
Numer sprawy 19/BŁiI/08/MZ – dostawa oprogramowania do edycji i generowania plików w foma-
cie ANSI/NIST 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Spr. nr 19/BŁiI/08/MZ 

 
Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przyjęta terminologia i skróty 

W załączniku przyjęto następującą terminologię i skróty: 
1. Oprogramowanie – licencjonowane oprogramowanie będące składnikiem 

składanej Zamawiającemu oferty;  
2. Licencja oprogramowania  – prawo upowaŜniające do niewyłącznego 

korzystania z oprogramowania przez określoną w umowie liczbę nazwanych 
uŜytkowników na warunkach zapisanych w umowie; 

3. Zamawiający – Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji; 
4. AFIS – Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej; 

 
 Pozostałe określenia uŜyte w załączniku naleŜy rozumieć zgodnie z powszechnie 
akceptowalną nomenklaturą w dziedzinie problemu. 

 

2.  Charakterystyka Przedmiot u zamówienia  

 Przedmiotem zamówienia dla niniejszego projektu jest dostawa 
oprogramowania do edycji i generowania plików w for macie ANSI/NIST.  
 
Realizacja przedmiotu zamówienia, w szczególności obejmować będzie: 
1. Dostawę 18 kpl. oprogramowania do edycji i generowania plików w formacie 

ANSI/NIST, zgodnie z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi zawartymi w 
punkcie 2.1.  

2. Dostawę dokumentacji technicznej, opracowanej zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w punkcie 2.2.1.  

3. Przeszkolenie do 40 osób, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.2.2.  
4. Instalację dostarczanego oprogramowania w ramach szkolenia na stanowisku 

komputerowym w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. 
5. Zapewnienie min. 36 miesięcy gwarancji na dostarczane oprogramowanie.  
6. Przekazanie pełnej, niewyłącznej licencji na nieograniczone czasowo uŜytkowanie 

dostarczanego oprogramowania, 
 

 
Wymagania w zakresie sposobu realizacji zamówienia  
 

1. Wymaga się od Wykonawcy realizacji zamówienia w maksymalnym terminie do  
3 (trzech) miesięcy od daty podpisania umowy , lecz nie później niŜ do  
31 lipca 2008 r. 

2. Wybrany w wyniku postępowania Wykonawca otrzyma w 3 dni od podpisania 
umowy szczegółową specyfikację pakietu ANSI/NIST wykorzystywanego do 
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przesyłania i przechowywania danych z kart daktyloskopijnych, oraz obowiązujące 
wzory kart daktyloskopijnych (ze szczegółowymi wymaganiami wymiarowymi). 

3. Odnośnie aplikacji tworzonych wyłącznie na potrzeby Zamawiającego, Wykonawca 
przekaŜe Zamawiającemu prawa zaleŜne do tych aplikacji – w rozumieniu art. 46 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.). W szczególności Wykonawca przekaŜe kody 
źródłowe oprogramowania wytworzonego na potrzeby realizacji przedmiotu umowy 
oraz udzieli Zamawiającemu prawa do ich samodzielnej modyfikacji i dysponowania 
tym oprogramowaniem, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, udostępnienia 
ich innemu podmiotowi wykonującemu modyfikację na zlecenie Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyznaczy osobę pełniącą funkcje kierownika projektu i nadzorującą 
wykonanie umowy ze strony Wykonawcy.   

5. W okresie trwania gwarancji, Zamawiający w ciągu roku od dnia zawarcia umowy, 
będzie miał prawo do złoŜenia Wykonawcy wezwania do zawarcia umowy, na 
świadczenie usługi płatnego serwisu pogwarancyjnego na co najmniej 36 miesięcy 
od daty zakończenia gwarancji (usługa serwisu pogwarancyjnego będzie 
przedmiotem odrębnej umowy). 

