
                                                                                                                    ZAŁĄCZNIK NR 1  
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FUNKCJONUJĄCEGO I WDRAŻANEGO 

W URZĘDZIE GMINY PĘCŁAW 
(Zadania i zakres pracy służb informatycznych) 

 

Zakres obowiązków służb informatycznych: 

 Kompleksowa obsługa systemu informatycznego Urzędu Gminy Pęcław, 

 Godziny wykonywania prac serwisowych w siedzibie urzędu: raz w tygodniu  

w godzinach urzędowania. 

 W razie konieczności wykonywanie prac serwisowych wykonywanie innych prac po 

godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy 

 Zagwarantowanie nieprzerwanej, stabilnej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń 

komputerowych i programów,  

 Zapewnienie stałego i bezpiecznego połączenia internetowego, 

 Wymiana uszkodzonych części i podzespołów urządzeń komputerowych (koszty 

części zamiennych i podzespołów pokrywa Zamawiający), 

 Sporządzanie kopii zapasowych programów i danych, 

 Okresowe sporządzanie kopii najważniejszych plików konfiguracyjnych,  

 Zagwarantowanie jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu 

informatycznego w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii,  

 Dbanie o procedury polityki bezpieczeństwa m.in. dbanie o poufność informacji 

(uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim), integralność danych, sprawdzanie 

uprawnień użytkowników,  szyfrowanie danych. 

 

 

Wymagania i Uprawnienia: 

1. Minimum 5 letnie doświadczenie w obsłudze informatycznej porównywalnych 

jednostek 

2. Doświadczona kadra informatyczna zapewniająca stałą i sprawną obsługę min. 5 

zatrudnionych inżynierów informatyków będących do dyspozycji Zleceniodawcy i 

posiadający niezbędne Certyfikaty/Uprawnienia do obsługi eksploatowanych w Urzędzie 

systemów informatycznych w tym: Administrator WindowsServer, Administrator maszyn 

wirtualnych Citrix XenServer, Sigid, Unix/Linux, administrator ActiveDirectory, Network 

Security Administrator Stormshield Stormshield, Sieciowe przełączniki Zarządzalne. 

 

 

STRUKTURA INFORMATYCZNA 

 

SIEĆ KOMPUTEROWA 

Sieć strukturalna, technologia UTP kat.5. 68 łączy komputerowych i telefonicznych. 

Urządzenia Aktywne Switch’e zarządzalne 2x 24 x 1000 MBs, 1x 24 x 100 MBs, 2xSwitch 

8x100 MBs,  modem DSL, router, zapora korporacyjna STORMSHIELD (Firewall), router 

ADSL (rezerwowy). Wszystkie urządzenia zamontowane w stojącej szafie krosowniczej. 

Szafa zkrosowana z centralą telefoniczną. Dzięki wykorzystaniu zapory korporacyjnej 



Stormshield zostały stworzone sieci VPN dzięki którym jednostki podległe łączą się z UG 

Pęcław. Kanały VPN budowane są w oparciu o protokół IPSec.   Tunele VPN Stormshield 

wykorzystywane są  m.in. przez system BESTIA, który jest zainstalowany we wszystkich 

podległych jednostkach oraz do wymiany dokumentów.  

Główne urządzenie STORMSHIELD ATM UTM (Unified Threat Management) firmy 

STORMSHIELD jest urządzeniem integrującym w jednej obudowie wszystkie elementy 

niezbędne do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnej. Podstawowe 

funkcje urządzenia wykorzystywane w UG: 

 Stateful Inspection Firewall (analizowanie i budowanie  reguł, które pozwolą na 

wychwycenie ewentualnych błędów i sprzeczności, definiowanie reguł) 

 Intrusion Prevention System – System wykrywania i blokowania włamań 

 SEISMO - skaner wnętrza sieci 

 Virtual Private Networks (IPSec VPN, SSL VPN, PPTP)  

 Autoryzacja użytkowników (LDAP, AD) 

 Ochrona antywirusowa  

 Ochrona przed spamem 

 Filtrowanie URL   

Wymagania: Zaawansowana wiedza i obsługa, administrowanie, naprawa, konfiguracja.  

