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1. Słownik skrótów i pojęć
Dla potrzeb interpretacji opisu przedmiotu zamówienia ustala się znaczenie następujących skrótów:
Tabela 1. Słownik skrótów.

CUS

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”

NFC

komunikacja bliskiego pola (ang. Near Field Communication)

OPS

ośrodek pomocy społecznej, samorządowa jednostka organizacyjna
(gminna, miejska) świadcząca pomoc społeczną

OPZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

SUO

specjalistyczne usługi opiekuńcze

TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne

UI

interfejs użytkownika, zbiór elementów i reguł w kontekście
projektowania wizualnego danego produktu (ang. user interface)

UO

usługi opiekuńcze

UX

całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania
z produktu (ang. user experience)

WIS

Warszawski Indeks Samodzielności

WOF

Warszawski Obszar Funkcjonalny

11 gmin WOF

11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którego skład
wchodzi m.st. Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew,
Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów

oraz pojęć:
Tabela 2. Słownik pojęć.

Awaria

Incydent, w wyniku którego następuje zatrzymanie pracy Podsystemu,
niedostępne są istotne funkcje Podsystemu niezbędne do realizacji
celów i zadań Zamawiającego, Podsystem utracił dane lub wystąpiły
zaburzenia ich integralności oraz nie ma możliwości obejścia przyczyny
problemu.

Błąd

Działanie Podsystemu mające wpływ na poprawne funkcjonowanie
Podsystemu lub jego składowych, odbiegające od zaplanowanego,
spowodowane błędem oprogramowania lub wadą prac
administracyjnych.

Czas reakcji

Czas, jaki upłynął od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę do
pierwszego kontaktu z Zamawiającym w tej sprawie.

Czas naprawy

Czas, jaki upłynął od pierwszego kontaktu z Zamawiającym w sprawie
zgłoszenia Błędu czy Awarii do przywrócenia bezbłędnej pracy
produkcyjnej.
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Czas obejścia

Czas, jaki upłynął od pierwszego kontaktu z Zamawiającym w sprawie
zgłoszenia Błędu czy Awarii do tymczasowego przywrócenia
funkcjonowania Podsystemu poprzez zneutralizowanie uciążliwości
Błędu lub Awarii, które nie jest działaniem Podsystemu zgodnie
z Dokumentacją, np. wymaga podejmowania przez użytkowników
innych dodatkowych czynności lub powoduje działanie Podsystemu
poniżej wymagań określonych parametrami eksploatacyjnymi.

Część I

Część Podsystemu będąca przedmiotem zamówienia i spełniająca
wymagania niniejszego OPZ.

Część II

Część Podsystemu będąca przedmiotem odrębnego zamówienia,
w skład którego wchodzi opracowanie i wdrożenia pozostałych
komponentów Podsystemu, tj. zaprojektowanie, implementacja oraz
wdrożenie
narzędzi
wspierających
realizację
wywiadu
środowiskowego oraz wdrożenie zmian w systemie klasy SOPS wraz
z integracją z Usługami centralnymi Systemu „E-Opieka”.

Dokumentacja

Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
opracowane przez Wykonawcę lub wspólnie z Zamawiającym,
zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Incydent

Brak działania lub błędne działanie Podsystemu niezgodne
z założeniami, specyfikacją techniczną, za które odpowiada
Wykonawca. Incydenty w zależności od Priorytetu dzielą się na:
Awarie, Błędy, Usterki i podlegają procedurze świadczenia gwarancji.

Podsystem teleopieki

Podsystem teleopieki z Centrum Teleopieki 24/7 świadczącym
teleusługi i teleopiekę dla mieszkańców 11 gmin WOF.

Podsystem

Podsystem koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych
w środowisku, będący przedmiotem niniejszego zamówienia
i spełniający wymagania niniejszego OPZ.

Priorytet

Nadawany Zgłoszeniu priorytet w oparciu, o który definiowane są Czas
reakcji i Czas naprawy. Zgłoszeniu mogą zostać nadane następujące
Priorytety:
• krytyczny – nadawany w przypadku Incydentu uniemożliwiającego
wykonywanie jednej z kluczowych funkcji na rzecz wszystkich lub
większości użytkowników tej funkcji (Awaria),
• wysoki – nadawany w przypadku Incydentu powodującego
zakłócenie wykonywania kluczowych funkcji niezależnie od liczby
użytkowników niemogących korzystać z tej funkcji (Błąd),
• niski – nadawany w przypadku Incydentu powodującego
zakłócenie wykonywania niekluczowych funkcji (Usterka).

Produkt

Elementy przedmiotu zamówienia podlegające procedurze odbioru na
podstawie Protokołu Odbioru.

Protokół Odbioru

Dokument potwierdzający prawidłową realizację poszczególnych
Produktów w ramach realizacji Umowy.
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Strumień

Realizacja prac mających na celu dostarczenie poszczególnych
Produktów w ramach danych obszarów przedmiotu zamówienia.
Prace realizowane w ramach Strumieni mogą odbywać się równolegle.

System „E-Opieka”

Podsystem koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych
w środowisku zintegrowany z podsystemem teleopieki z Centrum
Teleopieki 24/7 świadczącym teleusługi i teleopiekę.

System HelpDesk

System informatyczny Wykonawcy (lub inny zaakceptowany przez
Zamawiającego) do rejestracji i zarządzania Zgłoszeniami.

System Obsługi
Pomocy Społecznej
(skrót SOPS)

System informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej i wspomagający je w realizacji zadań gminy
i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej
i towarzyszących jej aktów prawnych. Posiada świadectwa zgodności
z „Opisem Systemu dla pomocy społecznej” wydane przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-urzednikow/systemyit/systemy-dziedzinowe/ps/swiadectwa-zgodnosci

Umowa

Umowa, która zostanie podpisana z Wykonawcą wybranym do
realizacji przedmiotu zamówienia.

Usterka

Stan Podsystemu, mający wpływ na poprawne funkcjonowanie
Podsystemu lub jego składowych, odbiegający od założeń
funkcjonowania Podsystemu, niezakłócający rutynowej eksploatacji
Podsystemu i czynności w pracy bezpośrednich użytkowników.

Wykonawca

Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego postępowania.

Wykonawca usług
opiekuńczych

firma zewnętrzna świadcząca usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze, zatrudniająca opiekunki/opiekunów oraz
koordynatorów usług opiekuńczych.

Zgłoszenie

Poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu
Awarii, Błędu lub Usterki.

2. Wprowadzenie
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie Części I Podsystemu koordynacji i monitoringu
usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego, w ramach wdrożenia
Systemu „E-Opieka”.
Celem pozyskania przedmiotu zamówienia jest wsparcie świadczonych usług opiekuńczych oraz
kontrola ich jakości. W ramach działania zostaną wykorzystane narzędzia TIK, które pozwolą na
skuteczne monitorowanie usług świadczonych przez opiekunów i opiekunki w gminach biorących
udział w projekcie, a dzięki temu na ustandaryzowanie i podniesienie jakości świadczonych usług
poprzez zastosowanie narzędzi optymalizacji ich pracy oraz badania poziomu świadczonych usług.
Rozwiązania wykorzystujące narzędzia TIK mają ułatwić pracę pracowników ośrodków pomocy
społecznej, przede wszystkim skrócić czas związany z przygotowaniem dokumentacji.
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Podsystem koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku będzie zintegrowany
z Podsystemem teleopieki z Centrum Teleopieki 24/7 świadczącym teleusługi i teleopiekę dla
mieszkańców 11 gmin WOF. Obydwa Podsystemy stworzą kompleksowy system wsparcia usług
opiekuńczych w oparciu o rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne (System „E-Opieka”).
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu
wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Opieka)” wdrażanego na obszarze 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
(m.st. Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn,
Wieliszew, Zielonka, Żyrardów) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

3. Przedmiot zamówienia
3.1 Zakres przedmiotu zamówienia
1. Przeprowadzenie analizy funkcjonalnej w celu zaprojektowania i rozbudowania istniejącej wersji
narzędzia WIS.
2. Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Usług centralnych Systemu „E-Opieka”,
w tym narzędzia WIS, zgodnie z przyjętą architekturą, wszystkimi mechanizmami integracji
i wymiany danych między poszczególnymi Komponentami.
3. Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Aplikacji E-Opieka.
4. Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Aplikacji M-Opieka.
5. Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Portalu informacyjnego.
6. Dostarczenie sprzętu w postaci naklejek NFC umieszczanych w mieszkaniach odbiorców usług,
w liczbie 7000 sztuk w terminach ustalonych z Zamawiającym.
7. Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego Dokumentacji.
8. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników poszczególnych aplikacji.
9. Przygotowanie i przeprowadzenie wdrożenia w jednostkach organizacyjnych ustalonych
z Zamawiającym, uwzględniając obecną różnorodność wsparcia informatycznego w tym obszarze.
10. Świadczenie usługi gwarancji wraz z obsługą użytkowników oraz realizacją drobnych prac
programistycznych przez okres 36 miesięcy od terminu wdrożenia poszczególnych aplikacji na
środowisku produkcyjnym.

