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Dotyczy części V: 

1. Kryterium wyboru – liczba dostarczonych i uruchomionych przez Wykonawcę systemów EZD 

– prosimy o potwierdzenie, że Oferent powinien określić liczbę jednostek organizacyjnych dla których 

został wdrożony system 

Odpowiedź zamawiającego: W formularzu ofertowym Zamawiający wskazuje: "Wykonawca załączy 

do oferty wykaz uruchomionych EZD w JST - wraz z podaniem nazwy instytucji w której uruchomiono 

EZD, oraz terminem zakończenia realizacji.". W związku z tym Oferent powinien wskazać liczbę 

Jednostek Samorządu Terytorialnego dla których został wdrożony system. JST należy rozumieć 

zgodnie z następującymi aktami prawnymi:  

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) 

 

2. Czy przedmiotem oferty ma być platforma sprzętowo-systemowa? 

Odpowiedź zamawiającego: Przedmiotem oferty ma byś wyłącznie opisany system EZD, sprzęt 

będzie przedmiotem odrębnego zamówienia. 

 

3. Czy system będzie wdrażany w ramach prywatnej chmury (jedna lokalizacja wdrożenia) i 

udostępniany Partnerom, czy wdrożenie (instalacja) będą realizowane w siedzibie każdego z 

Partnerów osobno? Jeśli wdrożenia będą lokalne prosimy o informację:  

a. Czy partnerzy posiadają wdrożoną usługę Active Directory? 

b. Jakimi systemami operacyjnymi dla serwera aplikacyjnego dysponują Partnerzy 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie ogranicza Oferenta w zakresie tego w jaki sposób 

wymagane funkcjonalności zostaną udostępnione Partnerom. Równocześnie Zamawiający informuje, 

że przewiduje zakup platformy serwerowej bez systemu operacyjnego. 

 

4. Szyna Danych i moduł śledzenia sprawy – prosimy o określenie czy wskazane systemy 

dziedzinowe i EZD posiadają interfejsy umożliwiające integrację (w zakresie określonym 

wymaganiami). Czy Zamawiający posiada dokumentację w/w mechanizmów integracji? Jeśli nie 

prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje zaimplementowania takich mechanizmów w tych 
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systemach (jeśli tak – to czy Zamawiający / Partner posiada prawa do tworzenia modyfikacji we 

wskazanych systemach) 

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

integracji pomiędzy systemami EZD (istniejącymi, modernizowanymi lub dostarczanymi w niniejszym 

postępowaniu) a ZSD (istniejącymi, modernizowanymi lub dostarczanymi w niniejszym 

postępowaniu) wg ściśle opisanych scenariuszy nazywanych Wariant 1, Wariant 2 i Wariant 3 

opisanymi w części dotyczącej „Dostawy i konfiguracji szyny przesyłu danych…”. Zamawiający nie 

posiada szczegółowej wiedzy dotyczącej posiadanych przez obecne rozwiązania interfejsów 

komunikacyjnych dlatego zakłada dostarczenie narzędzia klasy „szyna danych” pozwalającej 

docelowo realizować opisane scenariusze bez narzucania konkretnej technologii i sposobu realizacji 

wymagania.   

Zamawiający wskazał w opisie zamówienia, że system EZD (użytkowany przez niektórych Partnerów) 

nie jest systemem dostępnym publicznie, to oznacza, że system EZD nie wystawia publicznie 

dostępnych interfejsów.  

Zamawiający przy tym wyjaśnia, iż ani Zamawiający ani Partnerzy nie posiadają żadnych praw do 

modyfikacji istniejącego u Partnerów oprogramowania w zakresie systemów EZD i ZSD. 

 

5. Demonstracja systemu – prosimy o informację czy brak możliwości prezentacji 

funkcjonalności wynikający z działania strony trzeciej będzie również powodowało odrzucenie oferty 

(przykładowo integracja z ePUAP może być niemożliwa z uwagi na niestabilność środowiska 

testowego ePUAP). 

Odpowiedź zamawiającego: Brak możliwości prezentacji funkcjonalności z przyczyn niezależnych od 

Oferenta nie będzie skutkował odrzuceniem oferty. W takim przypadku funkcjonalności te będą 

sprawdzone w innym terminie. 

6. Formularz ofertowy – pozycja „Cena brutto za jedno pełne wdrożenie oraz instruktaże 

przystanowiskowe systemu EZD” – prosimy o informację, czy należy podać cenę brutto wdrożenia u 

wszystkich wskazanych partnerów czy u jednego. Jeśli u jednego jak rozróżnić wdrożenie w zależności 

od wielkości wdrożenia (w szczególności inna jest liczba godzin szkoleń przystanowiskowych co 

wpływa na koszt wdrożenia) 

Odpowiedź zamawiającego: W formularzu ofertowym w wierszu "Cena brutto za jedno pełne 

wdrożenie oraz instruktaże przystanowiskowe systemu EZD" należy wskazać cenę za jedno wdrożenie 

EZD tj. należy wskazać cenę za wdrożenie systemu u jednego partnera. Zamawiający oczekuje 
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podania jednej stawki za wdrożenie u jednego Partnera projektu, Oferent ma swobodę w 

konstruowaniu oferty, może np. podać stawkę uśrednioną. 


