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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 06.11.2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania Wykonawców: 
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Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania: 
 
Odp. 1  

W związku z tym że Zamawiający wyraża zgodę (patrz odpowiedź 2) na stosowanie rozwiązań 

gotowych, na rozwiązania te, niezależnie od tego czy są „skastomizowane” czy też nie, udzielana jest 

licencja. Natomiast prace „kastomizacji” są elementem prac wykonanych w trakcie realizacji umowy i 

w zakresie tych prac następuje przeniesienie praw autorskich w takim zakresie w jakim ma to 

zastosowanie. 

Odp. 2 Tak, Zamawiający wraża zgodę.  

Odp. 3 Tak, Zamawiający wraża zgodę.  

Odp. 4  Zamawiający miał na myśli integrację w obszarze SSO ePUAP. 

Odp. 5 Tak, chodzi o instalację odrębnych instancji systemu dla każdego JST – partnera projektu. 

Odp. 6 Wykonawca ma zapewnić ważność certyfikatu do zakończenia trwania gwarancji. 

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie każdej instancji EBO na subdomenach u partnerów 

projektu.  

Odp. 7 Zamawiający miał na myśli możliwość wysyłania formularzy ePUAP do których będzie 

możliwość dołączenia plików. 

Odp. 8  Zamawiający miał na myśli możliwość informowania o statusie sprawy dla zalogowanych 

użytkowników. 
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Odp. 9 Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system będzie pozwalał na powiązanie 

skanów pism z ich metrykami w systemie z wykorzystaniem kodów kreskowych. Proces powiązania 

skanów pism z metrykami musi być realizowany w trybie automatycznym. 

Odp. 10 

Zamawiający wymaga aby system opatrywał metadanymi przesyłki przychodzące zgodnie z 

wytycznymi załącznika nr 1 do instrukcji kancelaryjnej  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku metadanych 

dodatkowych są to co najmniej następujące pola: liczba, tekst, data, pole wyboru (TAK/NIE), słownik 

(z możliwością dodania nowego słownika), pole pozwalające na pobranie dowolnych danych z 

formularza XML ePUAP. 

 

Odp. 11 

Tryb półautomatyczny to tryb oparty o wcześniej zdefiniowany szablon przesyłki wpływającej. 

Szablon pozwala na skierowanie przesyłki na odpowiednią ścieżkę obiegu lub przekazanie ją w trybie 

ad hoc.  

 

Odp. 12 

Funkcjonalność opisana w EZD.16 nie jest związana bezpośrednio z „Instrukcją Kancelaryjną”, 

Zmawiający wymaga aby dostarczany system mógł pełnić rolę interfejsu komunikacyjnego na 

potrzeby bezpośredniej integracji platformy ePUAP z systemami dziedzinowymi partnerów projektu 

(w oparciu o dostarczany interfejs komunikacyjny).  

 

Odp. 13 

Zamawiający wymaga aby z poziomu systemu możliwa była praca we wbudowanym edytorze aktów 

prawnych Legislator firmy ABC Pro łączenie z publikacją do BAW (Bazy Aktów Własnych). 

 

Odp. 14 

System musi posiadać funkcjonalność podpisywania dokumentów elektronicznych profilem zaufanym 

ePUAP. Funkcjonalność wykorzystana zostanie na potrzeby wewnętrzne Partnerów projektu.  

 

Odp. 15 

Zamawiający wymaga aby system był zintegrowany z ePUAP w zakresie weryfikacji podpisu 

elektronicznego z wykorzystaniem profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. 

 

Odp. 16 

Przedmiotem zamówienia nie jest integracja systemu z serwerami faksu.  

 

Odp. 17 

Zamawiający wymaga dostarczenia systemu wraz z wbudowanym graficznym interfejsem 

komunikacyjnym o  funkcjonalności wyspecyfikowanej w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Odp. 18 

Za integrację z BIP partnerów odpowiada wykonawca. Do oferty należy doliczyć wszelkie koszty z 

tym związane. 

 

Odp. 19 

Zamawiający miał na myśli wypożyczenie wersji elektronicznej dokumentu.  
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Odp. 20  

Zamawiający wskazuje, iż w przedmiotowym zakresie udzielił wcześniej już odpowiedzi, którą 

poniżej ponownie przytacza: 

 

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 doświadczenia z realizacji innych podobnych 

projektów zaproponuje odpowiednią infrastrukturę niezbędną do poprawnego funkcjonowania 

systemów. Ponadto Zamawiający 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 których 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  

Odp. 21  

 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy takiego zaplanowania i przeprowadzenia czynności 

odbiorowych u Partnerów i Lidera, aby przedmiot zamówienia został odebrany w określonym Umową 

terminie. Zamawiający wskazał iż „Podpisanie końcowego protokołu odbioru dla danego zadania 

nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania wezwania”. 

 

Odp. 22 

Liczba użytkowników z dostępem do platformy Help Desk jest równia liczbie użytkowników eObieg. 

 

Odp. 23 

Zamawiający wskazuje, iż uznane zostaną te certyfikaty, które będą potwierdzać wiedzę trenera w 

zakresie merytorycznym adekwatnym do zakresu merytorycznego prowadzonego przez niego 

szkolenia w ramach realizacji zamówienia. 

