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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – założenia dla metodyki realizacji Projektu 
 

W niniejszym załączniku do SIWZ Zamawiający zawarł wymagania i założenia jakie musi przyjąć 
Wykonawca dla zarządzania Projektem.  

Wszystkie procedury zarządcze oraz szablony dokumentacji zarządczej Wykonawca ujmie w dokumencie 
Metodyki realizacji Projektu oraz wskaże role i obowiązki przynależne Zamawiającemu w ramach 

każdego procesu zarządczego. 

1. Założenie ogólne 

Dla zarządzania Projektem należy przyjąć metodykę PRINCE2 lub równoważną dzięki której 

Wykorzystanie stosownych wzorców zarządzania Projektem oraz doświadczeń biznesowych 
i technicznych w zarządzaniu Projektem z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 lub równoważnej winno 

zapewnić: 

 dobre zaplanowanie i zarządzenie realizacją poszczególnych zadań Projektu; 
 właściwą diagnozę i minimalizację ryzyka projektowego, 

 właściwe zarządzanie i monitorowanie procesu wytwarzania i dostarczania produktów 
Projektu, 

 dostarczenie produktów wysokiej jakości i właściwej konfiguracji spełniających 
wyspecyfikowane przez Zamawiającego wymagania. 

 

Zarządzenie Projektem musi zakładać ścisłą współpracę pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym od 
rozpoczęcia Projektu aż do jego zakończenia. 

 

2. Założenia dla organizacji Projektu 

W ramach struktury organizacyjnej projektu wyodrębnione zostaną trzy poziomy zarządzania Projektem: 

 Poziom 1 – Zarządzania strategiczne: obszar działania Komitetu Sterującego w Projekcie; 
 Poziom 2 – Zarządzenie operacyjne: obszar działania Kierowników Projektu stron; 

 Poziom 3 – Dostarczanie Produktów: obszar dziania Kierowników Zespołów i podległych im 
Członkom zespołów projektowych. 

 
Należy przyjąć założenie, iż Komitet Sterujący odpowiedzialny będzie za zatwierdzanie planów działań 

dotyczących Projektu, monitorowanie stanu jego realizacji, podejmowanie strategicznych decyzji 

w Projekcie oraz rozwiązywanie kwestii spornych a w szczególności: 
 sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją Projektu; 

 podejmowanie decyzji o strategicznym znaczeniu dla realizacji Projektu; 
 stosownie do potrzeb, rekomendowanie i akceptacja zmiany harmonogramu realizacji 

i zakresu Umowy  

 rozwiązywanie ewentualnych problemów powstających w wyniku realizacji Umowy. 

2.1. Komitet Sterujący 

Komitet Sterujący będzie się spotykał w miarę potrzeb na posiedzeniach Komitetu Sterującego w celu 
omówienia bieżących spraw związanych z realizacją Umowy. 

 

Przyjmuje się założenie, iż w ramach Komitetu Sterującego wyodrębnione zostaną następujące role: 
 Przewodniczącego Komitetu Sterującego – przedstawiciel Zamawiającego; 

 Głównego Użytkownika – przedstawiciel Zamawiającego; 
 Głównego Dostawcy – przedstawiciel Wykonawcy 
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Przewodniczący Komitetu Sterującego dbać będzie żeby Projekt koncentrował się przez cały okres 

swego trwania na osiągnięciu postawionych celów i wskaźników, w tym dostarczeniu przez Wykonawcę 

produktów zapewniających uzyskanie zaplanowanych korzyści dla Zamawiającego. 
 

Główny Użytkownik reprezentujący użytkowników Systemu odpowiadał będzie za specyfikację 
potrzeb użytkowników, kontakty użytkowników z zespołem projektowym oraz za monitorowanie, czy 

rozwiązanie realizowane w ramach ograniczeń nałożonych na Projekt spełnia potrzeby i wymagania 
użytkowników. Odpowiada za zasoby Zamawiającego i monitoruje produkty pod kątem określonych 

wymagań. 

 
Główny Dostawca odpowiadał będzie za jakość produktów dostarczanych przez Wykonawcę, pod 

kątem przyjętych wymagań oraz terminowość ich dostawy oraz za zasoby Wykonawcy. 

