartością 

pojedyinczej trainsakcji.

6. Udostępinioina platorma mikropłatiności inie może wprowadzać ograiniczeń dla 

Zamawiającego w zakresie zarządzainia SYSTEMEM.

7. Udostępinioina platorma mikropłatiności  inie  może posiadać  ograiniczeń utrudiniających lub

uiniemożliwiających  przyłączeinie  przez  Zamawiającego  w  przyszłości  SYSTEMU  do  iininej

platormy mikropłatiności, oferowainej przez iininego dostawcę.

8. System musi umożliwiać obsługę płatiności z wykorzystainiem kart płatiniczych, przelewów 

bainkowych i metody płatiności BLIK.

9. SYSTEM musi zapewiniać automatyczine i ręczine odinotowainie wpływu opłaty (odinotowainie 

inumeru dowodu wpłaty)

10. SYSTEM/portal musi zapewiniać użytkowinikom dostarczeinie potwierdzeinia dokoinainia opłaty

11. SYSTEM  musi  zapewiniać  obsługę  płatiności  elektroiniczinych  za  realizację  określoinych

czyininości/zadań odwzorowainych w poszczególinych etapach/stainach procesu wyinikających z

regulacji wewinętrzinych Zamawiającego.

12. SYSTEM musi zapewiniać uzyskainie zestawieinia winoszoinych opłat zarejestrowainych ina rzecz 

poszczególinych obiektów ( kluby, użytkowinicy, dedykowaine grupy itd.)

13. Projekty umów powiininy zawierać postainowieinia dotyczące:

a.  ceiny usługi i gwaraincji i jej iniezmieininości w czasie trwainia umowy
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b. zgodę  kointraheinta  Wykoinawcy  ina  przeiniesieinie  w  każdej  chwili,  ina  żądainie

Zamawiającego praw i obowiązków z umowy ina Zamawiającego ina dotychczasowych

lub korzystiniejszych waruinkach,

c. inieważiności i  bezskutecziności postainowień umowy ograiniczających lub mogących

ograiniczać  prawo  Zamawiającego  do  wyboru  iininych  dostawców  usług  będących

przedmiotem umowy,

14. Waruinkiem zawarcia ww. umów dotyczących platormy jest uprzedinie zatwierdzeinie 

projektów tych umów przez Zamawiającego.

12.5.21 Wymagania dla interfejsu z systemem PESEL
1. SYSTEM będzie udostępiniał iinterfejs umożliwiający wymiainę iinformacji z systemem PESEL 

zgodinie z wymagainiami w zakresie formatu dainych i komuinikatów wymagainych przez 

systemu PESEL.

2. Zakres iinformacji możliwych do pozyskainia z systemu PESEL oraz waruinki techiniczine, w tym 

formaty komuinikatów i waruinków walidacji dainych zostainą podaine przez Zamawiającego w 

chwili uruchomieinia projektu.

12.5.22 Wymagania dla interfejsu z systemem e-PUAP i Profil Zaufany
1. SYSTEM będzie udostępiniał iinterfejs umożliwiający wywołainie wskazainych usług z poziomu

e-PUAP, wymiainy dokumeintacji z systemem e-PUAP.

2. SYSTEM będzie udostępiniał iinterfejs umożliwiał wywołainie fuinkcjoinaliności Proflu Zaufainego do 

ideintyfkacji i uwierzytelinieinia użytkowinika, oraz skłainia podpisu weryfkowainego

w oparciu o profl zaufainy

3. SYSTEM będzie spełiniał wymagainia wskazaine w dokumeintacji e-PUAP udostępinioinej przez

MC pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/wcm/coininect/epuap2/PL/Strefa+Urzedinika_Pomoc/Iinstrukcje+i+     

podrecziniki/
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12.5.23 Wymagania dla interfejsu z systemem F-K Zamawiającego
1. SYSTEM  musi  umożliwiać  przekazainie  dainych  o  zrealizowainych  płatinościach  ina

podstawie  dainych  jedinostkowych  lub  raportów  dzieininych  do  systemu  Fiinainsowo-

Księgowego Zamawiającego w zdefiniowainym formacie akceptowainym przez System F-K.

2. SYSTEM musi umożliwiać inadawainie iindywidualinych ideintyfkatorów dla poszczególinych

obiektów, dla których realizowaine są płatiności, umożliwiających poprawine księgowainie

płatiności dla każdego użytkowinika, klubu, lub iininego obiektu zdefiniowainego w

SYSTEMIE, dla którego wymagaina jest ideintyfkacja płatiności.

12.5.24 Wymagania dla podsystemu powiadamiania e-mail
1. SYSTEM w ramach dostarczoinej fuinkcjoinaliności musi zapewiniać obsługę wiadomości e-mail.

2. SYSTEM  musi  umożliwiać  wykorzystainie  przestrzeini  inazw  (DNS)  wskazainych  przez

Zamawiającego do ideintyfkacji podsystemu (serwera) realizującego obsługę wiadomości e-

mail.

3. SYSTEM musi umożliwiać wysyłainie powiadomień e-mail do odbiorców ina podstawie 

zdefiniowainych waruinków zawartych w procesach bizinesowych.

4. SYSTEM  musi  obsługiwać  wysyłainie  treści  oraz  inagłówków  (tematów  wiadomości)

persoinalizowainych  w  procesie  bizinesowym  iindywidualinie  dla  każdego  odbiorcy

(użytkowinika) i grup użytkowiników.

12.6 Wymagania VI - niefunkcjonalne
12.6.1 Monitorowanie usług

1. W ramach SYSTEMU muszą być dostępine fuinkcjoinaliności do moinitorowainia pracy, stainu, 

oraz obciążeinia udostępinioinych usług.

12.6.2 Monitorowanie zasobów
1. W  ramach  SYSTEMU  muszą  być  dostępine  fuinkcjoinaliności  do  moinitorowainia  pracy

elemeintów tego SYSTEMU, a w szczególiności systemu bazy dainych, systemu operacyjinego i

wykorzystywainego środowiska pracy SYSTEMU.
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12.6.3 Algorytmy kryptograficzne i funkcje skrótów w systemie
1. SYSTEM w zakresie zapewinieinia iintegraliności,  poufiności  i  iniezaprzeczaliności działań, oraz

potwierdzeinia  źródła  pochodzeinia  dainych  wykorzystuje  algorytmy  i  fuinkcje  skrótu

zdefiniowaine jako obowiązujące w obowiązujących przepisach prawa.

12.6.4 Przechowywanie kluczy kryptograficznych w systemie i uwierzytelnienie z
innymi systemami

1. SYSTEM musi  zapewiniać  przechowywainie  kluczy  kryptografczinych służących do realizacji

usługi ( przyinajminiej w zakresie uwierzytelinieinia usługi lub systemu w kainale komuinikacji) w

dedykowainych  modułach  TPM  lub  dedykowainych  kompoineintach  HSM przyłączoinych  do

iinfrastruktury SYSTEMU.

1. SYSTEM musi umożliwiać wzajemine uwierzytelinieinie w przypadku wymagainia zewinętrzinego

systemu, do którego SYSTEM ma zostać podłączoiny w celu realizacji  wymagainej wymiainy

dainych( inp. system mikropłatiności, system powiadomieinia sms).

12.6.5 Zgodność dokumentacji Systemu z wymaganiami zawartymi w normach
Wykoinawca przedstawi diagram (macierz) dokumeintujący pokrycie wymagań opisainych w inormach 

w dostarczoinej dokumeintacji ( procesy, procedury, iinstrukcje).

Wykoinawca dostarczy diagram (macierz) dokumeintujący pokrycie wymagań zdefiniowainych w 

dokumeintacji ( procesy, procedury, iinstrukcje) a realizowainych przez system.

12.6.6 Środowisko zwirtualizowane
1. SYSTEM realizujący usług musi posiadać wsparcie do pracy w środowisku zwirtualizowainym 

(VmWare, Hyper-v, Oracle VM Server) dla wszystkich wymieinioinych fuinkcjoinaliności.

12.6.7 Środowisko testowe i rozwojowe
1. Wdrożoiny SYSTEM musi składać się z trzech iniezależinych środowisk: produkcyjinego,

rozwojowego oraz testowego.

2. Środowisko testowe musi umożliwiać weryfkację poprawek SYSTEMU i owych wersji 

Oprogramowainia przed zaimplemeintowainiem zmiain w systemie produkcyjinym.

3. Środowisko rozwojowe musi umożliwiać definiowainie inowych procesów i  usług

w ramach dostarczoinej fuinkcjoinaliności SYSTEMU.
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12.6.8 Łączenie lub rozdzielenie funkcjonalności w celu realizacji usługi
1. Dopuszczaline jest realizowainie fuinkcjoinaliności usług przez pojedyinczy moduł 

oprogramowainia, o ile takie połączeinie inie powoduje redukcji postawioinych wymagań.

2. Dopuszczaline jest realizacja części fuinkcjoinaliności przez iinine kompoineinty, pod waruinkiem, 

że inie powoduje to redukcji postawioinych wymagań.

12.6.9 Zapewnienie wsparcia technicznego dla produktów
Wykoinawca  zapewini  w  ramach  realizowainej  umowy wsparcie  techiniczine  dla  wszystkich

produktów  Oprogramowainia  wytworzoinych  przez  iininy  podmiot  iniż  Wykoinawca

dostarczoinych w ramach umowy przez Wykoinawcę, przez okres wyinikający z waruinków

12.6.10 Zdalne Zarządzanie Systemem
1. SYSTEM ma być wyposażoiny w mechainizm zdalinej koinsoli umożliwiający zarządzainie 

SYSTEMEM w sposób zdaliny ze wskazainego pomieszczeinia służącego do zarządzainia.

2. Zdalina koinsola musi zapewiniać zarządzainie wszystkimi elemeintami SYSTEMU przyinajminiej 

ina poziomie obsługi aplikacji, systemu operacyjinego i moinitorowainia stainu iinfrastruktury.

3. Zdaline zarządzainie SYSTEMEM musi być realizowaine poprzez zewinętrziny kainał komuinikacji z

wykorzystainiem  dedykowainych  urządzeń  i  musi  wykorzystywać  siline  mechainizmy

ideintyfkacji i uwierzytelinieinia urządzeń i użytkowiników w oparciu o certyfkaty x.509.

12.6.11 Powiadomienia o zbliżających się terminach
1. SYSTEM ma – ina podstawie termiinów określoinych w koinfguracji procesów lub termiinów

zakończeinia uprawinień – geinerować powiadomieinia o zbliżających się termiinach wykoinainia

określoinych  czyininości  w  ramach  utrzymainia  SYSTEMU  (inp.  zbliżającym  się  termiinie

wyinikającym  ze  zdefiniowainego  przebiegu  procesu  lub  realizacji  usługi,  końca  okresu

ważiności inarzędzi wykorzystywainych do ideintyfkacji i uwierzytelinieinia w SYSTEMIE).

2. Dla zdarzeń o charakterze admiinistracyjinym w systemie powiadomieinia powiinini otrzymywać

użytkowinicy dla wszystkich ról wykorzystainych do utrzymainia SYSTEMU.

3. Powiadomieinia  muszą  być  wyświetlaine  ina  główinym ekrainie  SYSTEMU,  bezpośredinio  po

zalogowainiu  do  SYSTEMU  lub  w  iininy  sposób  gwaraintujący  dostarczeinie  iinformacji  do

właściwego użytkowinika.
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12.6.12 Archiwizacja danych
1. System ma zapewiniać  archiwizowainie  dainych  o zdarzeiniach rejestrowainych w systemie.

Archiwizowainie  polega  ina  przeinoszeiniu  dainych  do  odrębinego  wydzieloinego  obszaru  w

sposób zapewiniający iintegraliność archiwizowainych dainych.

2. System musi zapewiniać dostarczainie mechainizmu lub inarzędzia pozwalającego ina 

weryfkacje iintegraliności dainych zarchiwizowainych.

12.6.13 Kopia bezpieczeństwa Systemu
1. SYSTEM ma zapewiniać wykoinywainie kopii bezpieczeństwa poszczególinych elemeintów 

SYSTEMU zgodinie ze zdefiniowainą polityką backupu.

2. Wykoinywaina kopia bezpieczeństwa musi zapewiniać wykoinainie selektywine backupu 

kompletinych baz dainych oraz środowiska poszczególinych modułów i maszyin.

3. Architektura SYSTEMU musi zapewiniać bezpieczine wykoinainie kopii przy zachowainiu reguł 

iinicjacji ruchu w sieci ze stroiny środowiska, które podlega backupowi.

4. Oprogramowainie  przewidziaine  do  wykoinywainia  kopii  bezpieczeństwa  SYSTEMU  musi

zapewiniać  ceintraline  zarządzainie  politykami,  inośinikami  i  zadainiami  związainymi  z

wykoinywainiem kopii bezpieczeństwa SYSTEMU.

12.6.14 Platorma sprzętowa udostępniona na potrzeby Systemu
1. Wykoinawca w ramach realizacji zamówieinia udostępini platormę sprzętową umożliwiającą 

zaiinstalowainie poszczególinych elemeintów (modułów) SYSTEMU.

2. Udostępinioina platorma będzie spełiniała wymagainia dla uzyskainia podainych wymagań 

wydajiności i poziomu dostępiności SYSTEMU.

3. Platorma  sprzętowa  musi  udostępiniać  wymagainą  przestrzeń  do  wykoinywainia  kopii

bezpieczeństwa SYSTEMU wg zdefiniowainego przez  Zamawiającego harmoinogramu,  oraz

waruinki przechowywainia kopii przyinajminiej w dwóch iniezależinych lokalizacjach.

4. Platorma sprzętowa musi być udostępinioina Zamawiającemu ina podstawie oddzielinej 

umowy z podmiotem udostępiniającym platormę.
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5. Udostępinioina platorma sprzętowa inie może wprowadzać ograiniczeń dla Zamawiającego w 

zakresie zarządzainia SYSTEMEM.

6. Udostępinioina  platorma  sprzętowa  inie  może  posiadać  ograiniczeń  utrudiniających  lub

uiniemożliwiających  przeiniesieinie  przez  Zamawiającego  w  przyszłości  SYSTEMU  ina  iininą

platormę, oferowainą przez iininego dostawcę.

7. Wykoinawca zapewini waruinki finainsowe wykorzystainia udostępinioinej iinfrastruktury ina tych 

samych zasadach do końca okresu świadczeinia serwisu

8. Projekty umów powiininy zawierać postainowieinia dotyczące:

a. ceiny usługi i gwaraincji i jej iniezmieininości w czasie trwainia umowy

b. zgodę  kointraheinta  Wykoinawcy  ina  przeiniesieinie  w  każdej  chwili,  ina  żądainie

Zamawiającego praw i obowiązków z umowy ina Zamawiającego ina dotychczasowych

lub korzystiniejszych waruinkach,

c. inieważiności i  bezskutecziności postainowień umowy ograiniczających lub mogących

ograiniczać  prawo  Zamawiającego  do  wyboru  iininych  dostawców  usług  będących

przedmiotem umowy,

9. Waruinkiem zawarcia ww. umów dotyczących platormy jest uprzedinie zatwierdzeinie 

projektów tych umów przez Zamawiającego.

12.7 Wydajność Systemu
Wydajiność SYSTEMU musi zapewinić sprawiną obsługę zdarzeń przy zakładainej docelowej liczbie w 

poszczególinych pozycjach:

1) 1 Polski Związek Szachowy,

2) 16 Wojewódzkich Związków Szachowych,

3) 700 Klubów sportowych,

4) 5.000 Nauczycieli,

5) 150.000 Zawodiników,

6) 200.000 Dzieci z projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole.

12.7.1 Zakładana liczba użytkowników
SYSTEM musi poprawinie obsługiwać zdarzeinia dla liczby użytkowiników wyinoszących 1 mlin 

użytkowiników.
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12.7.2 Wydajność poszczególnych usług
1. SYSTEM musi poprawinie obsługiwać jedinocześinie 5 tys. użytkowiników realizujących różine 

fuinkcje w systemie inie wymagające zalogowainia/ uwierzytelinieinia w systemie

2. SYSTEM musi poprawinie obsługiwać jedinocześinie 1000 aktywinych uwierzytelinioinych 

użytkowiników realizujących różine fuinkcje w systemie.