3.2 Szczegółowa specyfikacja wymagań
Przedmiot zamówienia stanowi dostarczenie części Podsystemu, którego szczegółowa specyfikacja
znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ (Projekt Podsystemu koordynacji i monitoringu usług
opiekuńczych w środowisku wraz załącznikami).
Dostarczenie poszczególnych Komponentów Podsystemu w zakresie niniejszego przedmiotu
zamówienia zostało przedstawione w Tabeli 3.
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Tabela 3. Zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych punktów Projektu Podsystemu.
Zakres przedmiotu zamówienia

Komponent Podsystemu

1.

Przeprowadzenie
analizy
funkcjonalnej
w
celu
zaprojektowania i rozbudowania istniejącej wersji narzędzia
WIS.

Punkt 6.4.1. Projektu Podsystemu –
Dodatkowe funkcjonalności
w odniesieniu do standardowego
wywiadu środowiskowego oraz WIS
oraz
Tabela nr 4 w niniejszym OPZ

2.

Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Usług
centralnych Systemu „E-Opieka”, w tym narzędzia WIS,
zgodnie z przyjętą architekturą, wszystkimi mechanizmami
integracji i wymiany danych między poszczególnymi
Komponentami.

Punkt 6.5 Projektu Podsystemu –
Usługi centralne Systemu „E-Opieka”

3.

Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Aplikacji
E-Opieka.

Punkt 6.1 Projektu Podsystemu –
Aplikacja E-Opieka

4.

Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Aplikacji
M-Opieka.

Punkt 6.2 Projektu Podsystemu –
Aplikacja M-Opieka

5.

Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Portalu
informacyjnego.

Punkt 6.3 Projektu Podsystemu –
Portal informacyjny

6.

Dostarczenie sprzętu w postaci naklejek NFC umieszczanych
w mieszkaniach odbiorców usług, w liczbie 7000 sztuk
w terminach ustalonych z Zamawiającym.

Punkt 4.2 Projektu Podsystemu Realizacja i monitorowanie usług
Punkt 6.2 Projektu Podsystemu –
Aplikacja M-Opieka

7.

Opracowanie i dostarczenie do Zamawiającego Dokumentacji.

8.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników
poszczególnych aplikacji.

9.

Przygotowanie i przeprowadzenie wdrożenia w jednostkach
organizacyjnych ustalonych z Zamawiającym, uwzględniając
obecną różnorodność wsparcia informatycznego w tym
obszarze.

10.

Świadczenie usługi gwarancji wraz z obsługą użytkowników
oraz realizacją drobnych prac programistycznych przez okres
36 miesięcy od terminu wdrożenia przedmiotu zamówienia
poszczególnych aplikacji na środowisku produkcyjnym.
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Opisane w niniejszym OPZ

Ponadto Wykonawcę podczas prac nad dostarczeniem przedmiotu niniejszego zamówienia obowiązują
wszystkie pozostałe wymagania oraz założenia znajdujące się punktach 7 – 10 Projektu Podsystemu
oraz w Standardzie dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy stanowiącego Załącznik nr 4 do OPZ.

3.3 Dodatkowe prace analityczne
Zakres prac w ramach przeprowadzenia analizy funkcjonalnej w celu zaprojektowania i rozbudowania
istniejącej wersji narzędzia WIS, które Wykonawca ma zrealizować jako uzupełnienie specyfikacji
zawartej w projekcie Podsystemu w celu dostosowania elektronicznej wersji formularza do
przeprowadzania wywiadu środowiskowego, został przedstawiony w Tabeli 4.
Tabela 4. Zakres prac w celu analizy i dostosowania rozszerzonej wersji wywiadu środowiskowego.
Tematyka

Rodzaj działań

Wskaźnik
ilościowy

Osoby
zaangażowane

Rezultaty


Warszawski
Indeks
Samodzielności
– teleopieka

Warszawski
Indeks
Samodzielności
– usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze

Warsztaty Weryfikacja
pakietów teleopieki
opracowanych w
ramach projektu
Podsystemu
teleopieki

Warsztaty - Analiza
wywiadów
środowiskowych i
decyzji
administracyjnych
udostępnionych
przez OPS-y

1
(ok. 4
godz.)

Przedstawiciele
Zamawiającego,
eksperci
w obszarze
teleopieki,
personel
medyczny,
Wykonawca usług
opiekuńczych







50 szt.
formularzy

Wykonawca usług
opiekuńczych,
Pracownicy
socjalni

Rozmowy z
pracownikami
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Profile odbiorców usług
teleopiekuńczych (na
podstawie materiałów
przekazanych od
Zamawiającego
i rekomendacji uczestników
warsztatów)
Zweryfikowane pakiety
teleopieki (rodzaje urządzeń
ubieralnych + zestawy
czujników bezpieczeństwa)
według profili odbiorców
usług teleopiekuńczych
Zestaw pytań, które będą
zadawane w trakcie
wywiadu środowiskowego,
aby na podstawie
odpowiedzi opracować
rekomendację pakietu usług
teleopiekuńczych

Propozycja profili odbiorców
usług opiekuńczych
Określenie
rekomendowanego
wymiaru usług opiekuńczych
(liczba godzin i częstotliwość)
w podziale na profile
odbiorców usług

socjalnymi

Warszawski
Indeks
Samodzielności

1
Warsztaty

(4 godz.)

- dieta

Przedstawiciele
Zamawiającego,
Pracownicy
socjalni, eksperci
w obszarze diet,
Wykonawca usług
opiekuńczych



Zestaw pytań, które będą
zadawane w trakcie
wywiadu środowiskowego,
aby na podstawie
odpowiedzi opracować
rekomendację zakresu usług
opiekuńczych



Propozycja profili odbiorców
usług opiekuńczych
korzystających z posiłków
dowożonych do ich miejsca
zamieszkania
Rekomendowane diety
w podziale na profile
odbiorców usług
Zestaw pytań, które będą
zadawane w trakcie
wywiadu środowiskowego,
aby na podstawie
odpowiedzi opracować
rekomendację diety








Warszawski
Indeks
Samodzielności
– teleopieka,
usługi
opiekuńcze i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
oraz diety

Warsztaty

Wywiad
środowiskowy

Analiza
wypełnionych,
zanonimizowanych
formularzy


2
(4 godz.
każdy)

50 szt.
formularzy*

Pracownicy
socjalni,
Wykonawca usług
opiekuńczych

Pracownicy
socjalni
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Profile odbiorców usług
opiekuńczych oraz
teleopiekuńczych
Określony wymiar usług
opiekuńczych według profili
odbiorców usług
Pakiety teleopieki według
profili odbiorców usług
Diety według profili
odbiorców usług
Zestawy pytań, które będą
zadawane w trakcie
wywiadu środowiskowego,
aby na podstawie
odpowiedzi opracować
rekomendację pakietu
teleopieki, zakresu usług
opiekuńczych i diety
Propozycja elektronicznego
formularza wywiadu
środowiskowego (w tym
listy możliwych odpowiedzi

wywiadów
środowiskowych

do pytań, które obecnie
mają charakter otwarty,
ewentualnie dodatkowe
pytania)

6

Wywiad
środowiskowy

Warsztaty

(ok. 4
godz.
każdy)

Pracownicy
socjalni,
Wykonawca usług
opiekuńczych





Listy odpowiedzi na pytania
otwarte w wywiadzie
środowiskowym
Ewentualne pytania
dodatkowe (dodane na
potrzeby implementacji WIS)
Logiki pytań w formularzu
(pytania warunkowe itp.)

