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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

I. Wstęp.  

1. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej „Zamawiający” lub „Fundacja”) została 
powołana na mocy Ustawy z dnia 17 stycznia 2019 roku o Fundacji Platforma Przemysłu 
Przyszłości. Fundatorem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra właściwego do 
spraw gospodarki.  

2. Fundacja ma status organizacji Non Profit.  

3. Fundacja powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw 
prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich w transformacji w kierunku 
Przemysłu 4.0. Fundacja wspiera: procesy transformacji cyfrowej; wdrażanie cyfrowych 
produktów i Usług; wdrażanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru 
m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, 
wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. 

4. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, konieczne jest świadczenie dla pracowników 
(dalej Użytkownicy) Fundacji Usług, na które składają się: 

a. Przygotowanie Systemu 

b. Usługa Udostępniania i Usługa Utrzymania Systemu.   

5. Na potrzeby przygotowania Oferty należy założyć: 

a. świadczenie Usług dla 20 Użytkowników (w chwili rozpoczęcia użytkowania Systemu) 
równolegle zalogowanych. Użytkownicy będą mieli następujące role: 

i. czternastu użytkowników 

ii. jeden administrator  

iii. pięciu konsultantów zewnętrznych 

b. przeprowadzanie masowych akcji marketingowych (np. e-mailing) przy użyciu Systemu 
do nie więcej niż 10 000 osób/firm (adresów email) na miesiąc.  

6. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby Użytkowników, dla których będą świadczone Usługi 
w czasie trwania Umowy, przy czym nie może to być traktowane jako jakiekolwiek 
zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy.   

7. Zamawiający nie przewiduje zakupu i posiadania własnych urządzeń, serwerów oraz licencji. 
Wszystkie zasoby będą wynajmowanie i wykorzystywane w modelu usługowym.  

8. Wszystkie określenia, pisane z niniejszym dokumencie pierwszą dużą literą, a inaczej w nim nie 
zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi we wzorze Umowy stanowiącym 
Załącznik nr 3 do SIWZ. 
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9. W zakresie integracji Systemu o której mowa w Rozdziale VI, wymagane jest:  

a. Wykonanie integracji z Microsoft 365 Business należy ją wykonać w opisanym zakresie, 

b. Zapewnienie w przyszłości możliwości integracji z innymi systemami informatycznymi (jak 
np. Contact Center), jakimi będzie dysponował Zamawiający - prace integracyjne nie są 
przedmiotem niniejszego postępowania.  

10. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia w czasie przygotowania do świadczenia Usług oraz 
trwania Umowy żadnych kosztów innych niż koszty przedstawione w Ofercie, z zastrzeżeniem 
przypadku zwiększenia ilości Użytkowników. W szczególności Zamawiający nie będzie ponosił 
dodatkowych kosztów wynikających z napraw, wymaganego serwisu, licencji, subskrypcji itd.  
Systemu przez cały okres trwania Umowy.  

11. Zamawiający dysponuje w siedzibie w Radomiu dwoma symetrycznymi ze stałymi adresami IP 
łączami internetowymi (światłowód i radiolinia) pochodzącymi od dwóch niezależnych dostawców 
o prędkości odpowiednio 100/100 Mbit i 40/40 Mbit. 

12. Zamawiający jest użytkownikiem pakietu Microsoft 365 Business.   

II. Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i udostępnienie systemu klasy CRM. Będzie on 
wykorzystywany w celu zarządzania relacjami z podmiotami gospodarczymi, centrami 
kompetencyjnymi oraz osobami fizycznymi, co do których Zamawiający będzie prowadził 
działania zgodne z przyjętym statusem. Wymagany zakres funkcjonalny obejmuje przetwarzanie 
danych podmiotów oraz osób, zarządzanie komunikacją z nimi oraz zarządzanie procesami 
związanymi z komunikacją. System ma stanowić centralne repozytorium danych dla wszystkich 
innych systemów informatycznych jakimi będzie dysponował Zamawiający.  

Zamówienia obejmuje Przygotowanie Systemu, o którym mowa w Rozdziale III oraz świadczenie 
Usług, o których mowa w Rozdziale IV niniejszego dokumentu. 

