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Słownik pojęć i wykaz skrótów 

Pojęcie / skrót Opis 

PZGiK Powiatowy Zasób geodezyjny i kartograficzny 

BDOT500, 

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 

1:500– 1:5000 

BDSOG Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych 

DOO Dokument Obliczenia Opłaty 

EGiB Baza danych ewidencji gruntów i budynków 

GESUT Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

GML 

Język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, 

przeznaczony do zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany 

między systemami informatycznymi 

ODGiK Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

RCiWN, Rejestr cen i wartości nieruchomości 

WFS 

ang. Web Feature Service - usługa pobierania danych przestrzennych, 

umożliwia pobranie z PZGiK części lub całości poszczególnych zbiorów 

danych przestrzennych przechowywanych w PZGiK zgodnie z zadanymi 

kryteriami. 

WMS 
ang. Web Map Service – usługa udostępniania danych 

przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. 

ZUDP Zespół Koordynacji Projektowanych sieci Uzbrojenia Terenu 

Obiekt 
Element bazy danych posiadający część geometryczną, opisową 

oraz historię zmian 

Część opisowa obiektu 
Zestaw atrybutów charakteryzujących obiekt (w tym powiązania 

do dokumentów). 

Część geometryczna 

obiektu 

Reprezentacja przestrzenna umożliwiająca wizualizację obiektu 

na mapach cyfrowych. 

Historia obiektu 

Zestaw wersji historycznych danego obiektu z informacją w 

ramach, których zmian były one tworzone oraz jakie dokumenty 

były z tym związane. 

Baza danych 

Jedna z cyfrowych baz danych utrzymywanych przez Starostę 

Poznańskiego, w imieniu którego działa PODGiK: BDSOG, DOT 

500, EGiB, GESUT, RCiWN 

Weryfikacja 

Sprawdzenie przez upoważnionego pracownika PODGiK, czy 

przedstawiona dokumentacja jest kompletna i zgodna z 

przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii. 

Protokół weryfikacji Dokument przedstawiający wyniki weryfikacji. 

Zmiana Dokonywanie modyfikacji obiektów w bazie danych na 

podstawie wyników opracowań, które przeszły pozytywnie 

weryfikację. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1. OPIS PROJEKTU 
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. W związku z powyższym 

Zamawiającego i tym samym Wykonawcę obowiązują stosowne przepisy wynikające z WRPO. Projekt 

polega na: 

 opracowaniu i wdrożeniu e-usług adresowanych do komorników, rzeczoznawców, 

wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz do obywateli i przedsiębiorców  

 rozbudowaniu infrastruktury teleinformatycznej,  

 przeprowadzeniu szkoleń, 

zgodnie z zadaniami Z4 - Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego (w ramach zadania 

Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić administratorów sieci), Z5 - Zakup oprogramowania GIS i Z6 

– Szkolenia, opisanymi w dokumencie Studium Wykonalności. 

Obecnie bazy danych (poza częścią opisową ewidencji gruntów i budynków) i standardowe 

opracowania kartograficzne prowadzone są w Systemie Geo-info firmy Systherm-info sp. z o.o. 

Pokrycie standardowymi opracowaniami kartograficznymi (mapami zasadniczymi i mapami 

ewidencyjnymi) wynosi 100%. Zarządzanie zasobem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

prowadzone jest w programie Ośrodek firmy Geobid. Część opisowa bazy danych ewidencji gruntów 

prowadzona jest w programie EGB2000 firmy Intergraph. Baza danych w liczbach: 

 190 000 ha – obszar Powiatu poznańskiego 

 284 – obręby ewidencyjne,  

 292 000 – działek 

 245 000 – klasoużytków 

 280 000 – budynków 

 821 000 – punktów granicznych 

 43 000 – punktów osnowy poziomej 

 2 600 – punktów osnowy wysokościowej 

 460 000 – obiektów typu „zasięg szkiców” do których podpięte jest co najmniej jeden 

zeskanowany dokument.  

 2 800 000 – obiekty sytuacyjne 

 4 400 000 – obiekty istniejącego uzbrojenia terenu  

 136 000 – obiektów projektowanego uzbrojenia terenu 

 155 000 – Ilość jednostek rejestrowych gruntowych 

 2 000 – Ilość jednostek rejestrowych budynkowych 

 24 000 – ilość jednostek rejestrowych lokalowych 

 56 000 – ilość kartotek budynków 
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 39 000 – ilość kartotek lokali 

 338 000 – ilość podmiotów ewidencyjnych 

Uruchomienie e-usług dla komorników, rzeczoznawców, wykonawców prac geodezyjnych i 

kartograficznych oraz dla obywateli i przedsiębiorców wymaga zmodernizowania zasobów 

sprzętowych i programowych, tak, aby możliwe było świadczenie tych usług. 

1.2. TERMIN REALIZACJI 
 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 listopada 2017r. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by: 

1. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu projektu, dotyczącego wykonania 

poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia, nastąpiło w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 

2. Prezentacja projektu nastąpiła w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy, 

3. Przedstawienie Planu Projektu nastąpiło w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy, 

4. Dostawa i montaż sprzętu nastąpiły w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, 

5. Instalacja oprogramowania środowisk systemów operacyjnych i szkolenie administratorów 

sieci nastąpiło w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy, 

6. Szkolenie pracowników nastąpiło w terminie do 17 tygodni od dnia podpisania umowy, 

7. Uruchomienie pełnej funkcjonalności nowego systemu oraz e-usługi dla geodetów nastąpiło 

w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania umowy, 

8. Uruchomienie pozostałych e-usług nastąpiło do dnia 15 listopada 2017r. 

Zamawiający zastrzega, że praca, związana z realizacją przedmiotu zamówienia, zakłócająca działanie 

infrastruktury informatycznej Zamawiającego, odbywać się będzie w dni powszednie po zakończeniu 

pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (w poniedziałki 

od godziny 17.00, od wtorku do piątku od godziny 15:30) oraz w weekendy. Zamawiający przewiduje 

realizację przedmiotu zamówienia w ww. zakresie również w godzinach urzędowania pod warunkiem 

uprzedniego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 

1.3. PREZENTACJA PROJEKTU 
 

Na dzień otwarcia ofert system informatyczny, będący przedmiotem zamówienia, musi być 

pełnoprawnym systemem do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa w zintegrowanej bazie danych.  
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Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy do przeprowadzenia w siedzibie  Zamawiającego 

prezentacji, która przedstawi działanie systemu w zakresie ujętym w punkcie 1.3.1. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu i infrastruktury, niezbędnych do przeprowadzenia 

przedmiotowej prezentacji.  

Celem prezentacji jest zademonstrowanie wybranych funkcjonalności systemu, które Zamawiający 

sprawdzi pod kątem kompletności i zgodności z aktualnymi przepisami prawa. W przypadku 

niezgodności prezentowanego produktu z wymaganiami zawartymi w  OPZ w zakresie: prowadzenia 

PZGiK (w tym baz danych EGiB, RCWiN, GESUT, BDOT 500 i BDSOG) oraz modułu elektronicznej 

obsługi prac geodezyjnych i prac kartograficznych w zakresie zgłaszania prac i udostępniania 

materiałów PZGiK, Zamawiający  uzna to za usterkę.  

Z przeprowadzonej prezentacji sporządzony zostanie protokół, określający spełnienie lub 

niespełnienie wymagań dotyczących prowadzenia PZGiK (w tym baz danych EGiB, RCWiN, GESUT, 

BDOT500 i BDSOG) oraz modułu elektronicznej obsługi prac geodezyjnych i prac kartograficznych w 

zakresie zgłaszania prac i udostępniania materiałów PZGiK.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek, o których mowa wyżej, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 5 dni roboczych, na uwzględnienie uwag, 

usunięcie wskazanych usterek i przeprowadzenie ponownej prezentacji.  

1.3.1. ZAKRES PREZENTACJI 

1.3.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I ADMINISTRACJA DANYCH 
a) Zalogowanie się do systemu na konto administratora. 

b) Prezentacja możliwości modułu administracyjnego: stworzenie profili 3 nowych 

użytkowników bez nadanych uprawnień administracyjnych, nadanie im przykładowych 

uprawnień z zakresu: przeglądania i edycji baz danych zasobu, prowadzenia ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, modyfikacji bazy GESUT. 

c) Zalogowanie się do systemu na konto użytkownika bez uprawnień administracyjnych 

i sprawdzenie czy może on zmienić uprawnienia swojego konta i uprawnienia innych 

użytkowników. Sprawdzenie, czy może on zmienić swoje hasło po upływie ustalonego przez 

administratora czasu. Sprawdzenie czy istnieje kontrola zawartości znaków wcześniej 

ustalonych przez administratora. 

d) sprawdzenie danych jednoznacznie identyfikujących użytkowników jako autorów wersji 

obiektów. 
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1.3.1.2. UNIWERSALNE FUNKCJE INTERFEJSU  
a) Prezentacja własnego środowiska graficznego - przedstawienie funkcji nawigujących po 

przestrzeni roboczej. Sprawdzenie czy istnieje kontrola współrzędnych poza strefą układu 

2000 s 18. 

b) Wybranie, przeglądanie i wyszukiwanie obiektów z bazy wg położenia w danej jednostce 

ewidencyjnej, wg wybranego pola rekordu (np. metody pozyskania danych i powierzchni 

geodezyjnej i/lub długości geodezyjnej obiektu). 

c) Sortowanie obiektów wybranych z bazy wg określonych atrybutów (np. jednocześnie po 

opisie kodu rosnąco, dacie modyfikacji rosnąco i metodzie pozyskania danych malejąco). 

d) Pokazanie na mapie obiektów wybranych z bazy danych. Np. działek i przewodów 

projektowanych. 

e) Przeglądanie geometrii obiektów na mapie o treści dynamicznie generowanej w czasie 

rzeczywistym. 

f) Trwałe wygenerowanie mapy.  

g) Trwałe wygenerowanie mapy zawierającej wyłącznie: budynki mieszkalne stabilne (aktualnie 

nieuwikłane w Zmianę i niehistoryczne) pozyskane ‘z pomiaru na osnowę’ o powierzchni 

zabudowy większej niż 200 m i mniejszej niż 300 w obszarze geometrii dwóch wybranych 

obrębów jednocześnie. 

h) Z poziomu przeglądania rekordu obiektu przewód kanalizacyjny, pokazać powiązanie 

z armaturą związaną z tym przewodem np. podgląd geometrii i atrybutów studzienki 

kanalizacyjnej powiązanej z przewodem. Wykonać raport do pliku zawierający dane tego 

przewodu (atrybuty, powiązania, relacje do punktów pomiaru wysokości, geometrię). 

Wykonać raport danych wybranej armatury związanej z tym przewodem. 

i) Sprawdzenie możliwości przejścia z podglądu geometrii obiektu do podglądu atrybutów 

wierzchołków geometrii. 

j) Podpięcie usług sieciowych: dowolna usługa WMS. 

k) Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów z przestrzeni roboczej i sprawdzenie czy 

tworzy się ich historia. 

l) Tworzenie obiektów z wykorzystaniem obliczeń geodezyjnych (np. domiarów prostokątnych). 

m) Tworzenie geometrii obiektów jako wyniku przejęcia geometrii innych obiektów. 

n) Zaznaczanie obiektów wybranych z bazy np. zaznaczyć na mapie wszystkie działki 

o powierzchni geodezyjnej większej niż 0.1 ha i mniejszej, równej 5ha, których przynajmniej 

jeden z punktów granicznych jest pozyskany metodą digitalizacji. 

o) Import danych z pliku tekstowego z układu 1965 do bazy w układzie 2000_18.  
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p) Sporządzenie raportu tekstowego, w którym będą widoczne wybrane przez użytkownika pola 

z rekordów obiektu oraz zapisanie go do formatu HTML i/lub PDF. 

q) Sporządzenie wydruku pdf z treści mapy ewidencyjnej w kroju arkusza ewidencyjnego 

(widoczna treść mapy oraz ramka arkusza ewidencyjnego). 

r) Wykonanie eksportu i importu danych bez utraty jakiejkolwiek informacji (przykładowe dane 

zawierać będą prowadzone przez PODGiK Poznań obiekty, m.in. takie których nie przewidują 

obowiązujące przepisy). 

s) Prezentacja propozycji współpracy – wymiany danych obiektowych z Wykonawcą prac 

geodezyjnych (robocza baza danych u Wykonawcy). Propozycja gwarancji aktualności danych 

w roboczej bazie Wykonawcy w odniesieniu do bieżących zmian w bazie PODGiK Poznań. 

t) Sprawdzenie poprawności topologicznej obiektów (działek w obrębie, klasoużytków w 

obrębie) i zaznaczenie błędów. 

u) Prezentacja możliwości import/eksport danych – formaty. 

1.3.1.3.  OBSŁUGA RASTRÓW 
a) Kalibracja przykładowego rastra na podstawie siatki krzyży układu 1965 strefa 4 w bazie 

w układzie 2000_18. 

b) Wczytanie grupy rastrów, zmiana kolorystyki wybranych rastrów. 

c) Edycja rastra (przycięcie). 

1.3.1.4.  REDAKCJA MAP 
a) Wygenerowanie na mapie w skali 1:500 obiektu z bazy danych (działka i budynek). 

b) Zmiana położenia opisu obiektu dla skali 1:500, tak by jego położenie zostało zapamiętane 

trwale w bazie. 

c) Założenie nowej mapy w skali 1:500 i wygenerowanie obiektu, którego położenie opisu w 

poprzednim kroku został zmieniony. 

d) Założenie nowej mapy w innej skali (1:2000) i wygenerowanie powyższego obiektu w celu 

sprawdzenia położenia jego opisu (poprzednia redakcja w skali 1:500 nie może mieć wpływu 

na redakcję w skali 1:2000). 

e) Zmiana położenia opisu obiektu na skręconej mapie ewidencyjnej w skali 1:1000, tak by jego 

położenie zostało zapamiętane trwale w bazie i jednocześnie nie wpłynęło na redakcję tego 

opisu na nie skręconej mapie 1:1000. 

f) Wygenerowanie mapy na konkretny dzień w historii. 
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g) Wstawianie predefiniowanych ramek sekcyjnych (dowolnych). 

1.3.1.5.  ORGANIZACJA, GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

PZGIK 

a) Zarejestrowanie, poprzez portal internetowy zgłoszenia pracy geodezyjnej i wniosku o 

udostępnienie materiałów z zasobu. 

b) Wygenerowanie raportu zarejestrowanego wniosku. 

c) Sprawdzenie poprawności wypełnionych pól - symulacja niewypełnienia jednego 

z obowiązkowych pól. 

d) Zarejestrowanie zgłoszenia pracy geodezyjnej przez pracownika ośrodka . 

e) Wygenerowanie raportu zawierającego treść zarejestrowanego zgłoszenia pracy 

geodezyjnej. 

f) Rejestracja wpływu zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej . 

g) Wygenerowanie protokołu weryfikacji. 

h) Sprawdzenie statusu pracy geodezyjnej (np. zgłoszona) . 

1.3.1.6.  USTALANIE I UTRWALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY, LICENCJA 
a) Wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty i sprawdzenie jego poprawności przez 

komisję. 

b) Symulacja wysłania kosztorysu na maila. 

c) Wygenerowanie licencji CL, K, N i P. 

d) Sprawdzenie wniosków w bazie dla których został wystawiony DOO, oraz tych dla których 

opłata nie jest pobierana. 

1.3.1.7. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
a) Rezerwacja numerów działek (możliwość rezerwacji podczas zgłoszenia pracy geodezyjnej). 

b) Próba wprowadzenia działki poza Zmianą (kontrola uprawnień). 

c) Próba wprowadzenie działki z numerem z poza rezerwacji. 

d) Wprowadzenie działki z numerem działki już istniejącej w danym obrębie ewidencyjnym 

(kontrola unikalności numerów działek). 
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e) Numeracja działek do arkusza. Wprowadzenie w tym samym obrębie ale innym arkuszu 

działek o tym samym numerze. 

f) Wprowadzenie zmian geometrycznych i opisowych z poziomu jednego systemu: zmiana 

przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz właściciela (przy założeniu, że działka ma 3 

współwłaścicieli). 

g) Założenie Zmiany przez użytkownika, zawieszenie zmiany i kontynuacja pracy w tej Zmianie 

przez innego uprawnionego użytkownika. 

h) Wykonanie kontroli poprawności topologii, sporządzenie raportu z wykazu klasoużytków oraz 

wykonanie wypisu i wyrysu na zmieniony obszar. 

i) Wykonanie przeszukania bazy danych pod kątem wystąpienia danej osoby fizycznej. 

j) Sprawdzenie czy zmiana właściciela w jednostce budynkowej wymusza automatyczną zmianę 

w jednostce gruntowej. 

k) Wygenerowanie dokumentu Zawiadomienie o zmianie. 

l) Wykonanie raportu z ukrytymi danymi osobowymi oraz podmiotowymi dla przykładowych 

danych. 

m) Wygenerowanie dokumentu z klauzulą „do użytku służbowego”. 

n) Sporządzenie raportów niestandardowych, o których mowa w §22-§23, §75 i §76a 

Rozporządzenia w sprawie EGiB. 

o) Podpięcie do Zmiany zeskanowanego dokumentu stanowiącego podstawę Zmiany. 

p) Z pozycji Zmiany, pozyskanie informacji o obiektach, które uczestniczyły w Zmianie, 

przeglądanie tych obiektów, pozyskiwanie informacji o różnicach w stosunku do ich 

poprzednich wersji, pokazanie z rozróżnieniem na mapie obiektów nowych, 

modyfikowanych, usuniętych w ramach tej Zmiany, pokazanie na mapie (w różnych kolorach) 

różnic w stosunku do poprzedniej wersji obiektu zmiany w przypadku zmiany jego geometrii. 

1.3.1.8.  REJESTR CEN I WARTOŚCI  
a) Sporządzenie wyciągu z rejestru cen wg założonych kryteriów. 

b) Ujawnienie danych z aktu notarialnego w rejestrze. 

1.3.1.9. GESUT 
a) Utworzenie obiektu w bazie. 

b) Modyfikacja obiektu w bazie (geometria i atrybuty) w trybie tworzenia historii (praca w 

Zmianie). 
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c) Usunięcie obiektu z bazy. 

d) Pozyskanie informacji o obiekcie GESUT w tym informacji o podmiocie władającym siecią. 

e) Sporządzenie raportu do pliku HTML i/lub PDF zawierającą historię modyfikowanego obiektu 

(geometria, atrybuty, powiązania, relacje). 

1.3.1.10. BDOT500  
a) Wprowadzenie, zmodyfikowanie i usunięcie obiektu w trybie Zmiany (zapis historii). 

b) Sporządzenie raportu do pliku HTML i/lub PDF zawierającą historię usuniętego obiektu 

(geometria, atrybuty, powiązania, relacje). 