* Analiza wypełnionych formularzy wywiadu środowiskowego prowadzona pod kątem WIS oraz dostosowania
elektronicznego formularza wywiadu może odbywać się na tym samym zbiorze 50 elementów.

3.3.1 Podstawowe wymagania odnośnie prowadzenia warsztatów
1. Wykonawca przeprowadzi warsztaty stacjonarne lub online oraz pozostałe działania
z interesariuszami wskazanymi w Tabeli 4 w celu zaprojektowania i rozbudowania istniejącej
wersji narzędzia WIS. Warsztaty przeprowadzone przez Wykonawcę mają na celu wypracowanie
rezultatów wskazanych w ostatniej kolumnie w Tabeli 4.
2. W sytuacji, gdy nie będzie możliwości realizacji warsztatów stacjonarnych (np. w sytuacji
zagrożenia epidemicznego), Wykonawca zapewni możliwość uczestnictwa w warsztatach online
przy użyciu narzędzi teleinformatycznych.
3. Szczegółowe wymagania odnośnie prowadzenia szkoleń stacjonarnych i online zostały
przedstawione odpowiednio w punktach 3.4.2 i 3.4.3.
4. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje program/scenariusz każdego warsztatu.
5. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje listę uczestników każdego z warsztatów
i pozostałych działań.
6. Za rekrutację uczestników szkoleń odpowiada Zamawiający z wyjątkiem ekspertów z zakresu
teleopieki i dietetyki (zapewnienie obecności wymienionych ekspertów leży po stronie
Wykonawcy).
7. W każdym warsztacie, bez względu na formę, powinno wziąć udział maksymalnie 15 uczestników.
8. Szkolenia będą odbywały się w dni robocze w przedziale godzinowym 8.00 - 16.00. Na każdy blok
szkoleniowy trwający 90 minut Wykonawca zapewni uczestnikom warsztatów co najmniej 15minutową przerwę. Dokładny termin przeprowadzenia każdego warsztatu zostanie ustalony
z Zamawiającym.
9. Warsztaty mają być realizowane w języku polskim.
10. Materiały przygotowane przez Wykonawcę w ramach warsztatów (prezentacje, raporty,
instrukcje) powinny być zgodne z identyfikacją wizualną projektu „E-Opieka”, (która zostanie
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przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy) oraz zawierać właściwe logotypy przedstawione
w Załączniku nr 2.
11. Wykonawca opracuje w wersji papierowej i elektronicznej raport i/lub prezentację zawierające
podsumowanie, wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych warsztatów. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zgłoszenia uwag do raportu i/lub prezentacji, które Wykonawca jest zobowiązany
uwzględnić. Raport powinien być sporządzony w języku polskim.
12. Raport, o którym mowa w ust. 11 stanowi Produkt 2.1. (Tabela 6) w rozumieniu niniejszego OPZ
i podlega procedurze odbioru.

3.4 Szkolenia z obsługi aplikacji
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń
z zakresu obsługi dostarczanych aplikacji.
Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele docelowych użytkowników Części I Podsystemu, tj.
pracownicy OPS i CUS, opiekunki, Wykonawcy usług opiekuńczych. Z każdego podmiotu w szkoleniu
wezmą udział wskazane osoby, które następnie będą odpowiedzialne za przekazywanie wiedzy
wewnątrz swojej organizacji. Uczestnicy szkolenia z zakresu obsługi Portalu informacyjnego będą
przekazywać pozyskaną wiedzę i umiejętności odbiorcom usług bezpośrednio podczas wizyt
w środowisku lub za pomocą przygotowanych przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych.
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć uczestników szkolenia w materiały potrzebne do
propagowania wiedzy, jak również przygotować filmiki instruktażowe oraz instrukcje obsługi
poszczególnych aplikacji.
Szkolenia będą realizowane w ramach prac wdrożeniowych w każdej lokalizacji zdefiniowanych jako
Strumień 6 w Tabeli 6 i podlegają procedurze odbioru.

3.4.1 Podstawowe wymagania odnośnie prowadzenia szkoleń
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia stacjonarne dla opiekunek i online dla Wykonawców usług
opiekuńczych, pracowników OPS i CUS oraz odbiorców usług w zakresie obsługi dostarczanych
elementów Podsystemu. Szkolenia przeprowadzone przez Wykonawcę mają na celu umożliwić
docelowym użytkownikom samodzielne użytkowanie aplikacji.
2. W sytuacji, gdy nie będzie możliwości realizacji szkoleń stacjonarnych dla opiekunek (np.
w sytuacji zagrożenia epidemicznego), Wykonawca zapewni możliwość uczestnictwa
w szkoleniach online przy użyciu narzędzi teleinformatycznych.
3. Ostateczną decyzję o formie szkolenia podejmie Zamawiający.
4. Szczegółowe wymagania odnośnie prowadzenia szkoleń stacjonarnych i online zostały
przedstawione odpowiednio w punktach 3.4.2 i 3.4.3.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi:
a. Usług centralnych Systemu „E-Opieka”,
b. Aplikacji E-Opieka,
c. Aplikacja M-Opieka (wraz z obsługą naklejki NFC),
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6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

d. Portalu informacyjnego.
Rezultatem szkoleń będzie umiejętność samodzielnego korzystania z aplikacji przez każdego
uczestnika oraz umiejętność przeszkolenia z ich obsługi innych osób.
W ramach szkolenia muszą zostać omówione wszystkie funkcjonalności w odniesieniu do
modułów Podsystemu dedykowanych dla użytkowników z danej roli poszczególnych
komponentów Podsystemu.
Plan realizacji szkoleń, dla każdej lokalizacji oddzielnie, zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji, najpóźniej na 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem szkoleń w danej lokalizacji, szczegółowy harmonogram szkoleń stanowiący Produkt
6.1 w Tabeli 6.
Szkolenia muszą być prowadzone w oparciu o konfigurację Podsystemu zgodną, co do zakresu
funkcjonalnego, z oprogramowaniem wdrażanym produkcyjnie.
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych (w wersji
elektronicznej) obejmujących swoim zakresem całe szkolenie, w tym m.in. Quick Reference
Guides (QRD) – czyli skrócone podręczniki użytkownika dla najważniejszych funkcji do obsługi
przez danego użytkownika w Podsystemie.
Po szkoleniu uczestnikom oraz pozostałym użytkownikom Podsystemu zostaną udostępnione
instrukcje oraz filmy instruktażowe z zakresu obsługi poszczególnych aplikacji.
Za rekrutację uczestników szkoleń odpowiada Zamawiający.
W każdym szkoleniu, bez względu na formę, powinno wziąć udział maksymalnie 15 uczestników.
Szkolenia będą odbywały się w dni robocze w przedziale godzinowym 8.00 - 16.00. Na każdy blok
szkoleniowy trwający 90 minut Wykonawca zapewni uczestnikom co najmniej 15-minutową
przerwę.
Szkolenia będą realizowane w języku polskim.
Szacowana liczba godzin szkoleniowych na jednego użytkownika oraz szacowana liczba
uczestników szkoleń przedstawiona jest w Tabeli 5.

Tabela 5. Szacowana liczba użytkowników Podsystemu i uczestników szkoleń 1.