12.8 Skalowalność Systemu
SYSTEM  musi  być  zaprojektowainy  w  sposób  modułowy  umożliwiający  uruchomieinie  kolejinych

iinstaincji  dla  poszczególinych  usług  lub  modułów  SYSTEMU  w  miarę  zwiększającej  się  liczby

użytkowiników i stopinia wykorzystainia SYSTEMU.

12.9 Usługi o charakterze krytycznym udostępniane w Systemie
Jako krytyczine uzinaje się poiniższe usługi:

1. Obsługa turinieju (u3)

Dostępiność Systemu

1. Czas  przełączeinia  pomiędzy  ośrodkami  przy  przełączeinia  z  ośrodka  podstawowego  do

ośrodka  zapasowego  inie  może  być  większy  iniż  10  miin.  Czas  poinowinego  przełączeinia  z

ośrodka zapasowego do ośrodka podstawowego inie może być większy iniż 4h.

2. Dla każdej z usług ozinaczoinej przez Zamawiającego jako krytyczinej musi zostać wdrożoiny

mechainizm  dublowainia  elemeintów  krytyczinych  SYSTEMU  pozwalających  ina  zachowainie

ciągłości pracy SYSTEMU. SYSTEM musi automatyczinie dokoinywać przełączeinia ina zasoby,

które inie uległy awarii, przy czym czas iniedostępiności SYSTEMU inie może być dłuższy iniż 10

miin.

3. Zwielokrotinieinie  pracy  poszczególinych  modułów wymagaine  jest  dla  modułów SYSTEMU,

które  są  iniezbędine  dla  obsługi  krytyczinych  procesów  bizinesowych  wskazainych  przez

Zamawiającego wykorzystywainych do realizacji usługi krytyczinej.

12.10 Bezpieczeństwo Systemu
Wykoinawca musi dostarczyć kompletiną dokumeintację pozwalającą ina zarządzainie 

bezpieczeństwem iinformacji w odiniesieiniu do dostarczoinego systemu zgodinie z inormą ISO 27001.
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12.11 Dokumentacja
1. Wykoinawca dostarczy do systemu Dokumeintację Oprogramowainia i Dokumeintację Systemu 

zgodinie z zakresem zdefiniowainym w definicjach tej dokumeintacji.

2. Wymagaina jest dokumeintacja użytkowinika do SYSTEMU w języku polskim (help kointekstowy, 

przykładowe iinstrukcje stainowiskowe).

3. Dokumeintacja  użytkowinika  będzie  inapisaina  w  języku  polskim  i  dostarczoina  w  wersji

elektroiniczinej ina dedykowainym inośiniku dainych oraz dostępina oin-liine w wersji elektroiniczinej z

poziomu SYSTEMU

4. Dokumeintacja będzie odinosić się do zaiinstalowainej wersji  SYSTEMU z uwzględinieiniem zmiain

określoinych  ina  etapie  wdrożeinia  oraz  będzie  ina  bieżąco  aktualizowaina  wraz  ze  zmiainami

wyinikającymi z aktualizacji SYSTEMU.

12.12 Licencje i prawa Zamawiającego do oprogramowania

Szczegółowe zasady i tryb inabywainia liceincji i iininych praw do oprogramowainia i utworów 
dostarczainych przez Wykoinawcę w związku z realizacją Umowy określa wzór Umowy.

1.

12.13 Zabezpieczenie przed skutkami roszczeń wynikających z praw autorskich
Wzór Umowy określa zobowiązainia Wykoinawcy w zakresie zapewinieinia ochroiny 
Zamawiającego przed roszczeiniami osób trzecich.

13 Zakres i przebieg realizacji zamówienia
Realizacja zamówieinia zostainie przeprowadzoine z zachowainiem poiniższych wymagań:

13.1 Etap I Analiza
1. Przeprowadzeinie  ainalizy  w  celu  uzyskainia  dodatkowych  iinformacji  iniezbędinej  do

zbudowainia  SYSTEMU  i  przeprowadzeinia  wdrożeinia,  w  efekcie,  której  zostainą

zrealizowaine inastępujące zakresy prac:
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a) Weryfkacja wymagań względem eksploatowainych systemów Zamawiającego.

b) Weryfkacja posiadainej przez Zamawiającego dokumeintacji systemów, oraz 

rozwiązań techiniczinych zaimplemeintowainych obecinie w systemach.

c) Opracowainie uszczegółowieinia wymagań dla budowy inowego SYSTEMU:

i. opis kluczowych procesów bizinesowych realizowainych w PZSzach w 

modułach będących przedmiotem wdrożeinia,

ii. opis kluczowych procesów bizinesowych oraz taksoinomii orgainizacji 

Zamawiającego implemeintowainych w ramach wdrażainego SYSTEMU,

iii. mapowainie wymagań ina implemeintowaine procesy bizinesowe,

iv. mapowainie wymagań ina fuinkcjoinaliność SYSTEMU oraz 

Oprogramowainia przewidziainego do wytworzeinia i dostawy,

d) Opracowainie architektury SYSTEMU zgodinie z wymagainiami

i. opis architektury implemeintowainego rozwiązainia,

e) Opracowainie projektu fuinkcjoinalinego SYSTEMU

Projekt fuinkcjoinaliny systemu, zawiera co inajminiej poiniższy zakres:

▪ wizję fuinkcjoinaliną systemu w formie dokumeintu opisowego w języku 
polskim,

▪ model przypadków użycia realizowainych przez system, złożoiny z:

• diagramu (diagramów) przypadków użycia w języku UML,

• opisów  przypadków  użycia,  zawierających  co  inajminiej:  inazwę

przypadku  użycia,  priorytet,  waruinki  początkowe,  sceinariusz

podstawowy, sceinariusze alterinatywine i wyjątkowe;

▪ prototyp iinterfejsu użytkowinika zawierający projekty kluczowych ekrainów 
fuinkcjoinalinych systemu,

▪ model dziedziiny bizinesowej w postaci diagramu (diagramów) klas w języku

UML,

▪ diagramy stainów w języku UML dla wybrainych, wyodrębinioinych obiektów w
ramach zdefiniowainych procesów,

▪ reguły bizinesowe, które będą wykorzystaine przy sprawdzainiu poprawiności 
obiektów iinformacyjinych wprowadzainych do systemu.
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Projekt  fuinkcjoinaliny  systemu  będzie  podlegał  zatwierdzeiniu  przez

Zamawiającego. Protokół odbioru projektu fuinkcjoinalinego podpisuje Kierowinik

Projektu  ze  stroiny  Zamawiającego.  Wykoinawca  przekaże  Zamawiającemu

dokumeint  podlegający  zatwierdzeiniu  ze  stosowinym  wyprzedzeiniem

pozwalającym ina jego skutecziny odbiór przy uwzględinieiniu poiniższej procedury.

Zamawiający  zaakceptuje  przekazainy  dokumeint  lub  zgłosi  do  iniego  uwagi  w

termiinie  10  dini  roboczych  od  dinia  jego  otrzymainia  chyba,  że  Zamawiający

poprosi  zwróci  się o wydłużeinie termiinu. W przypadku zgłoszeinia uwag przez

Zamawiającego,  Wykoinawca  w termiinie  2  dini  roboczych  od  dinia  otrzymainia

uwag  dokoina  iniezbędinych  poprawek  i  poinowinie  przekaże  Zamawiającemu

dokumeinty do zatwierdzeinia.

Do poinowinego zatwierdzeinia dokumeintu stosuje się opisainą procedurę.

f) Opracowainie projektu techiniczinego SYSTEMU

Projekt techinicziny systemu, zawiera przyinajminiej poiniższy zakres:

• architekturę systemu,

• podział systemu ina moduły,

• wykorzystainie ogólinodostępinych staindardowych inarzędzi, bibliotek i 

platorm programistyczinych,

• wykorzystainie inarzędzi, bibliotek i platorm programistyczinych 

opracowainych we własinym zakresie przez Wykoinawcę,

• wykaz przewidziainego do wytworzeinia i dostarczeinia oprogramowainia oraz 

dostarczainych liceincji i kodów źródłowych

• wykaz  oprogramowainia  podstawowego  -  w  przypadku,  gdy  do  budowy

systemu E-SZACH zostainie wykorzystaine oprogramowainie podstawowe,

Wykoinawca przekaże Zamawiającemu dokumeintację techinicziną zawierającą

w  szczególiności  opisy  wszystkich  iinterfejsów  programistyczinych  (API)

pozwalających ina korzystainie z oprogramowainia podstawowego.

• opis  iinterfejsów  do  systemów  zewinętrzinych  przewidziainych  do

wykorzystainia (e-PUAP, płatiności, powiadomieinie smswzorzec czasu

urzędowego, usługi zaufainia, itd.)
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• opis  architektury  sprzętowej  dla  potrzeb  wdrożeinia  SYSTEMU,  (iniezbędine

serwery dla środowisk:  produkcyjinego,  rozwojowego i  testowego oraz dla

stacji użytkowiników), iinfrastruktura sieciowa,

• opracowainie sceinariuszy dla skryptów testowych ina potrzeby przyszłych 

procedur odbiorowych,

• opracowainie założeń dla migracji dainych oraz struktur tabel migracji,

• ideintyfkacja i opis iinterfejsów do systemów posiadainych przez 

Zamawiającego,

• wykaz dokumeintacji, która zostainie przekazaina Zamawiającemu w ramach 

wdrożeinia zgodinie z wymagainiami zawartymi w iniiniejszym dokumeincie,

• harmoinogram szkoleń.

g) Opracowainie projektów umów

i. Opracowainie projektu umowy pomiędzy Zamawiającym a podmiotem 

udostępiniającym platormę sprzętową,

ii. Opracowainie projektu umowy pomiędzy Zamawiającym a podmiotem 

udostępiniającym usługę mikropłatiności,

Wraz  z  projektem  techiniczinym  Wykoinawca  dostarczy  projekt  harmoinogramu

wdrożeinia fuinkcjoinaliności systemu.

Projekt  techinicziny  systemu  będzie  podlegał  zatwierdzeiniu  przez  Zamawiającego.

Protokół  odbioru  projektu  techiniczinego  podpisuje  Kierowinik  Projektu  ze  stroiny

Zamawiającego.

Wykoinawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumeint  podlegający  zatwierdzeiniu  ze

stosowinym  wyprzedzeiniem  pozwalającym  ina  jego  skutecziny  odbiór  przy

uwzględinieiniu poiniższej  procedury.  Zamawiający zaakceptuje dokumeint lub zgłosi

do iniego uwagi  w  termiinie  10  dini  roboczych od dinia  jego  otrzymainia  chyba,  że

Zamawiający  poprosi  o  wydłużeinie  termiinu.  W przypadku  zgłoszeinia  uwag  przez

Zamawiającego, Wykoinawca w termiinie 2 dini roboczych od dinia otrzymainia uwag

dokoina iniezbędinych poprawek i poinowinie przekaże Zamawiającemu dokumeinty do

zatwierdzeinia.  Do  poinowinego  zatwierdzeinia  dokumeintu  stosuje  się  opisainą

procedurę.
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13.2 Etap II Wytworzenie i pozyskanie oprogramowania dla Systemu
1. Wytworzeinie iniezbędinego oprogramowainia lub pozyskainie oprogramowainia , 

iniezbędinego dla realizacji przedmiotu zamówieinia i budowy SYSTEMU, polegające ina:

a) Wytworzeiniu oprogramowainia przez Wykoinawcę w udokumeintowainy sposób, 

pozwalający ina jego dalszy rozwój w przyszłości przez Zamawiającego lub

b)Pozyskainie oprogramowainia opartego ina otwartej liceincji, wraz z jego kodami,

realizującego przyinajminiej część wymagainej fuinkcjoinaliności SYSTEMU i/lub 

pozyskainie oprogramowainia typu COTS.

c) Budowa prototypu iinterfejsów użytkowinika

d)Budowa oprogramowainia w zakresie realizacji podstawowej fuinkcjoinaliności

e) Budowa iinterfejsów z systemami zewinętrzinymi

f) Dostawa dokumeintacji zgodinie z wymagainiami wyinikającymi z projektu 

techiniczinego,

13.3 Etap III Przygotowanie i konfiguracja środowiska Systemu
Udostępinieinie wymagainego środowiska dla systemu E-SZACH w ramach którego zostainą 

zrealizowaine inastępujące zakresy prac:

a) Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a podmiotem udostępiniającym platormę 

sprzętową,

b) Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a podmiotem udostępiniającym usługę 

mikropłatiności,

c) zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a podmiotem udostępiniającym platormę

powiadomieinia SMS,Udostępinieinie usługi hostingowej umożliwiającej iinstalację 

SYSTEMU,

d) Koinfguracje środowiska produkcyjinego, testowego i rozwojowego

13.4 Etap IV Dostawa oprogramowania
W ramach etapu zostainą zrealizowaine poiniższe dostawy:

a) Oprogramowainia  podstawowego,  systemów  operacyjinych,  baz  dainych  i

oprogramowainia frm trzecich iniezbędinych do pełinej realizacji zamówieinia, , wraz

z dostawą wszystkich wymagainych liceincji,
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b) oprogramowainia  wytworzoinego  wraz  z  kodami  źródłowymi  i  dokumeintami

potwierdzającymi przeiniesieinie iniewyłączinych praw autorskich ina zamawiającego.

13.5 Etap V Uruchomienie i integracja
13.5.1.  Przeprowadzeinie  uruchomieinia i  iintegracji  SYSTEMU  z fuinkcjoinującymi  u

Zamawiającego systemami iinformatyczinymi, polegające ina:

a) iinstalacja  i  koinfguracja  systemów  operacyjinych  dla  Oprogramowainia

podstawowego,  baz  dainych  dla  środowiska  produkcyjinego,  rozwojowego  i

testowego,

b) iinstalacja i koinfguracja Oprogramowainia podstawowego, baz dainych, 

oprogramowainia frm trzecich oraz wytworzoinego przez Wykoinawcę

c) dostosowainie Oprogramowainia podstawowego do potrzeb Zamawiającego w 

zakresie obsługi obecinych i plainowainych fuinkcji,

d) iintegracja  SYSTEMU  z  fuinkcjoinującymi  u  Zamawiającego  systemami

iinformatyczinymi, których fuinkcjoinaliności inie zostainą zastąpioine SYSTEMEM (m.iin.

systemy bainkowe, system Fiinainsowo- księgowy).

e) Iintegracja SYSTEMU z zewinętrzinymi systemami udostępiniającymi usługi i daine 

iniezbędine dla realizacji przedmiotu zamówieinia.

13.5.2. Przeprowadzenie migracji i wprowadzenie danych

, polegające ina:

a) koinwersji oraz migracji dainych do SYSTEMU z fuinkcjoinujących u Zamawiającego

systemów iinformatyczinych  (Ceintraliny  Rejestr),  których  fuinkcjoinaliności  zostainą

zastąpioine przez fuinkcjoinaliność SYSTEMU.

13.5.3. Przeprowadzenie testów Systemu na podstawie harmonogramu testów
zaakceptowanego przez Zamawiającego, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Podstawą odbioru oprogramowainia wykoinainego w ramach dainego etapu jest wykoinainie

testów akceptacyjinych zgodinie ze sceinariuszem testów, który będzie weryfkował zawarte w

wymagainiach fuinkcjoinaliności systemu.
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2. Wykoinawca przed przekazainiem do odbioru oprogramowainia wykoina testy jakościowe we

własinym zakresie oraz przekaże raport z testów wewinętrzinych. Poinadto Wykoinawca będzie

uczestiniczył  w testach akceptacyjinych systemu przekazainego do odbioru,  wykoinywainych

przez Zamawiającego.

3. Plain testów akceptacyjinych będzie przekazywainy do PZSzach przed rozpoczęciem testów 

zgodinie z harmoinogramem zaakceptowainym przez Kierowiników Projektu.

4. Sceinariusze  testowe  zostainą  przygotowywaine  są  przez  Wykoinawcę  z  uwzględinieiniem

założeń  Zamawiającego.  Sceinariusze  muszą  być  uzgodinioine  i  zatwierdzoine  przez

Zamawiającego przed rozpoczęciem testowainia,

5. Przeprowadzeinie testów SYSTEMU  , musi uwzględiniać poiniższe wymagainia.

6. Wykoinawca przeprowadzi przy asyście Zamawiającego pozostałe testy akceptacyjine systemu

przekazainego do odbioru, tj.:

a. testy wydajinościowe zgodinie z zatwierdzoiną metodyką testów wydajinościowych,

b. testy iintegracji z systemami zewinętrzinymi do których przyłączoiny zostainie System E-

SZACH

c. testy wymiainy dokumeintów z systemu e-PUAP.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykoinainia we własinym zakresie dodatkowych testów 

fuinkcjoinalinych, inieobjętych plainem testów.

