Załącznik nr 2 do Zapytania
Załącznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na wykonanie
koncepcji wdrożenia zarządzania ryzykiem
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie koncepcji wdrożenia zarządzania ryzykiem jako elementu Szczegółowej
Koncepcji Realizacji Systemu (w skrócie: Koncepcja PZUM), stanowiącej załącznik do Studium
Wykonalności dla projektu „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług
Mobilności” (BIT-SYSTEM: Feasibility Study on a system of fare collection and passenger
information).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków ELENA.
OGÓLNY OPIS PROJEKTU „Budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług
Mobilności” zamieszczony jest w załączniku nr 5 do Zapytania.
Szczegółową Koncepcję Realizacji Systemu (Koncepcję PZUM) otrzyma do wglądu wybrany
Wykonawca w dniu podpisania Umowy podstawowej i Umowy NBA.
Opracowanie powinno obejmować co najmniej poniższe zagadnienia:
1. Identyfikacja zagrożeń mających istotny wpływ na projekt i organizację (firmę) we wszystkich
fazach cyklu życia projektu i eksploatacji, w podziale na obszary odpowiedzialności zgodne z
organizacją przedsięwzięcia wraz z planem mitygacji – warsztat z zespołem Zamawiającego –
produktem będzie rejestr zagrożeń z oszacowaniem wagi wraz z planem mitygacji oraz
notatka z przebiegu warsztatu spisana przez Wykonawcę.
2. Założenia dot. zarządzania ryzykiem przez organizację realizującą projekt.
3. Założenia dot. zarządzania ryzykiem przez podmiot/podmioty realizujące projekt – zadania
Wykonawcy oraz sposób ich realizacji – wymogi wobec Wykonawcy zdefiniowane dla
procedury wyboru oraz na okres realizacji i uruchomienia.
Forma opracowania:
Dokument opracowany zostanie w formacie Word, z zachowaniem formatowania i
dopasowaniem układu do głównego dokumentu opisującego koncepcję wdrożenia Systemu
(Koncepcji PZUM). Zagadnienia powinny zostać podzielone oraz ponumerowane zgodnie z
ustaloną konwencją i kompleksowo opisywać zadane obszary.
Opracowanie powinno zostać zapisane w formatach doc oraz xls, odpowiednio, oraz w
formacie pdf. Wykonawca dostarczy opracowanie na płycie CD, zamkniętej do edycji, w
dwóch egzemplarzach.
Z chwilą podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy obowiązujący opis
przedsięwzięcia, określający w szczególności:
a) przedmiot i cel przedsięwzięcia,
b) zidentyfikowane zadania (lista zadań wraz z przypisanymi zasobami, diagram sieciowy
oraz harmonogram rzeczowy przedsięwzięcia),
c) zidentyfikowane uwarunkowania i ograniczenia,
d) przyjęte założenia odnośnie wyznaczonych celów, niezbędnych środków oraz wybranego
sposobu realizacji przedsięwzięcia,
e) podział przedsięwzięcia na etapy,
f) uczestników przedsięwzięcia oraz ich uprawnienie i obowiązki.

