
Strona 1 z 3 

 

załącznik nr 2 do SWZ 

OR-OP-V.ZP.U.272.96.2021.LB 

Opis przedmiotu zamówienia na system informatyczny do obsługi budżetu 

obywatelskiego województwa mazowieckiego wraz z usługą udostępnienia, opieki 

serwisowej i utrzymania tego systemu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Symbole CPV: 48610000-7 Systemy baz danych; 72000000-5 Usługi informatyczne: 

konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72260000-5 Usługi  

w zakresie oprogramowania; 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania; 72265000-0 

Usługi konfiguracji oprogramowania; 72267000-4 Usługi w zakresie serwisowania 

oprogramowania; 72310000-1 Usługi przetwarzania danych; 72312100-6 Usługi 

przygotowywania danych; 72320000-4 Usługi bazy danych. 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

System do obsługi budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego powinien: 

1. być wykonany z wykorzystaniem technologii HTML5 oraz CSS3; 

2. być dostosowany do obsługi urządzeń mobilnych i obsługiwać najpopularniejsze typy 

przeglądarek internetowych; 

3. być wykonany z użyciem najlepszym praktyk budowania witryn WWW i zgodnie 

z najnowszymi standardami, które wyznacza: W3C (World Wide Web Consortium), RWD 

(Responsive Web Design) oraz WCAG 2.1, (Web Content Accessibility Guidelines) – 

poziom AA lub wyższym i być zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 848); 

4. być uruchomiony i działać na serwerach Wykonawcy; 

5. domyślnie gwarantować bezpieczeństwo procesu pozyskiwania, przechowywania oraz 

dostępu do gromadzonych danych osobowych zgodne z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych); 

6. mieć wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu 

skutecznej realizacji zasad przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych 

zabezpieczeń, w tym m.in. pseudonimizację gromadzonych danych i ograniczenie dostępu 

do danych; 

7. logować każdą akcję odsłonięcia przez użytkownika systemu danych osobowych; 

8. gwarantować bezpieczeństwo informacji wprowadzonych do systemu w szczególności 

poprzez: ochronę przed awarią zasilania, ochronę dostępu do narzędzia za pomocą 

procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem unikatowego identyfikatora użytkownika oraz 

hasła spełniającego następujące wymagania: w zakresie jego długości (min 10 znaków), 

okresowej zmiany (co 30 dni), złożoności (min 1 duża litera, 1 znak specjalny, 1 cyfra), 

monitoring i aktualizację zabezpieczeń, wykorzystywania oprogramowania do wykonania 

kopii zapasowych oraz wykonywania kopii według określonego harmonogramu, ochronę 

nośników zawierających kopie zapasowe przed dostępem osób nieuprawnionych, 

zapewnienie możliwości przydzielania dedykowanych uprawnień użytkownikom w zakresie 

konkretnych modułów i/lub danych; 

9. być chroniony przed zagrożeniami z sieci publicznej; 

10. dostęp do systemu powinien być chroniony przy użyciu minimum certyfikatu SSL; 



Strona 2 z 3 

 

11. kopie zapasowe powinny być wykonywane minimum 4 razy dziennie co 6 godzin 

i każdorazowo przed przystąpieniem do usunięcia awarii krytycznej/awarii zwykłej/usterki, 

modyfikacji/aktualizacji systemu; 

12. poza zliczaniem głosów system powinien rejestrować m.in. każdy oddany głos wraz z 

atrybutami takimi jak: czas, źródłowy IP, dane z karty do głosowania, pozwalając odtworzyć 

przebieg głosowania w przypadku defektu mającego wpływ na obliczenia. Nieprawidłowo 

oddane głosy powinny być ujęte w tym rejestrze wraz z powodem odrzucenia; 

13. zapewniać Poziom Dostępności Usługi (SLA) 99% dla systemu w cyklu dobowym 

weryfikowanym na podstawie zgłoszonych błędów krytycznych, czasu ich usunięcia oraz 

dobowych raportów z monitoringu systemu; 

14. powinien umożliwiać pracę na wielu stanowiskach jednocześnie; 

15. zapewniać: poufność (ochronę przed ujawnieniem nieuprawnionemu odbiorcy), integralność 

(ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją lub zniekształceniem), dostępność (dostęp do 

zasobów informacyjnych), rozliczalność (określenie i weryfikowanie odpowiedzialności za 

wykorzystanie systemu informacyjnego), autentyczność (weryfikację tożsamości podmiotów 

i prawdziwości zasobów), niezawodność (gwarancję oczekiwanego zachowania narzędzia i 

otrzymywanych wyników); 

16. gwarantować bezpowrotne usunięcie danych osobowych po okresie ich przechowywania. 

WYMAGANE ELEMENTY SYSTEMU  

1. Strona www promująca budżet obywatelski wśród mieszkańców: strona www powinna być 

dostępna w Internecie przez cały okres umowy poprzez wszystkie najpopularniejsze 

przeglądarki internetowe oraz być skalowalna do poprawnego wyświetlania na ekranach 

różnych urządzeń: komputerów PC, tabletów, smartfonów. 

2. Treści na stronie powinny zostać dostosowane do uchwały nr 227/19 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego 

Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882) (dalej jako „uchwała 

o BOM”) i Uchwały nr 1977/279/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Województwa 

Mazowieckiego – edycja 2022 (dalej jako „Regulamin”). Niezalogowany użytkownik 

powinien mieć możliwość za pośrednictwem strony www: zapoznania się ze złożonymi 

projektami, wywołania szczegółów dotyczących projektów, pobrania plików, zapoznania się 

z aktualnościami dotyczącymi budżetu obywatelskiego, zapoznania się z zasadami budżetu 

obywatelskiego i harmonogramem jego realizacji, zapoznania się z wynikami oraz 

statystykami głosowania nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. 