Rodzaj
szkolenia

Forma
szkolenia

Użytkownicy

Szacowana
liczba
docelowych
użytkowników

Usługi
centralne
Systemu

online

Administratorzy IT

4-5

1

Szacowana
liczba
uczestników
szkoleń

Szacowna liczba
godzin
szkoleniowych z
obsługi aplikacji na
1 uczestnika
szkolenia

4-5

16

Wartości dotyczące liczby odbiorców usług, liczby opiekunek oraz liczby pracowników socjalnych przedstawione
w Tabeli 5 są zmienne w zależności od bieżących potrzeb wśród mieszkańców gmin i liczby wydanych decyzji
administracyjnych. Opiekunki mogą się powtarzać w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy i typie
przyznanych usług opiekuńczych, tzn. jedna opiekunka może świadczyć usługi zarówno na Bemowie, jak
i Bielanach oraz jedna opiekunka może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
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„E-Opieka”

Aplikacja
E-Opieka

online

pracownicy CUS
i OPS, Wykonawcy
usług
opiekuńczych,
osoby docelowe
administrujące
systemem

250-270 (OPS)
4 (CUS)
45-55
(koordynatorzy
po stronie
Wykonawcy
usług
opiekuńczych)

Aplikacja
M-Opieka
(wraz z
obsługą
naklejki NFC)

stacjonarna

opiekunki,
Wykonawcy usług
opiekuńczych

1000-1100 (UO)
220-240 (SUO)
45-55
(koordynatorzy
po stronie
Wykonawcy
usług
opiekuńczych)

Portal
informacyjny

online

odbiorcy usług
opiekuńczych,
pracownicy OPS

260-280 (OPS)

130-150

18

310-330

4

60-80

4

17. Poza szkoleniami w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni możliwość dodatkowych
konsultacji dla użytkowników w formie e-mail lub telefonicznej. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu adres e-mail i numer telefonu, na jaki będą mogli pisać/dzwonić użytkownicy
Części I Podsystemu. Dokładne wymagania będą ustalane z Zamawiającym na podstawie
bieżących potrzeb użytkowników.
18. Materiały przygotowane przez Wykonawcę w ramach szkoleń (prezentacje, raporty, instrukcje)
powinny być zgodne z identyfikacją wizualną projektu „E-Opieka”, (która zostanie przekazana
Wykonawcy po podpisaniu umowy) oraz zawierać właściwe logotypy przedstawione w Załączniku
nr 2.
19. Wykonawca opracuje w wersji papierowej i elektronicznej raport i/lub prezentację zawierające
podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zgłoszenia uwag do raportu i/lub prezentacji, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić.
Raport powinien być sporządzony w języku polskim.
20. Raport, o którym mowa w ust. 19 stanowi Produkt 6.2 (Tabela 6) w rozumieniu niniejszego OPZ
i podlega procedurze odbioru.

3.4.2 Wymaganie odnośnie szkoleń stacjonarnych
1. Wykonawca zapewni sale na terenie m.st. Warszawy, w dogodnych komunikacyjnie lokalizacjach,
w których przeprowadzone będą wszystkie warsztaty i szkolenia, o których mowa w rozdziałach
3.3.1 i 3.4.1. ust. 5 pkt c. Dotarcie do miejsca szkolenia środkami komunikacji publicznej nie
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2.

3.

4.
5.
6.

powinno trwać dłużej niż 20 minut (przy uwzględnieniu czasu dojazdu środkami komunikacji
publicznej i/lub dojścia pieszo), biorąc pod uwagę fakt, iż punktem odniesienia jest Dworzec
Centralny w Warszawie lub przystanek/stacja metro Centrum. Lokalizacja szkolenia musi
umożliwić uczestnikom dojazd jednym środkiem komunikacji publicznej bez przesiadek
(autobus/tramwaj/metro) z Dworca Centralnego lub przystanku/stacji Centrum. Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji informację o lokalizacjach szkoleń.
Uczestnicy podczas szkolenia, o których mowa w ust. 5 pkt c. w rozdziale 3.4.1 będą korzystać
z własnych urządzeń mobilnych, na których Wykonawca zainstaluje aplikację będącą
przedmiotem szkolenia.
Uczestnicy podczas szkolenia, o którym mowa w ust. 5 pkt c w rozdziale 3.4.1 otrzymają również
instrukcję obsługi naklejki NFC zawierającą opis sposobu montażu naklejki w mieszkaniach
odbiorców usług, aktywacji naklejki NFC w aplikacji M-Opieka, codziennego oznaczania swojej
obecności w mieszkaniu poprzez skanowanie naklejki.
Wykonawca zapewni materiały (np. papier, flamastry) oraz urządzenia (np. laptop, rzutnik)
niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.
Wykonawca przygotuje dla użytkowników aplikacji M-Opieka filmy instruktażowe tłumaczące
poszczególne funkcjonalności aplikacji.
Podczas szkoleń stacjonarnych Wykonawca odpowiada za zachowanie reżimu sanitarnego, tj.
dystansu społecznego i dezynfekcji oraz za zebranie oświadczeń o stanie zdrowia uczestników oraz
trenerów.

3.4.3 Wymagania odnośnie szkoleń online
1. W ramach szkoleń wskazanych w rozdziale 3.4.1. ust. 5 pkt a, b, d, Wykonawca przeprowadzi
szkolenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy do wideokonferencji, bez
konieczności zakładania kont przez uczestników (np. ClickMeeting, Microsoft Teams).
2. Proponowana platforma do szkoleń online powinna prawidłowo działać w polskiej wersji
językowej.
3. Wykonawca opracuje czytelną instrukcję korzystania z platformy online dla uczestników szkolenia.
4. Proponowana platforma szkoleniowa zapewni działające i wyświetlające się na urządzeniach
stacjonarnych (komputer, laptop) i mobilnych (smartfon, tablet) w sposób responsywny,
w którym rozmiar i układ treści dostosowuje się do wyświetlacza uczestnika.
5. Proponowana platforma musi posiadać opcje co najmniej rozmów, udostępniania wideo oraz
prowadzenia prezentacji (tryb prezentacji lub udostępnianie ekranu).
6. W trakcie trwania szkoleń online Wykonawca wykona co najmniej 3 zrzuty ekranu (ang. print
screen) w różnych momentach szkolenia z widoczną listą uczestników, datą i godziną szkolenia,
co będzie stanowiło potwierdzenie uczestnictwa i zostanie dołączone do raportu
z przeprowadzonych warsztatów.
7. Wykonawca przygotuje dla użytkowników aplikacji filmy instruktażowe tłumaczące poszczególne
funkcjonalności aplikacji zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Tabeli 6.
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3.5 Wdrożenie w danej lokalizacji
Zgodnie z przedstawionymi produktami kolejnych prac, Zamawiający zakłada, że pełne wdrożenie
przedmiotu niniejszego zamówienia dzieli się na dwie części:



wdrożenie bazowe każdej z aplikacji, które będzie podlegało procedurze odbioru indywidualnie,
wdrożenie w danej lokalizacji, gdzie zakresem będzie głównie przeszkolenie i przygotowanie
pracowników do korzystania z systemu razem z ewentualnie wymaganą dodatkową konfiguracją
w danej lokalizacji (np. w zakresie integracji z systemem klasy SOPS czy ustawień sieciowych).

Przedmiot zamówienia w pełnym jego zakresie zostanie wdrożony w każdym z ośrodków pomocy
społecznej na terenie gmin WOF.

3.6 Produkty
Prace projektowe będą realizowane w Strumieniach. W ramach każdego Strumienia zostaną
dostarczone produkty specyficzne dla zakresu, którego będą dotyczyły. W Tabeli 6 znajduje się lista
wszystkich Produktów, które będą dostarczone przez Wykonawcę i będą podlegały procedurze
odbioru.
W ramach każdego Strumienia przypisano poszczególnym Produktom procent (%) odpłatności.
Zamawiający przyjmuje założenie, że płatności będą realizowane stopniowo po odbiorze
poszczególnych Produktów. Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi koszt dostarczenia
poszczególnych Strumieni. Przyjęcie Produktu bez uwag zgodnie z procedurą odbioru zakończy się
wystawieniem przez Wykonawcę faktury na wartość stanowiącą wysokość wskazanego % odpłatności
za dany Strumień.
Tabela 6. Lista produktów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
Nr

Nazwa Produktu

Opis / Zawartość Produktu

%
odpłatności

Strumień 1
Przeprowadzenie analizy funkcjonalnej w celu zaprojektowania i rozbudowania istniejącej wersji narzędzia WIS
Raport po
1.1 przeprowadzeniu
warsztatów

Dokument zawierający podsumowanie, wnioski i ustalenia zebrane
w czasie przeprowadzonych warsztatów.

20

Specyfikacja
1.2 rozbudowy narzędzia
WIS

Dokument zawierający projekt funkcjonalny rozbudowy narzędzia
WIS oraz zasadę profilowania usług opiekuńczych, teleopiekuńczych
oraz diety. Dokument specyfikuje dokładnie, jakie profile w danym
zakresie zostały zdefiniowane oraz jaki zakres usług przysługuje dla
każdego z profili. Określa również jakie pytania mają być dodane do
formularzy wywiadu środowiskowego oraz jaka jest zasada
przełożenia odpowiedzi na pytania na konkretny profil.

