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Załącznik nr A do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na potrzeby Zamawiającego niżej wymienionych usług 
programistycznych: 

1. Wykonanie prac programistycznych dla posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania służącego 
do monitorowania pojazdów składającego się z aplikacji mobilnych oraz oprogramowania po 
stronie serwerowej obsługującego te aplikacje. Dostępne są dwie aplikacje mobilne: aplikacja 
mobilna produkcyjna i aplikacja mobilna przeznaczona do celów edukacyjnych. Zarówno jedna 
jak i druga aplikacja dostępna jest dla dwóch platform:  Google Android i Apple iOS oraz 
obsługuje trzy wersje językowe: polską, angielską i rosyjską. Prace programistyczne dotyczą 
wdrożenia w wymienionych aplikacjach komunikacji pomiędzy użytkownikami a   
administratorami systemu. Należy założyć przekazywanie komunikatów różnych typów (nie 
więcej niż 10)  od administratorów do użytkowników aplikacji, gdzie każdy typ komunikatu 
będzie  obsługiwany przez aplikację i część serwerową w inny sposób. Nowe funkcjonalności 
powinny zapewnić ponadto możliwość zdalnej blokady pracy aplikacji oraz generacji zdarzeń po 
naciśnięciu dostępnych przycisków w aplikacji i przekazywaniu informacji o tych zdarzeniach do 
części serwerowej systemu współpracującego z aplikacją. Aplikacje oraz oprogramowania po 
stronie serwerowej obsługującego te aplikacje są zbudowane w oparciu o następujące technologie: 
ASP.NET Core, C#, Microsoft Xamarin (Android, iOS), REST API, Microsoft Azure (IoT Hub, 
SQL Database, Queue Storage, Table Storage,  Application Insights, App Service, Functions, 
DevOps). 

  
2. Zakup przez Zamawiającego usług programistycznych w wymiarze 300 godzin roboczych w 

obszarze rozwoju posiadanych przez Zamawiającego aplikacji mobilnych wraz z obsługą tych 
aplikacji po stronie serwerowej.  W ramach rozwoju aplikacji  będą wykonywane prace 
umożliwiające rozszerzenie lub usprawnienie dotychczasowych funkcjonalności aplikacji 
mobilnej wraz z pracami po stronie serwerowej, które będą definiowane oddzielnymi 
zamówieniami. 

1) Usługi programistyczne obejmują: 
a. prace analityczne i konsultacje w zakresie modyfikacji/rozbudowy 

oprogramowania; 
b. prace programistyczne zmieniające działanie lub ergonomię oprogramowania; 
c. prace wdrożeniowe mające na celu implementację zmian w środowisku 

preprodukcyjnym i produkcyjnym; 
d. prace konfiguracyjne; 
e. usuwanie błędów użytkownika dotyczących istniejących rozwiązań i nowych 

modyfikacji oraz modułów. 
2) Zamawiający będzie uprawniony do składania Wykonawcy zamówień na Usługi 

Programistyczne realizowane przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu prac, 
terminu realizacji i wynagrodzenia ustalanego w oparciu o cenę wskazaną w ofercie. 

3) Zamawiający będzie składał zlecenia na określone prace korzystając z poczty elektronicznej.  
4) Strony ustalają, iż odbiór każdorazowego przedmiotu zlecenia realizacji Usług 

Programistycznych odbywał się będzie po zakończeniu całości prac objętych danym 
zleceniem. O zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
za pomocą poczty elektronicznej, po czym Strony uzgodnią termin odbioru przy czym nie 
będzie on wyznaczony później niż w terminie 1 dnia od daty powiadomienia o zakończeniu 
prac. 

5) Odbiór zlecenia na realizację Usług Programistycznych następuje w formie protokołu 
zdawczo-odbiorczego przygotowywanego przez Wykonawcę, albo w przypadku rozbieżności 
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co do jakości i zakresu wykonanych prac – w formie protokołu rozbieżności, sporządzonego 
i podpisanego przez obydwie Strony. 

6) W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wykonanej pracy i sporządzenia 
protokołu rozbieżności, Strony ustalą kolejny termin odbioru.  

7) W przypadku nie przystąpienia przedstawicieli Zamawiającego z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy w uzgodnionym terminie do odbioru na zasadach określonych 
w ustępach poprzedzających, Wykonawca ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin odbioru.  

8) Modyfikacje Programu wykonane w ramach zlecenia na realizację usług programistycznych  
nie mogą powodować zaburzenia pracy oprogramowania. 

 
II. Zamawiający zapewni Wykonawcy: 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do kodów źródłowych posiadanej aplikacji mobilnej i 
do wybranych zasobów chmury obliczeniowej oraz do innych niezbędnych informacji w celu 
podjęcia przez Wykonawcę prac będących przedmiotem zamówienia po podpisaniu umowy na 
realizacje prac. 
 