3. Zbieranie projektów do budżetu obywatelskiego: system powinien umożliwiać mieszkańcom 

składanie projektów (wg. wzoru formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu) i 

dołączanie do projektów list poparcia oraz opcjonalnie innych załączników (zdjęć, szkiców, 

planów). System powinien umożliwiać złożenie wielu propozycji zadań przez tę samą osobę 

oraz wydruk i edycję wniosków przed przekazaniem do rozpatrzenia. System powinien 

umożliwiać administratorom wprowadzanie projektów mieszkańców do budżetu 

obywatelskiego złożonych w formie tradycyjnej (wg wzoru formularza stanowiącego 

załącznik do Regulaminu), dołączanie do projektów list poparcia oraz opcjonalnie innych 

załączników (zdjęć, szkiców, planów). 

4. Procedowanie złożonych projektów. Ten element systemu powinien umożliwiać: 

• przeprowadzenie oceny formalnej projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 

przy wykorzystaniu zaimplementowanej do systemu karty oceny formalnej, 

dostarczonego przez Zamawiającego; 

• przeprowadzenie oceny merytorycznej propozycji zadań zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego przy wykorzystaniu zaimplementowanej do systemu karty oceny 

merytorycznej dostarczonego przez Zamawiającego; 

• umożliwienie w trakcie oceny merytorycznej dekretowania poszczególnych projektów do 

opinii do odpowiednich komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ocenę 

merytoryczną (zapewnienie oddzielnych ról w systemie dla oceniającego formalnie, 

oceniającego merytorycznie oraz komórek opiniujących); 
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• brak możliwości zatwierdzenia oceny projektu w przypadku, kiedy karta oceny formalnej 

lub merytorycznej nie będzie w całości wypełniona; 

• dostęp do historii weryfikacji formalnej i merytorycznej projektu wraz z historią zmian 

statusów weryfikowanego projektu, przypisanymi komentarzami i uwagami osób 

oceniających; 

• dostęp do pełnej historii modyfikacji każdego projektu wraz z zachowaniem wszystkich 

archiwalnych wersji projektu, dostęp do informacji o tym kto i kiedy podczas weryfikacji 

projektu dokonał w nim poszczególnych modyfikacji; 

• zwrot projektu do autora do poprawy na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej 

wraz z możliwością przekazania informacji odnośnie zakresu wymaganych zmian oraz 

określenia maksymalnego czasu, jaki autor zadania ma na poprawę projektu; 

• automatyczne informowanie poprzez e-mail autora projektu o tym, na jakim etapie 

weryfikacji jest jego projekt; 

• możliwość wygenerowania projektu wraz z przypisanymi do niego komentarzami i 

opiniami osób oceniających w formacie PDF; 

• możliwość wyeksportowania do pliku w formacie .xlsx wszystkich danych osobowych 

zebranych od autorów projektów. 

5. Odwołania od wyników oceny. Ten element systemu powinien umożliwiać: 

• przeprowadzenie procedury odwołań od wyników oceny zgodnie z uchwałą o BOM; 

• poinformowanie autorów o negatywnej ocenie ich projektu, poprzez sms oraz e-mail; 

• autorom projektów poprawę projektów i wysłanie projektów do ponownej weryfikacji. 

6. Zarządzanie Użytkownikami. Ten element systemu powinien umożliwiać administratorowi 

tworzenie i edytowanie danych wszystkich użytkowników przypisując role w systemie oraz 

pozwalać na zmianę statusu użytkowników (Aktywny/Nieaktywny). 

7. Głosowanie. Ten element systemu powinien zapewniać przeprowadzanie głosowania nad 

projektami zgłoszonymi przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego zgodnie z uchwałą 

o BOM oraz: 

• dostosowanie zawartego w systemie formularza do głosowania do wymagań 

Regulaminu; 

• weryfikację wielokrotnego głosowania; 

• prawidłową weryfikację głosowania przez sms; 

• oddawanie głosów na zadania z różnych urządzeń: komputerów PC, tabletów, 

smartfonów; 

• tworzenie raportów z wynikami głosowania w formacie .xlsx; 

• dostęp dla administratora do statystyk przebiegu głosowania (w tym liczby głosów 

oddanych każdego dnia i stosunku głosów złożonych drogą elektroniczną i papierową); 

• umożliwienie uprawnionemu użytkownikowi blokowania możliwości elektronicznego 

głosowania dla wskazanego adresu IP; 

• umożliwienie monitorowania wyników głosownia w czasie rzeczywistym, 

• przechowywać dane osobowe osób głosujących w formie spseudonimizowanej. 

8. Promocja zadań przez mieszkańców. Ten element systemu powinien umożliwiać: 

• prezentację zgłoszonych przez mieszkańców projektów na stronie internetowej; 

• prezentację zgłoszonych propozycji zadań na mapie województwa mazowieckiego; 

• autorom oraz użytkownikom strony internetowej wygenerowanie plakatu reklamującego 

projekt. 

9. Ankieta ewaluacyjna. Ten element systemu powinien umożliwiać przeprowadzanie ankiet 

ewaluacyjnych budżetu obywatelskiego, obejmujących: 

• zapewnienie możliwości wprowadzenia do systemu ankiety ewaluacyjnej, umożliwienie 

udostępniania ankiet ewaluacyjnych na stronie internetowej; 

• umożliwienie wysyłania e-mailem linku do ankiety; 

• umożliwienie wypełniania ankiet z różnych urządzeń: komputerów PC, tabletów, 

smartfonów i innych urządzeń mobilnych; 

• umożliwienie zbierania i rejestrowania odpowiedzi na ankiety. 