1.3.1.11. BDSOG 
a) Wprowadzenie, modyfikacja, usunięcie obiektu z bazy danych. 

b) Podpięcie skanu opisu topograficznego bezpośrednio do obiektu. 

c) Import danych, w którym zmodyfikowano wpisy (np. Rok aktualności po modernizacji i Stan 

stabilizacji). 

d) Kontrola unikalności numeru Punktu osnowy geodezyjnej w ramach sekcji w skali 1:10000. 

e) Kontrola numeru z uwzględnieniem „Typu punktu” (np. ekscentr). 

f) Możliwość zapisu w rekordzie Punktu osnowy geodezyjnej także współrzędnych w innym 

układzie. 
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2. KONCEPCJA SYSTEMU 

2.1. ARCHITEKTURA SPRZĘTOWA 
Zamawiający oczekuje, że w ramach realizacji projektu Wykonawca dostarczy rozwiązanie, które 

będzie wspierało świadczenie e-usług na odpowiednim poziomie dojrzałości, zgodnie ze Studium 

Wykonalności, które stanowi załącznik do niniejszego OPZ. Dostarczone rozwiązanie powinno 

bazować zarówno na nowych jak i obecnie wykorzystywanych zasobach sprzętowo-programowych.  

2.1.1. ZASOBY SPRZĘTOWO – PROGRAMOWE: INFRASTRUKTURA DO 

WYKORZYSTANIA W PROJEKCIE 
Zamawiający dysponuje obecnie infrastrukturą programowo-sprzętową taką jak: serwery, dyski 

sieciowe oraz stacje robocze. Oprócz powyższych urządzeń w skład istniejącej infrastruktury 

informatycznej wchodzą również urządzenia specyficzne dla sieci komputerowych takie jak: firewall, 

routery, okablowanie oraz przełączniki. Zamawiający dysponuje odpowiednim pomieszczeniem 

serwerowym mieszczącym się w Centrum Informatycznym PODGIK w Poznaniu. Obecnie posiadane 

zasoby teleinformatyczne nie spełniają minimalnych wymagań do realizacji projektu i utrzymania 

jego efektów końcowych. Pomieszczenie serwerowe oraz infrastruktura teleinformatyczna są w pełni 

przystosowane do dokonania modernizacji oraz rozbudowy.  

W ramach realizacji niniejszego projektu planuje się wykorzystanie części z posiadanych zasobów 

sprzętowych. Poniżej przedstawiony został wykaz posiadanych elementów infrastruktury 

teleinformatycznej, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu: stacje robocze, przełączniki, 

pozostałe elementy wymienione w niniejszym rozdziale, pomieszczenie serwerowni. Poniżej 

wyspecyfikowano posiadane przez Zamawiającego elementy infrastruktury sprzętowo – 

programowej: 

1. Stacje robocze – 79 szt. 

Stacja robocza 1 (14 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor AMD FX-8320E 

Taktowanie 3.2 GHz 
Ilość rdzeni  8 

Pamięć RAM 8 GB 

Dysk 128 GB SSD 

Stacja robocza 2 (10 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel Core i5-4460 

Taktowanie 3.2 GHz 
Ilość rdzeni  4 

Pamięć RAM 8 GB 

Dysk 320 GB HDD 
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Stacja robocza 3 (2 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel Core2 Quad 2400 

Taktowanie 2.4 GHz 
Ilość rdzeni  4 

Pamięć RAM 2 GB 

Stacja robocza 4 (7 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel Core2 Duo 2130 

Taktowanie 2.13 GHz 

Ilość rdzeni  2 
Pamięć RAM 1 GB 

Stacja robocza 5 (7 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel Core 2 Q8200 

Taktowanie 2.33 GHz 

Ilość rdzeni  4 

Pamięć RAM 4 GB 

Stacja robocza 6 (3 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel Xeon 2630 

Taktowanie 2.3 GHz 

Ilość rdzeni  6 

Pamięć RAM 4 GB 

Stacja robocza 7 (1 szt.) 

Komponent Specyfikacja 
Procesor Intel Xeon(R) CPU W3505 

Taktowanie 2.53 GHz 

Ilość rdzeni  2 

Pamięć RAM 4 GB 

Stacja robocza 8 (3 szt.) 

Komponent Specyfikacja 
Procesor Intel(R) Core(TM) i5-3350P 

Taktowanie 3.1 GHz 

Ilość rdzeni  4 

Pamięć RAM 8 GB 

Stacja robocza 9 (2 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel(R) Pentium E2180 
Taktowanie 2.0 GHz 

Ilość rdzeni  2 

Pamięć RAM 1 GB 

Stacja robocza 10 (3 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel(R) Pentium 4 3200 
Taktowanie 3.2 GHz 

Ilość rdzeni  1 

Pamięć RAM 1 GB 
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Stacja robocza 11 (9 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel(R) Core 2 Duo E6300 

Taktowanie 1.86 GHz 
Ilość rdzeni  2 

Pamięć RAM 2 GB 

Stacja robocza 12 (6 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel(R) Pentium 4 D 640 

Taktowanie 3.2 GHz 

Ilość rdzeni  1 
Pamięć RAM 1 GB 

Stacja robocza 13 (5 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel(R) Pentium 4 D925 

Taktowanie 3.0 GHz 

Ilość rdzeni  2 

Pamięć RAM 2 GB 

Stacja robocza 14 (1 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel(R) Core i5-4460 

Taktowanie 3.4 GHz 

Ilość rdzeni  4 

Pamięć RAM 8 GB 

Stacja robocza 15 (1 szt.) 

Komponent Specyfikacja 
Procesor Intel(R) Core Quad 2 Q6600 

Taktowanie 2.4 GHz 

Ilość rdzeni  4 

Pamięć RAM 2 GB 

Stacja robocza 16 (1 szt.) 

Komponent Specyfikacja 
Procesor Intel(R) Pentium III 2300 

Pamięć RAM 2 GB 

Stacja robocza 17 (3 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel(R) Core 2 Duo 1860 

Taktowanie 1.86 GHz 

Ilość rdzeni  2 
Pamięć RAM 2 GB 

Stacja robocza 18 (1 szt.) 

Komponent Specyfikacja 

Procesor Intel(R) Pentium Dual 3000 

Taktowanie 3.0 GHz 

Ilość rdzeni  2 
Pamięć RAM 1 GB 
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2. Przełączniki – 4 szt. 

a. Przełącznik sieciowy DGS-3100-48 – 2 szt., 

b. Przełącznik sieciowy DGS-3100-24 – 2 szt., 

3. Pozostałe elementy. 

a. Firewall, 

b. Serwer poczty – 1 szt. 

4. Serwerownia 

Zamawiający posiada serwerownię, która jest wydzielonym pomieszczeniem Centrum 

Informatycznego PODGiK w Poznaniu, wyposażoną w system klimatyzacji oraz w odrębne łącze 

zasilające o zabezpieczeniu 2x16. 

5. Oprogramowanie SQL 

Silnik bazodanowy Microsoft SQL Server z licencjami: 

 2 licencje – MS SQL Server Standard 2005 

 1 licencja – MS SQL Server Standard 2008 

 1 licencja – MS SQL Server Standard 2012 

 1 licencja – MS SQL Server Standard 2014 

 92 licencje – MS SQL Device CAL v.2005 

 10 licencji – MS SQL Device CAL v.2008 Release 2 

 70 licencji – MS SQL Device CAL v.2012 

 80 licencji – MS SQL Device CAL v.2014 

2.1.2. ZASOBY BAZODANOWE PODLEGAJĄCE MIGRACJI DO 

DOSTARCZONEGO SYSTEMU 
Wykonawca dokona migracji danych będących w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z wymaganiami 

przedstawionymi w niniejszym OPZ. Poniżej przedstawione szacunkową wielkość zbiorów danych 

podlegających migracji: 

 Baza danych graficznych programu GEO-INFO w formacie MS SQL – 22 GB, 

 Baza danych EGB2000 – 4 GB 

 Baza danych programu ośrodek – 2 GB 

Dodatkowo Zamawiający zaznacza, że baza danych ewidencji gruntów i budynków nie została 

doprowadzona do zgodności z zapisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 

listopada 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 

z we2013r., poz.1551) i nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034). 

Konieczne jest więc dostosowanie przez Wykonawcę w/w bazy do przepisów prawa. 

Baza danych GESUT niedostosowana do: 

 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy 

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych 

oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383), 
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 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938). 

Baza danych BDOT 500 niedostosowana do: 

 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy 

danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych 

oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383), 

 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia2 listopada 2015 r. w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028). 

2.1.3. ZASOBY SPRZĘTOWO – PROGRAMOWE: INFRASTRUKTURA 

DOSTARCZONA PRZEZ WYKONAWCĘ 
Wykonawca dostarczy następujące elementy infrastruktury sprzętowej w podanych niżej ilościach: 

 Serwery, 3 sztuki 

 Macierz dyskową, 1 sztuka 

 Awaryjne źródło zasilania UPS, 1 sztuka 

Powyższy sprzęt musi spełniać wymagania określone w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie serwerowe obejmujące system operacyjny (3 

szt.) oraz system do zarządzania bazą danych. 

Wykonawca dokona konfiguracji serwerów w tzw. klaster tak aby równocześnie spełnione były oba 

poniższe warunki: 

 Awaria jednego z serwerów nie powodowała przerwy w pracy systemu, ponieważ działające 

serwery automatycznie przejmą zadania serwera uszkodzonego (tzw. high availability) 

 Obciążenie systemu było rozkładane pomiędzy wszystkie działające serwery (tzw. load 

balancing). 

  

2.2. ARCHITEKTURA LOGICZNA 
Architektura logiczna systemu informatycznego będącego przedmiotem zamówienia została 

przedstawiona na poniższym schemacie (patrz Rysunek 1). Głównymi modułami logicznymi 

projektowanego systemu będą: 

 Moduł zarzadzania zasobami – służy do zarzadzania zasobami PZGiK tj. do przetwarzania, 

przechowywania i udostępniania pozostałym modułom wszelkich danych znajdujących się w 

zasobie PZGiK. 
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 Moduł obsługi zapytań komorniczych – służy do obsługi zapytania komorniczego złożonego w 

formie elektronicznej oraz udostępniania usługobiorcy, na jego podstawie danych z zasobu 

PZGiK. 

 Moduł udostępniania danych dla rzeczoznawców – służy do obsługi zapytania złożonego 

przez rzeczoznawcę w formie elektronicznej oraz udostępniania usługobiorcy, na jego 

podstawie danych z zasobu PZGiK. 

 Moduł obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych – służy do obsługi zapytania złożonego 

przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych w formie elektronicznej oraz 

udostępniania usługobiorcy, na jego podstawie danych z zasobu PZGiK, niezbędnych do 

przeprowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych. 

 Moduł dostępu do informacji przestrzennej – służy do obsługi zapytania złożonego przez 

obywatela w formie elektronicznej oraz udostępniania usługobiorcy, na jego podstawie 

danych z zasobu PZGiK. 

Dodatkowo system będzie współpracował z: 

 Systemem płatności elektronicznych – w celu obsługi odpłatności za usługi realizowane przez 

system, 

 Systemem ePUAP – w celu zagwarantowania możliwości autoryzacji dostępu do wybranych 

e-usług, 

 Systemem weryfikującym podpis kwalifikowany – aby zagwarantować możliwość autoryzacji 

z wykorzystaniem tego mechanizmu. 

Głównymi użytkownikami systemu mającymi dostęp do e-usług będą: 

 Komornik – mogący składać zapytania o dane zgodnie z obowiązującym prawem i 

posiadanymi uprawnieniami, 

 Rzeczoznawca – mogący składać zapytania i przekazywać dane zgodnie z obowiązującym 

prawem i posiadanymi uprawnieniami, 

 Obywatel – mogący pozyskiwać dane z zasobu PODGiK zgodnie z obowiązującym prawem i 

posiadanymi uprawnieniami, 

 Geodeta – mogący składać zapytania i przekazywać dane zgodnie z obowiązującym prawem i 

posiadanymi uprawnieniami. 

Ze strony PODGiK system będą obsługiwać: 

 Pracownicy PODGiK – operatorzy wprowadzający/modyfikujący dane oraz operatorzy 

zaawansowani nadzorujący ich pracę, 

 Administratorzy – osoby odpowiedzialne za techniczną obsługę systemu, tworzenie kont 

użytkowników oraz monitorowanie ich pracy. 
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Rysunek 1. Schemat architektury logicznej systemu informatycznego PODGIK. 

2.3. PROCESY 
Procesy opisane w rozdziale zostały przedstawione w formie graficznej i opisowej. W celu 

przedstawienia przebiegu procesów w formie graficznej wykorzystano notację BPMN. Znaczenie 

symboli wykorzystanych w diagramach przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1 Legenda 

Symbol Znaczenie 

 

Symbol określa czynność wykonywaną ręcznie, przez człowieka, bez 

wykorzystania aplikacji komputerowej. 
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Symbol Znaczenie 

 

Symbol określa czynność wykonywaną przez użytkownika systemu. 

 

Symbol określa zadanie usługowe, przeprowadzone automatycznie, bez 

udziału człowieka. 

 
Symbol przedstawia zdarzenie początkowe w procesie. 

 
Symbol przedstawia zdarzenie końcowe w procesie. 

 Strzałka wskazuje kolejność wykonywania czynności. 

 Strzałka pokazuje przepływ informacji. 

 Strzałka wskazuje powiązania między procesami. 

 

Symbol przedstawia uczestnika procesu, czyli aktora wykonującego czynności 

w procesie. 

 

Symbol określa proces biznesowy 

2.3.1. MAPA PROCESÓW  

 

Rysunek 2 Mapa procesów biznesowych związanych z realizacją usług udostępniania zasobów 

Business Process Map...

Czynność

Business Process Mapa_procesow

Proces uwierzytelniania 

wnioskującego o 

udostępnienie zasobów

Proces uwierzytelniania 

wnioskującego o 

udostępnienie zasobów

Proces udostępniania 

danych dla 

rzeczoznawców

Proces udostępniania 

danych dla 

rzeczoznawców

Proces dostępu do 

informacj i przestrzennej

Proces dostępu do 

informacj i przestrzennej

Proces obsługi zapytań 

komorniczych

Proces obsługi zapytań 

komorniczych

Proces obsługi prac 

geodezyjnych i 

kartograficznych

Proces obsługi prac 

geodezyjnych i 

kartograficznych

Proces zarządzania 

zasobami

Proces zarządzania 

zasobami
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2.3.2. PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI 
Proces zarządzania zasobami PZGiK jest procesem odpowiedzialnym za tworzenie, prowadzenie i 

udostępnianie danych znajdujących się w zasobach geodezyjnych PZGiK. Poniższy diagram 

przedstawia relację Procesu zarządzania zasobami PZGiK z procesami realizującymi usługi 

uruchamiane w ramach projektu.  

 
Rysunek 3 Diagram przedstawiający relację pomiędzy procesami 

Proces zarządzania PZGiK m.in. udostępnia dane zasobu oraz aktualizuje je na podstawie zmian. 

Jedną z możliwych zmian jest aktualizacja PZGiK na podstawie zbiorów danych oraz innych 

materiałów przekazanych przez wykonawcę prac geodezyjnych. Wykonawca przesyła wyniki swoich 

prac w postaci bazy roboczej oraz operatu technicznego do PODGiK. Wyniki są importowane oraz 

weryfikowane pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii 

oraz kompletności przekazywanych wyników. W wyniku weryfikacji upoważnieni /pracownicy 

PODGiK /wypełniają elektroniczny formularz protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych 

materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozytywny 

wynik weryfikacji skutkuje przejęciem dokumentacji do zasobu i wpisem do ewidencji materiałów 

tego zasobu oraz aktualizacją danych. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje odesłaniem zbiorów 

danych oraz innych materiałów do wykonawcy prac geodezyjnych wraz z protokołem weryfikacji. 

Wykonawca prac geodezyjnych po poprawieniu i/lub uzupełnieniu dokumentacji wysyła ją ponownie 

do PODGiK. Przesłane dane ponownie przechodzą proces weryfikacji. Przyjęcie do zasobu oraz 

aktualizacja danych następuje wyłącznie na skutek pozytywnej weryfikacji. Aktualizacja danych jest 

równoznaczna z zapisaniem historii aktualizowanych obiektów oraz wysłaniem informacji zwrotnej 

do wykonawcy prac geodezyjnych o aktualizacji PZGiK. O ile został złożony stosowny wniosek, 

następuje również uwierzytelnienie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę prac 

geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych. Przykładowy proces zmiany zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie 

danych przekazanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych przedstawiono na 

poniższym diagramie. 
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Rysunek 4 Diagram procesu obsługi zmiany 

2.3.3. PROCES OBSŁUGI ZAPYTAŃ KOMORNICZYCH 
Komornik, po uwierzytelnieniu się, wypełnia formularz zapytanie do systemu. Automatycznie 

otrzymuje informację o liczbie zapisów w bazie danych. W przypadku pozytywnej informacji 

zwrotnej, komornik może wypełnić ze swojego konta formularz z wnioskiem o udostępnienie danych 

z zasobu. Formularz jest automatycznie wypełniany danymi dotyczącymi komornika na podstawie 

danych z jego konta oraz danych z poprzedniego zapytania. Formularz jest automatycznie 

sprawdzany pod względem formalnym, jeżeli jest poprawny wówczas generowana jest informacja o 

wysokości opłaty za udostępnienie danych z zasobu. Komornik za pośrednictwem portalu może 

dokonać opłaty i fakt ten jest rejestrowany w systemie. Dane są udostępniane komornikowi na jego 

koncie, komornik może dokonać płatności przed jak i po udostepnieniu danych. Poniższy diagram 

przedstawia przebieg procesu. 