 

Odp. 24 

Zamawiający wskazuje, iż uznane zostaną te certyfikaty, które będą potwierdzać wiedzę trenera w 

zakresie merytorycznym adekwatnym do zakresu merytorycznego prowadzonego przez niego 

szkolenia w ramach realizacji zamówienia. 

 

Odp. 25 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 
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ramach projektu 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. 

Odp. 26 

Zamawiający wskazał: „Wykonawca dostarczy odpowiednią platformę serwerową/programową na 

potrzeby wdrożenia systemu eObieg, EAR, EBO, FXH” oraz „gdy Wykonawca zapewni odpowiednią 

infrastrukturę sprzętowo/sieciową systemy mogą być uruchamianie w ramach usługi”. 
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Odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytania: 

 
Odp. 1 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 2 
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Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 3 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 4 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 5 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 6 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 7 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 8 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 9 
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Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 10 

Zamawiający wskazuje możliwość realizacji wymogów na urządzeniu Fortinet FortiGate-60D lub 

równoważnym. Zamawiający wskazuje, iż urządzenia Fortinet FortiGate-60D zostały dostarczone w 

ramach zamówienia publicznego numer AG.272.15.2014.HS, rozstrzygniętego dnia 2014-10-01 w 

ramach projektu 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. 

Odp. 11 

Zamawiający potwierdza, iż wymaganie PPZ1.1 określa jaka część tablic będzie znakiem lewym bądź 

prawy. W sumie ma być dostarczonych 32 tablice TYP 2. 

Odp. 12 

Zamawiający podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia wskaże Wykonawcy ilość znaków lewych i 

prawych w terminie umożliwiającym ich wykonanie, dostawę i montaż przez Wykonawcę. 

Odp. 13 

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. Zamawiający 

nie określa podziału ilościowego pomiędzy tymi dwoma formami emisji poza faktem, iż obie formy 

emisji muszą zostać zrealizowane. 

Odp. 14 

Zgodnie z zapisami pkt II. Wdrożenie ppkt 1.2 OPZ Wykonawca dostarczy odpowiednia platformę 

serwerowa/programowa na potrzeby wdrożenia systemu eObieg, EAR, EBO, FXH (za wyjątkiem 

Lidera, posiadającego własny serwer, oraz Partnerów nie objętych wdrożeniem wskazanych modułów) 

oraz ppkt 1.3. W przypadku gdy Wykonawca zapewni odpowiednia infrastrukturę sprzętowo/sieciowa 

systemy mogą być uruchamianie w ramach usługi. Zatem Wykonawca zobligowany jest do 

dostarczenia odpowiedniej platformy serwerowo/programowej oraz infrastruktury 

sprzętowo/sieciowej w przypadku uruchomienia systemów w ramach usługi dla wyszczególnionych w 

OPZ Partnerów. Zamawiający oczekuje aby to wykonawca na bazie doświadczeń w realizacji 

podobnych projektów (z uwzględnieniem 5 letniego okresu gwarancji) zaproponował odpowiednią 

konfigurację serwerowo/programową oraz w przypadku uruchomienia systemów w ramach usługi 

infrastrukturę sprzętowo/sieciową.  

Zwraca się uwagę, iż wymaga się dostarczenia licencji eObieg, która obejmuje oba zakresy 

funkcjonalne, tj. EZD i SOD, dla wszystkich partnerów, przy czym tabela na stronie 37 OPZ definiuje 

zakres wdrożenia tego modułu u poszczególnych partnerów wymagany w ramach Zamówienia.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykorzystania serwerów obecnie eksploatowanych na 

potrzeby systemów wskazanych na str. 39 w rozdziale „Zestawienie partnerów projektu z podziałem 

na posiadane systemy i BIP”. 

Odp. 15 

Zdaniem Zmawiającego żaden z Wykonawców nie znajduje się w pozycji uprzywilejowanej 

względem niniejszego postępowania. Posiadanie wiedzy i doświadczenia nie jest czynnikiem 

ograniczającym konkurencję. Zamawiający potwierdza, że wymagania wyspecyfikowane w SIWZ 

dotyczą każdego wykonawcy w takim samym stopniu.  

Odp. 16 

Zamawiający przez „Aktywne i Interaktywne formularze” rozumie takie formularze, które 

umożliwiają użytkownikowi wypełnianie danych w polach formularza. 



 

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 

Odp. 17 

Zamawiający dostarczy dane do analizy. 

Odp. 18 

Zamawiający informuje że nie dysponuje specyfikacją techniczną API do integracji z BIP Partnerów. 

Wykonawca we własnym zakresie musi pozyskać odpowiednie informacje niezbędne do 

przeprowadzenia integracji, którymi dysponują producenci wykorzystywanych systemów.  Ponadto 

Zamawiający wskazał w FXH.1.6 że, cytuję „W przypadku gdy nie będzie możliwości integracji 

(przez API) z aktualnie posiadanym przez lidera lub partnera BIPem, Wykonawca na swój koszt 

dostarczy i zmigruje wszystkie dane do nowego rozwiązania BIP.”. 