III. Przygotowanie Systemu.  

W ramach Przygotowania Systemu w okresie zadeklarowanym w ofercie, lecz nie dłuższym niż 
90 dni od podpisania Umowy do podpisania pierwszego Protokołu Uruchomienia, Wykonawca: 

1. W terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy: 

1.1. przeprowadzi w sposób jaki jest to konieczne i zgodnie z najlepszymi praktykami analizę 
potrzeb we wszystkich obszarach jakie są wymagane do sprawnego przygotowania i 
skonfigurowania Systemu do działania w zakresie, o którym mowa w Rozdziale IV 
niniejszego dokumentu. 

1.2. Sporządzi dokument wynikowy z analizy opisujący wymagania i potrzeby 
Zamawiającego zapewniając zgodność Systemu z wymaganiami RODO, które będzie 
podlegał akceptacji Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od jego 
przedstawienia do akceptacji,  

2. Zgodnie z przyjętym dokumentem analizy, w terminie zadeklarowanym w Ofercie, 
skonfiguruje, przygotuje, wprowadzi wymagane dane do Systemu, w tym dane 
Użytkowników oraz określi ich prawa dostępu zgodne z rolami. 

3. Przeprowadzi szkolenie wszystkich Użytkowników w zakresie Systemu. 

4. W celu zapewnienia komunikacji i raportowania: 
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4.1. przygotuje, skonfiguruje System Service Desk oraz numer kontaktowy do zgłoszeń, 
adres email oraz formatkę zgłoszeń poprzez WWW w zakresie Zgłoszeń  

4.2. przygotuje i udostępni zestaw raportów i analiz pozwalających na bieżącą kontrolę 
jakości i zgodność z warunkami SLA.  

4.3. W związku z tym, iż obsługą informatyczną Zamawiającego zajmuje się Firma Trzecia, z 
którą Zamawiający podpisał odpowiednie umowy, Wykonawca wyrazi zgodę na to, aby 
wszelkie zgłoszenia dotyczące działania Systemu oraz komunikacja dotycząca 
rozwiązywania zgłoszeń oraz ich zakończenia były wykonywane za pośrednictwem 
Firmy Trzeciej. Nie zwalnia to w żaden sposób Wykonawcy z wywiązania się z 
obowiązków wynikających z Umowy, w tym dotrzymania warunków SLA o których mowa 
w Rozdziale V niniejszego dokumentu. Wykaz Firm Trzecich oraz zakres wymaganej 
współpracy z nimi jest opisany w Załączniku nr 4 do Umowy. 

IV. Świadczenie Usług. 

W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, przez 24 miesiące od momentu podpisania 
pierwszego Protokołu Przekazania, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia: 

1. Usług Udostępniania Systemu, w ramach których: 

1.1. zapewni dostęp do Systemu o funkcjonalnościach, o których mowa w Rozdziale VI, 

2. Usług Utrzymania Systemu, w ramach których będzie: 

2.1. świadczył usługę hostingu Systemu, 

2.2. wykonywał wszystkie czynności jakie są zalecane przez producenta Systemu w tym; 
monitoring działania, nadzór, dostarczanie i instalacja najnowszych wersji przez cały 
czas trwania Umowy, 

2.3. wykonywał samodzielnie lub umożliwi Zamawiającemu wykonywanie czynności 
administrowania Systemem związanych z obsługą Użytkowników jak: administracja 
dostępami, hasłami, edycja danych Użytkowników, usuwanie i dodawanie 
Użytkowników, zmiany haseł, zmiany poziomu dostępu do Systemu i zasobów itd., 

2.4. przyjmował i realizował Zgłoszenia dotyczące Systemu w rygorach SLA określonych w 
Rozdziale V niniejszego dokumentu, 

2.5. udzielał Użytkownikom zdalnie pomocy i instruktażu w zakresie użytkowania Systemu.  

V.Warunki SLA, zasady zgłaszania  

1. Wykonawca będzie wykonywał Usługi Utrzymania Systemu w celu zapewnienia co najmniej 
99,9% czasu dostępności (uptime) Systemu w skali miesiąca. Wskaźnik ten będzie weryfikowany 
co 6 miesięcy w trakcje trwania Umowy.  