2.2. Kierownictwo Projektu 

Zakłada się, iż Kierownicy Projektu (przedstawiciele obu stron) odpowiedzialni będą za codzienne 

zarządzenie Projektem w granicach zdefiniowanych w zawartej przez strony Umowie. Obowiązkiem 
Kierowników Projektu w szczególności będzie: 

 zapewnienie, aby w ramach Projektu wytworzone i dostarczone zostały produkty zaplanowane 
w zamówieniu spełniające postawione przez Zamawiającego, wymagania, 

 dbanie o terminowość i kompletność dostaw produktów, 
 dbanie o jakość dostarczanych produktów, 

 identyfikowanie i zarządzenie ryzykiem. 

2.3. Członkowie zespołów projektowych 

Członkowie zespołów Projektowych po stronie Wykonawcy odpowiedzialni będą za dostarczenie 

produktów projektu o odpowiedniej jakości w terminach zdefiniowanych w Harmonogramie Projektu. 
Członkowie zespołów projektowych po stronie Zamawiającego odpowiedzialni będą za przekazanie 

Wykonawcy informacji i danych niezbędnych dla dostarczenia produktów w terminie oraz wymaganych 

parametrach jakościowych a także wsparcie dla Członków Zespołu Projektowego po stronie Wykonawcy. 

2.4. Komunikacja w Projekcie 

Na potrzebę komunikacji w Projekcie należy przyjąć następujące ogólne zasady komunikacji pomiędzy 
Członkami Zespołów Projektowych: 

 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującym językiem komunikacji będzie język 
polski; 

 dokumentacja projektowa powykonawcza będzie sporządzana w języku polskim, 

 oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest korespondencja 
pisemna wysłana za pośrednictwem poczty lub faksu na adres Zamawiającego / Wykonawcy, 

 wszelka korespondencja robocza, związana z realizacją bieżących zadań projektowych, 
kierowana będzie z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adresy e-mail uzgodnione 

pomiędzy stronami, 

 przebieg posiedzeń Komitetu Sterującego oraz spotkań projektowych winny w każdym 
przypadku być dokumentowane w postaci stosownych notatek. 

3. Założenia dla zapewnienia jakości dostarczanych produktów 

Dla zapewnienia wymaganej jakości Produktów dostarczanych w Projekcie należy: 

 Zdefiniować wszystkie produkty jakie Wykonawca dostarczy w ramach Projektu oraz 

pogrupować je wg kategorii. Wykonawca zaproponuje produkty w ramach kategorii i 
następnie odbędą się uzgodnienia z Zamawiającym. Propozycja Wykonawcy podlega 

akceptacji Zamawiającego; 
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 Określić procedury odbioru jakie strony będą stosować dla danego typu Produktu w celu 

określenia czy spełnia on wszystkie postawione wobec niego wymagania (kryteria akceptacji). 

 
Zakłada się, iż w ramach realizacji Projektu zdefiniowane zostaną następujące kategorie produktów i 

odpowiadające im procedury kontroli jakości: 
 Produkt typu Dokumentacja – Procedura dostawy i odbioru dokumentacji; 

 Produkt typu Infrastruktura sprzętowa – Procedura dostawy i odbioru dostaw sprzętu; 
 Produkt typu Oprogramowanie COTS – Procedura dostawy i odbioru oprogramowania COTS; 

 Produkt typu oprogramowanie Użytkowe - Procedura dostawy, akceptacji i odbioru 

Oprogramowania Aplikacyjnego oraz Oprogramowania Dedykowanego. 
 

Procedury dostawy i odbioru produktów Projekt muszą co najmniej zawierać następujące informacje: 
 Tryb postępowania w tym: 

o Termin i sposób dostawy; 

o Sposób i zakres odbioru (przekazania); 
o Opis procesu i zasad akceptacji i odbioru; 

 Zakres obowiązków i odpowiedzialności stron. 
 