III. Testowanie aplikacji po zmianach w oprogramowaniu 
a. Wszystkie elementy rozwiązania informatycznego i całość dostarczonego rozwiązania 

informatycznego  po dokonaniu zmian w oprogramowaniu zostanie poddana testom 
funkcjonalnym, wydajnościowym i bezpieczeństwa, które zostaną uzgodnione pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji dostawy z uwzględnieniem 
wspomaganych systemów operacyjnych i wersji językowych. 

b. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję pakietu testów funkcjonalnych, 
wydajnościowych i bezpieczeństwa. Zamawiający może zaakceptować zaproponowany 
pakiet testów bez zastrzeżeń albo przyjąć pakiet po jego modyfikacji lub uzupełnieniu. 
Wykonawca wykona zaakceptowany ostatecznie przez Zamawiającego pakiet testów.  

c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oddelegowania swojego przedstawiciela do 
wzięcia udziału w testach wydajnościowych i bezpieczeństwa, w celu obserwacji na żywo 
przeprowadzonych testów i ich wyników.  

d. Wykonawca dostarczy zamawiającemu wyniki przeprowadzonych testów i płynące z nich 
wnioski, scenariusze testów i opisy procedur testowych umożliwiające przeprowadzenie 
tych samych testów przez Zamawiającego.  

e. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przekazania dostarczonego rozwiązania innym 
podmiotom w celu powtórnego przeprowadzenia pakietu testów wykonanego przez 
Wykonawcę lub innych testów weryfikujących lub uzupełniających pakiet testów 
wykonanych przez Wykonawcę albo przeprowadzenie tych testów we współpracy z 
innymi podmiotami.  

f. W przypadku, jeżeli uzyskane wyniki testów lub ich interpretacja albo płynące z nich 
wnioski wskażą na konieczność wprowadzenia poprawek, Wykonawca wprowadzi 
niezbędne poprawki, po czym raz jeszcze przeprowadzi testy, a następnie dostarczy 
wyniki przeprowadzonych testów i płynące z nich wnioski, scenariusze testów i opisy 
procedur testowych umożliwiające przeprowadzenie tych samych testów przez 
zamawiającego. 
Testowanie zostanie uznane za zakończone, jeżeli uzyskane wyniki testów 
(przeprowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiającego, inne podmioty wybrane przez 
Zamawiającego lub Zamawiającego we współpracy z innymi podmiotami wybranymi 
przez Zamawiającego) lub ich interpretacja albo płynące z nich wnioski wskażą na 
konieczność wprowadzenia poprawek i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

IV. Przekazanie rozwiązania informatycznego po modyfikacjach kodu oprogramowania 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu poszczególne elementy architektury dostarczonego 
rozwiązania informatycznego w następujących formach:  
1. Aktualna specjalizowana mobilna aplikacja lokalizacyjna:  

a pakiety niezbędne do publikacji specjalizowanej mobilnej aplikacji lokalizacyjnej w 
sklepach internetowych Google Play i App Store,  

b pakiety instalacyjne umożliwiające instalację z nośnika podłączonego do urządzenia 
mobilnego lub po pobraniu z serwera WWW/FTP (o ile obsługuje to platforma 
systemowa), 
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c kod źródłowy umożliwiający kompilację specjalizowanej mobilnej aplikacji lokalizacyjnej 
wraz z ze wszystkimi niezbędnymi bibliotekami, plikami medialnymi (np. ilustracje, 
dźwięki) i dokumentacją;  

2. Interfejsy zaplecza aplikacji mobilnej:  
a aplikacje lub usługi wdrożone w chmurze obliczeniowej,  
b kod źródłowy oprogramowania wytworzonego/zmodyfikowanego  na potrzeby tego 

zamówienia umożliwiający kompilację specjalizowanej mobilnej aplikacji lokalizacyjnej 
wraz z ze wszystkimi niezbędnymi bibliotekami, plikami medialnymi (np. ilustracje, 
dźwięki) i dokumentacją.  

Przekazanie będzie mogło mieć miejsce po pełnym wdrożeniu dostarczonego rozwiązania 
informatycznego i zakończeniu testowania dostarczonego rozwiązania informatycznego. 

V. Gwarancja 
Na wykonane prace Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji. 

VI. Zgodność z obowiązującym prawem Polskim i Unijnym 
1. Wykonawca powinien stosować postanowienia standardowych klauzul umownych 

ewentualnie określonych przez Komisję Europejską w zakresie ochrony danych osobowych 
na zasadzie art. 28 ust. 7 RODO. 

2. Zapewnienie zgodności świadczonych usług z RODO. 

 