1.1. Parametry SLA i współczynniki KPI dla Usługi Utrzymania Systemu. 

1.1.1. Całkowity czas dostępności Systemu w skali jednego roku nie może być niższy niż  
99,5 %.  

1.1.2. Okno Dostępności dla Zgłoszeń. 

Zakres Okno Dostępności 

Zapewnienie możliwości zgłaszania poprzez www 
lub e-mail 

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 
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Zakres Okno Dostępności 

Zapewnienie możliwości zgłaszania poprzez telefon Dni Robocze 9:00 – 17:00  

Realizacja Usług Utrzymania Dni Robocze 9:00 – 17:00  

 

1.1.3. Parametry dla Zgłoszeń. 

 Priorytet 
Wysoki 

Priorytet Średni Priorytet Niski Wsparcie dla 
Użytkowników 

 Problem 
uniemożliwiający 
pracę powyżej 

90% 
Użytkowników 

Problem 
uniemożliwiający 
pracę od 50 % do 

90% Użytkowników 

Problem 
uniemożliwiający 
pracę do 50 % 
Użytkowników 

Pomoc, instruktarz 
zdalny dla Użytkownika 

w zakresie Systemu 

Czas Reakcji  Do 30 minut Do 30 minut Do 1 godziny - 

Czas Realizacji Do 8 godziny 
roboczych 

Do 18 godzin 
roboczych 

Do 24 godziny 
roboczych 

Do 8 godzin roboczych 

Definicje: 

Czas Reakcji – czas pomiędzy przesłaniem Zgłoszenia, a powiadomieniem Użytkownika o jego 
otrzymaniu i przystąpieniu do realizacji.  

Czas Realizacji – czas pomiędzy przesłaniem Zgłoszenia, a zakończeniem rozwiązania 
problemu lub usunięcia awarii. 

2. Weryfikacja parametrów jakościowych 

Z wyjątkiem czasu dostępności o którym mowa w pkt 1, wszystkie parametry jakościowe będą 
weryfikowane w skali miesiąca. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawiania 
raportów miesięcznych w tym zakresie. 

3. Wykluczenia z SLA 

Do czasów niedostępności Systemów nie wlicza się: 

 przerw i zmian w realizacji Usług związanych z uzgodnionym oknem serwisowym 
niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, 

 przerw i zmian w realizacji Usług związanych z realizacją konserwacji oraz realizacją innych 
zdarzeń planowanych, ustalonych wcześniej pomiędzy Stronami, 

 zdarzeń, dla których Zamawiający dopuszcza mniejszą krytyczność - decyzja 
Zamawiającego o takim charakterze zdarzenia - po uprzednim zgłoszeniu do przedstawicieli 
Zamawiającego, 

 czasu zamrożenia Zgłoszeń wynikającego z: 

• oczekiwaniu na decyzję Użytkownika spowodowaną jego nieobecnością powstałą w 
trakcie realizacji Zgłoszenia, 
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• niemożnością skontaktowania się z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych 
informacji niezbędnych w realizacji Zgłoszenia (w szczególności dla Zgłoszeń spoza 
kanału telefonicznego), 

 niedotrzymania SLA z powodu Siły Wyższej. 

VI. Wymagania dotyczące Systemu . 

1. Funkcjonalność.  

 

L.p Parametr/funkcjonalność 

Wymagania ogólne 

1 Dostęp do Systemu powinien być realizowany przez przeglądarkę WWW oraz być 
dostosowany do wykorzystania na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi 
Android oraz iOS. 

2 Dostęp do Systemu dla użytkowników nazwanych, z możliwością wymiany użytkowników 
nieograniczoną ilość razy z ramach liczby możliwych dostępów.   

3 Możliwości ograniczenia (np. poprzez prawa dostępu) zakresu dostępu do Systemu dla 
konsultantów zewnętrznych do np. tylko wglądu do informacji o klientach, historii itd. w celu 
przygotowania do spotkania lub konsultacji.  