Dodatkowo Kierownictwo Projektu musi monitorować i oceniać czy prace realizowane w Projekcie 
przebiegają zgodnie z Harmonogramem Projektu wykorzystując do tego następujące wskaźniki: 

 terminowość realizacji zadań i dostarczania produktów w odniesieniu do Harmonogramu 

Projektu, 
 zakres zrealizowanych/dostarczonych zadań/produktów w stosunku do zadań planowanych, 

 status zagadnień projektowych, szczególnie dotyczących przypadków wykrycia błędów lub 
odstępstw od uzgodnionych wymagań, 

 wyniki dotyczące jakości dostarczanych produktów. 

 
Źródłem informacji dla ww. wskaźników będą raporty zarządcze i Harmonogram Projektu. 

4. Założenia dla planowania Projektu 

Celem skutecznego zarządzenia Projektem niezbędne jest właściwe jego zaplanowanie poprzez 

określenie: 
 Co jest wymagane; 

 Jak zostanie to osiągnięte i przez kogo – przy wykorzystaniu jakich narzędzi; 

 Kiedy wystąpią określone zdarzenie; 
 Czy i kiedy planowane rezultaty są osiągalne. 

 

Przyjmuje się założenie, iż całość realizacji Projektu zostanie zaplanowana i opisana w dokumencie 

Metodyki realizacji Projektu. Dokument ten musi posiadać Harmonogram Projektu (uwzględniający 
założenia zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ) i zbiory określonych procedur definiujących sposób 

dostawy, akceptacji i odbioru poszczególnych produktów Projektu oraz metod i czasu raportowania 
przebiegu Projektu. 

W sytuacji wystąpienia znaczącego odchylenia od przyjętego w metodyce planu, który może wpływać 

na wykonanie Projektu, wprowadzane będą Plany Nadzwyczajne mające na celu zarządzenie powstałą 
sytuacją w taki sposób aby cel projektu i jego wskaźniki zostały osiągnięte. 

Metodyka realizacji Projektu zostanie opracowana przez Wykonawcę. W drodze uzgodnień z 
Zamawiającym będą wprowadzone zmiany. Ostateczna treść Metodyki realizacji Projektu podlega 

akceptacji Zamawiającego. 

5. Założenia dla zarządzania ryzykiem 

Na potrzeby zarządzania ryzykiem przyjęta zostanie procedura dotycząca identyfikowania i oceny ryzyk, 

a następnie planowanie i wdrążenia reakcji na nie. W tym celu w dokumencie Metodyki realizacji projektu 
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należy zdefiniować procedury zarządzenia ryzykiem określające zasady identyfikacji, określania 

wielkości, kontroli i eliminacji, o ile jest to możliwe, zagrożeń mogących stanowić niebezpieczeństwo 

dla pomyślnego zakończenia Projektu. 
 

Zarządzenie ryzykiem powinno dotyczyć: 
 Identyfikacji i klasyfikacji potencjalnych obszarów zagrożenia; 

 Określenia wielkości zagrożeń, szacunek prawdopodobieństwa ich wystąpienia 
oraz potencjalne szkody, jakie każde z nich może spowodować; 

 Przygotowania planu zarządzania ryzykiem w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń; 

 Wdrażania planów opracowanych jako reakcja na zidentyfikowane ryzyko; 
 Właściwego komunikowania wewnątrz Projektu i poza nim o zagrożeniach jakie zostały 

zidentyfikowane. 

6. Założenia dla zarządzania wymaganiami i zmianami 

Na potrzebę zarządzania wymaganiami jakie Zamawiający zdefiniował dla Systemu, Wykonawca 

przygotuje Kompletną Specyfikację Wymagań, jako element Projektu Wykonawczego, w którym (na 
podstawie SIWZ) zgromadzone zostaną wszystkie stawiane wobec Systemu wymagania oraz 

uzgodniony pomiędzy Stronami sposób realizacji tych wymagań (kryteria akceptacji). Na podstawie tych 
kryteriów opracowane zostaną scenariusze testowe (Testy Akceptacyjne) pozwalające dokonać kontroli 

jakościowej Systemu.  
 

