
W  związku  z  realizacją  projektu  „Wsparcie  POPT  dla  ZIT  w  Lubelskim  Obszarze 
Funkcjonalnym” finansowanego  z  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Techniczna  2007-

2013r  na  wsparcie  podmiotów  realizujących  Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne 

zwracam  się  z  prośbą  o  przesłanie  oferty na  przeprowadzenie  analizy  istniejących 

systemów, technologii i programów w poszczególnych Instytucjach (ujętych poniżej) oraz 

zaproponowanie modernizacji i usprawnień. 

Głownem  celem  jest  przygotowanie  koncepcji  funkcjonalno  użytkowej  niezbędnej  do 

budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem w mieście Lublin,  która musi  zawierać 

dokumentację obejmującą architekturę techniczną systemu powiązaną ze źródłami danych 

operacyjnych i referencyjnych uczestników projektu. 

Wykonawca  powinien  przedstawić  model  logiczny  pokazujący  przepływ  informacji 

pomiędzy komponentami systemów.

Instytucje biorące udział w analizie:

Komenda Miejska Policji w Lublinie,

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie,

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Lublinie,

Urząd Miasta Lublin,

Straż Miejska  Miasta Lublin,

Straż Portu Lotniczego Lublin,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie,

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie,

Założenia do realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik niniejszego zapytania.



Wymagania dla wykonującego usługę:

-  doświadczenie  w  tworzeniu  i  wdrażaniu  Systemu  Wspomagania  Decyzji 

(Dowodzenia) lub Systemów Dyspozytorskich dla instytucji działających w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego (wdrożenie co najmniej 1 autorskiego projektu SWD 

lub  SD w takich  jednostkach jak  Policja,  Państwowa Straż  Pożarna,  Pogotowie 

Ratunkowe,  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego,  Straż  Miejska  (w  miastach 

powyżej  80  000  mieszkańców),  Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego,  TOPR, 

GOPR)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2014 r.
Proszę o wskazanie ceny brutto oraz udokumentowanie doświadczenia (referencje). 

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail:  borzechowska@lublin.eu w terminie do 
dnia 03.11.2014r do godz. 9.00

Niniejsze zapytanie jest rozeznaniem rynku dotyczącym ustalenia wartości zamówienia i 

nie jest zamówieniem, a otrzymane wyceny nie powodują powstania żadnych zobowiązań 

wobec stron. Oferent przeniesie na zamawiającego autorskie prawa zależne i majątkowe 

do  wszelkich  materiałów  będących  przedmiotem  zamówienia.  Urząd  Miasta  Lublin 

zastrzega sobie prawo modyfikacji  i  unieważnienia  procedury wyboru  Wykonawcy bez 

podania przyczyny. Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą 

modyfikacji  złożonych  ofert  w  zakresie  ostatecznej  wartości  zamówienia  oraz 

uszczegółowienia zakresu zamówienia i terminów jego wykonania. Niniejsze zapytanie nie 

stanowi  zapytania  ofertowego  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  –  Prawo  zamówień 

publicznych.

O ewentualnym wybraniu  Państwa  oferty  zostaniecie  Państwo  poinformowani  poprzez 

przesłanie e-maila.



zał nr 1 – założenia do realizacji przedmiotu umowy:

1. W ramach Umowy wykonawca:

1.1. dokona  inwentaryzacji  zasobów  teleinformatycznych  i  technologicznych,  w 

zakresie stosowanych systemów i standardów w Gminie Lublin i Instytucjach

1.2. przeanalizuje możliwości integracji w/w systemów

1.3. ustali  standardy  mechanizmu  wymiany  danych  pomiędzy  systemami 

użytkowanymi w Gminie Lublin a systemami w Instytucjach

1.4. opisze funkcjonalność systemu

2. W zakresie przedmiotowym opracowania znajdują się:

2.1. systemy obsługi zgłoszeń i zdarzeń

2.2. systemy telewizji dozorowej CCTV

2.3. systemy inteligentnych kamer z funkcjami rozpoznawania tablic rejestracyjnych

2.4. system zarządzania danymi geoprzestrzennymi

2.5. systemy komunikacji cyfrowej (telefonia i radiokomunikacja)

3. Sposób realizacji Umowy:

3.1. zebranie  informacji  o  istniejących  systemach  oraz  oczekiwanych 

funkcjonalnościach od uczestników projektu

3.2. przedstawienie do akceptacji  Zamawiającego wyników  inwentaryzacji zasobów 

oraz zebranych od uczestników wymagań funkcjonalnych

3.3. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wstępnego modelu funkcjonowania 

systemu

3.4. przedstawienie do akceptacji Zamawiającego modelu integracyjnego

3.5. przygotowanie  dokumentu  końcowego  „Koncepcji  funkcjonalno-użytkowej 

systemu zarządzania bezpieczeństwem”  do akceptacji zamawiającego

3.6. przedstawienie ww dokumentu Zamawiającemu i uczestnikom projektu