4 Zapewnienie funkcjonalności umawiania przez Użytkowników i zlecania spotkań 
konsultantom zewnętrznym wraz z udostępnieniem im wglądu do historii kontaktu. 
Potwierdzania przez konsultantów zewnętrznych zleceń spotkań i w następnym kroku (po 
spotkaniu) raportowania spotkania w Systemie oraz dołączania plików. Dane te mają być 
zapisane w kontekst kontaktu i widoczne w jego historii.  

5 Elastyczna skalowalność systemu co do ilości użytkowników w miarę pojawiających się 
potrzeb 

6 System ma być dostępny w chmurze publicznej, w modelu SaaS.  

7 Samodzielność obsługi i administracji bez konieczności znajomości programowania, 
kodowania czy budowy zapytań SQL, w zakresie: 

 
 budowania i edycji procesów przy użyciu interfejsu graficznego  

 zarządzania użytkownikami (ich prawa, konta, hasła)  

 zarządzania i edycji słownikami  

 budowy i zmiany formularzy/formatek, w tym edycja wymagalności pól, określanie typów 
pól i ich walidacja itd  

8 Mechanizm określania normatywnych czasów i zachowań na wykonanie czynności dla 
wybranych procesów i działań oraz mechanizm automatycznego alertowania i eskalacji w 
przypadku braku podjęcia działań lub działań nieprawidłowych  
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9 Wbudowany mechanizm workflow, pozwalający na odwzorowanie i obsługę procesów 
organizacyjnych w systemie, z wykorzystaniem struktury organizacyjnej przez integrację z 
Microsoft 365 Business. 

10 Obsługa systemu zastępstw i alertów w przypadku nieobecności osób biorących udział w 
procesie  

11 Dodawanie plików w formie załączników (formaty word, pdf, excel, power point) do 
dowolnego obiektu w systemie. 

12 Zarządzany dostępem do Systemu dla Użytkowników z możliwością ograniczenia dla 
poszczególnych ról w organizacji z nadawaniem poziomu uprawnień (czytanie/edycja/pełny) 

13 Zapewnienie jednokrotnego logowania (single-sign-on) do Systemu w oparciu o logowanie 
domenowe i zarządzanie Użytkownikami poprzez MS Active Directory. 

14 Możliwość wykonywania kopii zapasowej danych Systemu na żądanie Zamawiającego 

 Interfejs i formularze   

15 Samodzielne budowanie ekranu powitalnego (dashboard) indywidualnie dla każdego z 
użytkowników, w zakresie zależnym od posiadanych uprawnień.   

18 Umieszczanie w formularzach/formatkach metadanych opisujących nielimitowaną liczbe 
obiektów w Systemie, takich jak osoba, klient, partner, dostawca, konsultant zewnętrzny itd. 
(lista i zakres danych muszą być edytowane przez Zamawiającego) oraz budowanie relacji 
pomiędzy nimi (np. przypisania osoby do kontaktu itd.). Opis powinien być wykonywany przy 
użyciu pól o właściwym i walidowanym typie (daty, pola opisowe, numery telefonów, 
stanowiska itd.). Zamawiający powinien mieć możliwość edycji lub dodawania pól z 
dostępnej listy typów. Liczba pól powinna być nielimitowana.   

19 Przechowywanie z kontekście klienta/partnera działań, wydarzeń (z ich opisem i 
możliwością dołączania notatek) i ich historii takich jak: 

 rozmowy, 

 spotkania, 

 emaile, korespondencja, 

 osoby kontaktowe, 

 zgłoszenia, 

 wyniki ankiet  

 zgód marketingowych 

 innych dostępnych aktywności  

 Komunikacja, działania i procesy   

20 Technologia uczenia się systemu i technologii sztucznej inteligencji (AI) z wykorzystaniem 
do automatycznej adresacji treści dla odbiorców w oparciu o: 

 metadane „twarde” wprowadzone i znajdujące się w formatkach systemu oraz  

 monitoring i analizy przeglądanych treści, aktywności i zachowań na platformie cyfrowej i 



  
 Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 

      ul. Jacka Malczewskiego 24 
  26-609 Radom 

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl 
  

 kontakt@Zamawiający.gov.pl 

Strona 7/8 

stronie WWW Zamawiającego, oraz innych portalach poprzez agregowanie danych oraz  

 elementów analizy sentymentów.  

