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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
NR 02/03/5.1/2014 

 
Pytanie 1 
Dot. pkt. 5. 
Dokładnie ten, czy może być równoważny? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza certyfikat równoważny jeżeli certyfikat ten będzie spełniał wszystkie wymogi zawarte 
w normie ISO 27001. 
 
Pytanie 2 
Dot. pkt. 6. 
W systemie będzie autoryzacja po loginie i haśle. Proszę o doprecyzowanie dokładnie, w jaki celu VPN? 
Odpowiedź 
Łącze VPN jest wymagane do zabezpieczenia komunikacji sieciowej pomiędzy stacjami roboczymi użytkowników, 
a serwerem aplikacji. Zgodnie ze specyfikacją projektu, serwery aplikacji oraz bazy danych zlokalizowane będą poza 
siedzibą Zamawiającego (model SaaS). 
 
Pytanie 3 
Dot. pkt. 7. 
System posiada mechanizm weryfikacji użytkownika (unikatowy login i hasło) wraz z wymuszaniem zmiany hasła co 
zadany okres. Czy taki mechanizm wystarczy? 
Odpowiedź 
Wykorzystanie protokołu VPN jest konieczne do zabezpieczenia transmisji sieciowej pomiędzy stacjami roboczymi, 
a serwerem aplikacji zlokalizowanym poza siedzibą Zamawiającego (model SaaS). 
 
Pytanie 4 
Dot. pkt. 8. 
Replikacja do innej lokalizacji. Czy mowa jest o innej lokalizacji geograficznej, czy wystarczy na inny serwer w tej 
samej lokalizacji geograficznej? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza replikację na inny serwer w tej samej lokalizacji geograficznej. 
 
Pytanie 5 
Dot. pkt. 11, ustp. a 
Ile drukarek? 
Odpowiedź 
Jedna. 
 
Pytanie 6 
Dot. pkt. 11, ustp. b 
Ile czytników? 
Odpowiedź 
Dwa. 
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Pytanie 7 
Dot. pkt. 11, ustp. c 
Ile skanerów? 
Odpowiedź 
Jeden. 
 
Pytanie 8 
Czy istnieje możliwość uzyskania wersji edytowalnej tych załączników (WORD)? 
Odpowiedź 
Tak. Edytowalna wersja plików zostanie dołączona w formie załączników do zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 9 
według zapisu z Zapytania Opertowego nr. 02/03/5.1/2014 w pkt. 4 w sekcji II, zapisano iż termin realizacji 
(dostarczenia przedmiotu niniejszego zakupu) będzie trwała od 16 kwietnia do 30 maja (analiza przedwdrożeniowa, 
przygotowanie systemu wraz z testami) - około 30 dni roboczych. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia, np: do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji zamówienia poza okres wymieniony w zapytaniu 
ofertowym. 
 
Pytanie 10 
Wg. pkt. 10a do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zakupu, czy dopuszczalne jest okazanie certyfikatu ISO 9001 
zamiast wymienionego ISO/IEC 27001:2005? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza certyfikat równoważny jeżeli certyfikat ten będzie spełniał wszystkie wymogi zawarte 
w normie ISO 27001. 
 
Pytanie 11 
Dot. pkt. 2 
Gwarantowany poziom dostępności usługi nie mniejszy niż 99,5% w skali miesiąca. 
W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt peryferyjny (skaner, czytnik, drukarkę, router). Czy 
wymagana dostępność, podana w wytycznych dotyczy również tych urządzeń? 
Odpowiedź 
Nie dotyczy urządzeń peryferyjnych 
 
Pytanie 12 
Po czyjej stronie leży odpowiednie przygotowanie każdej ze stacji roboczych użytkowników do połączenia się z 
usługą VPN? 
Odpowiedź 
Po stronie Wykonawcy 
 
Pytanie 13 
System składa się z kilku zintegrowanych systemów: 
Zostały wymienione trzy. 
Czy będzie ich więcej? 
Jaki ma być stopień ich powiązania? 
Czy będą występowały wspólne dane, czy i jak ma przebiegać synchronizacja? 
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Odpowiedź 
Będą trzy systemy 
Jeden login do wszystkich trzech systemów Wspólne dane w postaci danych użytkownika 
 
Pytanie 14 
Dot. pkt. 6 
W systemie zostaną zaimplementowane szablony (zwłaszcza kadrowe),…. 
Zwłaszcza kadrowe, czyli jakie jeszcze? 
Czy Zamawiający przewiduje integrację z zewnętrznym systemem kadrowym? Jeżeli tak, to jaki poziom integracji? 
Brak integracji. 
Odpowiedź 
Zamawiający przewiduje możliwość stworzenia szablonów administracyjno-biurowych w ilości nie większej niż 10 
sztuk. 
 
Pytanie 15 
Dot. pkt. 8 
System posiada ewidencję zaświadczeń de minimis (wraz z kumulacją  przewidzianych kwot). 
Na czym ma polegać ta funkcjonalność? 
Odpowiedź 
Formatka z zaimplementowaną funkcją zliczającą dotychczas wykorzystaną pomoc de minimis przez dany podmiot 
w stosunku do limitu możliwego do wykorzystania zgodnie  z rozporządzeniem Komisji UE wraz z możliwością 
wydruku. 
 
Pytanie 16 
System umozliwia osobie posiadającej odpowiednie uprawnienie kontrolować obieg dokumentów poszczególnych 
osób oraz umożliwiać przeglądanie elektronicznych kont danego uzytkownika. „Odpowiednie uprawnienia”, tzn. 
jakie? Jakie jeszcze prawa i uprawnienia mają występować w systemie? Prosimy o  doprecyzowanie. 
Odpowiedź 
Konto z pełnymi prawami administratora do przeglądania wszystkich kont użytkowników. 
Pozostałe role zostaną uzgodnione na etapie wdrożenia. 
 
Pytanie 17 
Dot. pkt. 5, podpunkt 5.2 
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa. 
Czy jest możliwy wgląd w szablon umowy? 
Odpowiedź 
Tak, szablon umowy zostanie dołączony w formie załącznika do zapytania ofertowego 
 
Pytanie 18 
Biorąc pod uwagę znaczącą ilość niejasności związanych z samą  
funkcjonalnością systemu, czy: 
- Zamawiający przewiduje etap doprecyzowania SIWZ, 
- konsekwentnie czy przewiduje przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu, 
- renegocjacji kosztów realizacji projektu 
 
Odpowiedź 
Zamawiający: 
- nie przewiduje etapu doprecyzowania SIWZ 
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- nie przewiduje przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu 
- nie przewiduje renegocjacji kosztów 