Odp. 19 

Tryb automatyczny to tryb oparty o wcześniej zdefiniowany szablon przesyłki wpływającej. Szablon 

pozwala na skierowanie przesyłki na odpowiednią ścieżkę obiegu (nie jest wymagana ingerencja 

operatora systemu). 

Tryb półautomatyczny to tryb oparty o wcześniej zdefiniowany szablon przesyłki wpływającej. 

Szablon pozwala na skierowanie przesyłki na odpowiednią ścieżkę obiegu lub przekazanie ją w trybie 

ad hoc.  

Tryb ręczny to tryb pozwalający na zarejestrowanie przesyłki i przekazanie jej w trybie ad hoc na inne 

stanowisko.  

 

Odp. 20 

 

Zamawiający nie wymaga integracji systemu EZD z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi. 

Wykonawca musi dostarczyć  wbudowany w system, interfejs komunikacyjny pozwalający na 

integrację z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi. Funkcjonalność musi być dostępna na dzień 

składania oferty.  

 

Odp. 21 

 

Zamawiający potwierdza.  

 

Odp. 22 

 

Po stronie Zamawiającego i Partnerów projektów będzie uruchomienie platformy płatności 

elektronicznych na potrzeby realizacji projektu.  

 

Odp. 23 

 

Zamawiający jak i Partnerzy projektu wykorzystują rozwiązanie Legislator firmy ABC Pro Sp. z o.o., 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia systemu EZD posiadającego odpowiednie 

mechanizmy pozwalające na integrację z wymienionym edytorem. Publikacja w BAW (Baza Aktów 

Własnych) będzie realizowana w oparciu o edytor aktów prawnych.  

Odp. 24 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia znaczników. Funkcjonalność znakowania ma być realizowana 

za pomocą platformy ePUAP. 

Odp. 25 

Zamawiający oczekuje aby system posiadał uniwersalne interfejsy komunikacyjne na potrzeby 

integracji ze stronami podmiotowymi BIP (na wypadek wymiany strony podmiotowej BIP przez 

danego partnera projektu). Sam proces integracji z posiadanymi przez partnerów projektu stronami 

BIP może być realizowany z zastosowaniem dowolnej z trzech metod komunikacji wskazanych w 

EZD.92.  



 

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 

Odp. 26 

Zamawiający wymaga aby była możliwość grupowania elementów (mechanizm drag&drop) na listach 

pism, spraw, zadań poprzez mechanizmy list przestawnych (grupowania zagnieżdżonego co najmniej 

do 20 poziomów).System musi umożliwiać zapamiętywanie zdefiniowanych grup dla konkretnego 

użytkownika. 

 

Odp.27 

Zamawiający oczekuje dostawy i wdrożenia systemu EZD dysponującego mechanizmami 

pozwalającymi na realizację oczekiwanych funkcjonalności. 

Odp. 28.1 

Zamawiający oczekuje rozwiązania, które będzie pracowało w rozdzielczości umożliwiającej 

zastosowanie także na ekranach telefonów komórkowych. Zamawiający uzna wymaganie za 

spełnione, jeżeli rozwiązanie będzie pracowało na ekranie o rozdzielczości 320 x 480 pikseli. 

Odp. 28.2 

Łączna szacowana ilość użytkowników nie przekroczy ilości mieszkańców w poszczególnych JST 

będących Partnerami projektu. Przyjmuje się, iż lokalizacja tych użytkowników będzie zgodna z 

obszarem terytorialnym właściwym dla danego JST. Dane o ilości mieszkańców są publicznie 

dostępne. 

Zamawiający wskazał, w poprzednich odpowiedziach na pytania o ilość użytkowników systemu, 

rozumianych jako pracownicy Zamawiającego i Partnerów.  

Odp. 28.3 

Zamawiający informuje, że weryfikacja funkcjonalności realizowana będzie w oparciu o scenariusze 

opisane w załączniku do OPZ - Scenariusz prezentacji – próbka systemu. Zamawiający oczekuje od 

Wykonawców aby oferowany system  eObieg (EZD) spełniał wymogi określone dla tego modułu na 

dzień składania ofert (co wynika z zapisów pkt. 5 OPZ – Próbka) w związku z tym na etapie badania 

próbki może wezwać Wykonawcę do zaprezentowania dowolnej funkcjonalności wyspecyfikowanej 

w opisie przedmiotu zamówienia dla systemu eObieg (EZD).  

 

Odp. 29 

Zamawiający oczekuje integracji z platformą testową ePUAP a w przypadku problemów technicznych 

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

Odp. 30 

Zamawiający potwierdza. 

Odp. 31 

Zamawiający miał na myśli wygenerowanie kodu 2D 

Odp. 32 

Zamawiający miał na myśli pole o nazwie Dane zgodne z typem xPath (pozwalającym na pobranie 

danych z e-formularza ePUAP). 

Odp. 33 

Funkcjonalność będzie spełniona jeżeli Wykonawca zaprezentuje dodanie konta mailowego 

użytkownika z poziomu wbudowanego klienta pocztowego. 

 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

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

 