 
 
2.1. Wymagania techniczno -funkcjonalne  
 
 Dostarczane oprogramowanie będzie zainstalowane i wykorzystywane w 
pracowniach AFIS laboratoriów kryminalistycznych KWP i Wydziale Daktyloskopii CLK 
KGP. Przeznaczone ono będzie do przeglądania danych przechowywanych w formacie 
ANSI/NIST, obsługi wydruku tych danych na obowiązujących wzorach formularzy oraz 
tworzenia takich pakietów z danych wprowadzanych drogą elektroniczną (obrazy odbitek i 
zdjęcia) i wpisywanych z klawiatury (dane demograficzne). 
Przez określenie „moŜliwość” korzystania z danej funkcjonalności naleŜy rozumieć, iŜ 
dana funkcjonalność jest zaimplementowana, a o jej wykorzystaniu decyduje uŜytkownik 
końcowy (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów jej uruchomienia).  
 PoniŜej przedstawiono tabelę wymagań techniczno-funkcjonalnych dostarczanego 
oprogramowania, stanowiącą docelową tabelę zgodności ofert z wymaganiami 
Zamawiającego: 

L.p. Opis wymagania 

Cechy 
oprogramowania 
oferowanego 
przez Wykonawcę   
(wypełnić 
poprzez 
wpisanie 
„spełnia” lub  
„nie spełnia”) 

1 

Przeglądanie pakietów z danymi zgodnymi ze standardem 
ANSI/NIST – ITL 1-2000 version 4.22b z dnia 28.10.2005 r. 
z kompresją danych graficznych narzędziem (Wavelet Scalar 
Quantization) WSQ x 10 i x 15 

 

2 Edycja ekranowa danych alfanumerycznych, obrazów odbitek linii 
papilarnych i zdjęć 

 

3 Wydruk danych zawartych w pakietach w formie:  
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L.p. Opis wymagania 

Cechy 
oprogramowania 
oferowanego 
przez Wykonawcę   
(wypełnić 
poprzez 
wpisanie 
„spełnia” lub  
„nie spełnia”) 

3.1 
Dane alfanumeryczne i daktyloskopijne – w formie karty 
daktyloskopijnej (operator wybiera wzór karty spośród wzorów 
obowiązujących w Polsce -załącznik nr 1a i 1b) 

 

3.2 
Zdjęcia sygnalityczne –wydruk w formie karty albumowej 
(załącznik nr 1c) 

 

4 

MoŜliwość zgromadzenia danych z róŜnych źródeł i utworzenie z 
nich pakietu zgodnego z wymaganiami standardu ANSI/NIST z 
kompresją danych graficznych narzędziem WSQ x 10 lub x 15. Dane 
demograficzne będą wprowadzane do aplikacji z klawiatury, dane 
daktyloskopijne będą dostarczane w formie plików graficznych w 
formacie tiff, poszczególne ujęcia zdjęć sygnalitycznych jako pliki 
graficzne w formacie jpeg (według standardu z maksymalną 
kompresją x20). Przy przygotowaniu poszczególnych pakietów nie 
muszą być zgromadzone wszystkie dane. 

 

5 
MoŜliwość wyboru przez operatora (uŜytkownika aplikacji) 
parametrów kompresji 

 

6 
Praca oprogramowania w środowisku Windows XP/Windows Vista 
(wszystkie wersje) przy działającym oprogramowaniu 
antywirusowym. 

 

7 Wymagania sprzętowe nie wyŜsze niŜ:  

7.1 Procesor 400 MHz;  

7.2 Pamięć RAM 256 MB;  

7.3 Monitor w rozdzielczości 1024 x 768;  

7.4 Stacja CD – ROM.  

8 
Polski interfejs uŜytkownika aplikacji (treść wszystkich komend i 
poleceń musi być zatwierdzona przez Zamawiającego) 

 

9 
Do kaŜdego pakietu oprogramowania musi być załączony nośnik CD 
z wersją instalacyjną programu oraz dokumentacją techniczną 

 

10 

Do dostarczanego oprogramowania muszą być dołączone 
niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na płytach 
CD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Jeśli do 
instalacji/uŜytkowania oprogramowania niezbędne będzie 
jakiekolwiek dodatkowe pomocnicze oprogramowanie 
(z wyłączeniem oprogramowania systemowego), Wykonawca 
dostarczy je na nośnikach dla kaŜdego zakupionego pakietu 
oprogramowania 
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2.2. Wymagania niefunkcjonalne  
 
2.2.1. Dokumentacja techniczna  
 

PoniŜej przedstawiono wymagania w zakresie dokumentacji wykonywanych w 
ramach przedmiotu zamówienia:  

 

L.p.  Opis wymagania  
1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował: Harmonogram realizacji projektu, 

Plan Testów Akceptacyjnych, Dokumentację Projektową, Dokumentację Powykonawczą i 
Dokumentację Eksploatacyjną, które w szczególności powinny zawierać co najmniej:  

