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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie systemów informatycznych 

zintegrowanych z platformą ePUAP wraz z uruchomieniem eUsług na platformie ePUAP, realizacja 

doradztwa w zakresie opracowania dokumentów, formularzy mających na celu wzmocnienie 

potencjału administracji samorządowej 16 jednostek samorządu terytorialnego,  organizacja i 

przeprowadzenie szkoleń oraz kampanii informacyjno-promocyjnej 

 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
 

 

W dniu 24.10.2014r. do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie Wykonawcy: 
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Odpowiedź Zamawiającego:  

Ad. 1 
Zamawiający oczekuje realizacji szkoleń w wymiarze 2 dni dla każdej grupy, tj. 86 grup 

szkoleniowych x 2 dni dla każdej grupy, co daje łącznie 172 dni szkoleniowych. Zamawiający 

przyjmuje, że dwa dni szkoleniowe wynoszą 2 dni x 8 godzin. Aby spełnić wymóg, trzeba 

zrealizować 2-u dniowe szkolenia dla 86 grup szkoleniowych. 

 

Ad. 2 
Zamawiający oczekuje 8 dni szkolenia dla każdej grupy. Sformułowanie „część dni w formie 

warsztatów” oznacza, że zamawiający szczegółowo nie precyzuje dokładnie ile czasu 

powinna mieć część warsztatowa.  

Zamawiający przyjmuje, że osiem dni szkoleniowych wynosi 8 dni x 8 godzin. 

 

Ad. 3 
Łączna liczba użytkowników produktu eObieg to 956 osób. 

  

Ad. 4  
Zamawiający informuje że nie dysponuje strukturą logiczną obecnie używanego 

oprogramowania. Wykonawca we własnym zakresie musi pozyskać odpowiednie informacje 

niezbędne do przeprowadzenia migracji danych, którymi dysponują producenci 

wykorzystywanych systemów.  Niniejszym Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że parametry 

platformy serwerowej muszą uwzględniać możliwość przechowywania przetwarzanych 

danych przez okres trwania gwarancji. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na bazie 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

Projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia 

elektronicznej administracji publicznej” 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.05.02.01-00-122/13-00 

doświadczenia z realizacji innych podobnych projektów zaproponuje odpowiednią 

infrastrukturę niezbędną do poprawnego funkcjonowania systemów. Ponadto Zamawiając 

informuje o tym, że partnerzy projektu: Starostwo Powiatowe w Głubczycach oraz Urząd 

Gminy w Popielowie dokonali zakupu Sytemu Obiegu Dokumentów w ramach projektu 

„Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego 

dostępu do e-usług” oraz „Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług dla Starostwa 

Powiatowego w Głubczycach”. Trwałość projektów w którym wzięli udział w/w partnerzy 

wynosi 5 lat w związku z tym nie jest możliwe dostarczenie licencji i wdrożenie systemu 

SOD w tych jednostkach, ponieważ doprowadziłoby to do tzw. podwójnego finansowania 

czego skutkiem jest obowiązek zwrotu wartości dotacji. Zamawiający nie dopuszcza do 

wystąpienia takiej sytuacji.  

Dla pozostałych Partnerów, u których dopuszczono taką sytuację, szacuje się następujące 

wielkości danych do przeniesienia: 

Powiat Prudnicki – 125 MB 

Gmina Kłodawa – 550 MB 

Gmina Cisek – 35000 MB 

Gmina Dobrzeń Wielki   – 36000 MB 

Gmina Głogówek - 146000 MB  

 

Ad. 5 
Zamawiający oczekuje, że wykonawca przeprowadzi kampanię informacyjną i promocyjną 

łącznie w prasie i w formie spotu radiowego. Łączna ilość emisji, z obu źródeł, ma wynosić 

70. 

Przez „Zasięg minimum powiatowy” należy rozumieć jako zasięg terytorialny właściwy dla 

danego partnera, ale nie mniejszy niż powiat, odpowiednio np. dla partnera projektu Gmina 

Lubsza będzie to powiat w obrębie którego znajduje się obszar Gminy Lubsza (powiat 

Brzeski), a dla partnera projektu Powiat Prudnicki będzie to obszar Powiatu Prudnickiego. 
 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
 

 