 

 

SERWERY 

 Serwer z maszynami wirtualnym XEN Server pracującymi pod kontrolą systemów 

operacyjnych:, LINUX (Fedora Core).  Serwer plików Samba. Konfiguracja 

dwóch niezależnych serwerów TOMCAT na jednej maszynie wirtualnej LINUX 

dla potrzeb obsługi programów SIGID oraz AD. Motor MS-SQL dla baz Systemu 

Bestia oraz Płatnika w technologii SQL.  

 Serwer  Elektronicznego Obiegu Dokumentów (IBM LOTUS na FedoraLinux)  – 

szt.1 

 Serwer Linux (współdzielone pliki) – 1szt. 

 Dysk sieciowy NAS – 1szt. 

Wymagania: Zaawansowana obsługa, administrowanie, instalacje i konfiguracja, obsługa 

języka skryptów. Certfikat UNIX/LINUX/  Certyfikat poświadczający znajomość MS 

Windows Server 

 

 

 

 

STANOWISKA KOMPUTEROWE 

 

18 stacji roboczych (w tym komputery przenośne) Zainstalowane oprogramowanie 

systemowe( Windows 7,8,Linux), użytkowe, biurowe, antywirusowe, klient sieci 

Windows, Linux  

 

Wymagania: Zaawansowana obsługa,  naprawa, konfiguracja systemu i zabezpieczeń 

oraz dostępów do sieci komputerowej i serwerów, okresowa konserwacja 

 

 



 

 

 

 

DRUKARKI 

12 drukarek (atramentowych, laserowych, urządzenia wielofunkcyjne), w tym 

urządzenie COM (kopiarka A3, fax i skaner sieciowy), Sieciowy skaner do 

elektronicznego obiegu dokumentów 

 

Wymagania: Podstawowa obsługa, konserwacja. Zaawansowana konfiguracja 

drukarek w sieci komputerowej i dostępu przez kolejki serwerów. 

 

MONITORING. Obsługa systemu monitoringu. Bieżąca konserwacja, usuwanie usterek, 

zgrywanie materiałów video na życzenie Zamawiającego. Obsługa i konfiguracja kamery IP 

wiedza na temat strumieniowania obrazu. 

 

INFOKIOSK. Obsługa oprogramowania zarządzającego. Filtrowanie dostępu do internetu, 

monitorowanie pracy terminala, generowanie statystyk użytkowania kiosku. 

 

 

 

OPROGRAMOWANIE  

 

Pakiet programów SIGID: 

 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA JEDNOSTKI i/lub ZARZĄDU 

 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA 

 KADRY I PŁACE PRACOWNIKÓW URZĘDU I OŚWIATY 

 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH 

 PODATEK ROLNY/LEŚNY/NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

 PODATEK ROLNY/LEŚNY DLA OSÓB PRAWNYCH 

 EWIDENCJA I ROZLICZANIE INNYCH OPŁAT 

 EWIDENCJA I DRUKOWANIE FAKTUR 

 

 

 ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW  - Wymagania:  

zaawansowana wiedza na temat konstrukcji systemu, merytorycznych zasad 

obiegu dokumentów instytucji,  zarządzania procesami przepływu i kontroli 

zatwierdzeń dokumentów. Czynności:   zmiana typów i numeracji dokumentów, 

zarządzanie systemem replikacji na serwerze,  rozwiązywanie problemów z 

obiegiem dokumentów. Instalacja i konfiguracja programów klienckich, szkolenie 

użytkowników. 

 ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW, EPUAP, SIGID – dbanie o 

prawidłową integrację formularzy EPUAP z elektronicznym obiegiem 

dokumentów Partner21 i systemami dziedzinowymi SIGID 

 BESTIA – System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego, 

System wykorzystywany do sprawozdań. Każda z jednostek łączy się z UG za 



pomocą tunelu VPN . Kanały VPN budowane są w oparciu o protokół IPSec na 

urządzeniu STORMSHIELD.   Tunele VPN Stormshield wykorzystywane są  

m.in. przez system BESTIA, który jest zainstalowany we wszystkich podległych 

jednostkach oraz do wymiany dokumentów. Serwer SQL systemu Bestia 

zainstalowany jest na maszynie wirtualnej XEN Server i działa pod kontrolą 

systemu Windows w serwerowni UG.  

