
 

 

 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 2.08.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129), Zamawiający modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, 
opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i 
towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami”, numer sprawy: 
10/ST/DK/WS/POPC/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 129-342720 z dnia 07-07-2021 r. 

 
Pytanie 3: 
SWZ OPZ - rozdział 2.1. "Infrastruktura sprzętowa" 
Czy System CMS musi być zrealizowany na platformie .NET? Czy dopuszczalna jest aplikacja webowa napisana w 
języku Java? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wskazuje wymogu zastosowania technologii .NET. Zamawiający dopuszcza aplikację 
webową w języku Java.  
 
Pytanie 4: 
SWZ OPZ - rozdział 3.1 "Ogólna charakterystyka PI 2.0", sekcja "Podstawowe wymagania PI 2.0" 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wdrożenia Systemu CMS w ramach oprogramowania standardowego 
Wykonawcy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wdrożenia Systemu CMS w ramach oprogramowania standardowego 
Wykonawcy, jeżeli zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, pkt 3.7, zadanie IV, działanie 1 będzie to System CMS 
oparty na dostępnym na rynku oprogramowaniu na licencji opensource.  
 
Pytanie 5: 
SWZ OPZ - rozdział 3.5 "Zadanie II.I", punkt 7.2 
Czy Zamawiający może podać ile wynosi liczba wszystkich podstron Portalu Naukowego, dla których należy 
przygotować projekty graficzne? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że liczba stron Portalu naukowego, dla których należy przygotować projekty graficzne 
wynosi 6 i dotyczy strony głównej portalu oraz pięciu stron (z własnym adresem), które składają się na ww. Portal 
naukowy, zgodnie OPZ – pkt 3.5 "Zadanie II.I", ppkt A.7.2). 
 
Pytanie 6: 
SWZ OPZ - rozdział 3.5 "Zadanie II.I", punkt 7.2 
Czy wśród listy projektów graficznych nie powinien znaleźć się Panel Cyfrowej Półki? O takim projekcie graficznym 
mówi wymaganie IZ 5. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał jedynie integracji z narzędziem Cyfrowa Półka, które zostanie 
zapewniony przez Zamawiającego. W ramach tej integracji Wykonawca ma za zadanie opracowanie i umieszczenie 
w projekcie interfejsu graficznego PI 2.0 jedynie elementów interfejsu służących do obsługi Cyfrowej Półki, pod 
którymi rozumiany jest np. przycisk służący do logowania. Całość projektu graficznego Panelu Cyfrowej Półki 
będzie przygotowywana przez Zamawiającego. 
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Pytanie 7: 
SWZ OPZ - rozdział 3.8 "Zadanie V" 
Jakie dokładnie elementy będzie musiał zawierać PI 2.0 w wersji beta (podzadanie V.I)? Które elementy będą 
mogły być dostarczone dopiero wraz z podzadaniem V.II, czyli pełną wersją portalu wraz ze zmigrowanymi 
danymi? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wersja beta Portalu Informacyjnego 2.0 opisana w pkt 5.1, str. 23 OPZ składa się ze schematu całego Portalu PI 2.0 
wraz z utworzonymi i funkcjonującymi powiązaniami między poszczególnymi portalami, stronami głównymi i 
podstronami, obejmujący wszystkie portale tematyczne i towarzyszące PI 2.0, w wersji polskiej i angielskiej. 
Poszczególne portale i podstrony nie muszą zawierać wszystkich zmigrowanych treści i plików, odzwierciedlając 
jednocześnie przyszłą logikę ułożenia i udostępniania treści na portalu/stronie. Wszystkie zmigrowane treści i 
pliki mogą być dostarczone dopiero  wraz z podzadaniem V.II, czyli pełną wersją portalu wraz ze zmigrowanymi 
danymi. 
 