80

Strumień 2
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Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Usług centralnych Systemu „E-Opieka”

2.1 Projekt techniczny

Dokument zawierający:
- model architektury technicznej i logicznej rozwiązania
(komponenty, technologie),
- opis wymaganych zasobów infrastruktury serwerowej,
- mechanizmy integracji między komponentami oraz z systemami
zewnętrznymi (zakres – wejście/wyjście, metoda, harmonogram),
- plan testów, zasoby i procedury niezbędne dla prowadzenia
testów, scenariusze testowe,
- opis systemu uprawnień (role).

20

Raport z
przeprowadzonych
2.2 testów – aplikacja
gotowa do testów
(UAT)

Aplikacja działająca na środowisku testowym, zaimplementowana
zgodnie z założeniami (łącznie z mechanizmami integracji), po
wewnętrznych testach Wykonawcy.
Raport z przeprowadzonych testów zawiera:
- zakres przeprowadzonych testów (jednostkowe, integracyjne,
funkcjonalne, regresyjne, wydajnościowe) oraz ich rezultaty,
- szczegółowe zestawienie funkcjonalności, które zostały
przetestowane z opisem w postaci:
- nazwa scenariusza testowego,
- warunki wstępne,
- opis (kolejno wykonane działania),
- wartość oczekiwana,
- rezultat.

45

Aplikacja
2.3 przygotowana do
wdrożenia

Aplikacja działająca na środowisku testowym, po wprowadzeniu
poprawek czy zmian, które zostaną zgłoszone w trakcie testów
odbiorczych (UAT) prowadzonych przez Zamawiającego
i ewentualnych ekspertów zewnętrznych.

20

Dokumentacja
2.4
administracyjna

Dokumentacja powdrożeniowa przygotowana zgodnie ze standardem
dokumentacji usług informatycznych obowiązującym
u Zamawiającego (Załącznik nr 3 do OPZ).

5

2.5 Raport z wdrożenia

Raport podsumowujący wdrożenie na środowisku produkcyjnym.
Przekazanie pełnego pakietu kodów źródłowych.
Rozpoczęcie świadczenia usługi gwarancji wraz z obsługą
użytkowników oraz realizacją drobnych prac programistycznych.

10

Strumień 3
Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Aplikacji E-Opieka

3.1

Specyfikacja
funkcjonalna

Dokumentacja analityczno-projektowa przygotowana zgodnie ze
standardem dokumentacji usług informatycznych obowiązującym
u Zamawiającego. Dokument zawierający opis sposobu realizacji
wymagań funkcjonalnych określonych w postaci tzw. historyjek
użytkownika, wskazujący na miejsce i sposób dostarczenia każdej
z funkcjonalności, podział na moduły funkcjonalne, kwestie
zarządzania poziomem uprawnień czy komunikacji z warstwą danych.
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3.2 Projekt UX/UI

Raport z
przeprowadzonych
3.3
testów - aplikacja
gotowa do testów
(UAT)

Aplikacja
3.4 przygotowana do
wdrożenia

3.5

Dokumentacja
użytkownika

Wizualny projekt wyglądu poszczególnych ekranów aplikacji webowej
zawiera:
- mapę ekranów, która prezentuje ścieżki przejścia między kolejnymi
modułami/widokami,
- klikalny prototyp udostępniony w narzędziu online (czarno-biały
wygląd ekranów, rozmieszczenie danych, sposób nawigacji) dla min.
50% wszystkich ekranów aplikacji,
- wizualizacje graficzne w kolorze (ang. Pixel Perfect Mockups) dla
min. 50% wszystkich ekranów aplikacji, z uwzględnieniem
różnorodności zastosowanych elementów UI oraz pokrycia
funkcjonalnego całej aplikacji.

20

Aplikacja działająca na środowisku testowym, zaimplementowana
zgodnie z założeniami, po wewnętrznych testach Wykonawcy.
Raport z przeprowadzonych testów zawiera:
- zakres przeprowadzonych testów (jednostkowe, integracyjne,
funkcjonalne, regresyjne, wydajnościowe) oraz ich rezultaty,
- szczegółowe zestawienie funkcjonalności, które zostały
przetestowane z opisem w postaci:
- nazwa scenariusza testowego,
- warunki wstępne,
- opis (kolejno wykonane działania),
- wartość oczekiwana,
- rezultat.

25

Aplikacja działająca na środowisku testowym, po wprowadzeniu
poprawek czy zmian, które zostaną zgłoszone w trakcie testów
odbiorczych (UAT) prowadzonych przez Zamawiającego
i ewentualnych ekspertów zewnętrznych.

20

Dokumentacja użytkowa przygotowana zgodnie ze standardem
dokumentacji usług informatycznych obowiązującym
u Zamawiającego (Załącznik nr 3 do OPZ). Atrakcyjna forma wizualna
ze wskazaniem na czytelność przekazu informacji zaproponowana
przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego.

5

Materiały szkoleniowe Materiały na szkolenie dla trenerów (train-the-trainer) wg
3.6 dla trenerów (trainstandardu zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego
the-trainer)
przez Zamawiającego.

5

Materiały promocyjne oraz informacyjne dla docelowych
użytkowników aplikacji:
 film wprowadzający/promocyjny z autodeskrypcją (czas trwania:
Materiały szkoleniowe
3-4 minuty, podkreślenie głównych korzyści z korzystania z
3.7
i informacyjne dla
aplikacji, główne funkcjonalności, skrócony przewodnik
użytkowników
korzystania z aplikacji),
 film instruktażowy z autodeskrypcją tłumaczący poszczególne
funkcjonalności dla użytkowników aplikacji,

5
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3.8 Raport z wdrożenia

broszura informacyjna w formie 4 stron A5 (złożone A4) jako
podręczna instrukcja jak korzystać z aplikacji (nazwy modułów,
kluczowe akcje do wykonania, dane kontaktowe w przypadku
problemów),
plakat w formacie A4, A3 oraz A2 (z taką samą zawartością),
jednostronny, przygotowany do wydruku i powieszenia na
tablicy, który prezentuje w formie atrakcyjnej graficznie
przeznaczenie oraz kluczowe funkcjonalności.

Raport podsumowujący wdrożenie na środowisku produkcyjnym.
Przekazanie pełnego pakietu kodów źródłowych.
Rozpoczęcie świadczenia usługi gwarancji wraz z obsługą
użytkowników oraz realizacją drobnych prac programistycznych.

10

Strumień 4
Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Aplikacji M-Opieka

4.1

Specyfikacja
funkcjonalna

4.2 Projekt UX/UI

Raport z
przeprowadzonych
4.3
testów - aplikacja
gotowa do testów
(UAT)

Dokumentacja analityczno-projektowa przygotowana zgodnie ze
standardem dokumentacji usług informatycznych obowiązującym
u Zamawiającego. Dokument zawierający opis sposobu realizacji
wymagań funkcjonalnych określonych w postaci tzw. historyjek
użytkownika, wskazujący na miejsce i sposób dostarczenia każdej
z funkcjonalności.

10

Wizualny projekt wyglądu poszczególnych ekranów aplikacji
mobilnej zawiera:
- mapę ekranów, która prezentuje ścieżki przejścia między kolejnymi
widokami,
- klikalny prototyp udostępniony w narzędziu online (czarno-biały
wygląd ekranów, rozmieszczenie danych, sposób nawigacji),
- wizualizacje graficzne w kolorze (ang. Pixel Perfect Mockups) dla
min. 80% wszystkich ekranów aplikacji.

20

Aplikacja działająca na środowisku testowym, zaimplementowana
zgodnie z założeniami (łącznie z mechanizmami integracji), po
wewnętrznych testach Wykonawcy.
Raport z przeprowadzonych testów zawiera:
- zakres przeprowadzonych testów (jednostkowe, integracyjne,
funkcjonalne, regresyjne, wydajnościowe) oraz ich rezultaty,
- szczegółowe zestawienie funkcjonalności, które zostały
przetestowane z opisem w postaci:
- nazwa scenariusza testowego,
- warunki wstępne,
- opis (kolejno wykonane działania),
- wartość oczekiwana,
- rezultat.

25
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Aplikacja
4.4 przygotowana do
wdrożenia

4.5

Dokumentacja
użytkownika

Aplikacja działająca na środowisku testowym, po wprowadzeniu
poprawek czy zmian, które zostaną zgłoszone w trakcie testów
odbiorczych (UAT) prowadzonych przez Zamawiającego
i ewentualnych ekspertów zewnętrznych.