 

Wykaz jednostek łączących się VPN: GOPS Pęcław, Gimnazjum w Białołęce, 

Szkoła Podstawowa w Białołęce, GOK Białołęka 

Wymagania: Zaawansowana wiedza  z zakresu VPN  Specjalistyczna wiedza na 

temat budowy programu, baz danych, konfiguracja w sieci, usuwanie awarii. 

Dbanie o prawidłowe zestawienie połączenia ze strony UG oraz jednostek. 

 

 

 Serwis BIP.  – Obsługa i zarządzanie systemem BiP 

 

 Serwis WWW – Obsługa i zarządzanie serwisem. 

 

 POCZTA ELEKTRONICZNA Serwer poczty elektronicznej - tworzenie i 

administrowanie kontami oraz ustawieniami skanerów antywirusowych i 

antyspamowych 

 

 PODPIS ELEKTRONICZNY – Podpis kwalifikowany, instalacja 

oprogramowania i czytnika, przedłużanie podpisów, instalacja środowiska Java 

zgodnie z zaleceniami producentów oprogramowania. 

 

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 JPK SKOROSZYT JPK_VAT 

Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu systemów jednostek  

budżetowych. Specjalistyczna wiedza na temat budowy programu, baz danych, 

konfiguracja w sieci, usuwanie awarii. 

 

 

 

 SIO -  System Informacji Oświatowej  

 

 

 BUDŻET JST- sprawozdawczość  

 

 

 PFRON 

 

 GUS 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI  - baza Btrieve 

„DISTRICTUS-Rejestr Mieszkańców z aplikacją do komunikacji z Systemem 

Rejestrów Państwowych (SRP komunikator)” 



 

„DISTRICTUS-Rejestr Wyborców” 

 

 

 

 Baza OC Kompleksowe gromadzenie danych na szczeblu gminy, powiatu, 

województwa i transfer danych z gminy do powiatu i województwa dot. 

Zarządzania kryzysowego 

 

 SYSTEM ANTYWIRUSOWY NOD32   

 

 OUTLOOK EXPRESS   

 

 PDF KREATOR – „wydruk” dokumentów do pliku  PDF 

 

 PAKIET MS OFFICE   

 

 

 PROGRAMY ARCHIWIZUJĄCE DANE TYPU ZIP Programy: ZIP 

GENIUS, WINRAR, WINZIP.  

 

 PROGRAMY BACKUPUJĄCE  DANE Programy COBIAN BACKUP, 

NARZĘDZIA Z SYSTEMU WINDOWS XP.  

 

 PROGRAM MAGAZYNUJĄCY DANE NA NOŚNIKACH CD/DVD 

            Programy NERO, HP RECORDER, systemowy z WINDOWS XP 

 

 PROGRAMY DO PRZEGLĄDANIA PLIKÓW PDF Programy: Acrobat 

Reader 

 

 SYSTEM NET-BANK - System bankowy służący m.in. do wykonywania 

przelewów drogą elektroniczną, czytnik kart. 

 

 SYSTEM  bankowy 
 

 PŁATNIK (z podziałem baz)  

 

 Sieciowy system pomocy prawnej – INFORLEX Administracja 

 

 System do obsługi imiennego głosowania oraz transmisji i nagrywania obrad 

sesji  

 

Zakres wykonywanych Prac: 

 

