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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 dniach 18., 20. oraz 21.11.2014r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania 

Wykonawców: 

Pytania Wykonawcy z dn. 18.11.2014r. 
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Odpowiedzi Zamawiającego: 
Odp. 1 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie prezentacji próbki systemu. Zamawiający nie planuje 

przeprowadzania testów systemu. Prezentacja (wg. wskazanego „scenariusza prezentacji”) próbki 

systemu ma na celu potwierdzenie jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego, a nie jego 

testowanie (cytat „Zamawiający wymaga by jeden z modułów systemu, tj. eObieg (EZD), oferowany 

przez Wykonawcę spełniał wymogi określone powyżej dla tego modułu już na dzień składania ofert. 

Zamawiający dokona sprawdzenia funkcjonalności systemu (w ramach prezentacji zgodnej ze 

scenariuszem określonym w załączniku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) na 

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę nośników dołączonych do oferty.”). W przypadku 

wystąpienia problemów technicznych platformy testowej ePUAP, Zamawiający ma prawo 

zawieszenia części prezentacji (obejmującej funkcjonalność ePUAP) do czasu ich ustąpienia. W 

przypadku braku dostępności platformy testowej ePUAP (dłuższej niż 1 doba) Zamawiający udostępni 

na potrzeby prezentacji dane konfiguracyjne do platformy produkcyjnej ePUAP. Przy czym 

rekonfiguracja musi być zrealizowana w oparciu o dostarczoną próbkę w miejscu prezentacji pod 

nadzorem komisji przetargowej (nie dopuszczalne jest rekonfigurowanie systemu poza miejscem 

wyznaczonym do celów prezentacji). Ponadto Zamawiający informuje, że maksymalny czas trwania 

prezentacji wszystkich funkcjonalności wymienionych w scenariuszu prezentacji wynosi 3 dni 

robocze (od godziny 8:00 do godziny 16:00). 

Odp. 2 

Zamawiający uzna wymaganie za spełnione.  

Odp. 3 

Zamawiający nie zmienia zapisów scenariusza 12 w Załączniku do OPZ - Scenariusz prezentacji – 

próbka systemu. 

Odp. 4 

Zamawiający oczekuje pełnej integracji systemów na poziomie użytkowników, kontrahentów i 

dokumentów. Nie dopuszczalne jest udostępnienie usługi sieciowych bez realizacji (w ramach 
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niniejszego projektu) procesu integracji systemów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

integracją systemów w ramach projektu. 

Odp. 5 

Skład osobowy poszczególnych grup szkoleniowych będzie uzgadniany każdorazowo wspólnie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, tym niemniej ilość grup szkoleniowych u Lidera i poszczególnych 

Partnerów nie może ulec zmianie. 

Odp. 6 

Zgodnie z najlepszą wiedzą posiadaną przez Zamawiającego, od wielu już lat umożliwiona jest 

realizacja usług integracyjnych na środowisku testowym ePUAP. Ponadto przytacza się uzyskaną dnia 

21.11.2014 mailowo informację z CPI (numer zgłoszenia 019845), cytuję „Od września nie 

występowały przerwy dłuższe niż doba w działaniu testowej platformy ePUAP. W przypadku 

planowanych przerw, będziecie Państwo informowani osobnymi komunikatami.”. Zatem Wykonawca 

miał wystarczającą ilość czasu, aby zaimplementować wymagane mechanizmy wyspecyfikowane w 

opisie przedmiotu zamówienia.   

Ponadto z uwagi na założenia projektu bezpośrednio związane z funkcjonowaniem platformy ePUAP 

(Zamawiający wskazuje iż jest to element kluczowy dla realizacji projektu), Zamawiający nie odstąpi 

od wymogu zaprezentowania funkcjonalności obejmujących integrację systemu EZD z platformą 

ePUAP. Zwraca się także uwagę, iż posiadanie modułu eObieg (EZD), który będzie weryfikowany 

podczas prezentacji, jest wymagane już na dzień złożenia Oferty, co jest szczególnie istotne, mając na 

uwadze iż termin jego wdrożenia mija już 28.02.2015r.  

Przytoczone przez Wykonawcę orzeczenie KIO nie odnosi się do sytuacji Zamawiającego. 

Zamawiający bowiem nie planuje przeprowadzania testów systemu. Prezentacja (wg. wskazanego 

„scenariusza prezentacji”) próbki systemu ma na celu potwierdzenie jego zgodności z wymaganiami 

Zamawiającego, a nie jego testowanie (cytat „Zamawiający wymaga by jeden z modułów systemu, tj. 

eObieg (EZD), oferowany przez Wykonawcę spełniał wymogi określone powyżej dla tego modułu już 

na dzień składania ofert. Zamawiający dokona sprawdzenia funkcjonalności systemu (w ramach 

prezentacji zgodnej ze scenariuszem określonym w załączniku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia) na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę nośników dołączonych do oferty.”). W 

przypadku wystąpienia problemów technicznych platformy testowej ePUAP, Zamawiający ma prawo 

zawieszenia części prezentacji (obejmującej funkcjonalność ePUAP) do czasu ich ustąpienia. W 

przypadku braku dostępności platformy testowej ePUAP (dłuższej niż 1 doba) Zamawiający udostępni 

na potrzeby prezentacji dane konfiguracyjne do platformy produkcyjnej ePUAP. Przy czym 

rekonfiguracja musi być zrealizowana w oparciu o dostarczoną próbkę w miejscu prezentacji pod 

nadzorem komisji przetargowej (nie dopuszczalne jest rekonfigurowanie systemu poza miejscem 

wyznaczonym do celów prezentacji). Ponadto Zamawiający informuje, że maksymalny czas trwania 

prezentacji wszystkich funkcjonalności wymienionych w scenariuszu prezentacji wynosi 3 dni 

robocze (od godziny 8:00 do godziny 16:00). 

Odp.7 

Zamawiający nie wskazuje konkretnej technologii wykonania zamówienia. W przypadku gdy system 

Wykonawcy wymagać będzie licencji dostępowych do platformy serwerowej musi on uwzględnić w 

ofercie wszelkie koszty związane z ich zakupem.  

 

Pytanie Wykonawcy z dn. 20.11.2014r.: 
„W związku z dużą ilością opublikowanych na Państwa stronie internetowej odpowiedzi na pytania do 

SIWZ, które w dużym stopniu wpływają na zakres merytoryczny oraz wycenę przedmiotu 

zamówienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12 grudnia 

2014r. 

Prośbę swą motywujemy chęcią przygotowania dla Państwa profesjonalnej, kompletnej i spełniającej 

wszystkie wymogi oferty, a wydłużenie terminu składania ofert pozwoli nam na uwzględnienie 

wszystkich odpowiedzi.” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. 

 

Pytanie Wykonawcy z dn. 21.11.2014r. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, iż na dołączonych do oferty nośnikach musi być dostępna w pełni 

skonfigurowana (gotowa do uruchomienia) wersja systemu eObieg (EZD). 

 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
 

 