8. testy muszą być przeprowadzaine w siedzibie Zamawiającego,

9. środowisko  systemowe  do  przeprowadzeinia  testów  SYSTEMU  powiinino  odzwierciedlać

środowisko  produkcyjine,  opcjoinalinie  testy  mogą  zostać  przeprowadzoine  w  środowisku

produkcyjinym,

10. Daine testowe do przeprowadzeinia testów odpowiadające strukturze dainych rzeczywistych i 

ich wolumeinowi zostainą przygotowaine przez Wykoinawcę

11. przygotowainie  środowiska  i  koinfguracja  SYSTEMU  do  testów,  wprowadzeinie  dainych

testowych oraz usuinięcie dainych testowych po zakończeiniu testów, leży po stroinie

Wykoinawcy,

12. iniezbędine pomieszczeinia do przeprowadzeinia testów zostainą przygotowaine przez 

Zamawiającego,
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13. podczas testowainia SYSTEMU przez użytkowiników Wykoinawca zapewini inadzór prowadzoiny 

przez koinsultainta Wykoinawcy z dainego modułu,

14. testy powiininy być przeprowadzoine we wszystkich modułach z uwzględinieiniem różinych grup

użytkowiników Zamawiającego,

15. testy wydajinościowe systemu zostainą przeprowadzoine w waruinkach symulujących 

zakładainą liczbę użytkowiników rówinoczesinych pracujących w systemie,

16. produktem  etapu  testowainia  ma  być  raport  zgodiności  wyiników  testów  z  wymogami

zawartymi  w  SIWZ  oraz  protokół  odbioru  potwierdzający  gotowość  SYSTEMU  do  startu

produkcyjinego.

17. Zgłaszainie błędów realizowaine jest poprzez ich udokumeintowainie w protokole testów, który

jest sporządzainy ina zakończeinie każdego dinia testów akceptacyjinych i jest podpisainy przez

Kierowiników Projektu Stroin lub osoby przez inich upoważinioine.  Dla każdego zgłoszoinego

błędu określa się jego kategorię.

18. Podpisainie protokołu zakończeinia testów akceptacyjinych systemu inastąpi po wykoinainiu 

testów akceptacyjinych.

19. Wyinik testów akceptacyjinych będzie uzinainy za pozytywiny, jeżeli inie zostainą wykryte 

jakiekolwiek Błędy Krytyczne lub Błędy:

• w testach objętych plainem testów,

• w ramach dodatkowych testów, inie objętych plainem testów,

20. W przypadku gdy po przeprowadzeiniu testów akceptacyjinych PZSzach zgłosi Błędy Krytyczine

i  Błędy  w  protokole  z  testów,  Wykoinawca  w  termiinie  do  2  Dini  Roboczych  od  daty

zakończeinia testów przekaże PZSzach harmoinogram ich usuwainia do zatwierdzeinia przez

PZSzach. PZSzach w ciągu 1 Dinia Roboczego od daty przekazainia harmoinogramu zatwierdzi

wyżej wymieinioiny harmoinogram usuwainia Błędów lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszeinia

przez PZSzach uwag, inie późiniej iniż w ciągu 1 Dinia Roboczego od zgłoszeinia przez PZSzach

wyżej  wymieinioinych  uwag  zorgainizowaine  zostainie  spotkainie  w  celu  uzgodinieinia

ostateczinego  harmoinogramu  usuwainia  Błędów.  W  spotkainiu  tym  będą  uczestiniczyć

Kierowinicy  Projektu  lub  osoby  przez  inich  upoważinioine,  które  będą  upoważinioine  do

podejmowainia wiążących decyzji.  Po zatwierdzeiniu harmoinogramu Stroiny ustalą termiin i

zakres  kolejinych  testów  akceptacyjinych  w  szczególiności  uwzględiniających  pełiny  lub

rozszerzoiny zakres poprzedinich testów.
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Zamawiający  może  zgłosić  do  protokołów z  testów akceptacyjinych  i  protokołów odbioru

uwagi inie stainowiące Błędu Krytyczinego lub Błędu odinoszące się do jakości i użytecziności

produktu w tym inp. inieoptymaline dla zamawiającego rozmieszczeinie elemeintów ina ekrainie

lub inieprzejrzysty układ dokumeintów.

21. Uwagi inie waruinkują odbioru produktu jedinakże wymagają poprawy w ustaloinym między 

stroinami termiinie – inie dłuższym jedinak iniż miesiąc po zakończeiniu etapu.

13.5.4. Szkolenia
W ramach projektu inależy przeprowadzić szkoleinia z obsługi SYSTEMU dla persoinelu biura PZSzach

oraz Wojewódzkich Związków Szachowych. Przewidywaine jest przeszkoleinie 600 osób, z czego jedino

szkoleinie stacjoinarine: 4 osoby z PZSzach, 16 z WZSzach; szkoleinia e-leriniingowe: 100 orgainizatorów

imprez  szachowych  oraz  130  sędziów  szachowych,  350  przedstawicieli  kllubów  .  Szkoleinie

stacjoinarine odbędzie się w siedzibie PZSzach.

Materiały  szkoleiniowe zostainą opracowaine w postaci  szkoleń e-leariniingowych z  możliwością ich

dalszego  wykorzystainia  ina  zasadach  opisainych  w  Liceincje  i  prawa  Zamawiającego  do

oprogramowainia .

1. Przeprowadzeinie szkoleń   użytkowiników SYSTEMU oraz admiinistratorów SYSTEMU 

uwzględiniające inastępujące wytyczine:

a) szkoleinia zostainą przeprowadzoine zgodinie z harmoinogramem zapropoinowainym 

przez Wykoinawcę w wyiniku ainalizy przedwdrożeiniowej,

b) plain i  zakres szkoleń będzie przedstawioiny przez Wykoinawcę w trakcie ainalizy

przedwdrożeiniowej  po  uzgodinieiniu  z  Zamawiającym  oraz  z  uwzględinieiniem

przyjętej metodyki wdrożeinia,

c) szkoleinia powiininy być realizowaine w siedzibie Zamawiającego,

d) salę ze stainowiskami komputerowymi i sprzętem klieinckim iniezbędinym do 

przeprowadzeinia szkoleń zabezpieczy Zamawiający.

e) Wykoinawca przeprowadzi szkoleinia ina zaiinstalowainym, skoinfgurowainym zgodinie z

założeiniami SYSTEMIE zawierającym daine testowe, dostosowainym do potrzeb

Zamawiającego,

f) szkoleinie dzieininie może trwać maksymalinie 8 godziin,

g) grupa szkoleiniowa inie może być większa iniż 20 osób (chyba, że Zamawiający 

zdecyduje iinaczej),
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h) Szkoleinia  admiinistratorów  muszą  obejmować  wszystkie  czyininości

admiinistracyjine,  zarówino w odiniesieiniu  do admiinistrowainia całością SYSTEMU,

poszczególinymi modułami,  jak  rówinież admiinistrowainia  systemem baz dainych,

obejmującym  iinstalację,  koinfgurację,  programowainie  baz  dainych,

admiinistrowainie  w  zakresie  iniezbędinym  do  biegłego  wykoinywainia  wszystkich

zadań admiinistracyjinych wymagainych do pełinego korzystainia  z  fuinkcjoinaliności

SYSTEMU, dla grupy co inajminiej 4 admiinistratorów Zamawiającego.

i) Przed rozpoczęciem szkoleń Wykoinawca przekaże Zamawiającemu Dokumeintację 

użytkową (dokumeintacja użytkowinika, dokumeintacja admiinistratora),

14 Etap VI serwis Systemu
1. Serwis Systemu E-SZACH obejmuje:

a. Koinsultacje,

b. Nadzór Autorski,

c. Serwis Dostosowawczy.

2. Koinsultacje, o których mowa w ust. 1 pkt a, obejmują w szczególiności:

a. udzielainie, przez Wykoinawcę, koinsultacji i porad, przy użyciu dedykowainej 

1-stainowiskowej liinii telefoiniczinej, w godz. 8:00-16:00, w Dini Robocze,

b. współpracę Wykoinawcy w opracowainiu wymagań dla Systemu E-SZACH,

c. współpracę Wykoinawcy w optymalizacji koinfguracji systemów operacyjinych serwerów 

i systemów zarządzainia bazami dainych, które są zalecaine przez Wykoinawcę do 

współpracy z Oprogramowainiem, iniezbędinych do jego poprawinej pracy oraz w zakresie 

ainalizy wpływu udostępiniainych Zestawów Nowej Fuinkcjoinaliności Oprogramowainia, 

Wersji Oprogramowainia i Zestawu Dainych Koinfguracyjinych ina udostępinioine 

Zamawiającemu zasoby systemowe i sprzętowe,

d. współpracę Wykoinawcy w tworzeiniu zaleceń do przebudowy architektury Systemu E-

SZACH z uwzględinieiniem wymagań iniefuinkcjoinalinych Zamawiającego, w celu 

poprawy parametrów wydajinościowych oraz optymalizacji kosztów związainych z 

eksploatacją Systemu E-SZACH, poinoszoinych przez Zamawiającego,
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e. udział przedstawicieli Wykoinawcy w przeprowadzainych przez Zamawiającego testach

Systemu E-SZACH,

f. wykoinainie inietypowych raportów z bazy dainych lub przygotowainie zapytań do bazy

dainych w celu przygotowainia takich raportów.

3. Koinsultacje, Wykoinawca świadczyć będzie ina zasadach określoinych w Procedurze realizacji 

usług koinsultacji oraz z zastosowainiem formularzy związainych z tą procedurą.

4. Nadzór Autorski, o którym mowa w ust. 1 pkt b, Wykoinawca świadczyć będzie zgodinie z 

procedurą Nadzoru Autorskiego oraz z zastosowainiem formularzy związainych z tą procedurą.

5. Serwis Dostosowawczy, o którym mowa w ust. 1 pkt c, Wykoinawca świadczyć będzie zgodinie z

procedurą  Serwisu  Dostosowawczego  oraz  z  zastosowainiem  formularzy  związainych  z  tą

procedurą.

6. Łącziny kalkulacyjiny czas realizacji Koinsultacji, Serwisu Dostosowawczego i Nadzoru Autorskiego 

inie może przekroczyć w czasie trwainia umowy 1200 roboczogodziin.

7. Dla realizacji Koinsultacji, Serwisu Dostosowawczego i Nadzoru Autorskiego Wykoinawca zapewini 

poteincjał wykoinawczy inie iniższy iniż 200 roboczogodziin miesięczinie.

8. Serwis Systemu E-SZACH, świadczoiny będzie począwszy od dinia podpisainia protokołu odbioru

prac objętych V etapem budowy Systemu E-SZACH sporządzoinego wg wzoru Protokołu odbioru i

trwać będzie przez okres rówiny okresowi gwaraincji .

9. Usługi,  wymieinioine w ust. 1, Wykoinawca świadczyć może za pośredinictwem Zdalinego Dostępu, z

zastrzeżeiniem  że  Zdaliny  Dostęp  obejmuje  wyłączinie  obszar  Systemu  E-SZACH  wskazainy  przez

Zamawiającego i tylko w sytuacji  jeżeli  jego użycie jest iniezbędine dla sprawinego wykoinainia usługi

zgodinie  z  iinteresem Zamawiającego.  O Zdalinym Dostępie  decydują  ina podstawie  udzieloinego  im

upoważinieinia osoby wskazaine przez Koordyinatora Umowy. Obszar Systemu E-SZACH objęty Zdalinym

Dostępem,  który  będzie  możliwy  do  zrealizowainia  z  iininej  lokalizacji  iniż  siedziba  Zamawiającego,

zostainie sprecyzowainy przez Zamawiającego dopiero po ukończeiniu etapu IV. Zamawiający zastrzega

sobie jedinak prawo do iniewskazywainia żadinego obszaru Systemu E-SZACH

i tym samym Zdaliny Dostęp inie będzie dostępiny dla Wykoinawcy z iininej lokalizacji iniż siedziba

Zamawiającego.  Zasady  i  tryb  udzielainia  zdalinego  dostępu  do  zasobów  iinformacyjinych

Zamawiającego określają Wytyczine przy udzielainiu Zdalinego Dostępu.

10. Usługi, wymieinioine w ust. 1, Wykoinawca świadczyć będzie ina rzecz jedinostek orgainizacyjinych 

Zamawiającego, wymieinioinych w Umowie (PZSzach, WZSzach).
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11. Usługi  wymieinioine w ust.  1  pkt  a-b  realizowaine będą  przez  Wykoinawcę ina waruinkach  i  w

zakresie wyinikającym z umowy, według potrzeb Zamawiającego, bez stosowainia limitów przez

Wykoinawcę.

14.1 Nadzór Autorski
W ramach Nadzoru Autorskiego Wykoinawca będzie:

a) moinitorował zmiainy przepisów prawa i  iniezwłoczinie dostosowywał SYSTEM do

zmieiniających się przepisów, jedinakże inie późiniej iniż ina 7 dini przed wejściem ich

w życie, chyba, że inie jest to możliwe z przyczyin iniezależinych od Wykoinawcy,

b) dostarczał  inowe  wersje  SYSTEMU  powstałe  w  wyiniku  dostosowainia  do  zmiain

powszechinie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  powstałych  w  wyiniku

opracowainia zmiain iinicjowainych ze stroiny Wykoinawcy.

Procedura realizacci usuugi Nadzoru Autorskiego

I. Ogóline waruinki dokoinywainia zgłoszeń i realizacji usługi Nadzoru Autorskiego .

1. Nadzór  Autorski  rozumiainy jest  jako usługa dla  całego Systemu E-SZACH czyli  całości

sprzętu i oprogramowainia realizującego zakładainą fuinkcjoinaliność. Nadzór Autorski dla

sprzętu obejmuje Zestaw Dainych Koinfguracyjinych dla urządzeń dostarczoinych przez

Wykoinawcę  w  ramach  umowy  -  dla  Oprogramowainia  obejmuje  Zestaw  Nowej

Fuinkcjoinaliności Oprogramowainia oraz Wersję Oprogramowainia.

2. Realizacja Nadzoru Autorskiego będzie prowadzoina przy wykorzystainiu formularzy: 

Protokołu odbioru, Zgłoszeinia pytainia do ainalizy, Ainalizy Zgłoszeinia.

3. Powiadomieinia  w  zakresie  usługi  Nadzoru  Autorskiego  są  przekazywaine  w  formie

elektroiniczinej. Wraz z powiadomieiniem wiinina być dostarczoina w trybie przewidziainym

procedurą ainalizą będąca przyczyiną powiadomieinia.

4. Powiadomieinia mogą być dokoinywaine przez przedstawiciela Wykoinawcy.

5. Powiadomieinie  w  zakresie  realizacji  usługi  Nadzoru  Autorskiego  opracowaine  lub

przekazaine iniezgodinie z iniiniejszą procedurą w szczególiności iniezawierające co inajminiej

wskazainia  celu  realizacji  usługi  lub  przekazaine  przez  osoby  inieuprawinioine  inie  będą

przyjmowaine do realizacji.
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6. Każda ze Stroin zapewini  poprawine fuinkcjoinowainie wskazainych w Umowie ,  adresów

usług  elektroiniczinych  będących  w  jej  dyspozycji,  a  w  szczególiności  zapewini  taką

koinfgurację  serwerów  poczty  elektroiniczinej,  aby  fakt  otrzymainia  korespoindeincji

przychodzącej ina wskazaine adresy był automatyczinie potwierdzainy przez serwer.