 
Rysunek 5 Diagram przedstawiający proces biznesowy związany ze świadczeniem usługi obsługi zapytań 

komorniczych 
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Lp. Czynność z procesu Uczestnik procesu 
wykonujący daną 

czynność 

Co jest potrzebne aby 
zrealizować czynność 

Co powstaje po wykonaniu 
czynności 

1.  Sprawdzenie, czy 
dana osoba figuruje 

w rejestrze 

Komornik  Formularz wniosku 

 Uwierzytelniony 
użytkownik 

Formularz wniosku 
uzupełniony o 

 dane wnioskodawcy 

 dane osoby której dotyczy 
wniosek 

 nr sprawy której 
zapytanie dotyczy 

 podstawę prawną 

2.  Wygenerowanie 
wyniku sprawdzenia 

PODGIK (system) Uzupełniony Formularz 
wniosku uzupełniony 

Wynik wyszukiwania dot. 
istnienia zapisów w zasobach 
(informacja TAK/NIE)  
 

3.  Wypełnienie 
formularza wniosku o 

udostępnienie 
danych z zasobów 

Komornik Uzupełniony Formularz 
wniosku 

Uzupełniony Formularz 
wniosku z prośbą o 
udostępnienie danych z 
zasobów 

4.  Udostępnienie 
danych na portalu na 

koncie komornika 

PODGIK 
(pracownik) 

 Wypełniony wniosek  Udostępnienie 
wnioskowanych danych, 
których dotyczył wniosek 
na koncie komornika 

 Wystawienie DOO 

5.  Analiza danych Komornik  Udostępnione dane 
na koncie komornika 

 DOO 

 Analiza danych 

 Zakończenie procesu 

2.3.4. PROCES UDOSTĘPNIANIA DANYCH DLA RZECZOZNAWCÓW 
Rzeczoznawca wypełnia formularz wniosku, podając odpowiednie kryteria wyszukiwania (określając 

parametry obiektów będących przedmiotem jego zainteresowania). Następuje automatyczne 

zliczenie liczby zapisów w rejestrze cen i wartości nieruchomości i skalkulowanie na podstawie 

cennika udostępnianych danych. Rzeczoznawca otrzymuje informację o liczbie znalezionych zapisów, 

sposobie kalkulacji ceny oraz wysokości opłaty za udostępnienie danych. Rzeczoznawca dokonuje 

wpłaty (płatność elektroniczna). Po wpłynięciu środków na konto urzędu informacje z rejestru cen i 

wartości nieruchomości są przekazywane rzeczoznawcy w formie elektronicznej. Następnie 

rzeczoznawca przygotowuje wyciąg z operatu szacunkowego i przesyła go do urzędu w celu 

aktualizacji rejestru cen i wartości nieruchomości. Poniższy diagram przedstawia przebieg procesu. 
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Rysunek 6 Diagram przedstawiający proces biznesowy związany ze świadczeniem usługi udostępniania danych 
dla rzeczoznawców 
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2.3.5. PROCES OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH 
Wykonawca prac geodezyjnych na portalu wypełnia formularz elektroniczny zgłoszenia prac 

zawierający listę materiałów niezbędnych lub przydatnych do ich wykonania. Po wypełnieniu listy 

materiałów automatycznie naliczana jest opłata za ich udostępnienie. Po dokonaniu opłaty przez 

wykonawcę prac geodezyjnych dane są automatycznie udostępniane w formie elektronicznej na 

koncie wnioskującego. Po wykonaniu prac wykonawca prac geodezyjnych wysyła bazę roboczą i 

operat techniczny w formie elektronicznej do urzędu. Poniższy diagram przedstawia przebieg 

procesu. 

 
Rysunek 7 Diagram przedstawiający proces biznesowy związany ze świadczeniem usługi obsługi prac 

geodezyjnych i kartograficznych 
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Lp. Czynność z procesu Uczestnik procesu 
wykonujący daną 

czynność 

Co jest potrzebne by 
zrealizować czynność 

Co powstaje po wykonaniu czynności 

8.  Przyjęcie 
dokumentacji 

do zasobu 

PODGIK 
(pracownik) 

 Wynik weryfikacji 

 Operat i baza 
robocza 

 

 Zaktualizowany zasób urzędu 

 Potwierdzenie zaktualizowania 
zasobu na podstawie przesłanych 
materiałów 

 

2.3.6. PROCES DOSTĘPU DO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 
Klient składa elektroniczny wniosek dotyczący zamówienia danych z PZGiK. Po wypełnieniu 

elektronicznego formularza wniosku, wysokość opłaty naliczana jest automatycznie. Obywatel ma 

możliwość uiszczenia opłaty w trakcie składania wniosku. Przyjęty wniosek jest rejestrowany wraz z 

faktem dokonania płatności. Na podstawie danych z wniosku system lub pracownik PODGiK 

opracowuje zestaw danych do udostępnienia. Dane są udostępniane w postaci elektronicznej lub 

analogowej w zależności od przedmiotu wniosku. Ze względu na ochronę danych osobowych, 

możliwość wnioskowania o niektóre dane z PZGiK, będzie dostępna tylko po wykazaniu interesu 

prawnego. Poniższy diagram przedstawia przebieg procesu. 

 
Rysunek 8 Diagram przedstawiający proces biznesowy związany ze świadczeniem usługi dostępu do informacji 

przestrzennej 
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Lp. Czynność z procesu Uczestnik procesu 
wykonujący daną 

czynność 

Co jest potrzebne by 
zrealizować czynność 

Co powstaje po 
wykonaniu czynności 

4.  Przeglądanie statusu sprawy Obywatel  Złożony formularz 

 Uwierzytelnione konto w 
serwisie ePUAP 

 Dane identyfikujące 
sprawę 

 Dostęp do 
danych sprawy 

5.  Analiza zamówionych danych Obywatel  Opracowany zestaw 
danych 

 

2.4. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM / CYKL WYTWÓRCZY 
Projekt będzie realizowany w oparciu o metodykę zarządzania projektami PRINCE2 lub równoważną 

zaproponowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga 

wypracowania takiej koncepcji realizacji projektu oraz struktury zarządzania projektem, aby poprzez 

właściwą koordynację i komunikację zagwarantować: 

 Właściwe zarządzanie czasem/terminami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Umowy 

i z ustaleniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

 Właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi obejmujące efektywne wykorzystanie wiedzy 

i kompetencji w zespole projektowym oraz planowanie wykorzystania zasobów ludzkich. 

W szczególności wymaga się udokumentowania przydzielonych ról, odpowiedzialności 

i podległości uczestników projektu po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, 

 Nadzór kosztów i jakość wykonawstwa, a tym samym, dokonać wdrożenia systemu w założonych 

terminach, kosztach i jakości wykonania. 

2.4.1. STRUKTURA ZARZĄDZANIA 
Główną strukturą powołaną w celu zarządzania projektem będzie Komitet Sterujący, w skład którego 

wejdą: 

 Przewodniczący Komitetu Sterującego - wyznaczona osoba po stronie Zamawiającego 

posiadająca uprawnienia do decydowania o zaangażowaniu środków (w tym finansowania) 

oraz osób po stronie Zamawiającego, posiadających wiedzę i doświadczenie, pełniących rolę 

wsparcia merytorycznego projektu. 

 Główny Użytkownik – przedstawiciel Zamawiającego, reprezentuje użytkowników budowanej 

Platformy. 

 Główny Dostawca - przedstawiciel Wykonawcy, posiadający możliwość angażowania 

zasobów Wykonawcy. 

Wymaga się, aby do realizacji projektu po stronie Wykonawcy został powołany zespół projektowy 

składający się z ekspertów odpowiedzialnych za realizację zadań w projekcie. Szefem zespołu 

projektowego po stronie Wykonawcy będzie Kierownik Zespołu Projektowego. Będzie on 

odpowiedzialny za realizację zamówienia w założonym zakresie, terminie i budżecie. Do jego 

obowiązków będzie również należeć bieżąca aktualizacja dokumentacji zarządczej. 
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W ramach struktur Zamawiającego projektu planuje się powołanie zespołu projektowego, który 

będzie odpowiedzialny za realizację projektu zgodnie z przyjętymi ramami czasowymi i finansowymi. 

Zespół projektowy będzie składał się z pracowników Zamawiającego, posiadających wiedzę i 

doświadczenie, pełniących rolę wsparcia merytorycznego. Szefem zespołu projektowego będzie 

Kierownik Projektu. Będzie on odpowiedzialny za dostarczenie produktów w ramach określonych 

ograniczeń (czas, koszt, jakość, zakres). Do jego obowiązków będą należeć m.in.: 

 planowanie i zarządzanie; 

 dostarczanie produktów; 

 opracowanie i aktualizacja wszelkich planów w projekcie; 

 odbiory zadań; 

 prowadzenie dokumentacji projektu; 

 zarządzanie zmianą; 

 raportowanie do Komitetu Sterującego stanu zaawansowania i postępów projektu. 

Pomiędzy Kierownikiem Zespołu Projektowego po stronie Wykonawcy oraz Kierownikiem Projektu 

po stronie Zamawiającego wymagane będzie wspólne działanie w celu prawidłowej realizacji 

projektu. Do ich zadań należeć będą przede wszystkim: 

 Monitoring i bieżąca ocena prac, wyjaśnianie niejasności, rozwiązywanie sporów, 

identyfikacja ryzyka oraz zarządzanie nim tak aby nie zagroził celom projektowym, 

 Koordynacja i nadzór prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zarządzanie 

zmianami oraz zespołem po swojej stronie, 

Współpraca, tj. przekazywanie nawzajem wszelkich informacji i materiałów w zakresie koniecznym 

dla wykonania projektu, dokonywanie bez zwłoki wszelkich uzgodnień. 

2.4.2. ETAPY PROJEKTU 
Realizacja niniejszego projektu została podzielona na następujące etapy: 

 Etap I – Inicjowanie projektu 

W ramach Etapu I przewiduje się staranne i precyzyjne zaplanowanie projektu, w szczególności w jaki 

sposób zostaną zrealizowane jego cele. Wszystkie opracowane parametry będą stanowić podstawę 

do sporządzenia dokumentu Plan projektu, podlegający akceptacji Komitetu Sterującego. Akceptacja 

Planu projektu jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kolejnego etapu. 

 Etap II - Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego 

W ramach Etapu II planuje się przeprowadzenie dostawy oraz instalacji sprzętu i oprogramowania 

systemowego, a także przeprowadzenie szkoleń dla administratorów sieci. Etap II zakończy się 

sporządzeniem Protokołu odbioru częściowego. 

 Etap III – Opracowanie Prototypów, uruchomienie systemu, odbiór 

W ramach niniejszego etapu przewiduje się przeprowadzenie identyfikacji potrzeb, określenie 

kontekstu użytkownika, a także sprecyzowanie wymagań oraz opracowanie Projektu technicznego 
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systemu. Na ich podstawie Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Prototypy systemu. 

Prototypy będą opracowywane i dostarczane w sposób iteracyjny.  

Wymaga się, aby wykonawca dostarczył przynajmniej następujące prototypy: 

o Prototyp 1 – funkcjonalność Prototypu 1 obejmuje zarządzanie zasobem oraz e-usługę 

dostępu do informacji przestrzennej; 

o Prototyp 2 – funkcjonalność Prototypu 2 obejmuje funkcjonalność Prototypu 1 oraz  

e-usługę obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych; 

o Prototyp 3 – funkcjonalność Prototypu 3 obejmuje funkcjonalność Prototypu 2 oraz  

e-usługę obsługi zapytań komorniczych; 

o Prototyp 4 – funkcjonalność Prototypu 4 obejmuje funkcjonalność Prototypu 3 oraz  

e-usługę udostępniania danych dla rzeczoznawców; 

W ramach Etapu III przewiduje się również iteracyjne testy dostarczonych Prototypów, 

przeprowadzone w oparciu o przygotowane scenariusze testowe. Testy zostaną przeprowadzone dla 

każdego z Prototypów. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników testów Prototypu 4, może on 

w dalszym etapie stanowić system w wersji produkcyjnej. 

Na podstawie stworzonych Prototypów, Wykonawca dostarczy system w wersji produkcyjnej. 

W ramach niniejszego etapu przeprowadzone zostaną testy akceptacyjne systemu w wersji 

produkcyjnej w oparciu o przygotowane scenariusze testowe. 

W ramach Etapu III dokonany zostanie odbiór dostarczonego systemu przez Zamawiającego. Spisany 

zostanie protokół końcowego odbioru. Po odbiorze końcowym nastąpi okres eksploatacji oraz 

utrzymania systemu przez Zamawiającego. 

2.4.3. PRODUKTY PROJEKTU 
Wymaga się aby Wykonawca w ramach realizacji projektu opracował oraz dostarczył następujące 

produkty projektu: 

 zarządcze: 

o Harmonogram projektu, 

o Plan Projektu – dokument określający sposób realizacji przedmiotu Umowy, w tym 

kryteria odbioru produktów projektu i stanowi podstawę do przeprowadzenia przez 

Zamawiającego kontroli realizacji przedmiotu Umowy. Składowymi Planu Projektu 

powinny być między innymi: 

• Definicja projektu; 

• Uzasadnienie Biznesowe; 

• Struktura zespołu zarządzania projektem; 

• Opisy ról; 

• Strategia Zarządzania Jakością; 

• Strategia Zarządzania Konfiguracją; 

• Strategia Zarządzania Ryzykiem; 
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• Strategia Zarządzania Komunikacją; 

o Raporty z przeprowadzonych szkoleń; 

o Protokół częściowego odbioru; 

o Protokół końcowego odbioru; 

 

 specjalistyczne: 

o Prototypy systemu, 

o System, 

o Dokumentacja analizy wymagań - Opis wymagań na system, opracowany w oparciu 

o wyniki z przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy wymagań, 

o Projekt techniczny systemu, 

o Plan testów zawierający Scenariusze Testowe i Przypadki Testowe, 

o Raporty z Testów. 

2.4.4. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROJEKCIE 
Przez zmianę w projekcie rozumie się wprowadzenie zmian do zatwierdzonego produktu. Prawo do 

złożenia wniosku o zmianę posiada Zamawiający oraz Wykonawca. Obsługą zmian po stronie 

Zamawiającego zajmować się będzie Kierownik Projektu. Każde zgłoszenie zmiany zostanie 

odpowiednio udokumentowane. Po otrzymaniu zgłoszenia do obowiązków Wykonawcy należy 

przeanalizowanie wniosku o zmianę oraz dokonanie oceny wpływu zmiany na poszczególne aspekty 

realizacji projektu takie jak harmonogram realizacji projektu, budżet i zakres projektu. Decyzję o 

akceptacji zmiany dokonuje Komitet Sterujący. W przypadku zgody Zamawiającego na zmianę i jej 

wpływu na projekt, zmiana zostanie wykonana, przy czym zmiana nie może powodować zmian 

warunków w umowie. 

2.4.5. USŁUGI WSPARCIA I UTRZYMANIA SYSTEMU 
Wymaga się, aby wdrożony system był dostępny przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przez 

cały okres eksploatacji. Po dokonaniu przez Zamawiającego formalnych odbiorów produktów nastąpi 

okres eksploatacji oraz utrzymania wdrożonego systemu przez Zamawiającego.  

2.4.6. HARMONOGRAM PROJEKTU 
Wymaga się aby Wykonawca opracował oraz przedstawił szczegółowy harmonogram projektu w 

ciągu  7 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Harmonogram stanowi narzędzie kontroli i 

monitorowania postępu prac projektowych. Opracowany Harmonogram musi być spójny i musi 

uwzględniać terminy realizacji poszczególnych etapów oraz zadań wchodzących w zakres prac w 

ramach etapów. Wykonawca uwzględni w przygotowanym Harmonogramie następujące elementy: 

• Etapy projektu przedstawione w pkt. 2.4.2. W ramach Etapów powinny zostać 

uwzględnione Zadania oraz: 

o Spotkania w ramach poszczególnych Zadań 
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o Produkty dostarczane w ramach poszczególnych Zadań 

o Czas dla Zamawiającego na weryfikację produktów  

o Czas dla Wykonawcy na dostosowanie produktów po ich weryfikacji przez 

Zamawiającego 

o Testy; 

• Kamienie milowe 

• Terminy zgodne z wyznaczonymi ramami czasowymi projektu, dla wszystkich elementów 

harmonogramu (czas rozpoczęcia i czas zakończenia). Poniżej przedstawione zostały 

ramy czasowe projektu. 

• Harmonogram musi uwzględniać czas potrzebny Zamawiającemu na weryfikację 

dostarczonych produktów oraz czas potrzebny Wykonawcy na uwzględnienie wyników 

tej weryfikacji. 

 
 

Rysunek 9 Ramy czasowe realizacji projektu 

2.5. WYMAGANIA FUNKCJONALNE 

2.5.1. OGÓLNE 
Identyfikator WF 00.001 

Interfejs użytkownika e-usług udostępnianych przez system musi być zgodny ze standardami WCAG 

2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) z uwzględnieniem poziomu AA, co zapewni, że 

udostępniane dzięki systemowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

 

Identyfikator WF 00.002 

System musi posiadać narzędzia administracyjne przygotowujące zestawienia wydanych z Systemu 

materiałów i dokumentów zasobu. Kto, co, kiedy i komu udostępnił. 

 

Identyfikator WF 00.003 

Interfejs użytkownika musi być w języku polskim. 

 

Identyfikator WF 00.004 

System musi wspierać użytkownika w procesie wprowadzania danych obiektu (umożliwiać wybór 

wartości atrybutu z pozycji słownikowej, ograniczać możliwość wyboru wartości słownikowej, 

wyróżniać w sposób wyraźny i jednolity pola wymagalne). 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Etap I Inicjowanie Projektu

Etap II Zakup sprzętu i oprogramowania systemowego

Etap III Opracowanie Prototypów, uruchomienie systemu, odbiór

Opracowanie Prototypu 1

Testowanie Prototypu 1

Opracowanie Prototypu 2

Testowanie Prototypu 2

Opracowanie Prototypu 3

Testowanie Prototypu 3

Opracowanie Prototypu 4

Testowanie Prototypu 4

Uruchomienie produkcyjne systemu

Odbiór

Eksploatacja i utrzymanie systemu

2023

NazwaEtap

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Identyfikator WF 00.005 

System musi walidować dane wejściowe tak, aby nie dopuścić do zapisania danych niepoprawnych 

umożliwiając użytkownikowi poprawienie i/lub ponowne wprowadzenie danych. 

 

Identyfikator WF 00.006 

System musi zapewniać użytkownikowi odróżnianie statusów wniosków lub zgłoszeń zależnie od 

etapów ich obsługi. 

 

Identyfikator WF 00.007 

System musi gwarantować unikalność numeracji w ramach zdefiniowanych przez uprawnionego 

operatora ‘obszarów numeracji obiektów’. Np. działki ewidencyjne numerowane w obrębie 

ewidencyjnych, działki ewidencyjne numerowane w arkuszu mapy ewidencyjnej. 

 

Identyfikator WF 00.008 

System musi umożliwiać zapisanie w bazie danych numerów pochodzących z dokumentacji 

źródłowej niezależnie od numeracji systemowej. 

 

Identyfikator WF 00.009 

System musi zawierać mechanizmy zakładania i nadzorowania rezerwacji numeracji obiektów 

z zabezpieczeniem unikalności numerów zarówno w odniesieniu do numerów istniejących jak 

i zarezerwowanych. 

 

Identyfikator WF 00.010 

System musi umożliwiać wypełnianie luk w numeracji zarówno podczas automatycznego naliczania 

numeru oraz podczas rezerwacji. 

 

Identyfikator WF 00.011 

Rezerwacja numeracji musi być ściśle związana z Identyfikatorem zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

 

Identyfikator WF 00.012 

System musi wymuszać numerowanie dla nowych działek, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją 

numeracji. 

 

Identyfikator WF 00.013 

Wszystkie e-usługi muszą być dostępne dla usługobiorców przez aplikację działającą w oknie 

przeglądarki internetowej. 