20

Dokumentacja użytkowa przygotowana zgodnie ze standardem
dokumentacji usług informatycznych obowiązującym
u Zamawiającego (Załącznik nr 3 do OPZ). Atrakcyjna forma
wizualna ze wskazaniem na czytelność przekazu informacji
zaproponowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez
Zamawiającego.

5

Materiały szkoleniowe Materiały na szkolenie dla trenerów (train-the-trainer) wg
4.6 dla trenerów (trainstandardu zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego
the-trainer)
przez Zamawiającego.

5

Materiały promocyjne oraz informacyjne dla docelowych
użytkowników aplikacji:
• film wprowadzający/promocyjny z autodeskrypcją (czas
trwania: 2-3 minuty, podkreślenie głównych korzyści z
korzystania z aplikacji, główne funkcjonalności, skrócony
przewodnik korzystania z aplikacji),
• film instruktażowy z autodeskrypcją tłumaczący poszczególne
Materiały szkoleniowe
funkcjonalności dla użytkowników aplikacji,
4.7 i informacyjne dla
• broszura informacyjna w formie 4 stron A5 (złożone A4) jako
użytkowników
podręczna instrukcja korzystania z aplikacji (nazwy modułów,
kluczowe akcje do wykonania, dane kontaktowe w przypadku
problemów),
• plakat w formacie A4, A3 oraz A2 (z taką samą zawartością),
jednostronny, przygotowany do wydruku i powieszenia na
tablicy, który prezentuje w formie atrakcyjnej graficznie
przeznaczenie oraz kluczowe funkcjonalności.

5

4.8 Raport z wdrożenia

Raport podsumowujący przygotowaną do dystrybucji wersję
działającą na środowisku produkcyjnym. Przekazanie pełnego
pakietu kodów źródłowych.
Rozpoczęcie świadczenia usługi gwarancji wraz z obsługą
użytkowników oraz realizacją drobnych prac programistycznych.

10

Strumień 5
Zaprojektowanie, implementacja oraz wdrożenie Portalu informacyjnego

5.1

Specyfikacja
funkcjonalna

Dokumentacja analityczno-projektowa przygotowana zgodnie ze
standardem dokumentacji usług informatycznych obowiązującym
u Zamawiającego. Dokument zawierający opis sposobu realizacji
wymagań funkcjonalnych określonych w postaci tzw. historyjek
użytkownika, wskazujący na miejsce i sposób dostarczenia każdej
z funkcjonalności.
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10

5.2 Projekt UX/UI

Wizualny projekt wyglądu poszczególnych ekranów aplikacji
mobilnej zawiera:
- mapę ekranów, która prezentuje ścieżki przejścia między kolejnymi
widokami,
- klikalny prototyp udostępniony w narzędziu online (czarno-biały
wygląd ekranów, rozmieszczenie danych, sposób nawigacji),
- wizualizacje graficzne w kolorze (ang. Pixel Perfect Mockups) dla
min. 80% wszystkich ekranów aplikacji.

20

Raport
z przeprowadzonych
5.3 testów - aplikacja
gotowa do testów
(UAT)

Aplikacja działająca na środowisku testowym, zaimplementowana
zgodnie z założeniami (łącznie z mechanizmami integracji), po
wewnętrznych testach Wykonawcy.
Raport z przeprowadzonych testów zawiera:
- zakres przeprowadzonych testów (jednostkowe, integracyjne,
funkcjonalne, regresyjne, wydajnościowe) oraz ich rezultaty,
- szczegółowe zestawienie funkcjonalności, które zostały
przetestowane z opisem w postaci:
- nazwa scenariusza testowego,
- warunki wstępne,
- opis (kolejno wykonane działania),
- wartość oczekiwana,
- rezultat.

25

Aplikacja
5.4 przygotowana do
wdrożenia

Aplikacja działająca na środowisku testowym, po wprowadzeniu
poprawek czy zmian, które zostaną zgłoszone w trakcie testów
odbiorczych (UAT) prowadzonych przez Zamawiającego
i ewentualnych ekspertów zewnętrznych.

20

Dokumentacja użytkowa przygotowana zgodnie ze standardem
dokumentacji usług informatycznych obowiązującym
u Zamawiającego (Załącznik nr 3 do OPZ). Atrakcyjna forma
wizualna ze wskazaniem na czytelność przekazu informacji
zaproponowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez
Zamawiającego.

5

5.5

Dokumentacja
użytkownika

Materiały szkoleniowe Materiały na szkolenie dla trenerów (train-the-trainer) wg
5.6 dla trenerów (trainstandardu zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego
the-trainer)
przez Zamawiającego.

5

Materiały promocyjne oraz informacyjne dla docelowych
użytkowników aplikacji:
• film wprowadzający/promocyjny z autodeskrypcją (czas
trwania: 2-3 minuty, podkreślenie głównych korzyści z
Materiały szkoleniowe
korzystania z aplikacji, główne funkcjonalności, skrócony
5.7 i informacyjne dla
przewodnik korzystania z aplikacji),
użytkowników
• film instruktażowy z autodeskrypcją tłumaczący poszczególne
funkcjonalności dla użytkowników aplikacji,
• broszura informacyjna w formie 4 stron A5 (złożone A4) jako
podręczna instrukcja korzystania z aplikacji (nazwy modułów,

5
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kluczowe akcje do wykonania, dane kontaktowe w przypadku
problemów),
• plakat w formacie A4, A3 oraz A2 (z taką samą zawartością),
jednostronny, przygotowany do wydruku i powieszenia na
tablicy, który prezentuje w formie atrakcyjnej graficznie
przeznaczenie oraz kluczowe funkcjonalności.

5.8 Raport z wdrożenia

Raport podsumowujący wdrożenie na środowisku produkcyjnym.
Przekazanie pełnego pakietu kodów źródłowych.
Rozpoczęcie świadczenia usługi gwarancji wraz z obsługą
użytkowników oraz realizacją drobnych prac programistycznych.

10

Strumień 6
Wdrażanie produkcyjne
Wdrożenie w danej lokalizacji
Szczegółowy harmonogram wdrożeń w poszczególnych lokalizacjach
uwzględniający:
- termin,
- osoby zaangażowane,
- plan szkoleń,
- liczbę odbiorców usług objętych wdrożeniem naklejek NFC,
- dedykowane materiały szkoleniowe,
- proponowaną formę oceny efektywności szkoleń.

-

Przeprowadzenie
szkoleń oraz raport z
6.2
przeprowadzonych
szkoleń

Szczegółowe podsumowanie przeprowadzonych szkoleń zawierające:
- listę przeprowadzonych szkoleń,
- czas i miejsce szkolenia,
- lista uczestników,
- liczba przekazanych naklejek NFC wraz z listą jednostek
organizacyjnych, które je otrzymały,
- dane trenera (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej).
Kryteria akceptacji:
- zawartość raportu zgodna ze stanem faktycznym,
- liczba odbytych godzin szkoleń zgodna z uzgodnionym planem
szkolenia,
- listy osób biorących udział w szkoleniach potwierdzone podpisami
uczestników,
- w przypadku szkolenia realizowanego w formie online, print
screeny z poszczególnych momentów szkolenia z widoczną listą
uczestników, datą i godziną szkolenia.

50

6.3 Wdrożony system

System wdrożony w ustalonym dla danej lokalizacji zakresie.
Środowisko produkcyjne gotowe do użytkowania.
Przeszkoleni kluczowi użytkownicy i gotowi do korzystania
z systemu.

50

6.1

Plan realizacji
wdrożeń
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Strumień 7
Dostarczenie naklejek NFC
7.1.

Dostarczenie naklejek Dostarczenie naklejek NCF w liczbach, terminach i miejscach
NFC
uzgodnionych z Zamawiającym.