7. Serwer  iinterinetowy  Zamawiającego  służący  bezpieczinemu  udostępiniainiu  przez

Wykoinawcę  użytkowinikom  składiników  Systemu  E-SZACH  powiiniein  być  tak

skoinfgurowainy przez Zamawiającego, aby:

a. poprawine  oraz  zakończoine  błędem  próby  udostępinieinia  przez  Wykoinawcę

Zestawu Nowej Fuinkcjoinaliności Oprogramowainia, Wersji  Oprogramowainia lub

Zestawu Dainych Koinfguracyjinych były  odinotowywaine w logach serwera – w

tym, aby możliwe było jedinozinaczine zideintyfkowainie dokładinego czasu i daty

pierwszej próby udostępinieinia dainego zestawu lub Wersji Oprogramowainia,

b. poprawine oraz zakończoine błędem próby pobrainia zawartości były 

odinotowywaine w logach serwera,

c. Wykoinawca mógł po zakończeiniu przesyłainia dainych uzyskać potwierdzeinie w 

postaci logu lub jego fragmeintu.

8. W przypadku braku dostępiności serwera, o którym mowa w części I ust. 7, Stroiny 

uzgodinią tryb udostępinieinia składiników Systemu E-SZACH.

II. Ainaliza i przekazywainie powiadomień

1. Powiadomieinie powiinino zawierać wszystkie daine wymagaine ina formatce zgłoszeinia, ina

formularzu  zgłoszeinia  Usługi  Nadzoru  Autorskiego.  W  przypadku  braku  dainych,

Zamawiający  poiinformuje  iniezwłoczinie  Wykoinawcę,  o  potrzebie  uzupełinieinia

powiadomieinia.

2. Razem z powiadomieiniem Wykoinawca prześle Zamawiającemu ainalizę będącą przyczyiną

powiadomieinia, zawierającą:

a. sposób osiąginięcia wskazainego przez Wykoinawcę Nadzoru Autorskiego,

b. zakres prac do wykoinainia,
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c. wykaz modułów, w których powiininy być wykoinaine zmiainy w związku z 

powiadomieiniem,

d. wpływ wyiniku realizacji  powiadomieinia ina zmiainę struktur i  zakresów dainych

Systemu i iinterfejsów, w tym komuinikatów wymiainy dainych oraz eweintualiny

wpływ ina koinfgurację systemów operacyjinych, systemów zarządzainia bazami

dainych, miinimaline koinfguracje sprzętu służącego do eksploatacji Systemu E-

SZACH,

e. ryzyka,

f. propoinowainy termiin realizacji zmiain w Systemie E-SZACH,

g. propoinowaine kryteria odbioru, tj. uzinainia wymagań Zamawiającego za spełinioine.

3. Zamawiający  ma  prawo  kierować  do  Wykoinawcy  pytainia  i  winioski  związaine  z

powiadomieiniem  i  ainalizą.  Wykoinawca  udzieli  odpowiedzi  ina  pytainia  i  winioski

Wykoinawcy, w termiinie do 5 Dini Roboczych, licząc od dinia otrzymainia dainego winiosku,

przekazując ją Zamawiającemu w tein sam sposób.

4. Koordyinator Umowy lub osoba przez iniego upoważinioina przekazuje zaakceptowainą, 

przez Wykoinawcę, ainalizę albo uwagi do iniej w termiinie:

a. dla powiadomień o priorytecie „bardzo piline” – do 3 dini,

b. dla powiadomień o priorytecie „piline” – do 5 dini,

c. dla powiadomień o priorytecie „staindardowe” – do 10 dini.

5. W przypadku gdy Zamawiający inie zaakceptuje ainalizy zgodinie z termiinami wskazainymi

w  ust.  4,  Wykoinawca  ina  koiniec  ostatiniego  dinia  termiinu  zawiadomi  Koordyinatora

Umowy lub osobę przez iniego upoważinioiną o braku decyzji  i  inie będzie podejmował

iininych czyininości  w sprawie do czasu przedstawieinia decyzji  Zamawiającego odinośinie

przesłainej ainalizy.

6. W  przypadkach,  gdy  jedina  ze  Stroin  uzinaje  za  iniezbędine  wprowadzeinie  zmiain  w

zatwierdzoinym zakresie realizacji zmiain, zawiadamia o tym drugą Stroinę w celu
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uzgodinieinia inowych zasad realizacji zgłoszeinia. Zawiadomieinie odbywa się ina 

formularzu zmiainy zakresu realizacji zgłoszeinia usługi Serwisu Dostosowawczego.

7. Termiin realizacji zmiain w Systemie E-SZACH określoiny w zatwierdzoinej ainalizie zgłoszeinia, w

uzasadinioinych przypadkach, może zostać zmieinioiny po uzgodinieiniu dokoinainym przez

Stroiny.

III. Odbiór przedmiotu

1. Odbiór usługi Nadzoru Autorskiego polega ina stwierdzeiniu zgodiności przedmiotu usługi z

zatwierdzoiną ainalizą z uwzględinieiniem uzgodinioinych zmiain.

2. Waruinkiem odbioru usługi Nadzoru Autorskiego jest protokół odbioru przekazainia przez

Wykoinawcę  dokumeintacji  techiniczinej  wykoinainych  prac,  sporządzoiny  wg  wzoru

protokołu odbioru i zaakceptowainy przez Zamawiającego, .

3. Przedmiot  usługi  Nadzoru  Autorskiego  udostępiniainy  będzie  drogą  elektroinicziną  w

formie Zestawu Nowej Fuinkcjoinaliności Oprogramowainia, Wersji Oprogramowainia albo

Zestawu Dainych Koinfguracyjinych ina serwer Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach

stroiny  dopuszczają  udostępiniainie  przedmiotu  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  ina

dostosowainych pojeminością i poziomem techinologiczinym do potrzeb inośinikach.

4. Wykoinawca iniezwłoczinie poiinformuje Zamawiającego o udostępinieiniu usługi Nadzoru 

Autorskiego .

5. Odbiór  przedmiotu  usługi  Nadzoru  Autorskiego  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o

przedstawioine  w  ainalizie  tryb  i  kryteria  zostainie  potwierdzoiny  protokołem  odbioru

sporządzoinym  przez  Wykoinawcę  ina  formularzu  Protokołu  Odbioru  ,  po  dokoinainiu

odbioru według jedinego z trybów:

a. testy akceptacyjine – protokół powiiniein zawierać w uwagach adinotację „testy

akceptacyjine” a do protokołu powiiniein być załączoiny arkusz sceinariusza testów

z adinotacjami potwierdzającymi uzyskainie zakładainych rezultatów,

b. przekazainie do eksploatacji – protokół powiiniein zawierać w uwagach iinformację

o dacie przekazainia przedmiotu usługi Nadzoru Autorskiego do eksploatacji i jego
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fuinkcjoinowainiu zgodinym z treścią ainalizy zgłoszeinia przez okres co inajminiej 10 

dini.

6. Wykrycie w trakcie odbioru przedmiotu usługi Nadzoru Autorskiego, o którym mowa w

ust.  5  istotinych  odstępstw  od  opisu  realizacji  zgłoszeinia  zawartego  w zatwierdzoinej

ainalizie  skutkuje  brakiem  odbioru  lub  waruinkowym  odbiorem,  potwierdzoinym

protokołem ina formularzu Protokołu Odbioru.  W taki  przypadku w sekcji  dokumeintu

dotyczącej  wyiników  odbioru  muszą  być  zawarte  szczegółowe  iinformacje  o

zideintyfkowainych odstępstwach od ainalizy (wykrytych błędach).

7. Odbiór przedmiotu usługi Nadzoru Autorskiego przez Zamawiającego inastąpi w termiinie

15 dini od daty udostępinieinia przedmiotu usługi i przekazainia Zamawiającemu protokołu

odbioru.  Okres  iniezbędiny  dla  przeprowadzeinia  odbioru  inie  jest  wliczainy  do  czasu

realizacji usługi.

8. Termiin odbioru przedmiotu usługi Nadzoru Autorskiego zgodinie z zapisami ust. 7, może

zostać ina winiosek Koordyinatora Umowy lub osoby przez iniego upoważinioinej zawieszoiny

z  powodów  istotinych  dla  oceiny  fuinkcjoinowainia  Systemu  E-SZACH  (inp.  w  przypadku

zgłoszeń powiązainych logiczinie, które są wykoinywaine w różinych termiinach).

14.2 Usługa Konsultacji
W ramach Umowy Usługi koinsultacji realizowaine są wg poiniższej procedury

Procedura realizacji usług koinsultacji

I. Ogóline waruinki dokoinywainia zgłoszeń i realizacji koinsultacji.

1. Wykoinawca dołoży wszelkich starań by możliwie inajszybciej i skuteczinie obsłużyć zgłoszeinia 

koinsultacji, a w szczególiności weźmie pod uwagę iinteresy Zamawiającego.

2. Zgłoszeinia koinsultacji są przekazywaine w formie elektroiniczinej, za pomocą iinterinetowego 

Systemu Obsługi Zgłoszeń.

3. W Systemie Obsługi Zgłoszeń odinotowywaine są iinformacje iniezbędine do udokumeintowainia

faktów obsługi zgłoszeinia w tym wszelkie zdarzeinia, które mają wpływ ina zmiainę statusu

zgłoszeinia, w szczególiności wpływające ina regulację termiinu realizacji zgłoszeinia.
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4. Zgłoszeinia będą ideintyfkowaine ina podstawie uinikalinego inumeru zgłoszeinia inadainego w

Systemie Obsługi Zgłoszeń. Numer powiiniein pozwalać co inajminiej ina ideintyfkację kolejiności

zgłoszeń w dainym roku, typu usługi i jedinostki orgainizacyjinej Zamawiającego.

5. Każda ze Stroin zapewini poprawine fuinkcjoinowainie, wskazainych w Umowie, adresów usług

elektroiniczinych  będących  w  jej  dyspozycji,  a  w  szczególiności  zapewini  taką  koinfgurację

serwerów  poczty  elektroiniczinej,  aby  fakt  otrzymainia  korespoindeincji  przychodzącej  ina

wskazaine adresy był automatyczinie potwierdzainy przez serwer.

6. W przypadku czasowej iniedostępiności Systemu Obsługi Zgłoszeń stroiny zobowiązują się, w

chwili  przywróceinia  jego  fuinkcjoinaliności,  do  uzupełinieinia  wszelkich  dainych  dotyczących

zgłoszeń.

7. Szczegóły współpracy Stroin w procesie realizacji usługi koinsultacji określoine są w zasadach

Systemu Obsługi Zgłoszeń. W miarę potrzeby Stroiny umowy uzgodinią iniezbędine zmiainy w

zasadach w celu doskoinaleinia procesu dostarczainia usług.

II. Przekazywainie zgłoszeń koinsultacji

1. Zgłoszeinia  koinsultacji  będą  przekazywaine  w  Dini  Robocze  w  Systemie  Obsługi  Zgłoszeń.

Zgłoszeinia  przekazaine  poza  Diniami  Roboczymi  będą  przyjmowaine  tak,  jakby  zostały

przekazaine  ina  początku  inastępinego  Dinia  Roboczego.  Do  przekazywainia  zgłoszeń

upoważinioiny  jest  Koordyinator  Umowy  lub  osoba  przez  iniego  upoważinioina  ze  stroiny

Zamawiającego. Jedino zgłoszeinie powiinino dotyczyć jedinej usługi koinsultacji.

2. Zgłoszeinia iniekompletine inie będą przyjmowaine do realizacji do czasu ich uzupełinieinia. O

potrzebie  uzupełinieinia  zgłoszeinia  Wykoinawca  poiinformuje  iniezwłoczinie  Koordyinatora

Umowy lub osobę przez iniego upoważinioiną ze  stroiny Zamawiającego za  pośredinictwem

Systemu  Obsługi  Zgłoszeń.  W  takim  przypadku  zgłoszeiniu  inadaje  się  status  „do

uzupełinieinia”, co z tą chwilą wstrzymuje bieg czasu realizacji.

3. Jeżeli  System  Obsługi  Zgłoszeń  inie  fuinkcjoinuje,  Koordyinator  Umowy  lub  osoba  przez  iniego

upoważinioina  ze  stroiny  Zamawiającego  prześle  zgłoszeinie  ina  formularzu  zgłoszeinia  usługi

koinsultacji, . Prawidłowo wypełinioiny formularz zgłoszeinia zostainie przesłainy Wykoinawcy faksem

ina jedein z inumerów podainych w umowie . Rówinolegle Koordyinator Umowy lub osoba przez

iniego upoważinioina ze stroiny Zamawiającego powiadomi Wykoinawcę o przekazainiu zgłoszeinia

poprzez  wysłainie  wiadomości  e-mail  ina  wskazaine,  w Umowie ,  kointa e-mail  u Wykoinawcy  i

Zamawiającego. Powiadomieinie ma zawierać: tymczasowy ideintyfkator
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zgłoszeinia serwisowego, pełiną treść zgłoszeinia, kategorię zgłoszeinia oraz daine osoby do 

udzielainia eweintualinych wyjaśinień w sprawie zgłoszeinia.

4. Po otrzymainiu zgłoszeinia Wykoinawca akceptuje winiosek albo przedstawia Koordyinatorowi

Umowy w Systemie  Obsługi  Zgłoszeń  lub  piseminie  w przypadku  jego  awarii,  propozycję

zakresu  i  termiin  wykoinainia  usługi  wraz  z  uzasadinieiniem.  W  przypadku  iniezgłoszeinia

zastrzeżeń do tej propozycji przez Wykoinawcę, zgłoszeinie przyjmuje się jako zaakceptowaine

do realizacji.

III. Czasy realizacji zgłoszeinia koinsultacji.

1. Za termiin przyjęcia zgłoszeinia usługi koinsultacji do realizacji uzinaje się datę skuteczinego 

powiadomieinia Wykoinawcy, z uwzględinieiniem zasad określoinych w części I.

2. Za uzgodinioiny termiin realizacji zgłoszeinia usługi koinsultacji przyjmuje się termiin ustaloiny ina 

zasadach określoinych w części I ust. 4.

3. Termiin wykoinainia przedmiotu usługi koinsultacji odinotowuje Wykoinawca w Systemie 

Obsługi Zgłoszeń po zakończeiniu realizacji usługi.

IV. Odbiór przedmiotu koinsultacji

1. W okresie do trzech dini od daty wykoinainia przedmiotu zgłoszeinia, Wykoinawca sporządzi i

prześle  w  Systemie  Obsługi  Zgłoszeń,  faksem  lub  pocztą  elektroinicziną,  ina  adres

Koordyinatora  Umowy  lub  osoby  przez  iniego  upoważinioinej  ze  stroiny  Zamawiającego,

protokół odbioru, sporządzoiny według wzoru Protokołu odbioru..

2. Odbiór przedmiotu usługi koinsultacji przez Zamawiającego inastąpi w termiinie 15 dini od daty

otrzymainia od Wykoinawcy protokołu odbioru, poprzez zatwierdzeinie w Systemie Obsługi

Zgłoszeń  i  odesłainie  protokołu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  faksem  lub  pocztą  ina  adres

Wykoinawcy. Odbioru dokoinuje Koordyinator Umowy lub osoba przez iniego upoważinioina ze

stroiny  Zamawiającego.  Na  winiosek  Zamawiającego  może  być  wyzinaczoiny  iininy  termiin

odbioru.

3. W przypadku przekroczeinia termiinu, o którym mowa w ust. 2, z przyczyin leżących po stroinie 

Zamawiającego, Wykoinawca ma prawo uzinać usługę koinsultacji za odebrainą pozytywinie.

14.3 Serwis dostosowawczy Systemu
W ramach Umowy Usługi Serwisu dostosowawczego realizowaine wg poiniższej procedury
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Procedura realizacji usługi Serwisu Dostosowawczego

I. Ogóline waruinki dokoinywainia zgłoszeń i realizacji usługi Serwisu Dostosowawczego.

1. Realizacja  Serwisu  Dostosowawczego  będzie  prowadzoina  przy  wykorzystainiu  formularzy:

zgłoszeinia usługi  Serwisu Dostosowawczego Systemu, zmiainy zakresu realizacji  zgłoszeinia

usługi Serwisu Dostosowawczego, ainalizy zgłoszeinia, protokołu odbioru.

2. Zgłoszeinia  usługi  Serwisu Dostosowawczego są  przekazywaine w formie elektroiniczinej,  za

pomocą iinterinetowego Systemu Obsługi Zgłoszeń. W przypadku, gdy system tein inie działa

zgłoszeinia przekazywaine są drogą piseminą.

3. Zgłoszeinia mogą być dokoinywaine przez Koordyinatora Umowy lub osobę przez iniego 

upoważinioiną.

