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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 04.11.2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawcy: 

 

Pytanie 1 
Dotyczy OPZ pkt EZD.12. 

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie jaki efekt chciał uzyskać Zamawiający opisując 

automatyczną realizację rozdziału przesyłek przychodzących z ePUAP? I w jaki sposób 

miałaby się to odbywać? 

Wg posiadanej przez nas wiedzy ePUAP nie udostępnia takich mechanizmów integracji np. 

dla usługi centralnej udostępnionej na ePUAP nie ma możliwości rozpoznania kategorii usług 

i przydzielenia jej automatycznie w systemie do danego użytkownika. 

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie zapisów o automatycznej realizację 

rozdziału dla przesyłek, które przyszły przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

ePUAP. 

 

Pytanie 2 
Dotyczy Załącznika do OPZ – Scenariusz prezentacji – próbka systemu. Scenariusz 1 

Czy Zamawiający udostępni nazwy użytkownika i hasła do skrytki kontaktowej ePUAP w 

celu integracji systemu obiegu dokumentów z platformą DRACO? Jeżeli tak prosimy o 

podanie danych do integracji. 

Czy Zamawiający oczekuje podczas prezentacji integracji z platformą produkcyjną ePUAP 

(http://epuap.gov.pl) czy „testową” (http://test.epuap.gov.pl)  

Wnosimy o skorygowanie numeracji Scenariuszy opisanych w Załączniku do OPZ – 

Scenariusz prezentacji  - próbka systemu. 

 

Pytanie 3  
Dotyczy Załącznika do OPZ – Scenariusz prezentacji – próbka systemu. Czy w przypadku 

problemów technicznych z środowiskami testowymi ePUAP Zamawiający odstąpi 

Scenariuszy zawierających czynności opierające się o Platformę ePUAP? Zwracamy uwagę 

na to, że Wykonawcy nie mogą odpowiadać za poprawne działanie platform zewnętrznych. 
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Odpowiedzi Zamawiającego:  

Ad. 1 
Zamawiający ma na myśli funkcjonalność realizowaną przez system EZD. System musi 

rozpoznawać przesyłki przychodzące na podstawie metadanych zawartych w formularzu oraz 

kierować je na odpowiednią ścieżkę obiegu (z wykorzystaniem mechanizmów workflow). 

Przykładowo deklaracja podatkowa ma być kierowana w trybie automatycznym na 

stanowisko referenta ds. podatków.  

 

Ad. 2 
Zamawiający oczekuje integracji z platformą testową ePUAP a w przypadku problemów 

technicznych udostępni dane do platformy produkcyjnej ePUAP (na czas trwania prezentacji).  

 

Ad. 3 
Integracja systemu eObieg z platformą ePUAP jest kluczowa z punktu widzenia realizacji 

projektu i Zamawiający nie zgadza się na odstąpienie od scenariuszy zawierających czynności 

opierające się o platformę ePUAP. W przypadku problemów technicznych z platformą 

testową ePUAP, Zamawiający udostępni dane do platformy produkcyjnej ePUAP (na czas 

trwania prezentacji). 

  
 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

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

 