I. Serwery i sieć komputerowa 

1. Administrowanie (w tym instalacja) serwerami pracującymi pod kontrolą 

systemów operacyjnych: LINUX (Fedora Core), IBM SERWER, CITRIX, 

WINDOWS SERWER  

2. Administrowanie bazą danych Lotus Notes,  



3. Wymiana uszkodzonych elementów sieci komputerowej (koszt materiałów i 

elementów zamiennych pokrywa Zamawiający), 

4. Administrowanie strukturalną siecią komputerową, 

5. Zagwarantowanie nieprzerwanej, poprawnej pracy serwerów i połączenia 

internetowego, 

6. Kontrola ruchu internetowego oraz okresowe tworzenie raportów na podstawie 

logów systemu STORMSHIELD, 

7. Konfiguracja i utrzymanie zapory ogniowej STORMSHIELD, 

8. Konfiguracja i utrzymanie filtrów STORMSHIELD, 

9. Blokowanie stron, adresów i programów wskazanych przez Zamawiającego, 

10. Blokowanie (ograniczanie) dostępu do internetu z komputerów wskazanych 

przez Zamawiającego. 

11. Konfigurowanie i utrzymanie kanałów VPN w oparciu o urządzenia 

Stormshield 

12. Administrowanie Systemem Bestia, nadawanie uprawnień, wczytywanie 

sprawozdań, edycja sprawozdań XML, 

II. Komputery i urządzenia komputerowe, materiały 

1. Okresowa konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego (komputery, 

monitory, myszki, klawiatury, drukarki, itp.) - środki czystości zapewnia 

Zamawiający, 

2. Wykonywanie drobnych napraw (wymiana podzespołów) oraz przekazywanie 

sprzętu do serwisu producenta i jego odbiór, 

3. Kontakty z firmami gwarancyjnymi w celu jak najszybszego usunięcia usterek, 

4. Dostarczanie części, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wraz z 

montażem, 

 

III. Oprogramowanie 

1. Usuwanie problemów z bazami danych i programami, 

2. Obsługa, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych MS Windows XP, 

oraz nowszych, 

3. Konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej i systemu antyspamowego, 

4. Regularna instalacja aktualizacji programów, uzyskiwanie aktualizacji z płyt 

CD oraz z internetu, 

5. Rozwiązywanie problemów merytorycznych z zainstalowanymi programami  

6. Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem systemu elektronicznego 

obiegu dokumentów, korygowanie błędnych zapisów oraz administracja 

środowiskiem bazodanowym (instalacja na serwerze linux Fedora Core) 

7. Współpraca z autorami oprogramowania  w celu maksymalnie szybkiego 

usuwania problemów związanych z oprogramowaniem, 

8. Rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi: edytory tekstów oraz 

arkusze kalkulacyjne (OpenOffice, MS Office), 

9. Tworzenie programów usprawniających pracę Urzędu (Visual Basic, MS 

Access) zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

 

IV. Inne 

1. Codzienne sporządzanie kopii zapasowych programów i baz danych, 

2. Okresowe zabezpieczanie ważnych danych (plików) z dysków lokalnych 

komputerów, 

3. Okresowe sporządzanie kopii najważniejszych plików konfiguracyjnych 

systemu (serwery, router), 



4. Zagwarantowanie jak najszybszego uruchomienia systemu informatycznego 

w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, 

5. Planowanie rozwoju systemu komputerowego (dobór optymalnych rozwiązań 

oraz sprzętu), 

6. Planowanie wydatków na sprzęt komputerowy i oprogramowanie z 2-letnim 

wyprzedzeniem, 

7. Prowadzenie spisu sprzętu komputerowego i zainstalowanego 

oprogramowania, 

8. Wydawanie zaleceń i opinii dotyczących stanu technicznego i poprawności 

działania komputerów, sieci i oprogramowania, 

9. Wydawanie opinii technicznych dla potrzeb likwidacji sprzętu 

komputerowego, 

10. Obsługa procedur związanych z ochroną danych osobowych, 

11. Reprezentowanie Gminy na spotkaniach dot. rozwoju i wdrożenia technik 

komputerowych, 

12. Sporządzanie raportów i opiniowanie wystąpień kierowanych do Gminy 

a dotyczących rozwiązań komputerowych, 

13. Opracowywanie pism dotyczących systemu komputerowego. 

    

 

 

 

 

                                                                                                    ……………………………… 

                                                                                                            (podpis Wykonawcy) 

 

……………………………………….. 

(miejscowość i data) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