100

1. Wymagania względem filmów wskazanych jako Produkty 3.7, 4.7, i 5.7:
a. powinny zawierać podkład muzyczny,
b. napisy do filmu w języku polskim i angielskim,
c. nagranie w formacie Full HD nagrane na nośnik cyfrowy (pendrive),
d. przygotowanie materiału do umieszczenia w sieci oraz materiału wyjściowego.
2. Wymagania względem broszur informacyjnych oraz plakatów wskazanych jako Produkty 3.7, 4.7,
5.7:
a. Wykonawca dostarczy po 10 szt. wydrukowanych broszur informacyjnych do każdej lokalizacji,
tj. łącznie 280 szt.,
b. Broszury informacyjne powinny być wydrukowane w kolorze na papierze kreda mat
o gramaturze 135g/m2, okładka: kreda mat o gramaturze 250 g/m2.
c. Wykonawca dostarczy po 5 szt. wydrukowanych plakatów do każdej lokalizacji, tj. łącznie 140
szt.,
d. Plakaty powinny być wydrukowane w kolorze na papierze kreda mat o gramaturze 200 g/m2,
uszlachetnienie lakierem matowym.
3. Elementy stanowiące Produkty 3.7, 4.7 i 5.7 wymagają konsultacji z Zamawiającym.
4. Produkty przygotowane przez Wykonawcę powinny być zgodne z identyfikacja wizualną projektu
„E-Opieka”, (która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy) oraz zawierać
właściwe logotypy przedstawione w Załączniku nr 2.
5. Produkty przygotowane przez Wykonawcę powinny być zgodne ze Standardem Dokumentacji
Systemu Informatycznego obowiązującym w m.st. Warszawa stanowiącym Załącznik nr 3.

3.6.1 Procedura odbioru
1. Odbiorom podlegają poszczególne Produkty wytwarzane i dostarczane w ramach zamówienia na
podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez osoby upoważnione. Produkty podlegające
odbiorom zostały zdefiniowane w Tabeli 6.
2. Szczegółowe etapy realizacji zamówienia, w tym Produkty i terminy ich odbiorów zostaną
uszczegółowione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego w ciągu 15 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji projektu.
Zamawiający nie przystąpi do odbioru Produktów wcześniej niż w dacie przewidzianej dla odbioru
w planie realizacji projektu.
3. Produkty podlegające odbiorom będą sporządzane w języku polskim.
4. Sposób odbiorów:
a. Podpisanie dokumentu Protokołu Odbioru oznacza podjęcie następujących czynności:
i. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do akceptacji Produkt wskazany w Tabeli 6 OPZ
terminie określonym w planie realizacji projektu.
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ii. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po dniu
otrzymania dokumentu od Wykonawcy, przedstawia decyzję o akceptacji. Możliwe są
następujące decyzje Zamawiającego:
 akceptacja – cały Produkt zostaje uznany za odebrany,
 akceptacja warunkowa – Produkt zostaje uznany za odebrany po wprowadzeniu
przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego poprawek,
 odrzucenie – Produkt podlega ponownie procedurze odbioru po wprowadzeniu
wskazanych poprawek w Produkcie i przeprowadzeniu ponownego odbioru tych
Produktów.
iii. W przypadku akceptacji warunkowej lub odrzucenia razem z decyzją Zamawiającego
przedstawiana jest lista elementów Produktu, które muszą zostać skorygowane.
iv. Wykonawca dokonuje odpowiednich zmian w Produkcie zgodnie z uwagami
Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w harmonogramie realizacji
projektu, jednak nie dłuższym niż 10 dni roboczych, po czym przedstawia ponownie
Produkt do odbioru.
v. Akceptacja Produktu przez Zamawiającego następuje poprzez podpisanie przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru i stanowi podstawę do wystawienia
faktury rozliczającej dostarczenie danego Produktu.
vi. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Produktu w formie dokumentu w wersji
elektronicznej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaakceptowaną wersję
Produktu w postaci wydrukowanego dokumentu (1 szt.).

3.7 Warunki gwarancji
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.
Bieg terminów okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru wdrożenia poszczególnych
aplikacji na środowiskach produkcyjnych. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do
nieodpłatnego usuwania Wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. Płatność
za świadczenie usług gwarancji odbywa się po podpisaniu bez zastrzeżeń Protokołów odbioru za
Produkty 2.8, 3.8, 4.8, 5.8 wskazane w Tabeli 6.

3.7.1 Parametry świadczenia usługi gwarancji
W ramach gwarancji jakości Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne zgodnie ze
zdefiniowanymi parametrami:
Tabela 7. Parametry usług gwarancyjnych.
Typ zgłoszenia

Maksymalny Czas
reakcji

Czas obejścia
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Maksymalny Czas
naprawy

Awaria

1 godzina

niezwłocznie, nie później
niż 4 godzin od czasu
przyjęcia zgłoszenia

8 godzin

Błąd

2 godziny

nie dotyczy

16 godzin

Usterka

8 godzin

nie dotyczy

60 godzin

Okres dostępności Wykonawcy to dni robocze pomiędzy 8:00 a 16:00. Zgłoszenie przesłane po 16:00,
traktowane jest jak zgłoszenie przyjęte w następnym dniu roboczym o 8:00.
Wyjątek stanowią zgłoszenia typu Awaria, dla których dostępność Wykonawcy to dni robocze
pomiędzy 8:00 a 18:00.
Dopuszcza się zmianę kwalifikacji zgłoszenia, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. Do czasu
potwierdzenia zmiany kwalifikacji, uznaje się za obowiązującą kwalifikację pierwotną.
Czas reakcji, obejścia i naprawy mogą być inne niż wskazane powyżej, jeżeli Zamawiający zaakceptuje
zmianę kwalifikacji zgłoszenia. Usunięcie Wady nastąpi poprzez wdrożenie poprawki lub nowej wersji.
Każda nowa poprawka lub nowa wersja musi posiadać unikalny numer. Zasady wersjonowania
poprawek i nowych wersji zostaną przekazane przez Wykonawcę w Dokumentacji.

3.7.2 Procedura świadczenia gwarancji
1. Miejsce świadczenia usługi:
a. Usługi będą świadczone zdalnie przy użyciu dedykowanego adresu e-mail, który wskaże
Wykonawca.
b. Korzystanie ze zdalnego dostępu wymaga zachowania środków technicznych oraz procedur
umożliwiających pełne bezpieczeństwo przesyłania danych.
2. W razie wystąpienia jakichkolwiek Incydentów Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. przyjmowania zgłoszeń,
b. opracowywania diagnoz do Zgłoszeń,
c. dokonywania napraw w maksymalnym Czas naprawy wskazanym w Tabeli 7,
d. przekazywania informacji o aktualnym statusie prac związanych z obsługą Incydentu.
3. Zasady świadczenia usługi:
a. Wszystkie informacje związane ze świadczeniem gwarancji przez Wykonawcę będą
rejestrowane przez Wykonawcę w Systemie HelpDesk.
b. Zgłoszeń dokonywać mogą wszyscy użytkownicy Części I Podsystemu drogą mailową na adres
wskazany przez Wykonawcę.
c. Każdy Incydent będzie zgłaszany odrębnym Zgłoszeniem.
d. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
i. czas wystąpienia Incydentu,
ii. Priorytet,
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iii. możliwie najdokładniejszy opis Incydentu,
iv. opis sekwencji działań, po których objawia się Incydent,
v. opis czynności naprawczych podjętych wcześniej lub informacja o tym, że działań
takich nie prowadzono,
vi. pełen tekst wszystkich komunikatów o Incydencie w chwili ich wystąpienia.
e. Użytkownik dokonujący Zgłoszenia powinien przekazać Wykonawcy wszystkie pozostałe
istotne dla naprawy informacje, jeśli jest w ich posiadaniu.
f. Zasady zmiany priorytetu Incydentu:
i. Priorytet Zgłoszenia ustala użytkownik zgodnie z definicją Priorytetu,
ii. W trakcie prowadzenia działań naprawczych Wykonawca może zmienić priorytet, jeśli
został on ustalony niezgodnie z definicją i stanem faktycznym.
iii. Każdy z Czasów reakcji lub naprawy, dla których pierwotnie przypisany Priorytet został
zmieniony będą liczone od momentu ich pierwotnego zgłoszenia.
4. Zapewnienie poziomu świadczenia usługi gwarancji:
a. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca nie przestrzega ustalonych
parametrów świadczenia usługi gwarancyjnej, niezwłocznie powiadomi na piśmie Wykonawcę
o zaistnieniu takiego zdarzenia, z podaniem jego opisu. Na podstawie powyższego
powiadomienia, Wykonawca przeprowadzi weryfikację sposobu świadczonej usługi,
zaproponuje, a następnie, po akceptacji Zamawiającego, podejmie stosowne działania
zaradcze, wykluczające bądź ograniczające możliwość występowania tego typu zdarzeń
w przyszłości.
b. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże raport ze świadczenia usługi gwarancyjnej.
5. Kary umowne:
a. w przypadku wystąpienia opóźnienia w Czasie reakcji lub Czasie naprawy Incydentu
określonych w Tabeli 7, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary
umownej za każdą roboczogodzinę opóźnienia, według poniższej tabeli:
Tabela 8. Wartości kar umownych za każdą roboczogodzinę opóźnienia.
Typ zgłoszenia

