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Numer sprawy: DAG/G/02/13 

 
Załącznik nr A do SIWZ 

 
Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych 

do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – Generatora XML na po-

trzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szeroko-

pasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś prioryte-

towa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze dla Projektu SIPS dotyczące Generatora XML (zwanego 

dalej generatorem) – narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o 

Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

a) modernizację generatora oraz towarzyszącej mu dokumentacji użytkownika w celu  zapewnienia 

ich zgodności z SIISv3; 

b) zapewnienie Zamawiającemu  wsparcia technicznego dla wyżej wymienionego rozwiązania od 

momentu podpisania umowy do dnia 30.04.2013; wsparcie to będzie dotyczyło odpowiadania na 

pytania użytkowników końcowych generatora oraz konsultacji dla Zamawiającego związanych 

z przyśpieszeniem procesu walidacji danych w generatorze. 

3. O ile w dalszym opisie nie określono inaczej, odpowiednie funkcjonalności generatora muszą być 

zgodne z funkcjonalnościami do tej pory działającego narzędzia dostępnego na stronie WWW: 

https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/Generator_XML_v2_0g3.zip (zwanego dalej poprzed-

nią wersją generatora). 

4. Zmodernizowana wersja generatora (pkt. 2a) powinna zostać zrealizowana w tej samej technologii co 

poprzednia. 

5. Przy modernizacji generatora Wykonawca może wykorzystać arkusze, kod źródłowy i dokumentację 

poprzedniej wersji. 

6. Generator musi zostać wyposażony w następujące nowe lub zmodyfikowane funkcjonalności  (róż-

niące się lub nie występujące w wersji poprzedniej): 

a) zmiany w arkuszach opisane w zał. B; 

b) zmiany w walidacji danych wynikające ze zamian w schemacie XSD i opisu formatu CSV do-

stępnych na stronie UKE: http://www.uke.gov.pl/schemat-xml-do-obslugi-systemu-siis-11996 

c) import danych zgromadzonych w poprzedniej wersji generatora; 

d) zmiany w formacie importu danych, których strukturę określono w dokumentacji wskazanej 

w pkt. b). 

e) eksport danych – musi się odbywać do pojedynczego pliku, którego strukturę opisuje schemat 

XML dostępny na stronie wskazanej w pkt. b); eksportowane powinny być wszystkie poprawnie 

zweryfikowane obiekty; 

https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/Generator_XML_v2_0g3.zip
http://www.uke.gov.pl/schemat-xml-do-obslugi-systemu-siis-11996
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f) weryfikacja danych adresowych – w celu weryfikacji wprowadzanych danych adresowych należy 

wykorzystać słowniki o strukturze i metodzie dostępu określonych w zał. C. 

7. Reguły walidacji obiektów określa schemat XML oraz wymagania określone w zał. D. 

8. Przed przystąpieniem do implementacji, jednak nie później niż 5 dni od daty podpisania umowy, Wy-

konawca uzgodni z Zamawiającym sposób implementacji funkcjonalności określonych w pkt. 6. 

9. Generator zostanie przekazany wraz z pełnym kodem źródłowym wszystkich stworzonych w ramach 

niniejszego postępowania  modułów. 

10. Wykonawca wraz z generatorem przekaże: 

a) podręcznik użytkownika generatora, 

b) dokumentację techniczną obejmującą w szczególności opis sposobu implementacji funkcjonalno-

ści określonych w pkt. 6. 

11. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do generatora i jego dokumentacji. 

12. Generator i towarzysząca mu dokumentacja mogą być w sposób dowolny modyfikowane przez Za-

mawiającego lub inne podmioty działające na jego rzecz. 

13. Generator i podręcznik użytkownika może być bez ograniczeń udostępniany wszystkim użytkowni-

kom SIIS. 

14. Generator musi być objęty 12 miesięczną gwarancją obejmującą jego zgodność z niniejszym SIWZ, 

podręcznikiem użytkownika i dokumentacją techniczną; wszelkie stwierdzone niezgodności będą 

usuwane nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia.  
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Załącznik B do SIWZ 

Zmiany w arkuszach generatora 

A. WEZLY 

Dodanie pola „rodzaj węzła”. 

B. W_INTERFACE 

Technologia transmisyjna: zmiany wynikające z wprowadzenia nowego słownika dla technologii 

transmisyjnej - Interfejs węzła sieci dostępowej. Jeden wybór z: 2G, CDMA, DPL, dzierżawa łączy, 

Ethernet, FSOL, FTTB, FTTC, FTTH, FWA, HFC, ISDN BRA, ISDN PRA, LMDS, LTE, POTS, 

SAT, UMTS/HSPA, WiFi, WiMAX, xDSL. 

C. W_ZASIEG zamiana nazwy arkusza na USŁUGI_SZER 

 Technologia dostępu: zmiany wynikające z wprowadzenia nowego słownika technologii do-

stępowej dla Usług szerokopasmowych. Jeden wybór z: 2G, CDMA, DPL, dzierżawa łączy, 

Ethernet, FSOL, FTTB, FTTC, FTTH, FWA, HFC, ISDN BRA, ISDN PRA, LMDS, LTE, 

POTS, SAT, UMTS/HSPA, WiFi, WiMAX, xDSL 

 Pakiet usług: zmiany wynikające z wprowadzenia nowego słownika. Wiele wyborów z: Tele-

fon stacjonarny; Telefon mobilny; Internet stacjonarny; Internet mobilny; TV; IPTV; VoIP; 

Usługi dedykowane sieci wirtualnych; Usługi dostępne – brak klientów w budynku; Pozostałe 

niezdefiniowane powyżej. Usunięto: TV analogowa, TV cyfrowa, Videostrada. 