Na potrzebę zarządzania zmianą w Projekcie, wszelkie propozycje lub inne dowolne zagadnienia 

związane z Projektem, jakie powstaną w trakcie jego realizacji, będą zgłaszane w postaci Zagadnień 
Projektowych i rejestrowane w Rejestrze Zagadnień Projektowych. Zagadnienia te podlegać będą 

rozpatrzeniu na odpowiednim poziomie organizacji (w zależności od ich wagi) oraz wypracowaniu 
odpowiednich wniosków i decyzji. Wszelkie przyjęte do realizacji zmiany odnotowywane będą w 

Rejestrze Zmian. 

7. Założenia dla zarządzenia przebiegiem Projektu 

W celu właściwego zarządzania Projektem niezbędne jest zaplanowanie w dokumencie Metodyki 

realizacji Projektu: 
 właściwej organizacji Projektu z uwzględnieniem uwarunkowań projektowych oraz potrzeby 

współdziałania stron, 
 harmonogramu realizacji Projektu z uwzględnieniem założeń zdefiniowanych w Ramowym 

Harmonogramie realizacji Projektu stanowiącym załącznik 4 do SIWZ, 

 sposobu oraz terminy dostawy poszczególnych Produktów, 
 sposobu podejścia do zarządzania i oceny jakości Produktów, 

 sposobu identyfikowania, planowania i zarządzania ryzykiem, 
 sposobu identyfikowania, planowania i zarządzenia zmianą, 

 sposób monitorowania postępów. 

 

Zarządzanie przebiegiem projektu winno koncentrować się na stałym delegowaniu, monitorowaniu 
i kontrolowaniu wszystkich aspektów Projektu oraz motywowaniu zaangażowanych osób, aby osiągnąć 

cele Projektu w granicach docelowych wskaźników wykonania w czasie (zgodnie z Harmonogramem 

realizacji Projektu), kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyka. 

8. Założenia dla zarządzania komunikacją oraz oceny postępów prac 

W ramach realizacji Projektu, dla właściwej komunikacji, informowania o sytuacji w Projekcie oraz 
dokumentowania poszczególnych zdarzeń, należy w dokumencie Metodyki realizacji Projektu uwzględnić 

a później stosować, narzędzia komunikacji jako n/w dokumentacja zarządcza: 
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 Raport Okresowy - dokument będzie przygotowywany okresowo przez Kierownika Projektu 

ze strony Wykonawcy przeznaczony dla Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego 

opisujący stan realizowanych zadań. Raport opracowywany będzie w Punktach Kontrolnych 
(kamieniach milowych) Projektu bądź na żądanie Kierownika Projektu Zamawiającego; 

 Raport Końcowy Zadania – dokument będzie sporządzany na zakończenie każdego zadania, 
dostarczający Komitetowi Sterującemu informacji na temat postępów uzyskanych do 

określonego zadania oraz całościowej sytuacji w Projekcie. 
 Protokołu Odbioru Końcowego – dokument zarządczy sporządzany po odbiorze wszystkich 

zadań przewidzianych w Projekcie potwierdzający, że wszystkie produkty Projektu zostały 

dostarczone i posiadają jakość wymaganą przez Zamawiającego. 
 Raport o istotnych odchyleniach – dokument będzie sporządzany w celu przekazania 

informacji o niepożądanej sytuacji w Projekcie na wyższy poziom zarządzania – Komitet 
Sterujący. Raport ten musi opisywać zaistniałe okoliczności, przyczynę odchylenia od planu, 

jego konsekwencje dla etapu, całego Projektu i uzasadnienia biznesowego. Zawsze w raporcie 

muszą się znaleźć rekomendacje działań korygujących, aby w miarę możliwości uzyskać 
poprawę sytuacji w Projekcie. 

 Zgłoszenie Zagadnienia Projektowego - dokument będzie przygotowywany przez 
Kierownictwo Projektu, w celu zwrócenia uwagi drugiej stronie na okolicznościach jakie 

wystąpiły w trakcie realizacji Projektu, którym należy sprostać dla zapewnienia odpowiednich 
wyników i rezultatów Projektu.  

 Wniosek o zmianę - dokument będzie przygotowywany przez Kierownictwo Projektu. Jego 

celem będzie zakomunikowanie potrzeby wprowadzenia zmian w sposobie lub zakresie 
realizacji Projektu.  