2.5.2. MODUŁ ZARZADZANIA ZASOBAMI 
Identyfikator WF 01.001 

Zmiana musi odbywać się w trybie rejestrowanych zmian. 



 

34 
 

 

Identyfikator WF 01.002 

System musi zapewniać możliwość zarządzania zmianami: 

 Wycofanie niezatwierdzonej zmiany, 

 Przerwanie a następnie kontynuowanie zmiany w dowolnym momencie i na dowolnym 

etapie, 

 Kontynuowanie zmiany przerwanej przez innego operatora. 

 

Identyfikator WF 01.003 

System musi pozwalać na przeprowadzanie Zmian geometryczno-opisowych w zakresie 

poszczególnych baz danych PODGiK zgodnie z jedną z możliwości: 

 Możliwość 1: Osobno wprowadzana jest przez jednego operatora modyfikacja danych 

geometrycznych wybranych obiektów, a następnie w dowolnym, późniejszym czasie 

kontynuacja tej Zmiany przez innego operatora w zakresie modyfikacji części opisowej. 

 Możliwość 2: Zmiana danych zasobu danych geometrycznych i opisowych jest wykonywana 

przez jednego, tego samego operatora w jednym ciągu funkcyjnym. 

 

Identyfikator WF 01.004 

System musi umożliwić uzyskanie informacji o stanie danych na określoną datę, w tym odtworzenie 

historii każdego obiektu. 

 

Identyfikator WF 01.005 

System musi pokazywać historię obiektu w odniesieniu do: 

 danych opisowych 

 danych geometrycznych 

 redakcji kartograficznej dla każdej skali osobno oraz osobno niezależnie dla redakcji we 

wszystkich skalach na mapach skręconych (gdzie kierunek ‘północy mapy’ jest różny od 

kierunku ‘północy’ bieżącego układu współrzędnych) z możliwością wyłączenia/włączenia 

tego mechanizmu w dowolnym momencie istnienia bazy danych. 

 

Identyfikator WF 01.006 

System musi zabezpieczać przed skasowaniem (fizycznym usunięciem z bazy danych) obiektu, który 

był wprowadzony lub modyfikowany. Taki obiekt może być tylko zmodyfikowany lub przeniesiony do 

historii zasobu numerycznego. 

 

Identyfikator WF 01.007 

Każde działanie edycyjne, dotyczące zarówno danych opisowych jak i geometrycznych, tworzyć musi 

nową wersję obiektu i jednocześnie archiwizować dotychczasową. 

 

Identyfikator WF 01.008 

System musi umożliwiać wprowadzanie do bazy danych ‘Projektów podziałów’ działek bez 

blokowania działek będących przedmiotem tego projektu. 
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Identyfikator WF 01.009 

System musi umożliwić generowanie raportów, w tym map ewidencyjnych i map zasadniczych 

według stanu baz danych na zadany dzień. 

 

Identyfikator WF 01.010 

System musi zapewnić kontrolę poprawności danych (operator musi być informowany jeżeli 

wprowadzane lub istniejące dane są niekompletne, niespójne lub niezgodne z przepisami prawa). 

 

Identyfikator WF 01.011 

System musi mieć możliwość wygenerowania raportu z kontroli poprawności danych. 

 

Identyfikator WF 01.012 

System musi umożliwiać zatwierdzenie w ramach zmiany danych nawet jeżeli nie spełniają reguł 

poprawności (celem jest zachowanie zgodności treści ewidencji ze stanem faktycznym 

i z poprawnymi dokumentami będącymi podstawą zmiany). 

 

Identyfikator WF 01.013 

System musi umożliwiać rozwiązywanie konfliktów powstałych w następstwie równoległych zmian 

dla tych samych wersji obiektów (musi informować operatora o wszystkich innych 

niezatwierdzonych zmianach dla danych obiektów). Zmiana może zostać w każdym momencie 

zawieszona i w dowolnym momencie kontynuowana. Obiekty uwikłane w Zmianę nie mogą być 

modyfikowane z poziomu innej Zmiany dopóki Zmiana, w którą są aktualnie uwikłane nie zostanie 

zakończona lub wycofana. 

 

Identyfikator WF 01.014 

System musi umożliwiać wykonywanie jednoczesnej operacji na grupie obiektów (automatyczna 

modyfikacja). 

 

Identyfikator WF 01.015 

System musi zapewnić spójność danych opisowych i geometrycznych obiektów przestrzennych tak, 

aby wynik działań przedstawiał spójny stan każdej z wersji obiektu. 

 

Identyfikator WF 01.016 

System musi nadawać identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej obiektom gromadzonym 

w bazach danych Systemu. 
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2.5.2.1. UNIWERSALNE FUNKCJE INTERFEJSU 
Identyfikator WF 02.001 

System musi posiadać własne, zintegrowane z modułami dziedzinowymi środowisko graficzne 

wyposażone w funkcjonalności do prowadzenia standardowych opracowań kartograficznych w 

postaci map ewidencyjnych i map zasadniczych oraz map o dowolnej treści. Środowisko graficzne 

musi umożliwiać generowanie z bazy danych map o stałej na dany moment treści w ustalonym przez 

operatora obszarze oraz osobno lub jednocześnie generować mapy o treści dynamicznie zmienianej 

w zależności od miejsca w przestrzeni. System musi umożliwiać generowanie map na wskazany przez 

operatora moment w przeszłości (mapa historyczna). 

 

Identyfikator WF 02.002 

System musi umożliwiać prowadzenie zasobu numerycznego całego powiatu w jednej bazie danych 

(bez konieczności dzielenia na osobne bazy danych mniejszych jednostek - np. gmin). 

 

Identyfikator WF 02.003 

System musi umożliwiać wyszukiwanie dowolnych obiektów przechowywanych w bazach danych 

poprzez: 

 Wskazanie obiektów na liście, 

 Wskazanie obiektów na mapie, 

 Określenie przez użytkownika kryteriów wyboru. 

 

Identyfikator WF 02.004 

System musi umożliwiać wyszukanie dowolnych obiektów z baz danych według stanu archiwalnego i 

aktualnego. 

 

Identyfikator WF 02.005 

System musi umożliwiać definiowanie i łączenie kryteriów wyszukiwania dla poszczególnych 

atrybutów. 

 

Identyfikator WF 02.006 

System musi umożliwiać określanie sposobu prezentacji wyszukanych danych poprzez: 

 Określenie zakresu informacji (atrybutów), 

 Zmianę sortowania wyników, 

 Określenie kolejności prezentacji atrybutów. 

 

Identyfikator WF 02.007 

System musi umożliwić zapisanie kryteriów użytych do wyszukiwania dla jednego i/lub wielu 

użytkowników. 
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Identyfikator WF 02.008 

System powinien zapewniać możliwość sporządzania zestawień statystycznych w zakresie co 

najmniej: 

 Liczby obiektów bazy danych w danym momencie, 

 Liczby zmian wykonywanych przez poszczególnych operatorów w zadanym przedziale czasu 

z wyszczególnieniem zmian, 

 Liczby zarejestrowanych wniosków o udostępnienie danych w zadanym przedziale czasu 

w podziale na rodzaje wniosków, 

 Liczby zarejestrowanych dokumentów stanowiących podstawę zmian w zadanym podziale 

zmian, w podziale na rodzaje dokumentów, 

 Liczby zarezerwowanych wniosków dotyczących narad koordynacyjnych w zadanym podziale 

czasu, 

 Liczby zgłoszonych prac geodezyjnych w zadanym przedziale czasu w podziale na rodzaje 

asortymentów,  

 Liczby zarejestrowanych operatów technicznych w zadanym przedziale czasu w podziale na 

rodzaje asortymentów, 

 Wysokości opłat w zadanym przedziale czasu w podziale na udostępnione rodzaje 

materiałów zasobu, 

 

Identyfikator WF 02.009 

System musi umożliwiać pracę na mapie o treści dynamicznie generowanej z bazy danych w czasie 

rzeczywistym w miarę przesuwania bieżącego widoku w dowolne miejsce przestrzeni objętej 

zasobem numerycznym (mapa auto-generowalna) o ustalonej przez operatora treści. 

 

Identyfikator WF 02.010 

System musi umożliwiać jednoczesną pracę na mapie auto-generowalnej i mapie wygenerowanej. 

 

Identyfikator WF 02.011 

System musi umożliwiać generowanie z baz danych treści w różnych skalach na tej samej mapie.  

 

Identyfikator WF 02.012 

System nie może blokować żadnej treści mapy z powodu wydania fragmentu zasobu do modyfikacji 

zewnętrznej. Tzn. opracowanie dowolnego fragmentu zasobu nie blokuje obiektów tego zasobu w 

bazie danych ODGiK podczas całego opracowania przez wykonawcę prac geodezyjnych. 

 

Identyfikator WF 02.013 

Treść mapy nie może być blokowana ze względu na zgłoszone prace geodezyjne dotyczące danego 

obszaru. 

 

Identyfikator WF 02.014 

System musi umożliwiać nawigowanie po mapie (np. zmiana skali, przesuwanie) 
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Identyfikator WF 02.015 

System musi umożliwiać identyfikację obiektów z poziomu mapy i przejście do przeglądu jego 

atrybutów. 

 

Identyfikator WF 02.016 

System musi umożliwiać zarządzanie warstwami widocznymi w oknie mapy przez co najmniej:  

 Włączanie i wyłączanie widoczności danej warstwy, 

 Określenie symbolizacji dla danej warstwy. 

 

Identyfikator WF 02.017 

System musi umożliwiać jednoczesną pracę z wieloma źródłami danych. Np. pracę na mapie 

(modyfikacja obiektów i wyświetlanie obiektów na mapie), do której dołączono obiekty z więcej niż 

jednego źródła danych. 

 

Identyfikator WF 02.018 

System musi umożliwiać prezentację na mapie danych pochodzących z usług sieciowych (WMS, 

WFS). 

 

Identyfikator WF 02.019 

System musi zapewnić możliwość konfigurowania WMS/WFS udostępnianych przez System 

z poziomu interfejsu aplikacji. W interfejsie muszą być podpowiadane klasy obiektów, ich typy 

i atrybuty z nimi powiązane tak, aby operator nie musiał ich znać na pamięć. 

 

Identyfikator WF 02.020 

System musi umożliwiać wykonywanie analiz przestrzennych. 

 

Identyfikator WF 02.021 

System musi umożliwiać tworzenie i modyfikowanie geometrii obiektów przestrzennych 

prezentowanych na mapie co najmniej przez: 

 Wskazywanie współrzędnych kolejnych wierzchołków obiektu za pomocą klawiatury, 

kursorem na mapie z wykorzystaniem funkcji dociągania, z wykorzystaniem obliczeń 

geodezyjnych, 

 Modyfikowanie (przesuwanie, usuwanie, dodawanie), 

 Import geometrii z pliku, 

 Budowanie obiektów równoległych, prostopadłych, pod określonym kątem, przesuniętych, 

 Wykorzystanie geometrii istniejących obiektów, 

 Wykorzystanie wyników analizy przestrzennych.  
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Identyfikator WF 02.022 

System musi umożliwiać konstruowanie geometrii obiektów z wykorzystaniem obliczeń 

geodezyjnych, co najmniej:  

 Domiarów prostokątnych, 

 Miar biegunowych, 

 Przecięć obiektów, 

 Wcięć liniowych i kątowych. 

 

Identyfikator WF 02.023 

System musi umożliwiać dokonywanie obliczeń na mapie, co najmniej w zakresie: 

 Obliczenia azymutu, 

 Obliczenia kąta, 

 Obliczenia odległości, 

 Obliczenia obwodu obiektów powierzchniowych, 

 Obliczenia powierzchni obiektów powierzchniowych, w tym posiadających enklawy, 

 Określania współrzędnych odpowiadających położeniu kursora. 

 

Identyfikator WF 02.024 

System musi zaznaczać (np. wyświetlać w innym kolorze) obiekty wybrane przez użytkownika. 

 

Identyfikator WF 02.025 

System musi umożliwiać transformację współrzędnych między układami 2000, 1965, 1992, układem 

lokalnym miasta Poznania i innymi układami lokalnymi. 

 

Identyfikator WF 02.026 

Funkcja importująca dane z plików musi posiadać możliwość automatycznej transformacji 

współrzędnych, jeżeli plik z danymi jest w innym układzie współrzędnych płaskich niż układ, w 

którym jest prowadzona docelowa baza danych. Tzw. ‘transformacja w przelocie’ – w czasie realnym 

trwania importu/wsadu. 

 

Identyfikator WF 02.027 

System musi umożliwiać generowanie dokumentów i raportów tekstowych.  

 

Identyfikator WF 02.028 

System musi posiadać mechanizmy weryfikacji poprawności danych w zakresie generowania 

dokumentów na podstawie szablonów. System musi: 

 przechowywać szablony w jednym centralnym repozytorium, 

 oferować możliwość umieszczania w szablonie aktywnych pól, uzupełnianych automatycznie 

odpowiednimi danymi z bazy. 
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Identyfikator WF 02.029 

System musi umożliwiać generowanie raportów w postaci map ewidencyjnych, zasadniczych i map 

o dowolnej treści poprzez umożliwienie określenia: 

 Formatu mapy, 

 Skali mapy, 

 Zakresu przestrzennego mapy, 

 Stanu na dzień, 

 Zakresu tematycznego mapy, 

 Elementów poza ramkowych (tytuł mapy, oznaczenie skali, strzałka północy). 

 

Identyfikator WF 02.030 

System musi umożliwiać generowanie raportów i dokumentów zawierających zarówno treść 

tekstową, jak i treść mapy. 

 

Identyfikator WF 02.031 

System musi umożliwiać zapis wygenerowanego raportu w postaci uniemożliwiającej zmianę jego 

treści (nieedytowalny plik pdf., plik zabezpieczony podpisem elektronicznym). 

 

Identyfikator WF 02.032 

System musi umożliwiać wygenerowanie dokumentów roboczych, do użytku służbowego bez 

konieczności podawania informacji o wniosku lub numeru sprawy. 

 

Identyfikator WF 02.033 

System musi umożliwiać generowanie odrębnych raportów dla wskazanych obiektów lub całej grupy 

obiektów (np. wypis z kartoteki lokali odrębnie dla każdego ze wskazanych lokali). 

 

Identyfikator WF 02.034 

System musi umożliwiać wydruk wszystkich opracowanych z użyciem systemu raportów, 

dokumentów i map. 

 

Identyfikator WF 02.035 

System musi umożliwiać podgląd wszystkich opracowanych z użyciem systemu raportów, 

dokumentów i map przed wydrukiem. 

2.5.2.2. OBSŁUGA RASTRÓW 
Identyfikator WF 03.001 

System musi umożliwiać: 

 Wczytanie plików rastrowych, 

 Wczytanie pliku lub grupy plików rastrowych o określonej georeferencji i ich prezentację 

w oknie mapowym. 
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Identyfikator WF 03.002 

System musi posiadać możliwość: 

 obsługi materiałów zasobu w postaci elektronicznej (skany w postaci plików 

monochromatycznych i kolorowych, np. skany map analogowych), 

 kalibracji plików rastrowych, 

 skręcania, przesuwania, zmianę skali rastra, 

 wycinania i przycinania, 

 sklejania kilku rastrów, 

 zmiany kolorów, 

 konwersji do innego formatu np. TIFF, GeoTIFF, JPEG. 

 

Identyfikator WF 03.003 

System musi umożliwiać wyświetlenie skalibrowanych materiałów zasobu pod wygenerowaną 

treścią baz danych, poprzez: 

 wskazanie dowolnego punktu, 

 wskazanie zakresu/obszaru, 

 wskazanie wszystkich plików rastrowych z katalogu. 

2.5.2.3. REDAKCJA MAP 
Identyfikator WF 04.001 

W odniesieniu do elementów prezentacyjnych i redakcyjnych mechanizm musi umożliwiać: 

 Zapisy redakcji w każdej skali osobno 

 Zapisy redakcji dla każdej mapy skręconej osobno w każdej skali 

 Definiowanie standardu opisu obiektu zapisywanego w bazie danych uwzględniając: 

o stałe teksty 

o nazwy atrybutów, z których będzie pobierana wartość wyświetlana w opisie 

o warunki wyświetlania treści opisu, np. w zależności od wartości zdefiniowanych w opisie 

atrybutów pojawia się na mapie inna treść opisu (np. w opisie przewodu, w zależności od 

wartości atrybutu „źródło” pojawia się, bądź nie, informacja, a pozostała część opisu bez 

tej informacji jest nadal widoczna) 
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Identyfikator WF 04.002 

System musi zawierać mechanizmy zapamiętywania w bazie danych numerycznej redakcji 

kartograficznej niezależnie/osobno dla każdej z następujących skal: 

 1:250, 

 1:500, 

 1:1 000, 

 1:2 000, 

 1:5 000, 

 1:10 000 (mapa wielkoskalowa), 

 dla arkuszy ewidencyjnych w skalach od 1:250 do 1:10000. 

 dla map dowolnie skręconych i tzw. ‘map wstęgowych’ w skalach od 1:250 do 1:10000. 

 

Identyfikator WF 04.003 

System musi umożliwiać pracę na mapie o treści wygenerowanej z bazy danych w ustalonym 

obszarze i ustalonej treści – także historycznej (mapa generowana we wskazanym obszarze, 

o wskazanej treści i na określoną datę). 

 

Identyfikator WF 04.004 

System musi umożliwiać przechowywanie i przeglądanie w tym wizualizacje podziału na arkusze map 

sekcyjnych i w podziale arkuszowym mapy ewidencyjnej. 

 

Identyfikator WF 04.005 

System musi zawierać predefiniowane wzorce ramek sekcyjnych, (jako obiektów w bazie danych) 

oraz mechanizmy automatycznego wypełniania przez System opisu poza ramkowego. 

 

Identyfikator WF 04.006 

System musi zawierać mechanizmy do obsługi dowolnych ramek użytkownika wraz z opisem poza 

ramkowym, które będzie można wykorzystać do drukowania map o specjalnym przeznaczeniu. 

2.5.2.4. ORGANIZACJA, GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

PZGIK 
Identyfikator WF 05.001 

System musi umożliwić prowadzenie rejestrów wniosku o udostępnienie materiałów zasobu 

w podziale na: 

 Wypisy i wyrysy oraz inne dane i materiały PZGiK z zakresu EGiB, 

 Rejestr cen i wartości nieruchomości, 

 Dane i materiały PZGiK poza zakresem EGiB, 

 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
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Identyfikator WF 05.002 

System automatycznie weryfikuje poprawność wypełnianych formularzy pod względem 

merytorycznym np.: 

 Poprawność nr PESEL, jeżeli występuje we wniosku, 

 Prawidłowe zakresy wartości (np. daty), 

 załączniki o rozmiarze niezerowym i z odpowiednim rozszerzeniem. 

 

Identyfikator WF 05.003 

System musi mieć możliwość wygenerowania raportu zawierającego treść zarejestrowanego 

wniosku. 