Pytanie 8: 
SWZ OPZ - rozdział 3.8 "Zadanie V", punkt 2 
Jaka jest sumaryczna liczba oraz rozmiar plików (grafiki, filmy, dokumenty xls, doc, pdf itd), które należy 
przemigrować w ramach projektu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W zakresie serwisów opartych o CMS pliki statyczne zajmują 530 GB, a dynamiczne w bazie Postgresql zajmują 21 
GB.    
Poniżej zestawienie dotyczące pozostałych systemów: 

Nazwa serwisu Adres serwisu Uwagi Źródło 
danych 

Wielkość 
bazy 

danych 

Ilość 
tabel 

Sumarycz
na ilość 

rekordów 

Zasoby 
dyskowe 

zajmowana 
przez pliki 

witryny 

EMOS https://emos.stat.
gov.pl/  

CMS Joomla MySql 5.6 6,6 MB 89 1617 564 MB 

Portal Naukowy https://nauka.stat
.gov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 36,8 MB 

Przegląd 
Statystyczny 

https://ps.stat.go
v.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 2,28 MB 5 1272 290 MB 

Statistics in 
Transition new 
series 

https://sit.stat.go
v.pl/ 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 1,43 MB 5 816 225 MB 

Wiadomości 
Statystyczne 

https://ws.stat.go
v.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 3,22 MB 5 3486 0,99 GB 

Statistical 
Research Papers 

https://srp.stat.g
ov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 150 MB 

Biblioteka 
Wiadomości 
Statystycznych 

https://bws.stat.g
ov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 396MB 

Portal API https://api.stat.go
v.pl 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 5 MB 4 0 45,5 MB 

Dashboard 
Gospodarczy 

https://dashboar
d.stat.gov.pl 

Django/React MS SQL 
Server 150 MB 15 4500 100 MB 

Formularze 
statystyczne - 
strona inf. 

http://form.stat.g
ov.pl/formularze/
formularze.htm 

HTML  0 0  10 GB 

PBSSP - wersja 
interaktywna 

http://form.stat.g
ov.pl/formaty/ba
dania-
statystyczne-
idx.php 

IIS, aplikacja 
PHP 

MS SQL 
Server 3 GB 29 4591728 1.2 GB 

https://emos.stat.gov.pl/
https://emos.stat.gov.pl/
https://sit.stat.gov.pl/
https://sit.stat.gov.pl/
https://api.stat.gov.pl/
https://api.stat.gov.pl/
https://dashboard.stat.gov.pl/
https://dashboard.stat.gov.pl/
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Wyszukiwarka 
Klasyfikacji 
Statystycznych 

http://stat.gov.pl/
Klasyfikacje/  

JavaScript MS SQL 
Server 150 MB 27 100000 30 GB 

Harmonogram 
przekazywania 
do GUS danych z 
systemów 
informacyjnych w 
oparciu o PBSSP 

https://form.stat.
gov.pl/harmonogr
am/ 

IIS, aplikacja 
PHP 

MS SQL 
Server 10,25 MB 1 5348 207 MB 

REGON 

https://wyszukiwa
rkaregon.stat.gov.
pl/appBIR/index.
aspx 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 

421642 
MB 102 576 080 

100 31 MB 

TERYT http://eteryt.stat.
gov.pl/eTeryt  

aplikacja .NET MS SQL 
Server 

125000M
B 54 10895295

7 
5500000 
MB 

 
Pytanie 9: 
SWZ OPZ - rozdział 3.8 "Zadanie V", punkt 2 
Czy Zamawiający przewiduje jedynie automatyczną migrację danych czy przewiduje również ręczne przenoszenie 
(przeredagowywanie) treści, aby te były dostosowane do nowej architektury informacji oraz nowego projektu 
graficznego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że migracja obejmie zarówno automatyczną migrację jak również ręczne przenoszenie 
niektórych treści przez Wykonawcę w celu dopasowania ich do nowych lokalizacji. 
 
Pytanie 10: 
SWZ OPZ - rozdział 3.8 "Zadanie V" 
Raport dotyczący migracji - czy raport ma dotyczyć każdej z przeniesionych stron (czyli elementu składowego 
portalu) czy ma być przygotowany na poziomie poszczególnych portali? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt 3.8.2 ppkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający oczekuje przygotowania przez Wykonawcę raportu dla każdego z migrowanych 
serwisów ujętych w załączniku nr 1 do OPZ. 
 