 Notatka ze Spotkania Projektowego - dokument będzie sporządzany w trakcie każdego 
spotkania projektowego zawierający komunikaty i uzgodnienia stron podjęte w trakcie 

spotkania projektowego. 
 Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego - dokument będzie stanowił zbiór ustaleń 

dokonanych w trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego. 

9. Założenia dla zarządzania konfiguracją 

Na potrzebę zarządzania konfiguracją Systemu zostanie wprowadzony, jako dokument 

zarządczy - Rejestr Konfiguracji, w którym ewidencjonowane będą wszystkie produkty wraz z ich opisem 
konfiguracji.  

Każda zmiana konfiguracji produktu będę adnotowana w rejestrze wraz ze wskazaniem zakresu zmiany 

oraz podstawy jej wprowadzenia.  
Powyższe musi zapewnić możliwość odtworzenia zmian jakie wprowadzane zostały do konfiguracji 

Systemu. 
Procedura zarządzania konfiguracją oraz zakres informacji (szablon) Rejestru Konfiguracji (w zgodzie z 

metodyką PRINCE2 LUB RÓWNOWAŻNĄ), zaproponowane zostaną przez Wykonawcę w dokumencie 

Metodyki realizacji Projektu i podlegać będą akceptacji Zamawiającego. 

10. Założenia dla zarządzania jakością 

Ocena jakości dostarczonych produktów przeprowadzona zostanie w ramach Testów Akceptacyjnych 
Systemu, których plan przeprowadzenia oraz organizacja i procedury zawarte zostaną w dokumencie 

Planu Testów. 

11. Założenia dla zarządzania ryzykiem 

Na potrzebę właściwego rejestrowania i przechowywania informacji dotyczących wszystkich 

zidentyfikowanych zagrożeń Projektu prowadzony będzie, jako dokument zarządczy - Rejestr Ryzyk. 
Rejestr Ryzyk na bieżąco będzie przeglądany i utrzymywany przez Kierownictwo Projektu. 
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Stosowna procedura zarządzania ryzykiem oraz zakres informacji (szablon) Rejestru Ryzyk 

zaproponowane zostaną przez Wykonawcę w dokumencie Metodyki realizacji Projektu i podlegać będą 

akceptacji Zamawiającego. 

12. Założenia dla zarządzania dostawą produktów 

W ramach procesów dostarczania produktów projektowych, w dokumencie Metodyki realizacji Projektu 
należy przygotować procedury dostawy i odbioru produktów Projektu oraz wprowadzić następujące 

dokumenty zarządcze, których sporządzanie i przyjmowanie przez strony będzie niezbędne do 
monitorowania postępów dostaw oraz odbiorów produktów Projektu: 

 Protokół Przekazania – dokument zarządczy, który sporządzany będzie dla każdej wykonanej 

dostawy, potwierdzający fakt przekazania stronie danego produktu lub grupy produktów 
Projektu;  

 Protokół Odbioru Dokumentacji – dokument zarządczy, który potwierdzał będzie, że 
dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja jest kompletna i posiada jakość zgodną 

z wymaganą przez Zamawiającego; 

 Protokołu Odbioru Ilościowego – dokument zarządczy, który potwierdzał będzie ilościowe 
dostarczenie produktów Projektu; 

 Protokołu Odbioru Jakościowego – dokument zarządczy, który potwierdzał będzie, że dany 
produkt lub grupa produktów uzyskała kompletność i jakość zgodnie z wymaganą przez 

Zamawiającego i przyjętą w Kompletnej Specyfikacji Wymagań; 
 Protokołu Odbioru Instruktażu – dokument zarządczy potwierdzający, że dany instruktaż lub 

grupa instruktaży przewidzianych w ramach Umowy została wykonana w sposób kompletny 

i prawidłowy. 
 

Procedury dostawy i odbioru produktów Projekt oraz dokumenty zarządcze zaproponowane zostaną 
podlegać będą akceptacji Zamawiającego. 