 

Identyfikator WF 05.004 

System automatycznie weryfikuje poprawność wypełnianych formularzy pod względem formalnym: 

 Czy wszystkie wymagane pola są wypełnione, 

 Czy formularz zawiera załączniki, jeżeli są wymagane, 

 Czy format danych jest zgodny z przyjętym założeniem dla danego pola (np. pole 

numeryczne powinno zawierać tylko cyfry). 

 

Identyfikator WF 05.005 

System automatycznie wyświetla wynik weryfikacji formularzy i wyróżnia/zaznacza niepoprawnie 

wypełnione lub niewypełnione pola. 

 

Identyfikator WF 05.006 

System musi umożliwić zapisanie w systemie dokumentów powiązanych z wnioskiem, co najmniej:  

 Pliku wektorowego lub skanu załącznika graficznego określającego obszar objęty wnioskiem, 

 Dokumentu elektronicznego. 

 

Identyfikator WF 05.007 

System musi udostępniać informacje o statusie wniosku. 

 

Identyfikator WF 05.008 

System musi umożliwić prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych. 

 

Identyfikator WF 05.009 

System musi mieć możliwość wygenerowania raportu zawierającego treść zarejestrowanego 

zgłoszenia pracy geodezyjnej. 

 

Identyfikator WF 05.010 

System musi zapewnić wprowadzenie granic obszaru określającego zasięg zgłoszenia pracy 

geodezyjnej.  
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Identyfikator WF 05.011 

System musi umożliwić generowanie informacji o innych pracach geodezyjnych będących w trakcie 

wykonania na obszarze objętym zgłoszeniem. 

 

Identyfikator WF 05.012 

System musi umożliwiać generowanie informacji, że zasięg zgłoszenia pokrywa się częściowo lub 

całkowicie z zasięgiem terenu zamkniętego. 

 

Identyfikator WF 05.013 

System musi zapewnić rejestrowanie informacji dotyczących przebiegu procesu uzgadniania 

dokumentacji niezbędnej lub potrzebnej do wykonania pracy geodezyjnej (system musi generować 

protokół uzgodnienia) 

 

Identyfikator WF 05.014 

System musi umożliwiać rezerwację projektowanych numerów działek do zgłoszonej pracy 

geodezyjnej, z wykluczeniem zdublowanych numerów projektowanych działek dla dwóch lub więcej 

różnych prac geodezyjnych. 

 

Identyfikator WF 05.015 

System musi umożliwiać rejestrację wpływu zawiadomień o zakończeniu wykonania prac 

geodezyjnych. 

 

Identyfikator WF 05.016 

System musi umożliwiać rejestrację wyników weryfikacji oraz generowanie protokołu weryfikacji. 

 

Identyfikator WF 05.017 

System musi umożliwiać odnotowanie informacji o odbiorze przez wykonawcę prac geodezyjnych 

dokumentacji zawierającej usterki oraz o ponownym jej złożeniu do weryfikacji. 

 

Identyfikator WF 05.018 

System musi umożliwiać ewidencjonowanie przyjętej do zasobu dokumentacji z wykonania prac 

geodezyjnych. 

 

Identyfikator WF 05.019 

System musi umożliwiać rejestrację wielu dokumentacji (zbiorów danych i operatów technicznych) 

do jednego zgłoszenia (zgłoszenia wieloetapowe). 

 

Identyfikator WF 05.020 

System musi udostępniać informacje o statusie pracy geodezyjnej.  
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2.5.2.5. USTALANIE I UTRWALANIE WYSOKOŚCI OPŁATY, LICENCJA  
Identyfikator WF 06.001 

System musi umożliwiać ustalenie przewidywanej wysokości opłaty oraz wygenerowanie kosztorysu. 

 

Identyfikator WF 06.002 

System musi umożliwiać wygenerowanie DOO. DOO musi zawierać następujące informacje: 

 Nazwę i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi 

państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

 Miejsce i datę 

 Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych/identyfikator wniosku o 

udostępnienie materiałów zasobu, wraz z informacjami: 

o oznaczeniem kancelaryjnym 

o data 

o imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy lub zgłaszającego pracę geodezyjną/ 

kartograficzną 

 Opłatę za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub 

wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne zawierająca takie elementy jak: 

o Numer tabeli oraz lp. według załącznika do ustawy 

o Nazwa materiału zasobu/nazwa usługi/ nazwa czynności 

o Jednostka rozliczeniowa 

o Stawka podstawowa 

o Liczba jednostek rozliczeniowych 

o Współczynnik korygujący LR 

o Pozostałe współczynniki korygujące 

o Wysokość opłaty (Wop) 

 Opłatę za użycie nośników danych elektronicznych, zgodnie z ust. 11 załącznika do ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ((w zależności od formy 

przesyłanych danych) 

 Opłatę za wysłanie pod wskazany adres, zgodnie z ust. 14 załącznika do ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (opłata szacowana na podstawie 

przewidywanej wielkości ew. przesyłki) 

 Podpis organu 

 

Identyfikator WF 06.003 

DOO wystawiony w postaci elektronicznej musi zawierać niepowtarzalny identyfikator umożliwiający 

przeprowadzenie weryfikacji autentyczności. 

 

Identyfikator WF 06.004 

Każdy DOO musi mieć unikalny numer. 

 

Identyfikator WF 06.005 

Każdy DOO musi być powiązany z odpowiednim wnioskiem lub odpowiednim zgłoszeniem pracy 
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geodezyjnej.  

 

Identyfikator WF 06.006 

System musi mieć możliwość wysłania kosztorysu i DOO na wskazany adres e-mail. 

 

Identyfikator WF 06.007 

System musi umożliwiać dokonywanie płatności na podstawie wystawionego DOO poprzez system 

płatności internetowych obsługujący przelewy zwykłe, przelewy natychmiastowe i karty płatnicze. 

 

Identyfikator WF 06.008 

System musi generować licencje dla udostępnianych materiałów zasobu (w tym: CL, K, N i P). 

 

Identyfikator WF 06.009 

Każda licencja musi być powiązana z odpowiednim wnioskiem lub odpowiednim zgłoszeniem pracy 

geodezyjnej. 

 

Identyfikator WF 06.010 

System musi umożliwiać odnotowanie przy wniosku lub/i zgłoszeniu pracy geodezyjnej, że opłata 

została uiszczona. 

 

Identyfikator WF 06.011 

System musi umożliwiać generowanie listy wniosków i zgłoszeń, dla których został wystawiony DOO, 

a opłata nie została uiszczona. 

 

Identyfikator WF 06.012 

W systemie musi być możliwość zaznaczenia, że dany wniosek lub/i zgłoszenie pracy geodezyjnej nie 

podlega opłacie. 

 

Identyfikator WF 06.013 

System musi umożliwiać generowanie informacji o liczbie wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych, 

które nie podlegają opłacie wraz z listą takich wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych.  

2.5.2.6. OBSŁUGA EWIDENCJI MATERIAŁÓW ZASOBU - METADANE 
Identyfikator WF 07.001 

System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym metadanych. 

 

Identyfikator WF 07.002 

System musi umożliwić gromadzenie materiałów zasobu przetworzonych do postaci dokumentów 

elektronicznych w bazie systemu.  
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Identyfikator WF 07.003 

System musi umożliwiać nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom i dokumentom 

zasobu przetworzonym do postaci elektronicznej.  

 

Identyfikator WF 07.004 

System musi umożliwiać przeglądanie i wyszukiwanie materiałów PZGiK poprzez metadane, w 

szczególności poprzez określenie położenia obszaru, którego dotyczy materiał (zasięg materiału). 

 

Identyfikator WF 07.005 

System musi umożliwiać przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów zasobu w postaci szkiców 

polowych poprzez określenie położenia obszaru, którego dotyczy szkic (zasięg szkicu). 

 

Identyfikator WF 07.006 

System musi umożliwiać zapisanie metadanych do każdego materiału zasobu i dokumentu zasobu. 

 

Identyfikator WF 07.007 

System musi mieć możliwość importu i weryfikacji roboczych baz danych przesyłanych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub nośników danych przez wykonawców prac polegających na 

przekształceniu dokumentacji z postaci analogowej do postaci cyfrowej wraz z metadanymi. 

System musi umożliwiać rezerwację numerów ewidencyjnych materiałów zasobu. 

2.5.2.7. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
Identyfikator WF 08.001 

System musi umożliwiać gromadzenie i aktualizację danych w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

Identyfikator WF 08.002 

System musi umożliwiać gromadzenie i aktualizację danych w zakresie wykraczającym poza 

obowiązujące przepisy, a wynikających z dotychczasowych zasad prowadzenia EGiB (wynikających z 

poprzednio obowiązujących przepisów prawa). 

 

Identyfikator WF 08.003 

System musi umożliwiać nadawanie identyfikatorów dla wszystkich obiektów, dla których wynika 

to z przepisów prawa. 

 

Identyfikator WF 08.004 

System musi umożliwiać prowadzenie numeracji działek do obrębu oraz do arkusza mapy 

ewidencyjnej w obrębie. 

 

Identyfikator WF 08.005 

System musi umożliwiać: 

 wykonywanie wszystkich zadań związanych z prowadzeniem EGiB (w tym wprowadzanie 
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zmian geometrycznych i opisowych) w całym ich zakresie z poziomu jednego Systemu, 

 prowadzenie mapy ewidencyjnej, z możliwością prowadzenia redakcji kartograficznej 

niezależnej dla każdej skali i niezależnie dla mapy ewidencyjnej mapy skręconej (jeden cały 

arkusz mapy ewidencyjnej na jednej, standardowej sekcji 500x800 mm), 

 prowadzenie (poza standardowymi obiektami: ‘Użytek gruntowy’ i ‘Kontur klasyfikacyjny’) 

także obiektów ‘Klasoużytek geometryczny’, zapewniając jednocześnie wszystkie analizy, 

kontrole i rozliczanie tych obiektów w działkach, w celu uzyskania danych opisowych 

zgodnych z przepisami,  

 mechanizmy kontroli poprawności topologicznej obiektów ewidencyjnych pozwalające na 

wykrywanie, sygnalizację i korygowanie błędów w topologii obiektów, oraz kontroli 

dopuszczalności kodów obiektów stanowiących wierzchołki obiektów złożonych. 

 

Identyfikator WF 08.006 

System musi posiadać mechanizmy weryfikacji poprawności danych w zakresie: 

 zgodności udziałów własności i władania, 

  wprowadzenia zmiany (system sygnalizuje ewidentne niezgodności), 

 zgodności klasoużytków oraz ich powierzchni pomiędzy częścią opisową i geometryczną 

z dokładnością do 1 m2, 

 ustalania precyzji zapisu powierzchni działki do 1 m2,  

 kontroli prac w toku na obszarze objętym zmianą ewidencyjną (m.in. topologii obiektów, 

pełnego pokrycia terenu klasoużytkami geometrycznymi i przylegania działek, obrębów, 

Jednostek ewidencyjnych, uwikłania rodzaju punktów granicznych w zależności od poziomu 

struktury – wspólny punkt graniczny w geometrii działki i w geometrii jednostki rejestrowej 

z uwzględnieniem tej hierarchii), 

 automatycznej kontroli obiektów podczas zmiany statusu Zmiany oraz w momencie jej 

zakończenia, 

 możliwości - wstrzymania zakończenia Zmiany , 

 zapewnienie unikalności numeracji działek i budynków, według identyfikatorów obiektów 

bazy danych ewidencyjnych, określonych w załączniku numer 1 do rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków. (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ostateczna decyzja organu administracji lub 

prawomocne orzeczenie sądu uchyla lub stwierdza nieważność decyzji zatwierdzającej 

projekt podziału, ujawnionej w EGiB). 

 

Identyfikator WF 08.007 

System musi posiadać mechanizmy weryfikacji poprawności danych oraz generowania raportów 

w zakresie: 

 rozbieżności dotyczący zgodności klasoużytków, działek oraz ich powierzchni pomiędzy 

częścią opisową i graficzną, zestawienia gruntów dla wybranego podmiotu, 

 zestawienia wybranych użytków dla obrębu, działki, podmiotu, 

 stanu na dany dzień według podmiotu i przedmiotu, 

 dowolnym wg wybranych atrybutów). 
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Identyfikator WF 08.008 

System musi posiadać mechanizmy wyszukiwania informacji według dowolnych kryteriów 

stanowiących atrybuty obiektów. 

 

Identyfikator WF 08.009 

System musi pozwalać wyszukać wszystkie wystąpienia danej osoby fizycznej, łącznie z jej 

wystąpieniami, jako składnika małżeństwa, podmiotu grupowego oraz małżeństwa stanowiącego 

składnik podmiotu grupowego. 

 

Identyfikator WF 08.010 

System musi posiadać mechanizmy weryfikacji poprawności danych oraz umieszczania informacji o 

danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących 

standardów technicznych na wypisach i wyrysach z ewidencji gruntów i budynków. 

 

Identyfikator WF 08.011 

System musi posiadać mechanizmy weryfikacji poprawności danych w zakresie eksportu i importu 

danych opisowych i geometrycznych do pliku z możliwością: 

 określenia zakresu obszarowego eksportowanych danych: 

o dla jednostki ewidencyjnej, 

o dla obrębu, 

o listy działek, 

o listy budynków, 

o dla działek wskazanych obszarem, 

 określenia zakresu danych obiektów objętych eksportem: 

o działki, 

o klasoużytki geometryczne, 

o budynki. 

 

Identyfikator WF 08.012 

System musi uniemożliwiać jednoczesne wprowadzanie kilku modyfikacji w tej samej Jednostce 

Rejestrowej. 

 

Identyfikator WF 08.013 

System musi gwarantować, że zmiana jawnego identyfikatora obiektu, np. zmiana numeru działki 

bądź przeniesienie obiektu do innej Jednostki Ewidencyjnej (obrębu) nie powoduje utraty dostępu 

do dotychczasowej historii tego obiektu; innymi słowy zmiana jawnego identyfikatora obiektu jest 

traktowana, jako jedna z dopuszczalnych zmian obiektu, a nie jako utworzenie nowego obiektu. 

 

Identyfikator WF 08.014 

System musi umożliwiać odnotowanie informacji o spornych odcinkach granicy. 
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Identyfikator WF 08.015 

System musi zapewniać wewnętrzną spójność danych dotyczących udziałów podmiotu 

w nieruchomościach powiązanych przez prawa związane tak, aby zmiana właściciela w jednostce 

lokalowej lub budynkowej wymuszała automatyczną jego zmianę w jednostce gruntowej. 

 

Identyfikator WF 08.016 

System musi umożliwiać generowanie zawiadomienia o zmianach, zgodnego z przepisami prawa.  

 

Identyfikator WF 08.017 

System musi umożliwiać określenie zakresu treści zawiadomienia o zmianie (wszystkie obiekty lub 

tylko obiekty zmieniane). 

 

Identyfikator WF 08.018 

System musi umożliwiać określenie odbiorców zawiadomienia.  

 

Identyfikator WF 08.019 

System musi umożliwiać sporządzanie raportów (z możliwością ukrycia danych osobowych lub/i 

podmiotowych): 

 Rejestru gruntów, 

 Rejestru budynków, 

 Rejestru lokali, 

 Kartoteki budynków, 

 Kartoteki lokali, 

 Mapy ewidencyjnej, 

 Zestawienia gruntów, 

 Wykazu gruntów, 

 Wykazu budynków, 

 Wykazu lokali, 

 Wykazu działek ewidencyjnych, 

 Wykazu podmiotów ewidencyjnych, 

 Wykazu dzierżawców gruntów, 

 Zestawień zbiorczych dla jednostki ewidencyjnej, 

 Zestawienia zbiorczego dla powiatu. 

Identyfikator WF 08.020 

System musi umożliwiać sporządzanie: 

 Wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, 

 Wyrysów z mapy ewidencyjnej. 

 

Identyfikator WF 08.021 

W zakresie podglądu i wydruku bazy danych ewidencji gruntów i budynków System musi umożliwiać 

wygenerowanie dokumentu z klauzulą „Informacja do użytku służbowego”. 
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Identyfikator WF 08.022 

System musi umożliwiać gromadzenie w nim informacji o terenach zamkniętych i podstawach 

prawnych ich zamknięcia. 

 

Identyfikator WF 08.023 

System musi umożliwiać gromadzenie informacji o formach ochrony przyrody. 

 

Identyfikator WF 08.024 

System musi umożliwiać podpięcie zeskanowanego dokumentu lub dokumentu elektronicznego 

stanowiącego podstawę zmiany. 

2.5.2.8. REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Identyfikator WF 09.001 

System musi umożliwiać gromadzenie i aktualizację danych w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

Identyfikator WF 09.002 

System musi umożliwiać gromadzenie i aktualizację danych w zakresie wykraczającym poza 

obowiązujące przepisy, a wynikających z dotychczasowych zasad prowadzenia RCiWN (wynikających 

z poprzednio obowiązujących przepisów prawa). 

 

Identyfikator WF 09.003 

System musi umożliwiać wprowadzanie zmian w RCWiN z wykorzystaniem danych zgromadzonych 

w bazie danych EGiB poprzez automatyczne pobranie informacji o częściach składowych 

nieruchomości dla uniknięcia dublowania wprowadzania danych.  

 

Identyfikator WF 09.004 

System musi umożliwiać sporządzanie wyciągu z rejestru cen i wartości nieruchomości. 

2.5.2.9. GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU 
Identyfikator WF 10.001 

System musi umożliwiać tworzenie, modyfikację i usuwanie obiektów stanowiących elementy zbioru 

danych. 

 

Identyfikator WF 10.002 

System musi umożliwiać wprowadzanie i modyfikację atrybutów obiektów, w tym danych 

dotyczących podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. 

 

Identyfikator WF 10.003 

System musi umożliwiać powiązanie obiektów ewidencji sieci uzbrojenia terenu z dokumentacją 

przebiegu procesu uzgadniania.  
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Identyfikator WF 10.004 

System musi umożliwiać kontrolę danych w zakresie: 

 Relacji topologicznych pomiędzy obiektami, 

 Kompletności i poprawności danych opisowych i geometrycznych, 

 Zgodności z innymi bazami danych. 

 

Identyfikator WF 10.005 

System musi umożliwiać obsługę obiektów przestrzennych stanowiących treść obecnie prowadzonej 

mapy zasadniczej, które niespełnianą wymagań obecnych przepisów oraz nie są ujęte w katalogach 

obiektów bazy danych GESUT. 

2.5.2.10. BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH O 

SZCZEGÓŁOWOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ TWORZENIE STANDARDOWYCH 

OPRACOWAŃ KARTOGRAFICZNYCH W SKALACH 1:500 – 1:5000 
Identyfikator WF 11.001 

System musi umożliwiać tworzenie, modyfikację i usuwanie obiektów stanowiących elementy zbioru 

danych. 