Pytanie 11: 
Załącznik nr 1 do OPZ 
Co oznacza migracja portalu opisana słowami: "UI wykonane w nowym CMS, dane z obecnego źródła"? Czy 
wskazane portale zawierają interfejsy programistyczne, z którymi można się zintegrować w celu pobrania 
wszystkich danych potrzebnych do wyświetlenia na portalu? W OPZ brak dokładnych wymagań, że w zakresie 
projektu należy się zintegrować z konkretnymi źródłami danych dla wskazanych portali. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Migracja portalu opisana słowami "UI wykonane w nowym CMS, dane z obecnego źródła" oznacza, że serwisy 
oznaczone w ten sposób posiadają dane, które pochodzą z innych źródeł niż obecny system CMS i ich migracja 
będzie obejmować jedynie dane z obecnego źródła, a ich interfejsy graficzne będą tworzone od nowa w ramach 
nowego systemu CMS. W celu migracji Zamawiający zakłada możliwość udostępnienia treści z obecnie 
działającego CMS jak i pozostałych serwisów do migracji z wykorzystaniem warstwy bazodanowej. Wskazane 
portale nie zawierają interfejsów programistycznych API. 
 
Pytanie 12: 
SWZ OPZ - rozdział 3.7 "Zadanie IV" oraz rozdział 3.8 "Zadanie V" 
Prośba o potwierdzenie, że należy wykonać pełny proces testowy (uwzględniający wszystkie typu testów) 
niezależnie dla systemu CMS (czyli części back-office dla administratorów i redaktorów) oraz dla PI 2.0 (czyli 
frontu dla użytkowników portali)? Czy system CMS również ma być poddany testom dostępności (WCAG)? 
 
 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza konieczność wykonania pełnego procesu testowego niezależnie dla systemu CMS oraz 
dla PI 2.0. Zamawiający nie zakłada poddania testom dostępności również systemu CMS, ale zgodnie z 
wymaganiem NF1 oferowany system informatyczny musi działać zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, poz. 848). 
 
Pytanie 13: 
SWZ OPZ - rozdział 3.10 "Zadanie VII" 
Czy Zamawiający posiada szablony poszczególnych dokumentów, które mają być wykorzystane do zredagowania 
dokumentacji projektowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada szablonów poszczególnych dokumentów, które mają być wykorzystane do 
zredagowania dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 14: 
SWZ OPZ - rozdział 3.12 "Gwarancja", punkty 24 oraz 26 
Czy czas poświęcony na przegląd Systemu, aktualizację oprogramowania oraz audyt bezpieczeństwa jest 
rozliczany z pakietu 250 godzin rocznej opieki gwarancyjnej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z opisem pkt 3.12 ppkt 18 Opisu przedmiotu zamówienia opieka gwarancyjna jest to oddzielne 
świadczenie gwarancyjne obejmujące zmiany zasad działania funkcjonalności, opracowywanie rekomendacji 
rozwojowych w obszarze technologicznym, dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami 
przeglądarek, interpretatorów języka i bazami danych, optymalizację, polegającą na wsparciu Zamawiającego w 
zapewnieniu wydajności i stabilności oprogramowania. W związku z tym przegląd Systemu, aktualizacja 
oprogramowania, o których mowa w pkt 3.12. ppkt 24 OPZ oraz audyt bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 3.13. 
ppkt 26 OPZ, stanowiące oddzielne świadczenia gwarancyjne, nie będą rozliczane w ramach 250 godzin rocznej 
opieki gwarancyjnej.  
 
Pytanie 15: 
SWZ OPZ - rozdział 3.12 "Gwarancja", punkt 30 
Czy czas poświęcony na konsultacje jest rozliczany z pakietu 250 godzin rocznej opieki gwarancyjnej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z opisem pkt 3.12 ppkt 18 Opisu przedmiotu zamówienia opieka gwarancyjna jest to oddzielne 
świadczenie gwarancyjne obejmujące zmiany zasad działania funkcjonalności, opracowywanie rekomendacji 
rozwojowych w obszarze technologicznym, dbanie o kompatybilność oprogramowania z nowymi wersjami 
przeglądarek, interpretatorów języka i bazami danych, optymalizację, polegającą na wsparciu Zamawiającego w 
zapewnieniu wydajności i stabilności oprogramowania. W związku z tym zapewnione przez Wykonawcę 
konsultacje w ramach wsparcia technicznego, o których mowa w pkt 3.12 ppkt 30 OPZ stanowią oddzielne 
świadczenie gwarancyjne i nie będą rozliczane w ramach 250 godzin rocznej opieki gwarancyjnej. 
 