Do celów wyceny należy przyjąć wykonanie jednej konfiguracji/scenariusze działania AI  

21 Wykorzystanie mechanizmów marketing automation do komunikacji w oparciu o analizy 
danych dostępnych w systemie, profile, poprzez integrację. Do celów wyceny należy przyjąć 
jedną konfigurację działania mechanizmu marketing automation.    

22 Definiowanie grupy docelowej firm i lub osób do komunikacji wg zadanych parametrów 
dostępnych w metadanych. 

23 Wbudowany mechanizm budowy ankiet z możliwością ich przeprowadzania w oparciu o 
późniejszą integrację z systemem contact center lub innym będącym w posiadaniu 
Zamawiającego (wykonanie integracji nie jest przedmiotem zapytania), przechowywaniem 
danych wynikowych z ankiet, opisywaniem osoby/kontaktu/firmy w oparciu o miary 
wynikające z ankiet, analizą wyników i wykorzystaniem ich do dedykowanej i kierunkowej 
komunikacji.  

24 Przygotowanie wiadomości email z możliwością załączenia interaktywnego linku 
umożliwiającego przekierowanie na stronę WWW i zgłoszenie np. na szkolenie 

25 Przypisanie działania do osób odpowiedzialnych za jego dalsze procesowanie wraz 
rozpoczęciem procesu obsługi (np. zgłoszenia, żądania spotkania, itd.) 

26 Zlecanie zadań niezwiązanych z procesem (ad hoc) dla osoby lub osób z podaniem terminu 
wykonania, opisem itd. z możliwością raportowania wykonania, w tym dołączenia plików 
(jeżeli będzie to wymagane w zadaniu).  

27 Obsługa interakcji z użytkownikami niezalogowanymi do Systemu poprzez serwis www. 

 Raporty i analizy 

27 System raportujący i analityczny pozwalający na samodzielne budowanie 
wielowymiarowych raportów (tabelarycznych i wykresów) na podstawie danych dostępnych 
w bazie danych, z możliwością eksportu raportów i analiz do MS Excel 

2. Integracja. 

2.1.  Zakres integracji z Microsoft 365 Business - należy zapewnić integrację w zakresie co 
najmniej: 

 mechanizmów SSO z Azure Active Directory, 

 z Sharepoint Online w celu składania i przechowywanie dokumentów z listami np. 
budowanie listy kontaktów, 

 z Exchange Online w zakresie dodawania zdarzeń do kalendarza np. wizyta u klienta, 
spotkania online, 

 z Outlook w tym realizowanie korespondencji mailowej w tym bez konieczności ręcznego 
kopiowania treści maili do systemu CRM. 

 z Word w celu tworzenia i edycji szablonów dokumentów. 

2.2. Zakres pozostałej integracji - wykonanie integracji w tym zakresie nie jest przedmiotem 
zapytania i wyceny. Zamawiający musi zapewnić przygotowanie Systemu do wykonania 
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integracji poprzez wykorzystanie ogólnodostępnych technologii jak np. WebService API. Na 
dzień przygotowania SOPZ, Zamawiający przewiduje wykonanie integracji z: 

 systemem contact center w zakresie: 

o identyfikacji osoby poprzez nr telefonu lub podany PIN i wyświetlanie jej danych w 
aplikacji agenta contact center w przygotowanej formatce.  

o zapisywania w bazie danych Systemu informacji o kontaktach (niezależnie od 
kanału komunikacyjnego) i działaniach wykonanych w kontekście klienta, 
wynikach ankiet przeprowadzonych przez agentów contact center. 

 platformą cyfrową (zaawansowany system wytworzony indywidualnie dla 
Zamawiającego, dostępny w chmurze publicznej, pozwalający na współpracę 
pomiędzy podmiotami na rynku, pełniących funkcje informacyjne oraz portalu 
społecznościowego) w zakresie gromadzenia danych o preferencjach, działaniach, 
aktywnościach, użytkowników do wykorzystania do działań marketingowych. 

 dostępnymi na rynku bazami danych wykorzystujących analizy m. in. coockies w celu 
profilowania użytkowników i wykonywania automatycznych działań komunikacyjnych 
do nich. 

 

 


