
 

Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

 
_____________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

Formularz oceny wymagań funkcjonalnych dodatkowych 

 

Wymagania funkcjonalne dla systemu informatycznego nadzoru nad siecią przesyłu mediów 

oraz aplikacji mobilnej. Możliwe do uzyskania 20 pkt. Każda odpowiedź punktowana za 2 

pkt.  

Lp. Funkcjonalność Spełnia Nie spełnia 

1. System informatyczny zapewnia dostęp do odczytu liczników dla 

zdefiniowanych userów przez przeglądarkę internetową WWW. 

  

2. System posiada wbudowany mechanizm tworzenia zleceń umożliwiający 

przesyłania do dowolnych osób w systemie zakresu zadań do wykonania.  

  

3. System ma możliwość sterowania przepompownia sieciową w zakresie 

obsługi pracy pomp, zasuw i przetworników ciśnienia.  

  

4. System jest wyposażony w prosty mechanizm rozbudowy o kolejne 

warstwy takie jak liczniki ciepła, lampy oświetleniowe, liczniki prądu. 

System umożliwia sterowanie dowolnymi urządzeniami wyposażonym w 

komunikacje GSM.  

  

5. System informatyczny posiada możliwość prezentacji sieci w postaci 

schematu graficznego, powinien obrazować w odpowiednich polach 

rozlokowanych na tym schemacie dowolne dane odczytowe z 

wodomierza/zasuwy (parametry zadane i mierzone) z możliwością 

tworzenia wirtualnych danych poprzez zastosowanie formuł 

arytmetycznych, logicznych, na bazie danych rzeczywistych. 

  

6. System informatyczny posiada możliwość stworzenia dowolnej ilości 

aktywnych warstw, obrazujących w aktywny sposób rozkład wybranych 

parametrów.  

  

7. System informatyczny daje możliwość zaznaczenia na mapie dowolnego 

obszaru i wykonania na nim regulacji urządzeń będących na zaznaczonym 

obszarze. 

  

8. System posiada mechanizmy wymiany danych umożliwiające 

komunikację i integracje z dowolnym systemem informatycznym np. 

systemami bilingowymi 

  

9. Aplikacja mobilna posiada intuicyjny interfejs graficzny w postaci 

wykresu prezentujący zużycie medium. 

  

10. Aplikacja mobilna udostępnia ogłoszenia publikowane przez dostawce 

mediów i dokumenty. 

  

 



 

 

Niniejszym wskazujemy adres serwera www lub załączamy system na nośniku w postaci 

…………..……. 

………………………………………………………………………………………………….. 

na którym jest zainstalowany system do nadzoru telemetrycznego  

loginy …………………………………………………………….. 

hasło: …………………………………………………… 

 

w celu weryfikacji poprawności działania systemu a także posiadanych funkcji dodatkowych 

będących podstawą niniejszej oceny.  

 

Przykładowy scenariusze testowy funkcyjności: 

Ad. 1. Użytkownik uruchamia przeglądarkę WWW oraz wpisuje adres www.XXXX.pl, po 

prawidłowym zalogowaniu wybiera w menu górnego pole np. MENU/UZYTKOWNIK itd…. 

 

Wykonawca do złożonej oferty zobowiązany jest dodać opis scenariusza wykonania testów 

akceptacyjnych ocenianych dodatkowych funkcjonalności w postaci graficznej i tekstowej zgodnie 

z załączonym powyżej przykładem.  

 

Opis scenariusza testu dodatkowych funkcjonalności jest częścią złożonej oferty.  

 

 

 

 

 

 

…..................., dnia ….................  

 

 
 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji) 