4. Zgłoszeinia  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  opracowaine  lub  przekazaine  iniezgodinie  z

iniiniejszą  procedurą  w  szczególiności  iniezawierające  co  inajminiej  wskazainia  celu  realizacji

usługi  lub  przekazaine  przez  osoby  inieuprawinioine  inie  będą  przyjmowaine  do  realizacji.

Zleceinia takie zostainą odpowiedinio ozinaczoine jako wymagające uzupełinieinia w Systemie

Obsługi Zgłoszeń lub gdy system inie działa, odesłaine do wiadomości Koordyinatora Umowy

lub osobę przez iniego upoważinioiną.

5. Każda ze Stroin zapewini poprawine fuinkcjoinowainie wskazainych w Umowie, adresów usług

elektroiniczinych  będących  w  jej  dyspozycji,  a  w  szczególiności  zapewini  taką  koinfgurację

serwerów  poczty  elektroiniczinej,  aby  fakt  otrzymainia  korespoindeincji  przychodzącej  ina

wskazaine adresy był automatyczinie potwierdzainy przez serwer.

6. Serwis  Dostosowawczy  rozumiainy  jest  jako  usługa  dla  całego  Systemu  E-SZACH  czyli  całości

sprzętu  i  oprogramowainia  realizującego  zakładainą  fuinkcjoinaliność.  Serwis  Dostosowawczy  dla

sprzętu  obejmuje  Zestaw  Dainych  Koinfguracyjinych  dla  urządzeń  dostarczoinych  przez

Wykoinawcę w ramach umowy. Serwis Dostosowawczy dla Oprogramowainia obejmuje Zestaw

Nowej Fuinkcjoinaliności Oprogramowainia oraz Wersję Oprogramowainia.

7. Serwer iinterinetowy Zamawiającego służący bezpieczinemu udostępiniainiu przez Wykoinawcę

użytkowinikom  składiników  Systemu  E-SZACH  powiiniein  być  tak  skoinfgurowainy  przez

Zamawiającego, aby:

a. poprawine  oraz  zakończoine  błędem  próby  udostępinieinia  przez  Wykoinawcę  Zestawu

Nowej Fuinkcjoinaliności Oprogramowainia, Wersji Oprogramowainia lub Zestawu Dainych

Koinfguracyjinych były odinotowywaine w logach serwera – w tym, aby możliwe
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było jedinozinaczine zideintyfkowainie dokładinego czasu i daty pierwszej próby 

udostępinieinia dainego zestawu lub Wersji Oprogramowainia,

b. poprawine oraz zakończoine błędem próby pobrainia zawartości były odinotowywaine 

w logach serwera,

c. Wykoinawca mógł po zakończeiniu przesyłainia dainych uzyskać potwierdzeinie w 

postaci logu lub jego fragmeintu.

8. W przypadku braku dostępiności serwera, o którym mowa w ust. 7, Stroiny uzgodinią tryb 

udostępinieinia składiników Systemu E-SZACH.

9. W przypadku czasowej iniedostępiności Systemu Obsługi Zgłoszeń stroiny zobowiązują się, w

chwili  przywróceinia  jego  fuinkcjoinaliności,  do  uzupełinieinia  w  inim  wszelkich  dainych

dotyczących zgłoszeń.

10. Szczegóły współpracy Stroin w procesie realizacji usługi Serwisu Dostosowawczego określoine

są  w  zasadach  Systemu  Obsługi  Zgłoszeń.  W  miarę  potrzeby  Stroiny  umowy  uzgodinią

iniezbędine zmiainy w zasadach w celu doskoinaleinia procesu dostarczainia usług.

II. Przekazywainie zgłoszeń

1. Zgłoszeinia  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  będą  rejestrowaine  i  zatwierdzaine  do

przekazainia do ainalizy w Dini Robocze przez Koordyinatora Umowy lub osobę przez iniego

upoważinioiną. Zgłoszeinia zatwierdzoine poza Diniami Roboczymi będą przyjmowaine tak, jakby

zostały zatwierdzoine w pierwszej godziinie inastępinego Dinia Roboczego.

2. Zgłoszeinie powiinino zawierać wszystkie daine wymagaine ina formatce otwarcia zgłoszeinia w

Systemie Obsługi Zgłoszeń lub gdy system jest iniedostępiny, ina formularzu zgłoszeinia usługi

Serwisu  Dostosowawczego  .  W  przypadku  braku  dainych,  Wykoinawca  poiinformuje

iniezwłoczinie  Koordyinatora  Umowy  lub  osobę  przez  iniego  upoważinioiną,  o  potrzebie

uzupełinieinia zgłoszeinia. Prawidłowo wypełinioiny formularz zgłoszeinia zostainie przesłainy ina

inumer faksu Wykoinawcy, za właściwe uzinaje się inumery faksu podaine w Umowie.

3. Za  termiin  przyjęcia  zgłoszeinia  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  uzinaje  się  termiin

zatwierdzeinia zgłoszeinia w Systemie Obsługi Zgłoszeń albo termiin inadainia zgłoszeinia usługi

ina formularzu zgłoszeinia usługi Serwisu Dostosowawczego , faksem przez Zamawiającego.

4. Wykoinawca ma prawo kierować do Zamawiającego pytainia i winioski związaine ze zgłoszeiniem w

Systemie Obsługi Zgłoszeń lub gdy system inie działa, przesłać faksem lub pocztą elektroinicziną

Wykoinawcy. Zamawiający udzieli w Systemie Obsługi Zgłoszeń lub ina piśmie
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odpowiedzi ina pytainia i winioski Wykoinawcy, w termiinie do 5 Dini Roboczych, licząc od dinia 

otrzymainia dainego winiosku, przekazując ją Wykoinawcy w tein sam sposób.

III. Ainaliza zgłoszeń

1. Wykoinawca prześle Zamawiającemu ainalizę zgłoszeinia w Systemie Obsługi Zgłoszeń lub gdy 

system inie działa, ina formularzu ainalizy zgłoszeinia zawierającą:

a. sposób  osiąginięcia  wskazainego  przez  Zamawiającego  celu  usługi  Serwisu

Dostosowawczego,

b. zakres prac do wykoinainia,

c. wykaz modułów, w których powiininy być wykoinaine zmiainy w związku ze zgłoszeiniem,

d. wpływ wyiniku realizacji zgłoszeinia ina zmiainę struktur i zakresów dainych Systemu i

iinterfejsów,  w  tym  komuinikatów  wymiainy  dainych  oraz  eweintualiny  wpływ  ina

koinfgurację  systemów  operacyjinych,  systemów  zarządzainia  bazami  dainych,

miinimaline koinfguracje sprzętu służącego do eksploatacji Systemu E-SZACH,

e. ryzyka,

f. szacowainą  pracochłoininość  w  roboczogodziinach  wszystkich  etapów  realizacji

zgłoszeinia  z  podziałem  rodzajowym  co  inajminiej  ina  pracochłoininość  obsługi

zgłoszeinia,  wykoinainia  ainalizy,  projektowainia,  programowainia,  testowainia,

dokumeintowainia, udziału w testach akceptacyjinych jeśli uzgodinioiny,

g. propoinowainy termiin realizacji zgłoszeinia,

h. propoinowaine kryteria odbioru, tj. uzinainia wymagań Zamawiającego za spełinioine.

Ainaliza  musi  zawierać  inumer  zgłoszeinia  i  datę  wykoinainia  ainalizy.  W przypadku  gdy

System Obsługi  Zgłoszeń inie działa,  formularz  ainalizy zgłoszeinia zostainie przesłainy w

formie piseminej, faksem lub pocztą elektroinicziną przez Zamawiającego. Korespoindeincja

przekazaina pocztą elektroinicziną może zawierać dodatkowe iinformacje inieprzekazaine ze

względów techiniczinych faksem.

2. Zgłoszeinie  obsługiwaine  z  wykorzystainiem  Systemu  Obsługi  Zgłoszeń  wiinino  posiadać  w

swych dainych dołączoiny przez Wykoinawcę w postaci załączinika dokumeint ainalizy oraz całą

korespoindeincję  e-mail  dotyczącą  przygotowainia  i  przedłożeinia  ainalizy  (w  tym  pytainia  i

odpowiedzi).
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3. Ainaliza zgłoszeinia, powiinina zostać przesłaina Zamawiającemu w inastępujących termiinach:

a. dla zgłoszeń o priorytecie „bardzo piline” - do 5 dini,

b. dla zgłoszeń o priorytecie „piline” – do 10 dini,

c. dla zgłoszeń o priorytecie „staindardowe” – do 15 dini.

W  szczególinych  przypadkach  może  zostać  uzgodinioiny  pomiędzy  Stroinami  iininy  termiin

wykoinainia  ainalizy  zgłoszeinia.  Uzgodinieinie  to  musi  być  odinotowaine  w Systemie  Obsługi

Zgłoszeń lub mieć formę piseminą.

4. Koordyinator Umowy lub osoba przez iniego upoważinioina przekazuje zaakceptowainą, przez 

Wykoinawcę, ainalizę zgłoszeinia albo uwagi do iniej w termiinie:

a. dla zgłoszeń o priorytecie „bardzo piline” – do 3 dini,

b. dla zgłoszeń o priorytecie „piline” – do 5 dini,

c. dla zgłoszeń o priorytecie „staindardowe” – do 10 dini.

5. W przypadku gdy Zamawiający inie zaakceptuje ainalizy zgodinie z termiinami wskazainymi w ust. 4,

Wykoinawca ina koiniec ostatiniego dinia termiinu zawiadomi Koordyinatora Umowy lub osobę przez

iniego upoważinioiną o braku decyzji i inie będzie podejmował iininych czyininości w sprawie zleceinia

do czasu przedstawieinia decyzji Zamawiającego odinośinie przesłainej ainalizy.

6. Zamawiający, w szczególinie uzasadinioinych przypadkach może zatwierdzić ainalizę w części,

co stainowi podstawę do realizacji tej części zgłoszeinia. Jeżeli Zamawiający zatwierdzi ainalizę,

ale  winiesie  zastrzeżeinia  do  przedstawioinej  pracochłoininości  lub  termiinu  realizacji,

rozpoczyina się bieg realizacji zgłoszeinia, a Stroiny inegocjują oszacowainie pracochłoininości lub

termiinu realizacji.

7. W przypadku zgłoszeinia uwag, Wykoinawca jest zobowiązainy do przesłainia Zamawiającemu 

poprawioinej ainalizy w termiinie:

a. dla zgłoszeń o priorytecie „bardzo piline” - do 3 dini,

b. dla zgłoszeń o priorytecie „piline” – do 5 dini,

c. dla zgłoszeń o priorytecie „staindardowe” – do 7 dini.

Zamawiający zatwierdzi poprawioiną przez Wykoinawcę ainalizę zgłoszeinia w ainalogiczinych 

termiinach.
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8. W  przypadkach,  gdy  jedina  ze  Stroin  uzinaje  za  iniezbędine  wprowadzeinie  zmiain  w

zatwierdzoinym  zakresie  realizacji  zgłoszeinia,  zawiadamia  o  tym  drugą  Stroinę  w  celu

uzgodinieinia  inowych  zasad  realizacji  zgłoszeinia.  Zawiadomieinie  odbywa  się  w  Systemie

Obsługi Zgłoszeń lub gdy system inie działa, ina formularzu, którego wzór określa Załączinik inr

18  do  umowy.  Jeśli  o  zmiainę  występuje  Wykoinawca  zmiaina  akceptowaina  jest  przez

Zamawiającego.  Jeśli  o  zmiainę  występuje  Zamawiający  zmiaina  akceptowaina  jest  przez

Wykoinawcę.  W wyiniku uzgodinieinia zmiain Wykoinawca iniezwłoczinie przedłoży zmieinioiną

ainalizę. Ainaliza zgłoszeinia wymaga zatwierdzeinia przez Zamawiającego.

9. Termiin realizacji zgłoszeinia określoiny w zatwierdzoinej ainalizie zgłoszeinia, w uzasadinioinych 

przypadkach, może zostać zmieinioiny po uzgodinieiniu dokoinainym przez Stroiny.

IV. Odbiór przedmiotu

1. Odbiór usługi Serwisu Dostosowawczego polega ina stwierdzeiniu zgodiności przedmiotu 

usługi z zatwierdzoiną ainalizą z uwzględinieiniem uzgodinioinych zmiain.

2. Waruinkiem  odbioru  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  jest  zaakceptowainy  przez

Zamawiającego protokół odbioru przekazainia przez Wykoinawcę dokumeintacji  techiniczinej

wykoinainych prac ina formularzu protokołu odbioru.

3. Przedmiot  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  udostępiniainy  będzie  drogą  elektroinicziną  w

formie Zestawu Nowej Fuinkcjoinaliności Oprogramowainia, Wersji Oprogramowainia albo

Zestawu  Dainych  Koinfguracyjinych  ina  serwer  Zamawiającego.  W  wyjątkowych  sytuacjach

stroiny  dopuszczają  udostępiniainie  przedmiotu  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  ina

dostosowainych pojeminością i poziomem techinologiczinym do potrzeb inośinikach.

4. Wykoinawca iniezwłoczinie poiinformuje  Zamawiającego o  udostępinieiniu  usługi Serwisu

Dostosowawczego.

5. Odbiór  przedmiotu  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o

przedstawioine  w  ainalizie  tryb  i  kryteria  zostainie  potwierdzoiny  protokołem  odbioru

sporządzoinym przez Wykoinawcę ina formularzu protokołu odbioru, po dokoinainiu odbioru

według jedinego z trybów:

a. wdrożeinie i eksploatacja pilotażowa – protokół powiiniein zawierać w uwagach 

adinotację „pilotaż” i iinformacje o miejscu i zakresie tego pilotażu;
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b. testy  akceptacyjine  –  protokół  powiiniein  zawierać  w  uwagach  adinotację  „testy

akceptacyjine” a do protokołu powiiniein być załączoiny arkusz sceinariusza testów z

adinotacjami potwierdzającymi uzyskainie zakładainych rezultatów;

c. przekazainie do eksploatacji – protokół powiiniein zawierać w uwagach iinformację o

dacie przekazainia przedmiotu usługi Serwisu Dostosowawczego do eksploatacji i jego

fuinkcjoinowainiu zgodinym z treścią ainalizy zgłoszeinia przez okres co inajminiej 10 dini.

6. Wykrycie w trakcie odbioru przedmiotu usługi Serwisu Dostosowawczego, o którym mowa w

ust. 5 istotinych odstępstw od opisu realizacji zgłoszeinia zawartego w zatwierdzoinej ainalizie

skutkuje  brakiem  odbioru  lub  waruinkowym  odbiorem,  potwierdzoinym  protokołem  ina

formularzu protokołu odbioru . W taki przypadku w sekcji dokumeintu dotyczącej wyiników

odbioru muszą być zawarte szczegółowe iinformacje o zideintyfkowainych odstępstwach od

ainalizy (wykrytych błędach).

7. Odbiór  przedmiotu  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  przez  Zamawiającego  inastąpi  w

termiinie  15  dini  od  daty  udostępinieinia  przedmiotu  usługi  i  przekazainia  Zamawiającemu

protokołu odbioru. Okres iniezbędiny dla przeprowadzeinia odbioru inie jest wliczainy do czasu

realizacji usługi.

8. Termiin  odbioru  przedmiotu  usługi  Serwisu  Dostosowawczego  zgodinie  z  zapisami  ust.  7,

może  zostać  ina  winiosek  Koordyinatora  Umowy  lub  osoby  przez  iniego  upoważinioinej

zawieszoiny  z  powodów  istotinych  dla  oceiny  fuinkcjoinowainia  Systemu  E-SZACH  (inp.  w

przypadku zgłoszeń powiązainych logiczinie, które są wykoinywaine w różinych termiinach).

15 Gwarancja Systemu

15.1 Naprawa Systemu w ramach Gwarancji
1. W ramach Gwaraincji inaprawa Systemu E-SZACH, będzie realizowaina dla Systemu E-SZACH 

rozumiainego jako całość sprzętu i oprogramowainia. Naprawa Systemu E-SZACH rozumiaina jest

jako działainie prowadzące do usuinięcia Błędu Krytyczinego lub Błędu, tym samym do uzyskainia

realizacji zakładainej fuinkcjoinaliności dostarczoinej przez Wykoinawcę i opisainej w OPZ.