Pytanie 16: 
SWZ OPZ - wymaganie NF 4 
Prosimy o podanie zasadności wymagania dotyczącego prawidłowego działania PI 2.0 z wyłączoną opcją 
ładowania skryptów lub jego wykreślenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zasadność wymagania dotyczącego prawidłowego działania PI 2.0 z wyłączoną opcją 
ładowania skryptów odnosi się do obsługi PI 2.0 przez osoby ze szczególnymi potrzebami, korzystające z 
przeglądarek pracujących wyłącznie w trybie tekstowym. Zgodnie z wymaganiem NF4 PI 2.0 musi prawidłowo 
działać z wyłączoną opcją ładowania obrazów i skryptów oraz na przeglądarkach pracujących wyłącznie w trybie 
tekstowym, np. przeglądarki Lynx, Links lub Elinks, które często są używane przez osoby niedowidzące, niewidzące 
lub posiadające ograniczony dostęp do Internetu.” 
Pytanie 17: 
SWZ OPZ - wymaganie NF 5 
Kto odpowiada za bieżącą administrację i utrzymanie aplikacji po uruchomieniu produkcyjnym? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że za bieżącą administrację i utrzymanie aplikacji po uruchomieniu produkcyjnym 
odpowiada Zamawiający. 
 
Pytanie 18: 
SWZ OPZ - wymaganie NF 6 
Czy panel back-office dla administratorów i redaktorów ma być RWD? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że panel back-office dla administratorów i redaktorów ma być RWD. 
 
Pytanie 19: 
SWZ OPZ - wymaganie IZ 1 
Prośba o wyjaśnienie o jaki typ integracji chodzi? Czy chodzi o to, że System CMS ma korzystać z serwerów 
pocztowych Zamawiającego do wysyłki wiadomości e-mail? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że System CMS ma korzystać z serwerów pocztowych Zamawiającego do wysyłki 
wiadomości e-mail. 
 
Pytanie 20: 
SWZ OPZ - wymaganie IZ 4 
Czy w ramach tego wymagania System CMS ma zostać wyposażony w uniwersalny interfejs API, który pozwoli na 
odczyt / zapis wszelkich danych przechowywanych przez System? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby system CMS pozwalał na przyłączanie źródeł danych (api, bazy danych, pliki) jako 
źródła do komponentów reuzywalnych, w związku z czym nie wymaga, aby System został wyposażony  
w uniwersalny interfejs API, który pozwoli na odczyt / zapis wszelkich danych przechowywanych przez System. 
 
Pytanie 21: 
SWZ OPZ - wymaganie IZ 5 
Czy narzędzie Cyfrowa Półka istnieje i jest aktualnie użytkowane produkcyjnie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Narzędzie Cyfrowa Półka obecnie jest w fazie projektowania i zostanie zapewnione przez Zamawiającego.  
W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do działań jedynie w zakresie wymienionym w wymaganiu IŻ 5: 
opracowanie i umieszczenie w projekcie interfejsu graficznego PI 2.0 elementów interfejsu służących do obsługi 
Cyfrowej Półki oraz integracja z logiką API Cyfrowa Półka poprzez wywoływanie metod api. 
 
Pytanie 22: 
SWZ OPZ - wymaganie IZ 5 
Jakie interfejsy integracyjne zapewnia Cyfrowa Półka? Czy istnieje dokumentacja integracyjna dla tego narzędzia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Integracja z Cyfrową Półką zostanie zapewniona poprzez interfejs API. Na obecnym etapie nie istnieje 
dokumentacja integracyjna. 
 
Pytanie 23: 
SWZ OPZ - wymaganie IZ 5 
W wymaganiu jest wspomniane o wielu funkcjach dla zalogowanego użytkownika, ale nie są one dokładnie 
opisane w wymaganiach funkcjonalnych (np. rejstracja w systemie, składanie zamówień na dane statystyczne, 
pobieranie zbiorów, zapisywanie wyszukiwanych danych w podsystemach, powiadomienia o nowych materiałach). 
Prosimy o wyspecyfikowanie wymagań w tym zakresie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Narzędzie Cyfrowa Półka jest w fazie projektowania i zostanie zapewnione przez Zamawiającego. W związku z tym 
Wykonawca jest zobowiązany do działań jedynie w zakresie wymienionym w wymaganiu IŻ 5: opracowanie i 
umieszczenie w projekcie interfejsu graficznego PI 2.0 elementów interfejsu służących do obsługi Cyfrowej Półki 
oraz integracja z logiką API Cyfrowa Półka poprzez wywoływanie metod api, w szczególności obsługujących 
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zapamiętanie miejsca w PI 2.0, na którym znajduje się użytkownik poprzez przekazanie do api linka. Konieczne jest 
zapewnienie możliwości powrotu do tego samego miejsca poprzez ten link. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
wykonania funkcjonalności dla zalogowanego użytkownika. 
 