 

Identyfikator WF 11.002 

System musi umożliwiać wprowadzanie i modyfikację atrybutów obiektów. 

 

Identyfikator WF 11.003 

System musi umożliwiać kontrolę danych w zakresie: 

 Relacji topologicznych pomiędzy obiektami, 

 Kompletności i poprawności danych opisowych i geometrycznych, 

 Zgodności z innymi bazami danych. 

 

Identyfikator WF 11.004 

System musi umożliwiać obsługę obiektów przestrzennych stanowiących treść obecnie prowadzonej 

mapy zasadniczej, które niespełnianą wymagań obecnych przepisów oraz nie są ujęte w katalogach 

obiektów bazy danych BDOT500. 

 

Identyfikator WF 11.005 

System musi zapewniać harmonizację bazy danych BDOT500 z pozostałymi bazami danych. 
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2.5.2.11. BAZA DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW 

GEODEZYJNYCH 
Identyfikator WF 12.001 

System musi mieć możliwość gromadzenia i aktualizacji danych oraz zbiorów obserwacji i opracowań 

wyników tych obserwacji odnoszących się do osnów szczegółowych i podstawowych.  

 

Identyfikator WF 12.002 

System musi mieć możliwość gromadzenia i aktualizacji dodatkowego zakresu informacji o punktach 

osnowy, w tym o: 

 Archiwalnych numerach punktów osnowy według dotychczasowego podziału sekcyjnego, 

 Współrzędnych punktów osnowy w dotychczasowych układach współrzędnych. 

 

Identyfikator WF 12.003 

System musi umożliwiać powiązanie obiektów osnowy z opisami topograficznymi. 

 

Identyfikator WF 12.004 

System musi mieć możliwość importu i weryfikacji roboczych baz danych przesyłanych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub nośników danych przez wykonawców modernizacji osnów 

geodezyjnych poprzez umożliwienie: 

 Importu z roboczych baz, danych o punktach osnowy w formatach obsługiwanych przez 

system i możliwość ich wizualizowania na mapie, 

 Kontroli poprawności importowanych danych, 

 Porównania zaimportowanych danych z dotychczasowym stanem bazy. 

 

Identyfikator WF 12.005 

System musi umożliwiać wizualizację na mapie punktów osnowy, z uwzględnieniem podziału według 

rodzaju, typu i stanu punktu osnowy.  

2.5.3. MODUŁ ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH I 

KARTOGRAFICZNYCH (E-USŁUGA) 
Identyfikator WF 13.001 

System udostępnia Wykonawcy prac geodezyjnych odpowiedni formularz elektroniczny. 
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Identyfikator WF 13.002 

Formularz elektroniczny dla wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych musi zawierać: 

 dane identyfikujące: 

o wykonawcę zgłaszanych prac, 

o osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył 

samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję 

kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób, 

 cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac (dane słownikowe – lista do wyboru), 

 dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami, 

 przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac, 

 listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego niezbędnych lub potrzebnych do wykonania zgłoszonych prac. 

 

Identyfikator WF 13.003 

System automatycznie wypełnia pola formularza dotyczące danych identyfikacyjnych e-użytkownika 

na podstawie danych przekazanych podczas zakładania konta. 

 

Identyfikator WF 13.004 

Na podstawie danych w formularzu system automatycznie (on-line) generuje aktywną listę zbiorów 

danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które 

Wykonawcy są niezbędne lub potrzebne do wykonania zgłaszanych prac. 

 

Identyfikator WF 13.005 

Wykonawca prac geodezyjnych zaznacza dokumenty z aktywnej listy zbiorów danych lub innych 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które chce pobrać. Akceptacja 

listy materiałów jest jednoznaczna z uzgodnieniem przez Wykonawcę listy materiałów zasobu 

niezbędnych lub potrzebnych do wykonania zgłoszonych prac . System generuje i przesyła protokół 

uzgodnienia do Wykonawcy. Protokół uzgodnienia jest wydawany do każdego zgłoszenia pracy 

geodezyjnej, zarówno pierwotnego, jak i uzupełniającego. 

 

Identyfikator WF 13.006 

System odnotowuje, które materiały były proponowane na aktywnej liście zbiorów danych lub 

innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a których Wykonawca 

prac geodezyjnych nie zaznaczył do pobrania. 

 

Identyfikator WF 13.007 

System automatycznie nalicza opłatę za udostępnienie wybranych zbiorów danych lub innych 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 



 

55 
 

Identyfikator WF 13.008 

Po odnotowaniu przez system faktu uiszczenia opłaty System automatycznie udostępnia zbiory 

danych lub inne materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie 

elektronicznej na koncie wnioskującego. 

 

Identyfikator WF 13.009 

System umożliwia wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych przesłanie do PODGiK bazy 

roboczej i operatu technicznego w formie elektronicznej. 

 

Identyfikator WF 13.010 

System odnotowuje przesłanie przez Wykonawcę prac geodezyjnych zawiadomienia o zakończeniu 

prac geodezyjnych wraz z załącznikami. 

 

Identyfikator WF 13.011 

System udostępnia funkcje weryfikacji przesłanych materiałów (operat i baza robocza) pracownikom 

PODGiK.  

 

Identyfikator WF 13.012 

Upoważnieni pracownicy PODGiK wypełniają protokół weryfikacji. W trakcie weryfikacji przesłanych 

materiałów (operat i baza robocza) osoba weryfikująca ma możliwość podglądu materiałów które 

były proponowane na aktywnej liście materiałów oraz materiałów, które zostały pobrane przez 

wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych. 

 

Identyfikator WF 13.013 

Pozytywny wynik weryfikacji dokumentacji skutkuje przyjęciem jej (tej dokumentacji) do zasobu oraz 

zaewidencjonowania jej (tej dokumentacji) w PZGiK. Upoważnieni pracownicy PODGiK zatwierdzają 

aktualizację zasobu o dane przesłane przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych. 

 

Identyfikator WF 13.014 

System rejestruje zgłoszenia pierwotne i uzupełniające. 

 

Identyfikator WF 13.015 

System musi umożliwiać e-użytkownikowi przeglądanie statusu sprawy. 

 

Identyfikator WF 13.016 

System musi posiadać narzędzia administracyjne do wysyłania wiadomości email do  

e-użytkowników. 

 

Identyfikator WF 13.017 

System musi realizować usługę na 5 poziomie dojrzałości. 
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2.5.4. MODUŁ ELEKTRONICZNEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI 

PRZESTRZENNEJ (E-USŁUGA) 
Identyfikator WF 14.001 

System w ramach modułu dostępu do informacji przestrzennej musi umożliwiać 

obywatelowi/przedsiębiorcy autoryzację z wykorzystaniem platformy ePUAP. 

 

Identyfikator WF 14.002 

System musi umożliwić integrację z platformą ePUAP w zakresie wysyłania wniosków 

o udostępnienie danych. 

 

Identyfikator WF 14.003 

System musi umożliwiać podpisywanie wysyłanych wniosków profilem zaufanym ePUAP lub 

podpisem kwalifikowanym. 

Identyfikator WF 14.004 

System musi udostępniać e-formularze umożliwiające wyszukiwanie informacji przestrzennej 

poprzez wskazanie na mapie lub poprzez podanie parametrów wyszukiwania. 

 

Identyfikator WF 14.005 

Formularz elektroniczny dla obywatela / przedsiębiorcy o udostępnienie materiałów powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego musi zawierać: 

 Dane osobowe, datę i oznaczenie wniosku, 

 Przedmiot wniosku, 

 Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu, 

 Osobę wyznaczoną do kontaktów ze strony wnioskodawcy, 

 Formę przekazania i odbioru materiałów, 

 Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia, 

 Załączniki zgodne z Rozporządzeniem. 
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Identyfikator WF 14.006 

System musi zapewnić: 

 możliwość złożenia wniosku poprzez e-usługę, z wyłączeniem dokumentów zawierających 

dane osobowe  

 autoryzację wnioskodawcy w oparciu o platformę ePUAP, podpis kwalifikowany lub profil 

zaufany, obowiązkowo dla dokumentów zawierających dane osobowe 

 przygotowanie wniosku lub grupy wniosków w oparciu o możliwość graficznego (z mapy) lub 

atrybutowego wyszukania przedmiotów wniosku 

 wyświetlenie kosztorysu  

 podpisanie wysyłanych wniosków profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym 

 wysłanie wniosków poprzez platformą ePUAP lub bezpośrednio przez e-usługę i ich 

automatyczną rejestrację w rejestrze wniosków. automatyczne wysłanie e na wskazany 

przez Wnioskodawcę adres elektroniczny dokumentu obliczenia opłaty (DOO) , 

z wyłączeniem dokumentów zawierających dane osobowe, 

 realizację opłat poprzez system płatności internetowych 

 automatyczne przygotowanie zamawianych materiałów i udostępnienie ich wnioskodawcy 

po dokonaniu wpłaty  

 realizacja wniosków o wydanie materiałów odbywa się w sposób zbliżony do zakupów 

w sklepach internetowych. 

 

Identyfikator WF 14.007 

System musi umożliwiać e-użytkownikowi przeglądanie statusu sprawy. 

 

Identyfikator WF 14.008 

System musi realizować usługę na 4 poziomie dojrzałości. 

2.5.5. MODUŁ ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI ZAPYTAŃ KOMORNICZYCH 

(E-USŁUGA) 
Identyfikator WF 15.001 

Komornik ma udostępniony formularz wniosku do sprawdzania, czy dana osoba figuruje w rejestrze.  

 

Identyfikator WF 15.002 

System automatycznie wypełnia pola formularza dotyczące danych identyfikacyjnych e-użytkownika 

na podstawie danych przekazanych podczas zakładania konta. 

 

Identyfikator WF 15.003 

System automatycznie dokonuje „prostego” sprawdzenia, czy dana osoba figuruje w rejestrze. 
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Identyfikator WF 15.004 

System automatycznie udostępnia wynik „prostego” sprawdzenia w formie informacji: 

• „TAK, istnieje” - jeżeli system znajdzie odpowiednie zapisy w przeszukiwanych zasobach, 

• „NIE, nie istnieje” – jeżeli system nie znajdzie odpowiednich zapisów w przeszukiwanych 

zasobach, 

• „Tak, istnieje więcej niż jedna osoba o zadanych parametrach” – jeżeli system wyszuka 

więcej niż jedną osobę o zadanych parametrach 

 

Identyfikator WF 15.005 

W przypadku gdy wniosek dotyczy udostępnienia danych z powiatowego zasobu danych 

kartograficznych, formularz wniosku powinien zawierać: 

 Dane osobowe, datę i oznaczenie wniosku 

 Przedmiot wniosku 

 Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu 

 Osobę wyznaczoną do kontaktów ze strony wnioskodawcy 

 Formę przekazania i odbioru materiałów 

 Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia 

 Załączniki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. 

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 

 

Identyfikator WF 15.006 

W przypadku gdy wniosek dotyczy wydania wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, 

formularz wniosku powinien zawierać: 

 Dane osobowe, datę i oznaczenie wniosku 

 Przedmiot wniosku 

 Dane identyfikujące nieruchomość, której dotyczy wniosek 

 Wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy, w dostępie do danych identyfikujących 

właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem 

 Osobę wyznaczoną do kontaktów ze strony wnioskodawcy 

 Postać dokumentów będących przedmiotem wniosku i sposób ich przekazania 

 Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia 

 Załączniki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. 

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 

 

Identyfikator WF 15.007 

Każdy Komornik, który chce korzystać z dostępu do zasobów musi posiadać indywidulane konto w 

systemie. 
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Identyfikator WF 15.008 

Wszystkie działania Komornika w systemie są ewidencjonowane, tak aby możliwe było rozliczenie 

udostępnionych danych. 

 

Identyfikator WF 15.009 

Dane z zasobów są udostępniane na koncie Komornika. 

 

Identyfikator WF 15.010 

System musi realizować usługę na 5 poziomie dojrzałości. 

2.5.6. MODUŁ ELEKTRONICZNEGO UDOSTĘPNIANIA DANYCH DLA 

RZECZOZNAWCÓW (E-USŁUGA) 
Identyfikator WF 16.001 

Rzeczoznawca ma udostępniony formularz, który po wypełnieniu przez rzeczoznawcę musi zawierać 

co najmniej następujące informacje: 

 określenie przedmiotu wniosku, poprzez wybór (ceny transakcyjne i/lub wartości 

nieruchomości), 

 rodzaj nieruchomości  

  obszar, którego zapytanie dotyczy, 

 okres, w którym zostały zawarte transakcje, 

 określenie celu, poprzez wybór (do wyceny nieruchomości lub do innych celów) 

 

Identyfikator WF 16.002 

W przypadku, gdy wniosek dotyczy udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, formularz wniosku powinien zawierać: 

 Dane osobowe, data i oznaczenia wniosku 

 Przedmiot wniosku 

 Parametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu 

 Osobę wyznaczoną do kontaktów ze strony wnioskodawcy 

 Forma przekazania i odbioru materiałów 

 Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia 

 Załączniki zgodne z Rozporządzeniem 

 

Identyfikator WF 16.003 

System automatycznie wypełnia pola formularza dotyczące danych identyfikacyjnych e-użytkownika 

na podstawie danych przekazanych podczas zakładania konta. 
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Identyfikator WF 16.004 

System umożliwia rzeczoznawcy czasowy wgląd do dokumentów stanowiących podstawę zmian 

ewidencyjnych (metryczek zmian i skanów dokumentów). System wyklucza możliwość pobierania 

przez rzeczoznawcę tych dokumentów. 

 

Identyfikator WF 16.005 

Czasowe udostępnienie dokumentów jest możliwe tylko po uprzednim opłaceniu usługi. 

 

Identyfikator WF 16.006 

System umożliwia przeglądanie dokumentów w wybranej jednostce ewidencyjnej. 

 

Identyfikator WF 16.007 

System automatycznie zlicza liczbę zapisów w rejestrze cen i wartości nieruchomości. 

 

Identyfikator WF 16.008 

System automatycznie oblicza na podstawie cennika opłatę za udostępnienie wyszukanych 

informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości. 

 

Identyfikator WF 16.009 

System automatycznie udostępnia rzeczoznawcy informację o liczbie wyszukanych wyników, 

sposobie kalkulacji wysokości opłaty za udostępnienie danych.  

 

Identyfikator WF 16.010 

System zapewnia możliwość ponownego wyboru kryteriów (celem powiększenia lub pomniejszenia 

liczby wyszukanych wyników) i ponowną kalkulację wysokości opłaty za udostępnienie danych. 

 

Identyfikator WF 16.011 

Po odnotowaniu przez system faktu uiszczenia opłaty, informacje z rejestru cen i wartości 

nieruchomości są automatycznie udostępniane rzeczoznawcy na jego koncie. 

 

Identyfikator WF 16.012 

Dane z zasobów są udostępniane na koncie Komornika. 

 

Identyfikator WF 16.013 

System umożliwia przesłanie przez rzeczoznawcę wyciągu z operatu szacunkowego. 

 

Identyfikator WF 16.014 

System musi realizować usługę na 5 poziomie dojrzałości. 
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2.5.7. MODUŁ ADMINISTRACYJNY 
Identyfikator WF 17.001 

System musi przechowywać dane jednoznacznie identyfikujące osoby będące użytkownikami 

systemu. 

 

Identyfikator WF 17.002 

System musi umożliwiać administratorowi możliwość rozszerzania i modyfikacji słowników. 

 

Identyfikator WF 17.003 

Moduł musi umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników systemu, w szczególności zaś 

następujące operacje na kontach użytkowników: 

 Dodawanie 

 Usuwanie 

 Modyfikację 

 Blokowanie (zawieszanie) 

 Odblokowywanie 

 Nadawanie uprawnień 

 Odbieranie uprawnień 

 Definiowanie limitów (np. maksymalnej wielkości przesłanych plików) 

 Modyfikację limitów (np. maksymalnej wielkości przesłanych plików) 

 

Identyfikator WF 17.004 

System musi umożliwiać zarządzanie zakresem uprawnień użytkowników. 

 

Identyfikator WF 17.005 

System musi mieć możliwość zarządzania dostępem do baz danych oraz zakresem dostępnych 

operacji przy pomocy narzędzia do administrowania prawami dostępu. W szczególności System musi 

umożliwiać ustalenie praw do: 

 określonego obszaru według jednostek podziałów terytorialnych kraju, 

 wybranych lub wszystkich baz danych, 

 modyfikacji, podglądu i wydruku danych. 

Administrowanie uprawnieniami musi odbywać się z poziomu Systemu. 
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Identyfikator WF 17.006 

System musi umożliwiać tworzenie raportów i zestawień dotyczących aktywności użytkowników 

systemu. System musi posiadać narzędzia administracyjne wspomagające zarządzanie 

użytkownikami oraz monitorowanie ich pracy w Systemie: 

 Rejestr zdarzeń 

 Lista aktualnie zalogowanych użytkowników 

 Historia logowań 

 Lista użytkowników 

 Historia zmian atrybutów użytkowników 

 Historia zmian uprawnień użytkowników 

 

Identyfikator WF 17.007 

System musi umożliwiać przeglądanie wszystkich słowników, z których korzysta system. 

 

Identyfikator WF 17.008 

Administrator Systemu musi mieć możliwość modyfikowania elementów wzorców dokumentów 

i raportów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Identyfikator WF 17.009 

System musi umożliwić przechowywanie parametrów dotyczących generowania map ewidencyjnych 

i zasadniczych oraz map o dowolnej treści.  

 

Identyfikator WF 17.010 

System musi umożliwiać określanie zakresu eksportowanych danych zgodnie z wnioskiem o 

udostępnienie danych.  

 

Identyfikator WF 17.011 

System musi umożliwiać wykonanie eksportu map do postaci rastrowej co najmniej do formatów: 

TIFF, GeoTIFF, JPG. 

 

Identyfikator WF 17.012 

System musi umożliwiać wykonanie eksportu geometrii dowolnie wybranych obiektów 

przestrzennych, przechowywanych w systemie do postaci pliku wektorowego, co najmniej do 

formatu dxf. 

 

Identyfikator WF 17.013 

System musi umożliwiać wykonanie eksportu geometrii i atrybutów dowolnie wybranych obiektów 

przestrzennych, przechowywanych w systemie do formatu shp. 

 

Identyfikator WF 17.014 

System musi umożliwiać import plików zawierający dane o obiektach co najmniej z plików dxf. i txt. 
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Identyfikator WF 17.015 

System musi umożliwiać udostępnianie i przyjmowanie danych baz danych EGiB, RCiWN, GESUT, 

BDOT500 i BDSOG w formacie GML. 

 

Identyfikator WF 17.016 

System musi zapewniać współdziałanie EGiB z ZSIN. Pliki generowane do zasilenia z ZSIN muszą 

przejść pozytywną walidację w aplikacji walidatora GUGiK. 