2. Naprawa Systemu E-SZACH, wymieinioina w ust. 1 w zakresie w jakim jej wykoinainie jest związaine z 

koinieczinością usuinięcia Błędu Krytyczinego będzie świadczoina inieprzerwainie we wszystkie dini 

kaleindarzowe w trybie całodobowym 24/7. W pozostałych przypadkach Naprawa Systemu E-SZACH ,

świadczoina będzie w Dini Robocze. Bieg wszystkich czasów realizacji, o których mowa w
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umowie, z wyłączeiniem czasu ina usuinięcie Błędu Krytyczinego ograiniczoiny jest do czasu w Dini 

Robocze, co ozinacza, że wszystkie termiiny wyrażoine w umowie w diniach kończą bieg z 

upływem właściwie wyzinaczoinego Dinia Roboczego – chyba, że z treści umowy wyinika iinaczej.

3. Wykoinawca jest  zobowiązainy do realizacji  Naprawy Systemu E-SZACH w sytuacji  wystąpieinia

Błędu Krytyczinego bądź Błędu, zgodinie z postainowieiniami zawartymi w procedurze Naprawy

Systemu E-SZACH.

4. Naprawę Systemu E-SZACH, Wykoinawca świadczyć będzie zgodinie z procedurą Naprawy 

Systemu E-SZACH, oraz z zastosowainiem formularzy związainych z tą procedurą.

5. Zgłoszeinia Naprawy Systemu E-SZACH w ramach Gwaraincji, złożoine przez Zamawiającego przed

końcem umowy, które inie będą mogły być zrealizowaine przez Wykoinawcę do końca jej trwainia,

zostainą  zrealizowaine  ina  waruinkach  iniiniejszej  umowy  już  po  jej  zakończeiniu  i  inie  będą

przedmiotem żadinej iininej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykoinawcą.

6. Naprawę  Systemu  Wykoinawca  może  realizować  za  pośredinictwem  Zdalinego  Dostępu,  z

zastrzeżeiniem że Zdaliny Dostęp obejmuje wyłączinie obszar Systemu E-SZACH wskazainy przez

Zamawiającego i  tylko w sytuacji  jeżeli  jego użycie  jest  iniezbędine dla  sprawinego wykoinainia

inaprawy  Systemu  zgodinie  z  iinteresem  Zamawiającego.  O  Zdalinym  Dostępie  decydują  ina

podstawie udzieloinego im upoważinieinia osoby wskazaine przez Koordyinatora Umowy. Obszar

Systemu  E-SZACH objęty  Zdalinym  Dostępem,  który  będzie  możliwy  do  zrealizowainia  z  iininej

lokalizacji iniż siedziba Zamawiającego, zostainie sprecyzowainy przez Zamawiającego dopiero po

ukończeiniu etapu IV. Zamawiający zastrzega sobie jedinak prawo do iniewskazywainia żadinego

obszaru Systemu E-SZACH i tym samym Zdaliny Dostęp inie będzie dostępiny dla Wykoinawcy z

iininej  lokalizacji  iniż  siedziba  Zamawiającego.  Zasady  i  tryb  udzielainia  zdalinego  dostępu  do

zasobów iinformacyjinych Zamawiającego określają Wytyczine przy udzielainiu Zdalinego Dostępu.

W ramach Gwaraincji SYSTEMU, usługi Naprawy Systemu E-SZACH będą realizowaine wg poiniższej 

procedury Naprawy Systemu E-SZACH:

I. Ogóline waruinki dokoinywainia zgłoszeń i realizacji usług Naprawy Systemu E-SZACH.

1. Wykoinawca dołoży wszelkich starań by możliwie inajszybciej i skuteczinie obsłużyć zgłoszeinia 

Naprawy Systemu E-SZACH, a w szczególiności weźmie pod uwagę iinteresy Zamawiającego.

2. Zgłoszeinia Naprawy Systemu E-SZACH są przekazywaine w formie elektroiniczinej, za pomocą

iinterinetowego  Systemu  Obsługi  Zgłoszeń  (SOZ)  lub  w  okresach,  gdy  SOZ  inie  działa  ina

wypełinioinym formularzu Zgłoszeinia Naprawy Systemu
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3. W Systemie Obsługi Zgłoszeń odinotowywaine są iinformacje iniezbędine do udokumeintowainia

faktów obsługi zgłoszeinia wymagainych iniiniejszą procedurą, w tym takie, które mają wpływ

ina  zmiainę statusu zgłoszeinia,  a  w szczególiności  wpływające ina  regulację  czasu  realizacji

zgłoszeinia.

4. Zgłoszeinia będą ideintyfkowaine ina podstawie uinikalinego inumeru zgłoszeinia inadainego w

Systemie Obsługi Zgłoszeń. Numer powiiniein pozwalać co inajminiej ina ideintyfkację kolejiności

zgłoszeń w dainym roku, typu usługi i zgłaszającej jedinostki orgainizacyjinej Zamawiającego.

5. Zgłoszeinia  Naprawy Systemu E-SZACH opracowaine lub przekazaine iniezgodinie  z  iniiniejszą

procedurą, w szczególiności przekazaine przez osoby inieuprawinioine inie będą przyjmowaine

do  realizacji.  Zleceinia  takie  zostainą  odesłaine  poprzez  System  Obsługi  Zgłoszeń  do

wiadomości  Koordyinatora  Umowy  lub  osoby  przez  iniego  upoważinioinej  ze  stroiny

Zamawiającego jako wymagające uzupełinieinia.

6. Każda ze Stroin zapewini poprawine fuinkcjoinowainie wskazainych w Umowie , adresów usług

elektroiniczinych  będących  w  jej  dyspozycji,  a  w  szczególiności  zapewini  taką  koinfgurację

serwerów  poczty  elektroiniczinej,  aby  fakt  otrzymainia  korespoindeincji  przychodzącej  ina

wskazaine adresy był automatyczinie potwierdzainy przez serwer.

7. Serwer służący bezpieczinemu udostępiniainiu przez Wykoinawcę użytkowinikom składiników 

Systemu E-SZACH powiiniein być skoinfgurowainy przez Zamawiającego, tak aby:

a. poprawine oraz zakończoine błędem próby udostępinieinia przez Wykoinawcę Zestawu

Naprawczego  Oprogramowainia,  Wersji  Oprogramowainia  lub  Zestawu  Dainych

Koinfguracyjinych  były  odinotowywaine  w  logach  serwera  –  w  tym,  aby  możliwe  było

jedinozinaczine zideintyfkowainie dokładinego czasu i daty pierwszej próby udostępinieinia

dainego Zestawu Naprawczego Oprogramowainia bądź Zestawu Dainych

Koinfguracyjinych,

b. poprawine oraz zakończoine błędem próby pobrainia zawartości były odinotowywaine 

w logach serwera,

c. Wykoinawca mógł po zakończeiniu przesyłainia dainych uzyskać potwierdzeinie w 

postaci logu lub jego odpowiediniego fragmeintu.

8. W przypadku braku dostępiności serwera, o którym mowa w ust. 7, Stroiny umowy uzgodinią

awaryjiny tryb udostępinieinia Zestawu Naprawczego Oprogramowainia bądź Zestawu Dainych

Koinfguracyjinych dotyczącego dainego zgłoszeinia.
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9. W przypadku czasowej iniedostępiności Systemu Obsługi Zgłoszeń stroiny zobowiązują się, w

chwili  przywróceinia  jego  fuinkcjoinaliności,  do  uzupełinieinia  w  inim  wszelkich  dainych

dotyczących zgłoszeń.

10. W przypadku gdy usługa Naprawy Systemu E-SZACH wyinika z awarii  bądź inieprawidłowej

koinfguracji  urządzeń  udostępinioinych  w  ramach  umowy  przez  Wykoinawcę  do  budowy

Systemu E-SZACH, Wykoinawca zobowiązuje  się do zapewinieinia ina czas inaprawy sprzętu

zastępczego o co inajminiej takich samych parametrach.

11. W przypadku całkowitego braku możliwości inaprawy sprzętu, Wykoinawca zapewini sprzęt

inowy  o  parametrach  co  inajminiej  takich  samych  parametrach,  pozwalający  ina  realizację

spełinieinia wymagań fuinkcjoinaliności i wydajiności Systemu,

12. W przypadku uszkodzeinia dysku twardego lub iininego inośinika dainych, ina którym zinajdowały

się daine, zostaje oin wymieinioiny ina inowy bez koiniecziności zwracainia przez Zamawiającego

uszkodzoinego dysku lub inośinika. Wszelkie uszkodzoine dyski twarde lub iinine inośiniki dainych

pozostają w posiadainiu Zamawiającego.

13. Szczegóły współpracy Stroin w procesie realizacji usługi Naprawy Systemu E-SZACH określoine

są  w  zasadach  Systemu  Obsługi  Zgłoszeń.  W  miarę  potrzeby  Stroiny  umowy  uzgodinią

iniezbędine zmiainy w zasadach w celu doskoinaleinia procesu dostarczainia usług.

II. Przekazywainie zgłoszeń Naprawy Systemu E-SZACH

1. Zgłoszeinia Naprawy Systemu E-SZACH będą rejestrowaine przez Koordyinatora Umowy lub 

odpowiedinio upoważinioine osoby ze stroiny Zamawiającego w Systemie Obsługi Zgłoszeń.

2. Jedino zgłoszeinie powiinino dotyczyć jedinego problemu określoinego zgodinie z definicją Błędu 

albo Błędu Krytyczinego.

3. Zgłoszeinia  iniekompletine  lub  wadliwe  inie  będą  przyjmowaine  do  realizacji  do  czasu  ich

uzupełinieinia.  O  potrzebie  uzupełinieinia  zgłoszeinia  Wykoinawca  lub  osoba  przez  iniego

upoważinioina  poiinformuje  iniezwłoczinie  Koordyinatora  Umowy.  W  takim  przypadku

zgłoszeiniu inadaje się status „do uzupełinieinia”, co z tą chwilą zawiesza bieg czasu realizacji.

4. Koordyinator Umowy lub osoba przez iniego upoważinioina ze stroiny Zamawiającego weryfkuje

przekazaine mu zgłoszeinie  oraz określa obligatoryjinie kategorię zgłoszeinia,  zgodinie  z  definicją

Błędu lub Błędu Krytyczinego, a inastępinie zatwierdza zgłoszeinia do realizacji przez Wykoinawcę.

W przypadku ustaleinia kategorii zgłoszeinia zgodinie z definicją Błędu,
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Koordyinator Umowy lub osoba przez iniego upoważinioina po eweintualinym zasięginięciu 

opiinii Wykoinawcy, wskazuje termiin realizacji zgłoszeinia Naprawy Systemu E-SZACH.

5. Zgłoszeinia Zatwierdzoine przez Koordyinatora Umowy lub osobę przez iniego upoważinioiną ze

stroiny Zamawiającego są przekazywaine Wykoinawcy w Dini Robocze. Zgłoszeinia przekazaine

poza  Diniami  Roboczymi  będą  przyjmowaine  tak,  jakby  zostały  przekazaine  ina  początku

inastępinego Dinia Roboczego. Wyjątek stainowią Zgłoszeinia wystąpieinia Błędu Krytyczinego,

które to będą przekazywaine Wykoinawcy całodobowe w trybie 24/7.

6. Jeżeli System Obsługi Zgłoszeń inie fuinkcjoinuje, Koordyinator Umowy lub osoba przez iniego

upoważinioina ze stroiny Zamawiającego prześle  zgłoszeinie  ina formularzu zgłoszeinia usługi

Naprawy  Systemu  .  Prawidłowo  wypełinioiny  formularz  zgłoszeinia  zostainie  przesłainy

Wykoinawcy faksem ina jedein z  inumerów podainych w Umowie.  Rówinolegle  Koordyinator

Umowy  lub  osoba  przez  iniego  upoważinioina  ze  stroiny  Zamawiającego  powiadomi

Wykoinawcę o przekazainiu zgłoszeinia poprzez wysłainie wiadomości e-mail ina wskazaine w

Umowie  kointa  e-mail  u  Wykoinawcy  i  Zamawiającego.  Powiadomieinie  ma  zawierać:

tymczasowy  ideintyfkator  zgłoszeinia  serwisowego,  pełiną  treść  zgłoszeinia,  kategorię

zgłoszeinia oraz daine osoby do udzielainia eweintualinych wyjaśinień w sprawie zgłoszeinia.

7. Wykoinawca może winioskować o zmiainę kategorii zgłoszeinia poprzez przesłainie zgłoszeinia

zmiainy  w  Systemie  Obsługi  Zgłoszeń  do  Koordyinatora  Umowy  lub  osoby  przez  iniego

upoważinioinej  ze  stroiny Zamawiającego.  Decyzja  podjęta  przez  Koordyinatora  Umowy lub

osobę przez iniego upoważinioiną ze stroiny Zamawiającego jest decyzją ostatecziną. Zgłoszeinie

zmiainy  kategorii  inie  wstrzymuje  biegu  czasu  realizacji  zgłoszeinia  przez  Wykoinawcę.  W

przypadku braku dostępiności Systemu Obsługi Zgłoszeń, zmiaina kategorii zgłoszeinia odbywa

się  ina  formularzu  Zmiainy  kategorii  zgłoszeinia,  albo  poprzez  wysłainie  wiadomości  ina

wskazaine kointo e-mail Zamawiającego i faksem ina jedein z inumerów określoiny w Umowie.

8. W przypadku, gdy Wykoinawca stwierdzi, że zgłaszainy problem inie jest Błędem aini Błędem

Krytyczinym, winioskuje  do Koordyinatora  Umowy lub osoby przez  iniego upoważinioinej  ze

stroiny Zamawiającego o zmiainę kwalifkacji zgłoszeinia ina usługę koinsultacji. Po pozytywinej

decyzji  Koordyinatora  Umowy  pierwotine  zgłoszeinie  jest  zamykaine  w  Systemie  Obsługi

Zgłoszeń ze statusem wskazującym ina zmiainę kwalifkacji. Zamkinięte zgłoszeinie inie wymaga

sporządzeinia protokołu odbioru i  traktowaine jest  jak zgłoszeinie zrealizowaine w termiinie

zmiainy  kwalifkacji  zgłoszeinia.  Usługa  koinsultacji  uzyskuje  odrębine  ozinakowainie

pozwalające ina ideintyfkację  faktu zmiainy kwalifkacji.  Fakt  zgłoszeinia  winiosku o zmiainę

kwalifkacji zgłoszeinia zatrzymuje bieg czasu realizacji zgłoszeinia.
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9. Do czasu eweintualinej zmiainy kategorii lub zmiainy kwalifkacji zgłoszeinia, o których mowa w

ust. 7 i 8, obowiązujące są zasady obsługi zgłoszeinia właściwe dla jego aktualinej kategorii i

statusu. Dla celów końcowej oceiny prawidłowości obsługi zgłoszeinia, wiążąca jest ostateczina

decyzja o inadainiu zgłoszeiniu określoinej kategorii.

III. Czasy realizacji zgłoszeinia Naprawy Systemu E-SZACH.

1. Za  termiin  przyjęcia  zgłoszeinia  Naprawy  Systemu E-SZACH do  realizacji  uzinaje  się  datę  i

Godziinę skuteczinego powiadomieinia Wykoinawcy, z uwzględinieiniem zasad określoinych w

części II, tj:

a. datę i godziinę, z uwzględinieiniem miinut, zatwierdzeinia poprawinego zgłoszeinia w 

Systemie Obsługi Zgłoszeń albo

b. datę i godziinę z uwzględinieiniem miinut potwierdzeinia inadainia faksu przez 

Zamawiającego.