2 Dokumentacja projektowa : 
− Specyfikacja Wymagań;  
− Projekt Techniczny; 
− Instrukcję UŜytkownika Aplikacji. 
Dokumentacja projektowa będzie: 
− Spójna i skoordynowana we wszystkich dziedzinach wiąŜących się z realizacją 

przedmiotu zamówienia, 
− Sporządzona w takiej formie i szczegółowości, aby moŜliwe było dokonanie jej oceny 

przez inny niezaleŜny podmiot, 
− Zawierać opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych w projekcie wraz z informacjami o 

parametrach konstrukcyjnych, uŜytkowych i sposobie konfiguracji oraz zawierać 
wyspecyfikowanie asortymentowe i ilościowe wszystkich elementów składowych, 

− Określać zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdroŜenia projektu, 
− Określać rodzaje, zasady i plan testów akceptacyjnych odbioru projektu wraz 

z kryteriami ich akceptacji oraz procedury przeprowadzenia testów, 
− Wskazywać punkty krytyczne i zagroŜenia realizacji projektu, 

3 Dokumentacja  Powykonawcza będzie zaktualizowaną Dokumentacją Projektową, 
uzupełnioną o: 
− opis wykonanych instalacji technicznych, 
− opis zainstalowanego oprogramowania wraz z informacjami o sposobie konfiguracji, 
− instrukcje techniczno instalacyjne, 
− instrukcje obsługi oprogramowania standardowego,  
− inne dokumenty dostarczane standardowo przez producenta, 
− materiały szkoleniowe i podręczniki, 

4 Dokumentacja Eksploatacyjn a 
− Plan Utrzymania Ciągłości Działania: 

• procedury związane z administracją i eksploatacją 
• procedury o charakterze testowym, 
• procedury działania administratora, 
• procedury działania uŜytkownika,  
• procedury konserwacji systemów, 
• procedury awaryjne, 
• procedury zabezpieczeń (backup’owe systemu i danych), 
• procedury kontroli bezpieczeństwa. 

KaŜda z ww.  procedur musi zawierać minimum następujące informacje: 
− identyfikator i nazwa procedury, 
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L.p.  Opis wymagania  

− rodzaj procedury, 
− data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury, 
− cel i zakres procedury, 
− warunki uruchomienia procedury i oczekiwany oraz moŜliwy rezultat jej wykonania, 
− dane osób, które opracowały procedurę, sprawdziły, zaakceptowały i zatwierdziły, 
− wzór formularza zgłoszenia awarii, 
− algorytm działania, jaki naleŜy zastosować, wykonując kolejne czynności , aby 

osiągnąć postawiony cel, w tym z informacją o osobie, która powinna wykonać dane 
czynności. 

5 Projekt Techniczny  musi zwierać co najmniej następujące informacje: 
− Wprowadzenie opisujące cele i zakres projektu, 
− Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania, 
− Ograniczenia rozwiązania, załoŜenia i zaleŜności, 
− Ogólna charakterystyka uŜytkowników, 
− Opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, 
− Specyfikację wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, 
− Opis wymagań sprzętowych i programowych (minimalnych i zalecanych), 
− Specyfikację wymagań sprzętowych i programowych, 
− Opis i specyfikację interfejsów, 
− Opis projektu, zaleŜny od zastosowanych metod, tj. metod obiektowych lub 

strukturalnych, 
− Program przebiegu testów i sposób oszacowania niezawodności zaproponowanego 

rozwiązania, w tym propozycję raportów z testów, 
6 Cała wyŜej wymieniona dokumentacja podlega akceptacji Zamawiającego.  

Dokumentacja zostanie przygotowana w języku polskim.  
KaŜda z dokumentacji zostanie dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej 

i papierowej.  
KaŜda z dokumentacji zostanie dostarczona w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu, na 
płycie CD-ROM w formacie Word i PDF (dopuszcza się inne formaty zapisu dokumentacji 

np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF, naleŜy jednak dołączyć 

przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty).  
KaŜda z dokumentacji zostanie dostarczona w wersji papierowej w 3 egzemplarzach. 

7 Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji projektu 
charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 
− Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, 

podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób. 
− Zachowanie standardów, a takŜe sposób pisania, rozumianych jako zachowanie 

spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz 
fragmentów tego samego dokumentu 

− Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków 

przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu 

rozpatrywanego zagadnienia. 
− Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumiane jako zapewnienie wzajemnej 

zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, 

jak i brak sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich 

przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. 
− Oznaczenie dokumentacji logiem Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego 
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L.p.  Opis wymagania  
wzór określony został w dalszej części dokumentu. 