 

Identyfikator WF 17.017 

System musi umożliwić integrację z platformą ePUAP w zakresie wysyłania wniosków 

o udostępnienie danych. 

 

Identyfikator WF 17.018 

System musi umożliwiać administratorowi wysyłanie komunikatów tekstowych do wybranych 

użytkowników. 

2.6. WYMAGANIA POZA-FUNKCJONALNE 

2.6.1. OGÓLNE 
Identyfikator WP 01.001 

System musi zostać dostarczony kompletny. Wykonawca dostarczy wraz z systemem wszelkie 

dodatkowe licencje niezbędne do uruchomienia systemu wspierającego prowadzenie powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i e-usługi. 
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Identyfikator WP 01.002 

System musi być oparty o jedną zintegrowaną relacyjną, obiektową bazę danych, ze wspólnymi 

słownikami dla całego Systemu, gdzie przechowywane są wszystkie dane o charakterze opisowym, 

geometrycznym i konfiguracyjnym. 

 

Wykonawca może wykorzystać posiadane przez Zamawiającego licencje na oprogramowanie MS SQL 

2012 wymienione w pkt 2.1.3 i je odpowiednio rozszerzyć w sposób umożliwiający ich wykorzystanie 

w dostarczanym rozwiązaniu.  

 

Zamawiający dopuszcza tutaj również rozwiązanie równoważne, którego funkcjonalność nie jest 

gorsza od funkcjonaliści MS SQL 2012 oraz spełnia następujące kryteria: 

 umożliwia wykorzystanie przynajmniej 6 rdzeni procesora, 

 umożliwia wykorzystanie przynajmniej 16 GB pamięci RAM, 

 umożliwia prowadzenie baz danych większych od 10GB, 

 umożliwia pracę na systemie 64 bitowym, 

 przetwarza dane transakcyjnie zachowując wysoką wydajność, 

 umożliwia pracę wielu użytkownikom jednocześnie, 

 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, 

 umożliwia instalację i pracę na maszynie wirtualnej, 

 umożliwia wykonywanie kopii bezpieczeństwa, 

 zapewnia wsparcie techniczne i serwis producenta 

 

Identyfikator WP 01.003 

System musi być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku awarii któregokolwiek z serwerów 

jego zadania były automatycznie przejmowane przez pozostałe serwery (tzw. klaster high 

availability). 

 

Identyfikator WP 01.004 

System musi być skonfigurowany w taki sposób aby obciążenie systemu było rozkładane na 

wszystkie działające serwery (tzw. load balancing). 

2.6.2. MIGRACJA DANYCH 
Identyfikator WP 02.001 

Wykonawca zmigruje dane z systemów funkcjonujących obecnie w PODGiK, tj. EGB 2000 (część 

opisowa bazy danych EGiB, RCiWN), GEO-INFO 7 Mapa (część graficzna bazy danych EGiB, bazy 

danych: GESUT, BDOT 500, BDSOG) oraz Ośrodek (GEOBID Katowice) do dostarczonego przez siebie 

rozwiązania. 
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Identyfikator WP 02.002 

Struktury bazy danych muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów prawa. Zmigrowane 

dane obiektów muszą znajdować się w nowych strukturach bazy co oznacza, że muszą posiadać 

atrybuty i grafikę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Identyfikator WP 02.003 

Zmigrowane obiekty, po procesie konwersji muszą być edytowalne. 

 

Identyfikator WP 02.004 

Migracja danych musi obejmować również proces zintegrowania danych opisowych EGiB 

prowadzonych obecnie w EGB2000 z danymi geometrycznymi prowadzonymi w GEO-INFO 7 Mapa. 

Podczas integracji obiektów system musi przejąć pełną historię, zarówno danych opisowych, jak i 

geometrycznych. Po zmigrowaniu danych System musi umożliwiać wygenerowanie raportu różnic 

dla wskazanych wersji obiektów zawierający minimalnie informacje: atrybuty, relacje, pliki. Dla 

obiektów typu „działka ewidencyjna” dodatkowo: udziały, budynki, lokale. Dla obiektów typu 

„budynek” dodatkowo: udziały, lokale. Dla obiektów typu „Osoba” dodatkowo: jednostki rejestrowe, 

udziały, działki, budynki, lokale. 

 

Identyfikator WP 02.005 

Zmigrowane obiekty, po procesie konwersji muszą mieć zachowane:  

• wszystkie atrybuty,  

• istniejące relacje pomiędzy obiektami,  

• indywidualną redakcję wszystkich obiektów mapy we wszystkich skalach dla map 

prostych i skręconych w kroju arkuszowym z przejęciem dotychczas prowadzonych 

skręconych ramek arkuszowych 

• wszystkie statusy obiektów, 

• referencyjne podpięte pliki do obiektów. 

 

Identyfikator WP 02.006 

Z poziomu interfejsu użytkownika dostępne musza być następujące bazy danych: BDSOG, EGiB, 

RCiWN, GESUT, BDOT 500, łącznie ze wszystkimi niestandardowymi obiektami bazy danych GESUT. 

Z poziomu użytkownika dostępny musi być również moduł zarządzania zasobami. 

2.6.3. SPRZĘT 

2.6.3.1. MACIERZ 
Identyfikator WP 03.001 

Macierz musi być wyposażona w co najmniej 8 dysków o łącznej pojemności co najmniej 16 TB, Hot-

Plug. 
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Identyfikator WP 03.002 

Macierz musi posiadać możliwość zamontowania i wymontowania dysków bez przerywania pracy 

macierzy (tzw. Hot-Plug). 

 

Identyfikator WP 03.003 

Macierz musi posiadać możliwość podłączania dodatkowych półek dyskowych bez przerywania pracy 

macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.004 

Macierz musi posiadać możliwość dedykowania dowolnego dysku fizycznego do funkcji globalnego 

dysku zapasowego hot-spare. 

 

Identyfikator WP 03.005 

Macierz musi posiadać możliwość dedykowania dowolnej liczby dysków fizycznych jak hot-spare. 

 

Identyfikator WP 03.006 

Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy przez dokładanie pojedynczych dysków fizycznych. 

 

Identyfikator WP 03.007 

Macierz musi posiadać możliwość rozbudowy przez dokładanie pojedynczych półek dyskowych. 

 

Identyfikator WP 03.008 

Macierz musi posiadać co najmniej 2 kontrolery pracujące w trybie active-active, również dla 

pojedynczego woluminu logicznego LUN. 

 

Identyfikator WP 03.009 

Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość obsługi portów iSCSI 10 Gb/s 

 

Identyfikator WP 03.010 

Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość obsługi portów SAS co najmniej 6Gb/s. 

 

Identyfikator WP 03.011 

Macierz musi być wyposażona w pamięć operacyjną (RAM), przeznaczoną na bufor danych (cache). 

 

Identyfikator WP 03.012 

Macierz musi zapewnić spójność pamięci cache dla kontrolerów. 

 

Identyfikator WP 03.013 

Macierz musi gwarantować zachowanie zawartości pamięci cache w przypadku zaniku zasilania. 
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Identyfikator WP 03.014 

Macierz musi umożliwiać tworzenie woluminów logicznych co najmniej w następujących 

standardach: 

 RAID 0 

 RAID 1  

 RAID 5 

 RAID 6 

 

Identyfikator WP 03.015 

Macierz musi umożliwiać tworzenie woluminów logicznych RAID zawierających dyski znajdujące się 

w różnych półkach dyskowych. 

 

Identyfikator WP 03.016 

Macierz musi umożliwiać tworzenie woluminów logicznych o wielkości większej niż 2 TB. 

 

Identyfikator WP 03.017 

Macierz musi umożliwiać zmianę typu RAID woluminu logicznego bez przerywania dostępu do 

danych znajdujących się w tym woluminie. 

 

Identyfikator WP 03.018 

Macierz musi umożliwiać dodawanie dysków fizycznych do istniejącego woluminu typu RAID bez 

przerywania dostępu do danych znajdujących się w tym woluminie. 

 

Identyfikator WP 03.019 

Macierz musi umożliwiać wymianę dysków fizycznych wchodzących w skład woluminu typu RAID bez 

przerywania dostępu do danych znajdujących się w tym woluminie. Synchronizacja wymienionego 

dysku z pozostałymi dyskami woluminu RAID musi również odbywać się bez przerywania dostępu do 

danych znajdujących się w tym woluminie. 

 

Identyfikator WP 03.020 

Macierz musi umożliwiać tworzenie natychmiastowych kopii danych (tzw. snapshot). 

 

Identyfikator WP 03.021 

Licencja na funkcjonalność wykonywania snapshotów musi obejmować całą przestrzeń dyskową 

macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.022 

Macierz musi pozwalać na tworzenie kopii woluminów logicznych wyłącznie przy wykorzystaniu 

kontrolerów macierzy. Licencja na funkcjonalność tworzenia takich kopii musi obejmować całą 

przestrzeń dyskową macierzy. 
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Identyfikator WP 03.023 

Macierz musi pozwalać na tworzenie woluminów z dynamiczną alokacją (tzw. thin provisioning). 

 

Identyfikator WP 03.024 

Macierz musi obsługiwać serwery działające pod kontrolą oprogramowania w wersji co najmniej: 

 Microsoft Windows Server 

 RedHat 

 SUSE 

 

Identyfikator WP 03.025 

Musi istnieć możliwość monitorowania macierzy i raportowania wydajności macierzy. 

Oprogramowanie niezbędne do tej funkcjonalności musi udostępnić producent macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.026 

Macierz musi umożliwiać wymianę jednego z kontrolerów bez przerywania pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.027 

Awaria jednego z kontrolerów nie może spowodować przerwy w pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.028 

Awaria jednego z kontrolerów nie może spowodować utraty danych. 

 

Identyfikator WP 03.029 

Awaria jednego z kontrolerów nie może spowodować ograniczenia dostępności danych 

przechowywanych w macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.030 

Macierz musi posiadać co najmniej dwa zasilacze, tak by każdy z zasilaczy mógł być podłączony do 

niezależnego źródła zasilania. 

 

Identyfikator WP 03.031 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować przerwy w pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.032 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować utraty danych. 

 

Identyfikator WP 03.033 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować ograniczenia dostępności danych przechowywanych 

w macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.034 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować ograniczenia wydajności macierzy. 
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Identyfikator WP 03.035 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować ograniczenia funkcjonalności macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.036 

Macierz musi umożliwiać wymianę jednego z zasilaczy bez przerywania pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.037 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to musi posiadać co najmniej dwa 

takie podzespoły.  

 

Identyfikator WP 03.038 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 

podzespołów nie może spowodować przerwy w pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.039 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 

podzespołów nie może spowodować utraty danych. 

 

Identyfikator WP 03.040 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 

podzespołów nie może spowodować ograniczenia dostępności danych przechowywanych w 

macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.041 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 

podzespołów nie może spowodować ograniczenia wydajności macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.042 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych 

podzespołów nie może spowodować ograniczenia funkcjonalności macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.043 

Jeżeli macierz posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to musi umożliwiać wymianę jednego 

z tych podzespołów bez przerywania pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.044 

Macierz musi udostępniać interfejsy zewnętrzne w technologiach: 

 Co najmniej 2 porty iSCSI o prędkości co najmniej 10 Gbit/s 

 co najmniej 2 porty SAS o prędkości co najmniej 6 Gbit/s 
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Identyfikator WP 03.045 

Macierz musi umożliwiać zdalne zarzadzanie poprzez sieć Ethernet. 

 

Identyfikator WP 03.046 

Macierz musi posiadać port szeregowy lub port USB, przeznaczony do zarządzania. 

 

Identyfikator WP 03.047 

Macierz musi mieć możliwość zarządzania przy pomocy interfejsu graficznego (GUI). 

 

Identyfikator WP 03.048 

Macierz musi mieć możliwość zarządzania przy pomocy linii komend (CLI). 

 

Identyfikator WP 03.049 

Macierz musi mieć możliwość monitorowania obciążenia woluminów logicznych 

 

Identyfikator WP 03.050 

Macierz musi mieć możliwość monitorowania obciążenia interfejsów we/wy 

 

Identyfikator WP 03.051 

Macierz musi posiadać gwarancję naprawy w ciągu następnego dnia roboczego w miejscu jej pracy 

(tzw. gwarancja next business day on site). 

 

Identyfikator WP 03.052 

Macierz musi posiadać wsparcie serwisowe w języku polskim oraz wykonywane przez podmiot lub 

oddział znajdujący się na terenie Polski. 

 

Identyfikator WP 03.053 

Prace serwisowe nie mogą wiązać się z wyniesieniem nośników danych poza lokalizację 

Zamawiającego. Dotyczy to również nośników uszkodzonych lub wycofanych z eksploatacji. 

 

Identyfikator WP 03.054 

Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania firmware bez przerywania pracy macierzy. 

 

Identyfikator WP 03.055 

Macierz musi umożliwiać zdalną replikację na inną macierzy dyskową tego samego typu. 

 

Identyfikator WP 03.056 

Macierz musi posiadać mechanizm kontroli integralności danych zgodny z T10-DIF. 

 

Identyfikator WP 03.057 

Wykonawca musi dokonać instalacji macierzy w szafie i jej uruchomienia. 
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Identyfikator WP 03.058 

Wykonawca musi dokonać konfiguracji interfejsów i oprogramowania do zarządzania macierzą. 

2.6.3.2. SERWERY 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia trzech identycznych serwerów. Każdy z tych serwerów 

musi osobno spełniać wszystkie wymagania wymienione w niniejszym rozdziale. 

Identyfikator WP 04.001 

Wykonawca dostarczy 3 serwery, z których każdy musi spełniać wszystkie poniższe wymagania. 

 

Identyfikator WP 04.002 

Serwer musi być przystosowany do montażu w szafie typu RACK i dostarczony z wszystkimi 

elementami niezbędnymi do takiego montażu. 

 

Identyfikator WP 04.003 

Serwer musi być wyposażony w szyny umożliwiające pełne wysunięcie go z szafy RACK. 

 

Identyfikator WP 04.004 

Serwer musi być wyposażony w ramię porządkujące ułożenie przewodów. 

 

Identyfikator WP 04.005 

CPU serwera nie może być przez producenta oznaczone jako APU (Accelerated Processing Unit). 

 

Identyfikator WP 04.006 

CPU serwera musi być określone przez producenta jako procesor serwerowy.  

 

Identyfikator WP 04.007 

Serwer musi mieć zamontowane co najmniej 2 procesory. 

 

Identyfikator WP 04.008 

Serwer musi mieć łącznie co najmniej 12 rdzeni. 

 

Identyfikator WP 04.009 

Bazowa częstotliwość pracy procesora musi wynosić co najmniej 2,2 GHz 

 

Identyfikator WP 04.010 

Serwer musi być wyposażony w co najmniej 128 GB pamięci DDR4 RDIMM. 

 

Identyfikator WP 04.011 

Pamięć serwera musi być zabezpieczona przed przekłamaniem danych przy pomocy Advanced ECC. 
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Identyfikator WP 04.012 

Serwer musi posiadać co najmniej 2 porty Ethernet 10 Gb/s. Porty powinny umożliwiać połączenie z 

urządzeniem o charakterze pamięci nieulotnej przy pomocy protokołu iSCSI.  

 

Identyfikator WP 04.013 

Serwer musi posiadać wbudowaną kartę graficzną i port VGA na panelu przednim. 

 

Identyfikator WP 04.014 

Serwer musi posiadać co najmniej dwa zasilacze, tak by każdy z zasilaczy mógł być podłączony do 

niezależnego źródła zasilania. 

 

Identyfikator WP 04.015 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować przerwy w pracy serwera. 

 

Identyfikator WP 04.016 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować utraty danych. 

 

Identyfikator WP 04.017 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować ograniczenia wydajności serwera. 

 

Identyfikator WP 04.018 

Awaria jednego zasilacza nie może spowodować ograniczenia funkcjonalności serwera. 

 

Identyfikator WP 04.019 

Serwer musi umożliwiać wymianę jednego z zasilaczy bez przerywania pracy serwera. 

 

Identyfikator WP 04.020 

Jeżeli serwer posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to musi posiadać co najmniej dwa 

takie podzespoły.  

 

Identyfikator WP 04.021 

Jeżeli serwer posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych podzespołów 

nie może spowodować przerwy w pracy serwera. 

 

Identyfikator WP 04.022 

Jeżeli serwer posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych podzespołów 

nie może spowodować utraty danych. 

 

Identyfikator WP 04.023 

Jeżeli serwer posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych podzespołów 

nie może spowodować ograniczenia wydajności serwera. 
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Identyfikator WP 04.024 

Jeżeli serwer posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to awaria jednego z tych podzespołów 

nie może spowodować ograniczenia funkcjonalności serwera. 

 

Identyfikator WP 04.025 

Jeżeli serwer posiada podzespoły chłodzące inne niż radiatory to musi umożliwiać wymianę jednego 

z tych podzespołów bez przerywania pracy serwera. 

 

Identyfikator WP 04.026 

Serwer musi być wyposażony w napęd DVD-RW. 

 

Identyfikator WP 04.027 

Każdy z zasilaczy serwera musi mieć sprawność energetyczną nie mniejszą niż sprawność niezbędna 

do uzyskania certyfikatu „80 Plus Platinum”. 

 

Identyfikator WP 04.028 

Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego polskiego kanału dystrybucji producenta. 

Wymagane jest oświadczenie producenta że oferowany serwer spełnia ten wymóg. 

 

Identyfikator WP 04.029 

Wszystkie podzespoły serwera muszą spełniać jeden z poniższych warunków: 

 Być produkowane bezpośrednio przez producenta serwera 

 Być certyfikowane przez producenta serwera jeżeli pochodzą od poddostawców tego 

producenta 

 

Identyfikator WP 04.030 

Wykonawca musi dokonać instalacji serwerów w szafie i ich uruchomienia. 

 

Identyfikator WP 04.031 

Procesory serwerów musza być wykonane w technologii 28 nm lub nowszej. 

 

Identyfikator WP 04.032 

Wykonawca musi dokonać konfiguracji serwerów. 

 

Identyfikator WP 04.033 

Wykonawca musi dostarczyć szafę RACK, w której zainstaluje serwery i macierz dostarczone w 

ramach projektu. 



 

74 
 

2.6.3.3. UPS 
Identyfikator WP 05.001 

Zasilacz awaryjny UPS musi mieć zadeklarowaną przez producenta moc pozorną co najmniej 6000 

VA. 

 

Identyfikator WP 05.002 

Zasilacz awaryjny UPS musi mieć zadeklarowaną przez producenta moc rzeczywistą co najmniej 4800 

Wat. 

 

Identyfikator WP 05.003 

Zasilacz awaryjny UPS musi mieć zadeklarowany przez producenta maksymalny czas przełączenia na 

baterię 0 ms. 