2. Czas realizacji zgłoszeinia Naprawy Systemu E-SZACH, obejmujący reakcję ina zgłoszoine błędy 

oraz usuinięcie błędów, uzależinioiny jest od kwalifkacji zgłoszeinia :

i. Błąd Krytycziny- czas inaprawy – 4 godziiny od zgłoszeinia do Wykoinawcy Błędu

Krytyczinego

ii. Błąd – czas inaprawy – 6 dini roboczych od chwili zgłoszeinia do Wykoinawcy 

Błędu

3. Za termiin przekazainia Zestawu Naprawczego Oprogramowainia bądź Zestawu Dainych 

Koinfguracyjinych uzinaje się późiniejszą datę i godziinę z uwzględinieiniem miinut:

a. powiadomieinia w Systemie Obsługi Zgłoszeń o fakcie udostępinieinia właściwego dla

zgłoszeinia Zestawu Naprawczego Oprogramowainia bądź Zestawu Dainych

Koinfguracyjinych w serwisie iinterinetowym Wykoinawcy,

b. rozpoczęcia  jego przesyłainia  ina  serwer  Zamawiającego;  Wykoinawca zobowiązainy

jest do przesłainia powiadomieinia drogą mailową zawierającego inumer zgłoszeinia i

lokalizację  udostępinieinia  Zestawu  Naprawczego  Oprogramowainia  bądź  Zestawu

Dainych Koinfguracyjinych oraz jego ideintyfkację.

4. Za termiin usuinięcia Błędu Krytyczinego oraz Błędu uzinaje się datę i  godziinę przywróceinia

realizacji zakładainej fuinkcjoinaliności dostarczoinej przez Wykoinawcę i opisainej w iniiniejszych

wymagainiach OPZ
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5. Czas realizacji zgłoszeinia jest mierzoiny od termiinu przyjęcia zgłoszeinia Naprawy Systemu E-

SZACH do termiinu przywróceinia realizacji zakładainej fuinkcjoinaliności dostarczoinej przez

Wykoinawcę  i  opisainej  w  iniiniejszych  wymagainiach  OPZ  bądź  przekazainia  Zestawu

Naprawczego  Oprogramowainia  lub  Zestawu  Dainych  Koinfguracyjinych  właściwego  dla

zgłoszeinia,  elimiinującego  pozytywinie  Błąd  bądź  Błąd  Krytycziny  przy  czym  bieg  czasu

realizacji zawieszają inastępujące okolicziności:

a. uzupełinieinie zgłoszeinia w przypadku opisainym w części II ust. 3,

b. realizacja,  określoinych przez  Wykoinawcę,  iniezbędinych  do wykoinainia  usługi  Naprawy

Systemu E-SZACH,  procesów  techinologiczinych  inie  leżących  po stroinie  Wykoinawcy,  a

wiążących  się  z  realizacją  zgłoszeinia,  których  fakt  realizacji  i  czas  trwainia  procesu

każdorazowo  potwierdza  Koordyinator  Umowy  w  Systemie  Obsługi  Zgłoszeń;  w

szczególiności jako proces techinologicziny rozumiaine jest przygotowainie i przekazainie

Wykoinawcy dainych iniezbędinych do diaginozy błędu,

c. iniezbędiny  dojazd  do  lokalizacji  Zamawiającego  liczoiny  jako  kolejine  2  Godziiny

Robocze;  fakt  realizacji  dojazdu  każdorazowo  potwierdza  Koordyinator  Umowy  w

Systemie Obsługi Zgłoszeń, zawieszeinie to inie zinajduje zastosowainia dla Błędu

Krytyczinego,

d. zdarzeinia,  o  których  mowa  w  ust.  4  i  ust.  15  procedury  zdalinego  dostępu,  w

przypadku złożeinia przez Wykoinawcę winiosku o udzieleinie Zdalinego Dostępu; fakt

wystąpieinia zdarzeń oraz ich czas każdorazowo potwierdza Koordyinator Umowy w

Systemie Obsługi Zgłoszeń,

e. udzielainie  odpowiedzi  iniezbędinych do realizacji  zgłoszeinia,  jeżeli  pytainia  Wykoinawcy

zostały zgłoszoine w ciągu 4 Godziin Roboczych od termiinu przyjęcia zgłoszeinia Naprawy

Systemu E-SZACH, zawieszeinie to inie zinajduje zastosowainia dla Błędu

Krytyczinego,

f. decyzja  (odinotowaina  w  Systemie  Obsługi  Zgłoszeń  lub  przesłaina  ina  piśmie  lub

mailowo)  Koordyinatora  Umowy  ze  stroiny  Zamawiającego  o  wstrzymainiu

udostępinieinia Zestawu Naprawczego ze względu ina ważiny iinteres Zamawiającego

(inp. zamiar zmiinimalizowainia przestojów Modułów Oprogramowainia związainych z

wyłączeiniami ina czas iinstalacji Zestawów Naprawczych bądź Zestawu Dainych

Koinfguracyjinych); decyzja o wstrzymainiu udostępinieinia wiinina wskazywać możliwy
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termiin udostępinieinia Zestawu Naprawczego bądź Zestawu Dainych Koinfguracyjinych 

dla dainego zgłoszeinia,

g. przeprowadzeinie  przez  Zamawiającego  odbioru  Zestawu  Naprawczego

Oprogramowainia bądź Zestawu Dainych Koinfguracyjinych związainego z przedmiotem

zgłoszeinia,  tj.  czasu  liczoinego  od  daty  przekazainia  przez  Wykoinawcę  Zestawu

Naprawczego Oprogramowainia bądź Zestawu Dainych Koinfguracyjinych do daty jego

odbioru (inegatywinego, waruinkowego),

h. rozpatrzeinie winiosku o zmiainę kwalifkacji  zgłoszeinia ina usługę koinsultacji,  jeżeli

winiosek  Wykoinawcy  został  zgłoszoiny  w  ciągu  4  Godziin  Roboczych  od  termiinu

przyjęcia  zgłoszeinia  Naprawy  Systemu  E-SZACH,  zawieszeinie  to  inie  zinajduje

zastosowainia dla Błędu Krytyczinego,

i. rozstrzyginięcie uzasadinioinych sporów, których zasadiność, fakt wystąpieinia i czas 

trwainia każdorazowo potwierdza Koordyinator Umowy w Systemie Obsługi Zgłoszeń.

IV. Odbiór przedmiotu Naprawy Systemu E-SZACH

1. Zestaw  Naprawczy  Oprogramowainia  bądź  Zestaw  Dainych  Koinfguracyjinych  będzie

bezpieczinie  udostępinioiny  ina  serwerze  utrzymywainym  przez  Zamawiającego.  W

wyjątkowych sytuacjach, w szczególiności w przypadku awarii serwera Zamawiającego, stroiny

dopuszczają  udostępiniainie  przedmiotu  usługi  Naprawy  Oprogramowainia  bądź  Zestawu

Dainych Koinfguracyjinych ina dostosowainych pojeminością i  poziomem techinologiczinym do

potrzeb inośinikach.

2. Wykoinawca iniezwłoczinie poiinformuje Zamawiającego o udostępinieiniu przedmiotu Naprawy

Oprogramowainia bądź Zestawu Dainych Koinfguracyjinych. Iinformacja zostainie umieszczoina

w  Systemie  Obsługi  Zgłoszeń  oraz  przesłaina  przez  Wykoinawcę  ina  adresy  e-mail

Zamawiającego, wskazaine w Umowie.

3. Dostarczoiny przez Wykoinawcę sprzęt  w związku z  serwisem obejmującym jego inaprawę

bądź koinfgurację, będący przedmiotem Naprawy Systemu E-SZACH, zostainie zaiinstalowainy i

skoinfgurowainy w siedzibie  Zamawiającego w sposób umożliwiający  realizację  zakładainej

fuinkcjoinaliności dla Systemu E-SZACH. Iinformacja o tym fakcie zostainie umieszczoina w

Systemie Obsługi Zdarzeń.

4. W okresie do trzech dini od daty przekazainia Zestawu Naprawczego Oprogramowainia bądź

Zestawu Dainych Koinfguracyjinych związainego z przedmiotem zgłoszeinia, Wykoinawca
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sporządzi  i  udostępini  w  Systemie  Obsługi  Zgłoszeń  lub  prześle,  faksem  lub  pocztą

elektroinicziną,  ina  adres  właściwej  osoby,  która  zgłosiła  dainy  Błąd  albo  Błąd  Krytycziny,

protokół odbioru sporządzoiny według wzoru protokołu odbioru.

5. Odbiór  przedmiotu  usługi  Naprawy  Systemu  E-SZACH  przez  Zamawiającego  inastąpi  w

termiinie  15  dini  od  daty  przekazainia  przez  Wykoinawcę  protokołu  odbioru  związainego  z

przedmiotem  zgłoszeinia,  poprzez  zatwierdzeinie  w Systemie  Obsługi  Zgłoszeń  i  odesłainie

protokołu, o którym mowa w ust. 4, faksem lub pocztą ina adres Wykoinawcy. Na uzasadinioiny

winiosek Koordyinatora Umowy lub osoby przez iniego upoważinioinej ze stroiny Zamawiającego

może być wyzinaczoiny iininy termiin odbioru.

6. W przypadku przekroczeinia termiinu, o którym mowa w ust. 5, z przyczyin leżących po stroinie

Zamawiającego,  Wykoinawca  ma  prawo  uzinać  usługę  Naprawy  Systemu  E-SZACH  za

odebrainą pozytywinie.

7. W  przypadku  stwierdzeinia,  że  udostępinioiny  Zamawiającemu  Zestaw  Naprawczy

Oprogramowainia bądź zaiinstalowainy sprzęt w części  albo całości  inie usuinął zgłoszoinego

Błędu  albo  Błędu  Krytyczinego,  termiin  realizacji  Naprawy  Systemu  E-SZACH  liczy  się,  z

zastosowainiem zasad określoinych w dziale III,  aż do pozytywinego odbioru z wyłączeiniem

czasu odbioru, o którym mowa w ust. 5.

16 Wytyczne postępowania przy udzielaniu Zdalnego Dostępu
Termiinologia i skróty.

1. Iinfrastruktura IT –

sprzęt  komputerowy  do  obsługi  oraz  użytkowainia  aplikacji  (serwer,  PC,

laptop, itp.), sprzęt do trainsmisji dainych, głosu i obrazu (przełączinik, router,

frewall,  itp.),  sprzętowe  moduły  kryptografczine  przezinaczoine  do

przechowywainia  kluczy  kryptografczinych  (HSM),  urządzeinia  zewinętrzine

(zewinętrzine  macierze  dyskowe,  zewinętrzine  biblioteki  taśmowe,

zewinętrzine biblioteki optyczine, czytiniki kart elektroiniczinych itp.), fzyczine

media trainsmisji dainych (inp.: okablowainie);

2. Aplikacja Użytkowa –

oprogramowainie  wspomagające  (inp.  pakiety  biurowe,  oprogramowainie

dedykowaine, oprogramowainie bazodainowe) pracowiników Zamawiającego w

procesach realizacji przydzieloinych zadań; AU wykorzystuje Iinfrastrukturę
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IT  i  Aplikacje  IT;  jest  admiinistrowaina  przez  pracowiników  delegowainych

zespołów IT lub frmy zewinętrzine;

3. Aplikacje IT –

oprogramowainie wykorzystywaine w procesach zarządzainia poszczególinymi

elemeintami lub grupami elemeintów Systemu Iinformatyczinego, zarządzainia

Aplikacjami  Użytkowymi,  zarządzainia  prawami  oraz  ochroiną  dostępu  do

elemeintów  Systemu  iinformatyczinego,  zarządzainie  bezpieczeństwem,

ochroiną dainych i zapewinieiniem ciągłości pracy, zarządzainia komuinikacją i

trainsmisją  dainych,  moinitorowainie  i  pomiary  utylizacji  Systemu

Iinformatyczinego;

4. System Iinformatycziny (SI) –

Iinfrastruktura IT, Aplikacje Użytkowe, Aplikacje IT;

5. SI PZSzach –

System Iinformatycziny Polskiego Związku Szachowego;

6. Zasoby SI –

elemeinty SI;

7. DI PZSzach –

Komórka orgainizacyjina lub upoważinioina osoba odpowiedzialina za system

iinformatycziny PZSzach.

I Reguuy wstępne.

Procedura i techinologia dostępu do zasobów SI PZSzach dla pracowiników Wykoinawcy opiera się ina 

iniżej określoinych zasadach:

1. Zdaliny Dostęp może być stosowainy przez Wykoinawcę tylko w obrębie obszaru Systemu E-SZACH

wskazainego przez Zamawiającego po ukończeiniu etapu II, wyłączinie w sytuacjach kiedy jest oin

iniezbędiny do prawidłowej i efektywinej (w iinteresie Zamawiającego) realizacji usługi

Naprawy Systemu,, Serwisu Dostosowawczego i Nadzoru Autorskiego oraz w uzasadinioinych 

przypadkach do realizacji usługi koinsultacji.

2. Usługa Zdalinego Dostępu może być realizowaina wyłączinie w etapie III - VI.
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3. Zamawiający ma prawo inie wskazywać żadinego obszaru Systemu E-SZACH dla usługi 

Zdalinego Dostępu w trakcie realizacji umowy.

4. Zdaliny  Dostęp  do  zasobów  SI  PZSzach  może  być  przyzinainy  jedyinie  ina  podstawie

dokumeintów i procedur opisainych poiniżej; dokumeinty te są udostępiniaine tylko osobom,

które są w inich wymieinioine i ich bezpośredinim przełożoinym.

5. Zdaliny  Dostęp  jest  udzielainy  Wykoinawcy  wyłączinie  w  celu  realizacji  przedmiotu  umowy

według  wskazainia  powodu  i  celu  dostępu  oraz  zgodinie  z  uzasadinieiniem  trybu  dostępu

określoinych we winiosku o Zdaliny Dostęp.

6. Zdaliny Dostęp jest udzielainy wyłączinie osobom Wykoinawcy upoważinioinym do dostępu do

dainych i iinformacji  objętych poufinością, których wykaz został przekazainy Zamawiającemu

według wzoru określoinego w załącziniku do umowy.

7. Ze Zdalinego Dostępu zestawioinego dla realizacji dainego winiosku o Zdaliny Dostęp korzystać 

mogą wyłączinie osoby wskazaine we winiosku z zastrzeżeiniem z ust. 6.

8. Zdaliny Dostęp jest udzielainy wyłączinie do zasobów SI Zamawiającego wyspecyfkowainych 

we winiosku o Zdaliny Dostęp.

9. Wykaz  precyzujący  zasoby  SI  Zamawiającego  udostępiniaine  w  ramach  Zdalinego  Dostępu

(zawierający  m.iin.  adres IP,  inazwę hosta,  rodzaj  zasobu,  inazwę zasobu),  zostainie  przekazainy

przez Koordyinatora Umowy Wykoinawcy przed rozpoczęciem świadczeinia usług serwisowych.

10. Wykaz precyzujący zasoby SI Wykoinawcy uczestiniczące w realizacji usług Naprawy Systemu

E-SZACH,  koinsultacji,  Nadzoru Autorskiego i  Serwisu Dostosowawczego z  wykorzystainiem

Zdalinego  Dostępu  (zawierający  m.iin.  adres  IP,  inazwę  hosta),  zostainie  przekazainy  przez

Wykoinawcę Koordyinatorowi Umowy przed rozpoczęciem świadczeinia usług serwisowych,

11. Zdaliny dostęp będzie spersoinalizowainy, weryfkowainy i moinitorowainy, a daine opisujące 

przebieg sesji dostępowej będą przechowywaine w specjalinych archiwach.

12. Zdaliny Dostęp wymaga od stroin stosowainia zapisu logów sesji połączeiniowej zarówino ina 

serwerach docelowych jak i ina urządzeiniach sieciowych.

13. Domyślinie Zdaliny Dostęp jest udzielainy Wykoinawcy w trybie „do odczytu”.

14. W wyiniku uzgodinień między Stroinami, Wykoinawcy może być udzieloiny Zdaliny dostęp do 

baz dainych w szerszym iniż w ust. 5 trybie, zdefiniowainym w ramach winiosku.

Stroina 104 z 111



15. Wszelkie  daine pochodzące  z  baz  dainych  Zamawiającego pozyskaine przez  Wykoinawcę w

ramach realizacji usług, z wykorzystainiem Zdalinego Dostępu podlegają szczególinej ochroinie i

jeśli  inie  wymagają  tego  iinine  ustaleinia  umowy  lub  przepisy  prawa,  zostają  ziniszczoine

bezzwłoczinie po odbiorze zgłoszeinia, w ramach którego udzieloiny został Zdaliny Dostęp.

16. Wykorzystywaine będą wszelkie aktualine i  dostępine w SI PZSzach techinologie, realizujące

zasady określoine w ust. 11 i 12 oraz zapewiniające jak inajwyższy poziom bezpieczeństwa i

ochroiny dainych zgromadzoinych w SI PZSzach.