 
 

 

2.2.2. Szkolenia  
PoniŜej przedstawione zostały wymagania w zakresie szkolenia. 
 

L.p. Opis wymagania 

1 
Przeszkoleni zostaną oddelegowani pracownicy personelu Zamawiającego, w ilości do 
40 osób, odnośnie zagadnień dot. dostarczanego oprogramowania, a w szczególności w 
zakresie: instalacji oprogramowania, obsługi oprogramowania.  

2 Szkolenie zostanie przeprowadzone po dokonaniu odbioru jakościowego i przed 
odbiorem dostawy/usługi. 

3 Szkolenie prowadzone będzie w dwóch terminach w formie zajęć praktycznych (max 2 
osoby / stanowisko), na stanowiskach przygotowanych przez Wykonawcę.  

4 Szkolenie będzie trwało co najmniej 4 (cztery) godziny zegarowe.  

5 

Zakres szkolenia musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego, przy 

czym Wykonawca na co najmniej 15 (piętnaście) dni przed terminem rozpoczęcia zajęć 

dydaktycznych, prześle Zamawiającemu harmonogram szkolenia (zawierający zakres, 
cel szkolenia, termin i miejsce szkolenia, informacje na temat metody i formy szkolenia). 

6 
Osobą upowaŜnioną, ze strony Zamawiającego, do zatwierdzenia powyŜszego 

harmonogramu jest Naczelnik Wydziału Daktyloskopii CLK KGP. 

7 
KaŜda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzyma komplet dokumentacji szkoleniowej w 

języku polskim oraz zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w szkoleniu 

8 Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. 

9 Całkowite koszty szkolenia, włączając koszty dokumentacji, pokryje Wykonawca 

10 Całe szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim 

11 Wykonawca przedstawi protokół z przeprowadzonego szkolenia. Do protokołu naleŜy 

dołączyć podpisaną listę osób uczestniczących w szkoleniu i kopie poświadczeń 

uczestnictwa w szkoleniach 

 
2.2.3. Odbiory  
 

  W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną odbiory przedmiotu umowy: 
• Odbiór jakościowy odbędzie się w siedzibie CLK KGP i obejmie testy 

funkcjonalności dostarczonego oprogramowania.  
Pozytywny wynik powyŜszych testów będzie podstawą podpisania protokołu 
odbioru jakościowego oprogramowania oraz rozpoczęcia pozostałych 
odbiorów.  

• Odbiór 18 kpl. oprogramowania będący podstawą podpisania odbioru 
ilościowego.  

• Odbiór przeprowadzonych szkoleń potwierdzony stosownym protokołem.  
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• Odbiór całości dokumentacji, o których mowa w pkt. 2.2.1, potwierdzony 
podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji. 

• Sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania przez wykonanie testów 
uŜytkownika końcowego.  

 
Zaakceptowanie przez Zamawiającego wyników powyŜszych testów 

oraz podpisanie wszystkich protokołów odbioru będzie podstawą podpisania protokołu 
odbioru dostawy/usługi, będącego podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

 
3. Oznaczenie  
 Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia musi być dostarczone w 
opakowaniach posiadających oznaczenie informujące o tym, Ŝe jego zakup został 
sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  
 Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie, poprzez umieszczenie trwałych, 
trudno usuwalnych elementów np. plakietek, naklejek, w sposób jasny i widoczny 
informujących o źródle finansowania zakupu. Informacja ta powinna zawierać logo 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz dwujęzyczny tekst, zgodnie z 
zamieszczonym wzorem. Oznaczenie powinny być umieszczone w widocznym miejscu, a 
jego wielkość powinna być odpowiednia do wymiarów opakowania oprogramowania. 
PoniŜej wymagane oznaczenie: 
 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie  
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Supported by a grant from Norway through the Norwegian  



Spr. nr 19/BŁiI/08/MZ – Dostawa oprogramowania do edycji i generowania plików w formacie  
ANSI/NIST  

 

Załącznik nr 1a 
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Załącznik nr 1b 
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Załącznik nr 1c 
 

Obowiązujący wzór karty albumowej zdjęć sygnalitycznych uŜywanych przez Policję. 

 