 

Identyfikator WP 05.004 

Zasilacz awaryjny UPS musi posiadać następującą liczbę i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 

 6 x IEC320 C13 (10A) 

 2 x IEC320 C19 (16A) 

 

Identyfikator WP 05.005 

Zasilacz awaryjny UPS musi posiadać gniazdo wejściowe typu Hard Wire 3-wire 

 

Identyfikator WP 05.006 

Zasilacz awaryjny UPS musi mieć zadeklarowane przez producenta co najmniej 6 min czasu 

podtrzymania dla obciążenia 100%. 

 

Identyfikator WP 05.007 

Zasilacz awaryjny UPS musi posiadać co najmniej następujące porty komunikacji: 

 USB micro-B serial console port 

 Terminal Block 

2.6.4. SZKOLENIA 
Identyfikator WP 06.001 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla pracowników PODGiK z zakresu realizacji i 

obsługi usług elektronicznych wdrożonych w ramach projektu i z zakresu korzystania z nowo 

zakupionych systemów teleinformatycznych oraz z zakresu obsługi systemu serwerowego. 
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Identyfikator WP 06.002 

Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego: 

 Operatorów:  

o z obsługi i realizacji e-usług 

o z zakupionego systemu  

 administratorów 

o z utrzymania i konserwacji systemu i jego otoczenia (sieci) 

 

Identyfikator WP 06.003 

Liczba uczestników szkoleń: 

 Operatorzy – 60 osób 

 Administratorzy – 5 osób 

 Administratorzy systemu serwerowego (sieci) – 4 osoby 

 

Identyfikator WP 06.004 

Szkolenia dla Operatorów muszą obejmować pełną funkcjonalność dostarczonego rozwiązania, w 

podziale na bloki tematyczne związane z poszczególnymi modułami. 

 

Identyfikator WP 06.005 

Miejsce szkoleń: Poznań 

 

Identyfikator WP 06.006 

Wykonawca zapewni sprzęt i oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.  

 

Identyfikator WP 06.007 

Dla jednego uczestnika szkolenia musi przypadać jedno stanowisko pracy (komputer i materiały 

szkoleniowe) 

 

Identyfikator WP 06.008 

Każdy z uczestników szkolenia dostanie od Wykonawcy materiały szkoleniowe w formie papierowej i 

elektronicznej. 

 

Identyfikator WP 06.009 

Materiały szkoleniowe zostaną opracowane w języku polskim. 
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Identyfikator WP 06.010 

Szkolenia dla operatorów muszą zawierać zestawy ćwiczeń i przykładów, które odpowiadają 

faktycznym czynnościom realizowanym podczas pracy codziennej, np.: 

 obsługa zmiany, 

 generowanie raportów. 

2.6.5. TESTY 
Identyfikator WP 07.001 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu dokument „Plan Testów”.  

 

Identyfikator WP 07.002 

Dokument „Plan Testów” musi być dostosowany do harmonogramu realizacji projektu. 

 

Identyfikator WP 07.003 

Dokument „Plan Testów” musi zawierać: 

 opis sposobu organizacji testów z uwzględnieniem terminów, lokalizacji, wymaganego 

sprzętu IT i narzędzi. 

 listę uczestników z podziałem na role/funkcje podczas trwania testów. 

 rodzaje przeprowadzanych testów. 

 dane testowe (opis danych, źródło pochodzenia itp.). 

 scenariusze i przypadki testowe. 

 kategoryzację błędów i konsekwencję wynikające z wystąpienia określonej liczby danego 

rodzaju błędów (np. wystąpienie błędu krytycznego powoduje przerwanie testów do czasu 

jego usunięcia/poprawienia, jeżeli naprawa opóźnia realizację prac zgodnie z 

harmonogramem, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary itp.). 

 opis sposobu rejestracji przebiegu i wyników testów. 

 testy funkcjonalne, polegające na testowaniu produktów od strony użytkownika, tzw. 

metoda czarnej skrzynki. 

 

Identyfikator WP 07.004 

Dokument „Plan Testów” musi uwzględniać testy: 

 akceptacyjne 

 wydajnościowe 

 Niezawodności i szybkości działania 

 Bezpieczeństwa 

 

Identyfikator WP 07.005 

Dokument „Plan testów” musi uwzględniać testy dla wszystkich elementów wdrożonych w ramach 

realizacji niniejszego projektu. 
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Identyfikator WP 07.006 

Zamawiający ma prawo do samodzielnej weryfikacji prawidłowości wykonania usługi poprzez 

zdefiniowanie własnych, dodatkowych scenariuszy testowych. 

 

Identyfikator WP 07.007 

Wykonawca musi przeprowadzić testy akceptacyjne w siedzibie Zamawiającego. 

 

Identyfikator WP 07.008 

Wykonawca musi opracować Raport z testów obejmujący co najmniej: 

• opis miejsca i termin przeprowadzenia testów, 

• listę osób biorących udział w testach, 

• opis środowiska testowego, 

• listę zrealizowanych scenariuszy testowych, 

• listę zrealizowanych przypadków testowych w ramach scenariuszy testowych 

• wynik realizacji poszczególnych przypadków testowych i scenariuszy testowych, 

  listę zgłoszonych uwag wraz z adnotacją o sposobie i terminie usunięcia niezgodności 

W raporcie z testów akceptacyjnych (testowanie wersji produkcyjnej systemu) wszystkie testy muszą 

zakończyć się wynikiem pozytywnym. 

2.6.6. BEZPIECZEŃSTWO 
Identyfikator WP 08.001 

System musi posiadać zabezpieczenia przed atakami typu:  

 DoS (Denial of Service), 

 XSS (Cross Site Scripting), 

 Code injection, 

 SQl injection, 

 Directory traversal, 

 Buffer overrun, 

 

Identyfikator WP 08.002 

System musi sprawdzać przesyłane pliki pod kątem potencjalnie niebezpiecznej zawartości (np. 

wirusy, malware, spyware, itp.). System musi uniemożliwiać przesłanie pliku, w którym wykrył 

niebezpieczną zawartość. 

 

Identyfikator WP 08.003 

Moduł musi rejestrować każdą próbę dostępu do systemu w logu systemowym, łącznie z datą oraz 

czasem (z dokładnością do 1 sekundy) tej próby. 

 

Identyfikator WP 08.004 

Moduł musi weryfikować uprawnienia użytkownika do dostępu do określonych danych w systemie i 

udostępniać dane wyłącznie użytkownikom uprawnionym. 
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Identyfikator WP 08.005 

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie aplikacji: 

 kontrola dostępu użytkowników - zaimplementowane mechanizmy identyfikacji, 

uwierzytelnienia i autoryzacji, 

 mechanizmy uwierzytelnienia oparte o udokumentowaną politykę haseł, 

 mechanizmy automatycznej weryfikacji wprowadzanych danych wejściowych, np. przy 

zmianie hasła, 

 mechanizmy weryfikacji danych wyjściowych np. na podstawie sum kontrolnych, 

 aktualizacja oprogramowania w szczególności pod kątem usunięcia wykrytych krytycznych 

luk bezpieczeństwa, 

 monitoring logów systemowych pod kątem incydentów bezpieczeństwa; 

 

Identyfikator WP 08.006 

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie systemów 

operacyjnych: 

 monitoring logów systemowych pod kątem incydentów bezpieczeństwa, 

 monitoring i optymalizacja pojemności i wydajności 

 aktualizacja systemów operacyjnych pod kątem usunięcia wykrytych krytycznych luk 

bezpieczeństwa; 

 

Identyfikator WP 08.007 

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie sprzętowej 

(serwerowej): 

 monitorowanie serwerów, w szczególności po kątem prób nieautoryzowanego dostępu i 

wykorzystania zasobów, 

 aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kątem wgrywania poprawek; 

 

Identyfikator WP 08.008 

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie sprzętowej 

(serwerowej): 

 monitorowanie serwerów, w szczególności po kątem prób nieautoryzowanego dostępu i 

wykorzystania zasobów, 

 aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kątem wgrywania poprawek; 

 

Identyfikator WP 08.009 

System powinien zapewniać mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie przestrzeni dyskowych 

poprzez monitoring parametrów działania macierzy dyskowych. 
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Identyfikator WP 08.010 

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie sieci: 

 bezpieczny model zapewniający podział infrastruktury sieciowej na strefy bezpieczeństwa, 

 stosowanie zapór sieciowych (firewall), systemów detekcji włamań (IDS) oraz systemów 

zapobiegania włamaniom (IPS) i cykliczny monitoring logów tych urządzeń pod kątem 

incydentów bezpieczeństwa, 

 dostęp zdalny realizowany wyłącznie przez szyfrowane kanały, 

 aktualizacja oprogramowania typu firmware pod kątem wgrywania poprawek; 

 

Identyfikator WP 08.011 

System powinien zapewniać następujące mechanizmy bezpieczeństwa w warstwie sieci: 

 realizacja polityk kopii zapasowej poszczególnych systemów i baz danych, 

 realizacja testów odtwarzania. 

 

Identyfikator WP 08.012 

Dostęp do wszystkich funkcjonalności i wszystkich danych systemu musi być możliwy na podstawie 

jednokrotnego logowania. 

 

Identyfikator WP 08.013 

System musi posiadać możliwość audytowania i raportowania akcji użytkowników skutkujących 

zmianami w treści danych w szczególności danych osobowych.  

 

Identyfikator WP 08.014 

System musi zapewnić mechanizm rejestracji informacji związanych z procesem przetwarzania 

danych osobowych (musi być możliwa jednoznaczna identyfikacja wprowadzanych i udostępnianych 

danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy o 

ochronie danych osobowych). 

 

Identyfikator WP 08.015 

System musi zapewnić mechanizm rejestracji informacji o aktywności użytkowników w procesie 

przetwarzania danych dotyczących nieruchomości i ich właścicieli (musi umożliwiać uzyskanie 

raportów z wykazem informacji o tym: 

 Kiedy i jakie dane o nieruchomości i właścicielach przeglądał, zmieniał i usuwał konkretny 

użytkownik, 

 Jacy użytkownicy i kiedy przeglądali dane dotyczące konkretnej nieruchomości). 

 

Identyfikator WP 08.016 

System musi umożliwiać wygenerowanie raportu w zakresie informacji związanych z procesem 

przetwarzania danych osobowych (dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w systemie musi 

być możliwe wygenerowanie raportu o zarejestrowanych działaniach wynikających z procesu 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o ochronie danych 

osobowych). 
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Identyfikator WP 08.017 

Rozwiązanie musi umożliwiać odtworzenie wszystkich danych zatwierdzonych przy pomocy systemu 

przed wystąpieniem awarii. 

 

Identyfikator WP 08.018 

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich elementów systemu. 

 

Identyfikator WP 08.019 

Rozwiązanie musi posiadać gotowe narzędzia do sporządzania kopii bezpieczeństwa bazy danych 

w dowolnym momencie. 

2.6.7. DOSTĘPNOŚĆ 
Identyfikator WP 09.001 

Poziom dostępności e-usług świadczonych przez system powinien być na poziomie co najmniej 98% 

całkowitego czasu dostępności (dopuszcza się maksymalnie 30 minut niedostępności w skali dnia). 

 

Identyfikator WP 09.002 

Poziom dostępności modułu zarządzania zasobami powinien być na poziomie 99,9% ze względu na 

fakt, że jego niedostępność wpływa na podstawowe działania wykonywane przez pracowników 

PODGiK. 

 

Identyfikator WP 09.003 

System będzie umożliwiał monitorowanie poziomu dostępności e-usług. 

 

Identyfikator WP 09.004 

Poziom dostępności e-usług oraz całego systemu zostanie zagwarantowany przez zawarcie umowy 

SLA. 

2.6.8. WYDAJNOŚĆ 
Identyfikator WP 10.001 

System musi umożliwiać jednoczesną pracę 100 pracowników PODGiK. 

 

Identyfikator WP 10.002 

System musi zapewniać niezależność dostępu do zasobu geodezyjnego dla użytkowników PODGiK i 

klientów e-usług. Spadek wydajności dla jednej grupy nie powinien wpływać na drugą. 
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Identyfikator WP 10.003 

System musi umożliwiać jednoczesną obsługę 500 wywołań e-usług. Przy czym odpowiedź na 

działania użytkownika w systemie nie może być dłuższa niż 500 ms. 

 
Identyfikator WP 10.004 

System musi zapewnić odpowiednią wydajność operacji związanych z przechowywaniem, 

wyszukiwaniem i przetwarzaniem danych przez operatorów (pracowników PODGiK). System musi 

zapewnić, aby czas wykonywania operacji związanych z przeglądaniem treści mapy umożliwiał 

sprawną realizację zadań użytkowników:  

 Odświeżenie treści okna mapy dla dowolnego przesunięcia treści okna nie dłużej niż 5 

sekund, 

 Odświeżenie/wygenerowanie treści okna mapy dla wyświetlenia w interfejsie mapy 

ewidencyjnej dla arkusza mapy ewidencyjnej nie dłużej niż 10 sekund. 

 

Identyfikator WP 10.005 

System musi zapewnić, aby czas wykonywania operacji związanych z prezentacją informacji o 

wybranym przez operatora (pracownika PODGiK) obiekcie umożliwiał sprawną realizację zadań przez 

użytkowników (wygenerowanie formatki prezentującej komplet informacji o wybranym obiekcie nie 

dłużej niż 2 sekundy). 

 

Identyfikator WP 10.006 

System musi zapewnić, aby czas wykonywania operacji związanych z wyszukiwaniem obiektów 

umożliwiał sprawną realizację zadań operatorom (Pracownikom PODGiK): 

 Zwrócenie wyników wyszukiwania dla każdego obiektu nie dłużej niż 3 sekundy, 

 Zwrócenie wyniku wyszukiwania dla każdego podmiotu nie dłużej niż 3 sekundy, 

Zwrócenie wyników wyszukiwania dla każdego wniosku lub zgłoszenia pracy geodezyjnej po 

wskazaniu identyfikatora lub numeru nie dłużej niż 3 sekundy. 

 

Identyfikator WP 10.007 

System musi zapewnić, aby czas wykonywania operacji związanych z kontrolą topologii obiektów 

przestrzennych umożliwiał sprawną realizację zadań operatorom (Pracownikom PODGiK): 

 Zwrócenie wyników kontroli dla topologii wszystkich działek jednego obrębu ewidencyjnego 

nie dłużej niż 10 sekund, 

 Zwrócenie wyników kontroli dla topologii wszystkich użytków i klaso użytków dla jednego 

obrębu nie dłużej niż 1 minuta, 

 Zwrócenie wyników kontroli dla topologii wszystkich działek w jednej jednostce 

ewidencyjnej nie dłużej niż 10 minut. 
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Identyfikator WP 10.008 

System musi zapewnić, aby czas wykonywania operacji związanych z generowaniem raportów 

tekstowych umożliwiał sprawną realizację zadań operatorom (Pracownikom PODGiK): 

 Dla wypisu z rejestru gruntów z jednej jednostki rejestrowej zawierającej do 100 podmiotów 

nie dłużej niż 10 sekund, 

 Dla wypisu z kartoteki lokali, dla budynku zawierającego do 50 lokali nie dłużej niż 5 sekund 

 

Identyfikator WP 10.009 

System musi zapewnić, aby czas wykonywania operacji związanych z generowaniem map umożliwiał 

sprawną realizację operatorom (Pracownikom PODGiK): 

 Dla podglądu wygenerowanej mapy ewidencyjnej, dla całego obrębu w skali 1:1000 do 

formatu A0 nie dłużej niż 30 sekund, 

 Dla podglądu wygenerowanego fragmentu mapy zasadniczej w skali 1:500 do wydruku w 

formacie A3 nie dłużej niż 20 sekund. 

2.6.9. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 
Identyfikator WP 11.001 

System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Identyfikator WP 11.002 

System musi umożliwiać prowadzenie: 

 EGiB, 

 RCiWN, 

 GESUT, 

 BDOT500, 

 BDSOG. 

 

Identyfikator WP 11.003 

System musi umożliwiać tworzenie map ewidencyjnych i zasadniczych. 

 

Identyfikator WP 11.004 

Zastosowane w systemie mechanizmy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych muszą być 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dostarczone rozwiązanie musi być zgodne z poniższymi aktami prawnymi: 

Identyfikator WP 11.005 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016.1629 ze zm.) 

 

Identyfikator WP 11.006 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 
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Identyfikator WP 11.007 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) 

 

Identyfikator WP 11.008 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie 
ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 ze zm.) 

 

Identyfikator WP 11.009 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034) 

 

Identyfikator WP 11.010 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów 
i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach 
zamkniętych (Dz.U.2001.84.911) 

 

Identyfikator WP 11.011 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów (Dz.U.2012.1246) 

 

Identyfikator WP 11.012 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu 
informacji o nieruchomościach (Dz.U.2013.249) 

 

Identyfikator WP 11.013 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r., poz. 125). 

 

Identyfikator WP 11.014 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938) 

 

Identyfikator WP 11.015 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028) 

 

Identyfikator WP 11.016 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i 
trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183) 
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Identyfikator WP 11.017 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów 
materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o 
ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2011.299.1772 ) 

 

Identyfikator WP 11.018 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie 
klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2001.74.796) 

 

Identyfikator WP 11.019 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru 
Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917) 

 

Identyfikator WP 11.020 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy 
dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych 
prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz.U.2014.924) 

 

Identyfikator WP 11.021 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) 

 

Identyfikator WP 11.022 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu 
uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby 
postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2014.914) 

 

Identyfikator WP 11.023 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie 
(Dz.U.2001.80.866) 

 

Identyfikator WP 11.024 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie 
baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 
modelu terenu (Dz.U.2011.263.1571) 

 

Identyfikator WP 11.025 

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 

https://sip.lex.pl/#/akt/17759894/1281074?unitId=art%287%29ust%282%29
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(Dz.U.1999.45.453) 

 

Identyfikator WP 11.026 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489 ze zm.) 

 

Identyfikator WP 11.027 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w 
sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji 
przestrzennej (Dz.U.2010.201.1333) 

 

Identyfikator WP 11.028 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.) 

 

Identyfikator WP 11.029 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U.2014.114 ze zm.) 

 

Identyfikator WP 11.030 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016.113 ze 
zm.) 

 

Identyfikator WP 11.031 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.) 

 

Identyfikator WP 11.032 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz.U.2004.100.1024). 

 

Identyfikator WP 11.033 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.) 

 

Identyfikator WP 11.034 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663) 

 

Identyfikator WP 11.035 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości 
(Dz.U.2005.86.736) 
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Identyfikator WP 11.036 

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U.2014.700 ze zm.) 

 

Identyfikator WP 11.037 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 ze zm.) 
 

Identyfikator WP 11.038 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.) 
 

Identyfikator WP 11.039 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133) 
 

Identyfikator WP 11.040 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 ze 
zm.) 
 

Identyfikator WP 11.041 

Ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579) 
 