17. W  przypadku  potrzeby  podiniesieinia  bezpieczeństwa  SI  PZSzach,  poprzez  wykorzystainie

inowych rozwiązań techinologiczinych i operacyjinych, dopuszcza się, ina winiosek Wykoinawcy

lub Zamawiającego, aktualizację wytyczinych określoinych iniiniejszym załączinikiem.

II. Technologia.

Zdaliny Dostęp do zasobów SI PZSzach, dla pracowiników Wykoinawcy opiera się ina inastępujących 

zasadach techinologiczinych:

1. Zdaliny Dostęp z lokalizacji  poza tereinem PZSzach, może być realizowainy jedyinie poprzez

aktywowainie  dedykowainego  kainału  łącziności  oraz  aktywowainie  dedykowainego  proflu

dostępowego,  ina  wydzieloinych  stainowiskach,  w  sposób  uiniemożliwiający  dostęp  osób

inieuprawinioinych, po uprzediniej weryfkacji osoby zgłaszającego taką potrzebę.

2. Zdaliny Dostęp dla pracowiników Wykoinawcy pracujących w dainej lokalizacji PZSzach będzie

realizowainy poprzez dedykowainie podsieci dostępowej lub fzyczinego giniazda sieciowego,

aktywowainie  dedykowainego  proflu  dostępowego,  po  uprzediniej  weryfkacji  osoby

zgłaszającej taką potrzebę.

3. Aktywacji dokoinują osoby wskazaine przez Koordyinatora Umowy ina podstawie 

zaakceptowainego winiosku.

4. Dla poszczególinych platorm systemów operacyjinych będą wykorzystywaine takie inarzędzia,

które będą zapewiniały jak inajwyższy  poziom zabezpieczeinia,  weryfkacji  i  auteintykacji  ze

stroiny Zamawiającego oraz prawidłowe przeprowadzeinie prac serwisowych przez

Wykoinawcę.

5. Po podpisainiu umowy Koordyinator Umowy ustali środki komuinikacji do wszystkich lokalizacji

przezinaczoine do Zdalinego Dostępu.

III. Procedura.
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Procedura uzyskainia Zdalinego Dostępu zawiera inastępujące elemeinty:

1. Winioski  o  Zdaliny  Dostęp,  zawierające  specyfkację  dostępu  (sporządzoine  według  wzoru

Winiosku o Zdaliny Dostęp), będą przekazywaine do dalszej obsługi w Dini Robocze w Systemie

Obsługi  Zgłoszeń;  jedinocześinie  Wykoinawca  przesyła  winiosek,  za  pomocą  poczty

elektroiniczinej, do Koordyinatora Umowy.

2. Koordyinator Umowy weryfkuje kompletiność i poprawiność winiosku.

3. W przypadku wystąpieinia wad we winiosku, iinformacja o odmowie przyjęcia winiosku o Zdaliny

Dostęp  zostainie  przekazaina  Wykoinawcy,  przy  czym  wskazaine  będą  miejsca  iniepoprawinych

dainych oraz sugeste zmiain pozwalające ina pozytywine powtórzeinie procedury z ust. 1 i 2.

4. Bieg czasu realizacji zleceinia zawiesza złożeinie prawidłowego winiosku o Zdaliny Dostęp.

5. Koordyinator Umowy lub osoba przez iniego upoważinioina rejestruje poprawiny winiosek.

6. Poprawiny i zarejestrowainy winiosek zostainie zweryfkowainy przez Koordyinatora Umowy pod

względem poprawiności merytoryczinej, operacyjinej, techinologiczinej i bezpieczeństwa.

7. Jako szczególiny przypadek rozpatrzeinia winiosku o Zdaliny Dostęp traktowaina jest sytuacja, w

której Koordyinator Umowy zamierza udzielić dostępu Wykoinawcy, ale inie może, z ważinych i

uzasadinioinych  przyczyin,  dokoinać  udostępinieinia  Zasobów  SI  w  termiinie  winioskowainym

przez  Wykoinawcę;  w takim przypadku  do  Wykoinawcy  zostainie  przekazaina  iinformacja  o

akceptacji  waruinkowej,  przy  czym Koordyinator  Umowy wskazuje  termiin (data  i  czas),  w

których dostęp będzie możliwy.

8. W przypadku odmowy, poza odmową opisainą w ust. 3, Koordyinator Umowy iinformuje 

Wykoinawcę o fakcie odmowy w Systemie Obsługi Zgłoszeń.

9. Pozytywinie,  w  tym  waruinkowo,  rozpatrzoiny  winiosek,  zostaje  przekazainy  do  osoby

realizującej Zdaliny Dostęp, która w porozumieiniu ze wskazainymi we winiosku pracowinikami

Wykoinawcy koinfguruje: reguły dostępowe, kainały trainsmisji dainych, profle użytkowiników

iniezbędine  do  wykoinainia  Zdalinego  Dostępu  i  inie  późiniej  iniż  w  termiinie  wskazainym  we

winiosku aktywuje dostęp.

10. W przypadku problemów z udostępinieiniem Zdalinego Dostępu osoby realizujące Zdaliny 

Dostęp powiadamiają Koordyinatora Umowy.
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11. Wykoinawca jest zobowiązainy do podjęcia czyininości w zakresie usług wymieinioinych w części

I ust. 1 przy użyciu Zdalinego Dostępu inie późiniej iniż w termiinie wskazainym we winiosku albo

w termiinie określoinym zgodinie z ust. 7 albo 12.

12. Za zdarzeinie powodujące kointyinuację biegu czasu realizacji zleceinia, zawieszoinego w trybie

ust. 4, przyjmuje się datę i Godziinę Roboczą powiadomieinia Wykoinawcy w Systemie Obsługi

Zgłoszeń o decyzji w sprawie udzieleinia Zdalinego Dostępu.

13. Do czasu realizacji zleceinia inie wlicza się okresu pomiędzy winioskowainym termiinem a datą i

Godziiną Roboczą z uwzględinieiniem miinut udzieleinia Zdalinego Dostępu jeżeli tein drugi był

późiniejszy.

14. Dezaktywacja połączeinia inastępuje po upływie okresu, ina który udzieloino Zdalinego Dostępu 

lub ina winiosek Wykoinawcy w przypadku wcześiniejszego zakończeinia pracy,

15. W  przypadku  wystąpieinia  problemów  techiniczinych  lub  bezpieczeństwa  sesja  może  być

przerwaina w trybie inatychmiastowym; w tym przypadku do Wykoinawcy wysyłaina będzie

iinformacja  o  wystąpieiniu  problemów  lub  awarii  wraz  z  podainiem  szacowainego  czasu

wzinowieinia połączeinia. W przypadku, gdy przyczyina awarii jest iniezależina od Wykoinawcy,

ina  czas  do  wzinowieinia  połączeinia  lub  uzgodinieinia  iininego  sposobu  realizacji  zgłoszeinia

zawieszoiny jest bieg czasu realizacji zgłoszeinia.

16. W  sytuacjach  tego  wymagających  czas  trwainia  połączeinia  może  być  przedłużoiny.

Każdorazowo ustaleinia takie podjęte zostainą w trybie uzgadiniainia pomiędzy Wykoinawcą, a

Zamawiającym.

17. Po zakończeiniu pracy w trybie Zdalinego Dostępu, osoba realizująca Zdaliny Dostęp uzupełinia

ina  winiosku  daine  dotyczące  sesji,  w  tym  faktyczine  termiiny  początku  i  końca  sesji  oraz

iinformację  o  odstępstwach  od  specyfkacji  dostępu  winiosku  jeśli  wystąpiły,  a  inastępinie

przekazuje uzupełinioiny orygiinał winiosku Koordyinatorowi Umowy.

17 Regulamin Komitetu Sterującego
W ramach Umowy Komitet Sterujący będzie fuinkcjoinował wg poiniższej procedury

Regulamiin Komitetu Sterującego

1. Komitet Sterujący sprawuje inadzór inad prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

2. Do kompeteincji Komitetu Sterującego inależy w szczególiności:
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a. rozstrzygainie sporów pomiędzy Kierowinikami Projektu obu Stroin związainych z 

realizacją umowy,

b. podejmowainie kluczowych decyzji wyinikających z ainaliz strategiczinych kluczowych 

czyininików mogących mieć wpływ ina realizację umowy,

c. reagowainie ina syginały o sytuacjach wyjątkowych,

d. możliwość dokoinywainia okresowych przeglądów realizacji umowy.

3. Decyzje podejmuje Przewodiniczący Komitetu Sterującego, po wysłuchainiu i rozważeiniu 

przedstawioinych stainowisk Człoinków Komitetu Sterującego.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 3, zawierają uzasadinieinie przedstawioine przez 

Przewodiniczącego Komitetu Sterującego.

5. Przewodiniczący  może  zaprosić  ina  posiedzeinie  Komitetu  Sterującego  osoby  inie  będące

Człoinkami Komitetu Sterującego ina piseminy winiosek Kierowinika Projektu jedinej ze Stroin

wskazujący ina przyczyiny zaproszeinia.

6. Posiedzeinia Komitetu Sterującego zwołuje jego Przewodiniczący z własinej iinicjatywy lub ina

winiosek  Kierowinika  Projektu  jedinej  ze  Stroin.  W  przypadku  złożeinia  takiego  winiosku

posiedzeinie Komitetu Sterującego powiinino się odbyć w termiinie do 7 Dini Roboczych od daty

złożeinia winiosku. Człoinkowie Komitetu Sterującego powiinini być zawiadomieini o posiedzeiniu

co inajminiej 3 Dini Robocze przed jego plainowainym termiinem.

7. Zawiadomieinia Człoinków Komitetu Sterującego dokoinuje Przewodiniczący Komitetu 

Sterującego.

8. Zawiadomieinie, o którym mowa w ust. 7 zawiera iinformację o przyczyinie zwołainia Komitetu 

Sterującego, określeinie miejsca i godziiny posiedzeinia.

9. Przebiegiem obrad kieruje Przewodiniczący Komitetu Sterującego udzielając głosu wszystkim

Człoinkom w kolejiności zgłoszeinia, przy czym pierwszeństwo w zabrainiu głosu przysługuje

Stroinie, która winioskowała o zwołainie posiedzeinia. Osobom zaproszoinym ina posiedzeinie

Przewodiniczący Komitetu Sterującego udziela głosu ina winiosek zgłoszoiny przez Człoinka

Komitetu jedinej ze Stroin.

10. Przebieg  obrad  Komitetu  Sterującego  jest  protokołowainy.  Treść  protokołu  podlega

uzgodinieiniu Stroin poprzez podpisainie przez Kierowiników Projektu z obu Stroin. Zamawiający

zapewini protokołowainie przebiegu obrad.
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18 Istotne zapisy z umowy na wykonanie Systemu
Udzieleinie zamówieinia inastąpi ina podstawie zawartej przez Stroiny umowy, zgodinie 
z opublikowainym wzorem umowy.

19 Warunki zmiany umowy
Waruinki zmiainy umowy określoine zostały we wzorze umowy. .

20 Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykoinawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fzyczine i prawine SYSTEMU.

2. Wykoinawca odpowiada za to, aby SYSTEM fuinkcjoinował ściśle zgodinie z opisem zawartym

w  Dokumeintacji  użytkowej,  która  zostainie  sporządzoina  przez  Wykoinawcę  w  trakcie

realizacji  Zamówieinia,  przy  czym  SYSTEM  będzie  charakteryzował  się  co  inajminiej  tymi

samymi  parametrami  oraz  możliwościami  techiniczinymi,  posiadał  co  inajminiej  te  same

fuinkcje oraz wymagainia sprzętowe co określoine w Dokumeintacji użytkowej.

3. Szczegółowe zobowiązainia Stroin zawiera wzór Umowy.

21 Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający udostępini pomieszczeinia w lokalizacji PZSzach wymagaine dla realizacji 

spotkań projektowych z Zamawiającym.

2. Zamawiający  ina  etapie  ainalizy  i  dalszych  prac  udostępini  do  wglądu  posiadainą

dokumeintację eksploatowainych systemów iinformatyczinych, oraz umożliwi Wykoinawcy

dostęp do systemów.

3. Zamawiający udostępini ina potrzeby realizacji projektu subdomeinę „iinfo.pzszach.pl” w 

celu realizacji usługi powiadomieinia użytkowiników.

4. Spełinieinie waruinków formalinych w zakresie dostępu do rejestru PESEL.

5. Zamawiający udostępini posiadaine zasoby dokumeintacji oraz dostęp do 

eksploatowainych systemów:

a) stroina PZSzach (iinformacyjinie) - http://pzszach.pl/

b) ceintraliny rejestr - http://www.cr-pzszach.pl/ew/inews.php

c) ChessArbiter (system turiniejowy) - http://chessarbiter.com/turinieje.php     , 

ChessArbiter – dokumeintacja

http://pliki.pzszach.pl/fles/ca/Docs/Mainual_CAP_pol_2018-1.pdf
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d) stroina rainkiingowa FIDE (iinformacyjinie) - https://ratings.fde.com/

e) Kalkulatory rainkiingowe FIDE - https://ratings.fde.com/calculators.phtml

f) Komplet przepisów FIDE (iinformacyjinie) - 

https://www.fde.com/fde/haindbook.html

g) Jedein z zewinętrzinych algorytmów kojarzących, do eweintualinej implemeintacji - 

http://www.rrweb.org/javafo/JaVaFo.htm     (są rówinież iinine)

h) Archiwaliny Kodeksu Szachowy (2007 rok) zawieraja większość przepisów w 

języku polskim, iniestety brak aktualinej wersji.

http://pliki.pzszach.pl/komisje/kolegium_sedziow/pzszach.org.pl/kodeks_szacho     

wy_2007.pdf

i) Stroina projektu Szachy w Szkole prowadzoinego wspólinie z MEN, m.iin. zasady jak 

przystąpić do projektu - http://szachywszkole.pzszach.pl/

j) Gotowa biblioteka kojarząca inapisaina w Pythoinie - 

https://chess.stackexchainge.com/questoins/22348/swiss-pairiing-algorithm

k) Iinformacja  o  systemie  szwajcarskim z  wiki  (m.iin.  z  iinformacją  o  dyscypliinach

iininych iniż  szachy,  które używają tego systemu - inp.  badmiintoin czy curliing)  -

https://ein.wikipedia.org/wiki/Swiss-system_tourinameint

l) Stroina opisująca fuinkcjoinowainie szachowinicy elektroiniczinej (system turiniejowy

powiiniein geinerować plik tekstowy z zestawieiniem par do zaimportowainia w

zewinętrzinym systemie trainsmisyjinym) 

http://www.digitalgametechinology.com/iindex.php/products/electroinic-  boardsi  

mavikthumbinails_display_rato=1.25

m) Przykładowa  stroina  trainsmitująca  live  zawody  w  Iinterinecie

https://chess24.com/ein/watch/live-tourinameints/tata-steel-masters-2019/5/1/1

n) Alterinatywiny algorytm kojarzący do wykorzystainia - 

https://github.com/BieremaBoyzProgrammiing/bbpPairiings

6. Szczegółowe zobowiązainia Stroin zawiera wzór Umowy.

Stroina 110 z 111

https://github.com/BieremaBoyzProgramming/bbpPairings
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/tata-steel-masters-2019/5/1/1
http://www.digitalgametechnology.com/index.php/products/electronic-boards?mavikthumbnails_display_ratio=1.25
http://www.digitalgametechnology.com/index.php/products/electronic-boards?mavikthumbnails_display_ratio=1.25
http://www.digitalgametechnology.com/index.php/products/electronic-boards?mavikthumbnails_display_ratio=1.25
https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss-system_tournament
https://chess.stackexchange.com/questions/22348/swiss-pairing-algorithm
http://szachywszkole.pzszach.pl/
http://pliki.pzszach.pl/komisje/kolegium_sedziow/pzszach.org.pl/kodeks_szachowy_2007.pdf
http://pliki.pzszach.pl/komisje/kolegium_sedziow/pzszach.org.pl/kodeks_szachowy_2007.pdf
http://www.rrweb.org/javafo/JaVaFo.htm
https://www.fide.com/fide/handbook.html
https://ratings.fide.com/calculators.phtml
https://ratings.fide.com/


Stroina 111 z 111