 Własność infrastruktury: zmiany wynikające z wprowadzenia nowego słownika. Jeden wybór 

z: Własna; Współwłasność z innym podmiotem; Usługa WLR na sieci TP i prosta odsprzedaż 

usług TP; Usługa WLR na sieci innej niż TP i prosta odsprzedaż usług; Usługa LLU na sieci 

TP i prosta odsprzedaż usług TP; Usługa LLU  na sieci innej niż TP i prosta odsprzedaż usług; 

Usługa BSA  na sieci TP i prosta odsprzedaż usług TP dostępu do Internetu; Usługa BSA  na 

sieci innej niż TP i prosta odsprzedaż usług dostępu do Internetu; Usługa dostępu szerokopa-

smowego w modelu MVNO; Inne usługi w modelu MVNO; Inne przypadki. 

 Dodatkowe pola liczby interfejsów dostępowych udostępnionych indywidualnym/biznesowym 

użytkownikom końcowym w miejsce pola o przepustowości powyżej 30Mbit/s: Użytkownicy 

indywidualni/biznesowi o przepustowości: powyżej 30 Mb/s poniżej 100 Mb/s, równej 100 

Mb/s, powyżej 100 Mb/s.  

D. W_SEKTORY 

Dodano pole „Identyfikator interfejsu sieci dostępowej” 

E. PUNKTY_STYKU 

Oznaczenie węzła obcego NIE musi być zgodne z nazwą punktu styku w obcym węźle. 

F. LINIE 

Pasmo linii radiowej [GHz]; opis pola: z dokładnością do 0,01GHz. 

G. INW_DOST 

 Usunięto pola CATV wolumen i CATV wartość wydatków w PLN 

 Zmiana nazw technologii: ISDN na ISDN (BRA i PRA), technologia 4G na LTE,  

 Nowe pola: INNE do nadania nazwy technologii inwestycji. W przypadku wypełnienia Inne: 

wolumen i Inne: wydatki [zł] należy wypełnić pole INNE nazwą.  

 Planowany rok zakończenia: wybór jedna wartość spośród czterech: rok sprawozdawczy oraz 

trzy kolejne lata. 

H. INW_FO 

Planowany rok zakończenia inwestycji: wybór jedna wartość spośród czterech: rok sprawozdawczy 

oraz trzy kolejne lata. 

UWAGA: 

Nazwy jednostek terytorialnych (województwo, powiat, gmina, miejscowość) oraz odpowiednie iden-

tyfikatory muszą być weryfikowane z dostarczonym słownikiem (którego strukturę określa zał. C). 
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Załącznik C do SIWZ  

Słowniki służące weryfikacji danych adresowych 

 

1. Dane zostaną udostępnione przez stronę WWW, jako pliki płaskie, których wartości zostaną roz-

dzielone przez znak tabulacji. 

2. Pliki będą posiadały nagłówki zawierające nazwy kolumn. 

3. Struktura danych adresowych zostanie podzielona na 2 pliki: 

a) Województwa, powiaty, gminy, miasta – układ określony w tabeli nr 1. 

b) Ulice – układ określony w tabeli nr 2. 

4. Weryfikacja kodu pocztowego musi być dokonywana zgodnie z Oficjalnym Spisem Pocztowych 

Numerów Adresowych. 

5. W przypadku dużych miast uwzględniony zostanie podział na dzielnice lub delegatury, w przy-

padku pozostałych miejscowości – na części miejscowości. 

 

Tabela 1 – Województwa, powiaty, gminy, miasta. 

Kolumna Typ Uwagi 

Kod TERC województwa Integer (2) Zgodne z TERYT: TERC 

Nazwa województwa VarChar(100) 

Kod TERC powiatu Integer (4) 

Nazwa powiatu VarChar(100) 

Kod TERC gminy Integer (7) 

Nazwa gminy VarChar(100) 

Kod SIMC miejscowości Integer (7) Zgodne z TERYT: SIMC 

Kod SIMC miejscowości 

podstawowej 

Integer (7) 

Nazwa miejscowości VarChar(100) 

Rodzaj miejscowości VarChar(100) Zgodne z TERYT: WMRODZ 

 

Tabela 2 – Ulice. 

Kolumna Typ Uwagi 

Kod SIMC miejscowości Integer (7)  

Zgodne z TERYT: ULIC Kod ULIC Integer (5) 

Nazwa ulicy VarChar(100) 
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Załącznik D do SIWZ 

Dodatkowe zasady walidacji 

 

1. Wartości słownikowe, które nie zostały zdefiniowane w XSD, dotyczą nazw lokalizacji i pocho-

dzą ze słowników dostarczonych przez Zamawiającego. 

2. Identyfikatory obiektów muszą być unikalne w obrębie podmiotu i dla danego typu obiektu, w 

przeciwnym razie kolejne wystąpienie obiektu o takim samym identyfikatorze i typie zostanie po-

traktowane jako aktualizacja. 

3. SIIS rozróżnia małe i wielkie litery. Wielkości słownikowe mogą byś wpisywane przez użytkow-

nika małymi lub wielkimi literami, jednak na etapie walidacji powinny one być sprowadzone do 

takiej postaci, w jakiej występują w słownikach SIIS. 

 
 