Każda roboczogodzina opóźnienia

Awaria

120 PLN brutto

Błąd

60 PLN brutto

Usterka

60 PLN brutto

3.7.3 Drobne prace programistyczne
1. Świadczenie Drobnych prac programistycznych (rozwojowych) polega na dokonywaniu drobnych
modyfikacji Części I Podsystemu na życzenie Zamawiającego w łącznej liczbie maksymalnie 1000
godzin roboczych w trakcie całego okresu świadczenia usług gwarancji. Każdorazowo modyfikacje
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

części Podsystemu na życzenie Zamawiającego będą dokonywane w oparciu o szczegółowy projekt
modyfikacji zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę. Szczegółowy projekt modyfikacji
zawierać będzie liczbę godzin roboczych potrzebnych do wykonania modyfikacji.
Procedura świadczenia Drobnych prac programistycznych:
a. Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie realizacji prac rozwojowych w którym określi
zakres Drobnych prac programistycznych oraz oczekiwany termin wykonania Drobnych prac
programistycznych.
b. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia Zamawiającego wystosuje
do Zamawiającego odpowiedź zawierającą:
i. wskazanie liczby roboczogodzin koniecznych do wykonania zleconych Drobnych prac
programistycznych,
ii. wskazanie osób, które po stronie Wykonawcy będą odpowiedzialne za realizację
Drobnych prac programistycznych,
iii. potwierdzenie terminu realizacji zleconych Drobnych prac programistycznych lub
propozycję nowego terminu realizacji.
c. Zamawiający po otrzymaniu odpowiedzi Wykonawcy może:
i. potwierdzić zlecenie Drobnych prac programistycznych zgodnie z treścią zlecenia
i odpowiedzi Wykonawcy,
ii. złożyć oświadczenie o rezygnacji z realizacji danych Drobnych prac programistycznych
objętych zleceniem,
iii. zaprosić Wykonawcę do negocjacji celem ustalenia zakresu, pracochłonności i terminu
realizacji Drobnych prac programistycznych.
d. Zlecenia realizacji Drobnych prac programistycznych mogą być składane przez Zamawiającego
w formie pisemnej na adres Wykonawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Wykonawcę. Potwierdzenie zlecenia Drobnych prac programistycznych
wymaga formy pisemnej.
Odebrane Drobne prace programistyczne będą wchodziły w skład części Podsystemu i będą
podlegały gwarancji, zgodnie z Umową. Jeżeli Zamawiający uzna, że zmiana będzie wymagała
przeprowadzenia testów odbiorowych, Wykonawca przygotuje scenariusze testowe w celu
przetestowania nowej funkcjonalności.
Zamawiający dokona każdorazowo odbioru zrealizowanych Drobnych prac programistycznych.
Potwierdzeniem odbioru prac będzie podpisanie Protokołu odbioru modyfikacji.
Protokół odbioru modyfikacji będzie zawierał faktyczną liczbę roboczogodzin świadczonych
drobnych prac programistycznych, z zastrzeżeniem, że liczba ta nie może być większa od liczby
godzin zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt b.
Protokół odbioru modyfikacji uważa się za przyjęty w przypadku, gdy żadna Wykonawca
i Zamawiający nie wnieśli do niego zastrzeżeń.
W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę Drobnych prac programistycznych
niewymagających zmian w dokumentacji oraz niewywierających wpływu na funkcjonalność
oprogramowania, Zamawiający dokona ich odbioru w terminie do 2 dni roboczych od dnia
zakończeniu ich realizacji przez Wykonawcę.
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8. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Drobnych prac programistycznych, z zastrzeżeniem ust.
7 Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do opracowania:
a. Dokumentacji technicznej dotyczącej wprowadzonych modyfikacji,
b. aktualizacji Dokumentacji, jeżeli złożoność zmian tego wymaga.
9. W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę Drobnych prac programistycznych, Zamawiający
dokona ich odbioru wraz z opracowaną dokumentacją, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni
roboczych, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji.
10. Realizacja drobnych prac programistycznych nie wpływa na okres świadczenia gwarancji, tzn., że
wykonanie poszczególnych prac nie wydłuża okresu gwarancji.

3.8 Naklejki NFC
1. Naklejki NCF muszą być fabrycznie nowe, w szczególności nieużywane, nieprefabrykowane
i nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od Wad i Usterek.
2. Dostarczony produkt musi posiadać identyfikator jednoznacznie identyfikującą urządzenie.
3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących przedmiotem
zamówienia oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby:
a. stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
b. mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają
właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie
niezupełnym.
4. Wykonawca dostarczy naklejki NFC do lokalizacji i liczbach wskazanych przez Zamawiającego.
5. W przypadku uszkodzenia naklejki NFC Wykonawca zapewni nową o tych samych parametrach
dostarczając ją na adres ustalony z Zamawiającym.
6. Oczekiwane parametry naklejek NFC zostały przedstawione w Tabeli 9.
Tabela 9. Oczekiwane parametry naklejek NFC.
Parametr

Opis

Liczba operacji zapisu

min. 100 tys.

Kompatybilność

ze wszystkimi telefonami wyposażonymi w moduł NFC, niezależnie
od systemu operacyjnego

Pamięć

168B

Ładowanie

brak

Wodoodporność

Tak, powlekane warstwą wodoodporną
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4. Harmonogram realizacji prac
W projekcie Podsystemu opisanym w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ, w rozdziale 9.2
Harmonogram realizacji projektu, znajdują się wymagania odnośnie terminu zakończenia realizacji
przedmiotu zamówienia, wraz z propozycją terminów rozpoczęcia kolejnych etapów prac. Dodatkowo
Zamawiający przyjmuje założenie, że prace będą realizowane w ramach poszczególnych Strumieni,
które mogą być prowadzone równolegle.
Powyższe założenia to główne wytyczne do opracowania przez Wykonawcę szczegółowego
harmonogramu realizacji prac. Finalny harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i stanowi
jedno z narzędzi kontroli i monitorowania postępu prac. Powinien być przygotowany przez Wykonawcę
i uzgodniony z Zamawiającym w ciągu 15 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, ze szczegółowym
wskazaniem na:




termin zakończenia całego projektu,
podział realizacji prac na Strumienie,
czas trwania odbioru poszczególnych Produktów.

5. Metodyka realizacji projektu i komunikacja
Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia w ramach realizacji zamówienia metodyki zarządzania
projektem, rekomendowana jest adaptacja podejścia zwinnego (Agile). Wykonawca opracuje
i przedstawi proponowaną metodykę realizacji zamówienia wraz z modelem komunikacji. Dokument
podlega uzgodnieniu z Zamawiającym, powinien być przygotowany i uzgodniony w ciągu 15 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy.
Minimalne wymagania w tym zakresie, które muszą być spełnione przez Wykonawcę, są następujące:





Wykonawca będzie dostarczał cykliczne raporty z realizacji prac, nie rzadziej niż raz na 10 dni
roboczych. Raport powinien zawierać co najmniej informacje o realizowanym zakresie
funkcjonalnym, postępie prac, trudnościach, identyfikację ryzyk, zmian. Wymienione raporty
stanowią komunikację wewnętrzną między Zamawiającym a Wykonawcą i nie podlegają
procedurze odbioru,
co najmniej raz na 20 dni roboczych (preferowane raz na 10 dni roboczych) przeprowadzenie
prezentacji dla Zamawiającego (Demo Day),
wszelkie spotkania (bezpośrednie i z wykorzystaniem dostępnych mediów) muszą być
udokumentowane. Za sporządzanie notatek ze spotkań odpowiedzialny jest Wykonawca.
Treść notatki ustalana będzie pod koniec spotkania i wysyłana do akceptacji Zamawiającemu.

6. Załączniki
Załącznik nr 1

Projekt Podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych wraz
z załącznikami
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Załącznik nr 2

Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020

Załącznik nr 3

Standard Dokumentacji Systemu Informatycznego

Załącznik nr 4

Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy
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