 

Ponadto dla ewidencjonowania stanu dostaw i odbioru produktów Projektu, wprowadzony zostanie 
Rejestru Produktów, w którym adnotowane będą informacje na temat dostarczonych produktów oraz 

ich odbiorów. 
 

13. Założenia dla procedury świadczenia serwisu gwarancyjnego 

Wykonawca w dokumencie Metodyki realizacji Projektu zaproponuje, do akceptacji Zamawiającego, 

procedurę zgłaszania i obsługi nieprawidłowości działania Systemu, w tym jego Infrastruktury 

i Oprogramowania oraz aktualizacji Oprogramowania uwzględniającą następujące założenia: 
 Wykonawca na potrzebę ewidencjonowania incydentów wymagających obsługi serwisowej 

oraz monitorowania obsługi zdiagnozowanych błędów i problemów w działaniu Systemu, 
udostępni Administratorom Systemu po stronie Zamawiającego dostęp do systemu 

internetowego Wykonawcy – System Obsługi Incydentów i Bazę Wiedzy Dzięki temu 

Administratorzy będą mieć możliwość bezpośredniego zdefiniowania takiego incydentu 
w systemie oraz bieżącego monitorowania stanu jego obsługi; 

 Wykonawca zapewni zespół HelpDesk (pracujący 24 godziny na dobę) oraz dedykowany 
numer telefonu i adres email do zgłaszania incydentów; 

 Wykonawca zapewni, że wszystkie zgłoszenia incydentu (bez względu na to, jakim kanałem 

zgłaszający dokona rejestracji zgłoszenia incydentu) będą rejestrowane w systemie 
ServiceDesk; 

 Wykonawca dla świadczenia usługi wsparcia technicznego zapewni dedykowany zespół 
konsultantów; 

 Wykonawca przez cały okres trwania serwisu gwarancyjnego i wsparcia wraz z nadzorem 
autorskim dla oferowanych systemów informatycznych oraz udzielonych licencji Systemu 

monitorował będzie zmieniające się przepisy prawa dotyczące działania wdrożonego u 
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Zamawiającego Systemu tak, aby w terminach wymaganych prawem, bezpłatnie wprowadzać 

i udostępniać Zamawiającemu niezbędne zmiany mające na celu zapewnienie Systemowi 

(w zakresie dostarczonych funkcjonalności) zgodność z przepisami prawa wg wymagań 
zdefiniowanych w Umowie i dokumentacji przetargowej – SIWZ. 

14. Założenia dla opracowania dokumentu Metodyki realizacji Projektu 

Dokument Metodyki realizacji Projektu musi, z uwzględnieniem założeń opisanych w niniejszym 

dokumencie, zawierać następujące informacje: 
1) Opis celu dokumentu; 

2) Szczegółowy opis organizacji Projektu; 

3) Szczegółowy opis ról i obowiązków dla każdej ze stron Umowy; 
4) Plan komunikacji; 

5) Harmonogram realizacji Projektu; 
6) Wykaz produktów oraz diagram następstw produktów; 

7) Opis procedur stosowanych w procesie wdrażania Systemu oraz dostawy i odbioru 

poszczególnych typów produktów: 
a. Procedurę zmiany członków zespołów projektowych; 

b. Procedurę zgłaszania i zarządzania ryzykiem; 
c. Procedurę zgłaszania i zarządzania zagadnieniami projektowymi; 

d. Procedurę zarządzania zmianą; 
e. Procedurę odbioru budowy i modernizacji infrastruktury sieci teleinformatycznej i 

dedykowanej instalacji elektrycznej; 

f. Procedurę dostawy i odbioru Dokumentacji; 
g. Procedurę dostawy i odbioru Infrastruktury sprzętowej; 

h. Procedurę dostawy i odbioru Oprogramowania COTS; 
i. Procedura dostawy i odbioru Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania 

Dedykowanego; 

8) Szczegółowy opis procedury zgłaszania i obsługi zgłoszeń serwisowych; 
9) Szczegółowy opis procedury aktualizacji oprogramowania Systemu w okresie trwania gwarancji 

Systemu i wsparcia wraz z nadzorem autorskim dla oferowanych systemów informatycznych 
oraz udzielonych licencji. 

 