Pytanie 24: 
SWZ OPZ - wymaganie IZ 5 
W jaki sposób będzie realizowana rejestracja / zakładanie konta przez użytkownika? OPZ nie zawiera wymagań w 
tym zakresie. Prosimy o uzupełnienie wymagań. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Narzędzie Cyfrowa Półka obecnie jest projektowane i zostanie zapewnione przez Zamawiającego. W związku z tym 
Wykonawca jest zobowiązany do działań jedynie w zakresie wymienionym w wymaganiu IŻ 5: opracowanie i 
umieszczenie w projekcie interfejsu graficznego PI 2.0 elementów interfejsu służących do obsługi Cyfrowej Półki 
oraz integracja z logiką API Cyfrowa Półka poprzez wywoływanie metod api, w szczególności obsługujących 
zapamiętanie miejsca w PI 2.0, na którym znajduje się użytkownik poprzez przekazanie do api linka. Konieczne jest 
zapewnienie możliwości powrotu do tego samego miejsca poprzez ten link. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
wykonania procesu rejestracji / zakładania konta przez użytkownika. 
 
Pytanie 25: 
SWZ OPZ - wymaganie F2 
Czy System CMS ma być 1 dużą monolityczną aplikacją czy dopuszczalne jest rozwiązanie z ekosystemem 
rozproszonym - kilka niezależnych aplikacji, które są ze sobą wewnętrznie zintegrowane a administrator / 
redaktor ma do nich dostęp poprzez SSO? Przykładowi kandydaci na niezależne aplikacje to np. forum, kreator 
formularzy czy sklep internetowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że System CMS powinien zostać wykonany zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 
System CMS musi umożliwiać tworzenie różnych typów reużywalnych modułów, rozumianych jako panel grupujący 
wybrane komponenty. 
 
Pytanie 26: 
SWZ OPZ - wymaganie F5, punkt 2 
Czy opcja "Wyszukaj" ma służyć do wyszukiwania tekstowego w ramach treści aktualnie wprowadzonej do edytora 
WYSIWG? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że opcja "Wyszukaj" ma służyć do wyszukiwania tekstowego również w ramach 
treści aktualnie wprowadzonej do edytora WYSIWG. 
 
Pytanie 27: 
SWZ OPZ - wymaganie F5, punkt 2 
Prosimy o informację co ma oferować opcja "Pomoc" w ramach edytora WYSIWYG? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że opcja „Pomoc” powinna zawierać opis funkcji edytora. 
 
Pytanie 28: 
SWZ OPZ - wymaganie F5, punkt 4 
Prosimy o informację o jakich 3-ech poziomach dostępności mowa pod kątem widoczności opcji w edytorze 
WYSIWYG? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że podział na grupy użytkowników tworzony będzie pod względem ich poziomu uprawnień, 
zgodnie z punktem 4.2 „Charakterystyka użytkowników – ról w CMS”. 
 
Pytanie 29: 
SWZ OPZ - wymaganie F5, punkt 4 
Prosimy o uzupełnienie wymagania funkcjonalnego opisującego moduł do zarządzania dostępnością opcji w 
edytorze WYSIWYG dla różnych grup użytkowników. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnił wymagania poprzez modyfikację OPZ w zakresie wymagania F5 p. 4. W zależności od 
przypisanej użytkownikowi roli, zgodnie z punktem 4.2 „Charakterystyka użytkowników – ról w CMS”,, będzie 
można zarządzać dostępnością opcji w edytorze. Domyślnie każdy użytkownik musi posiadać dostęp do wszystkich 
opcji edytora, jednak użytkownicy najwyższego poziomu (administrator techniczny oraz administrator 
merytoryczny) będą mogli te opcje ograniczać w zależności od poziomu uprawień użytkownika.  
 
Pytanie 30: 
SWZ OPZ - wymaganie F5, punkt 6 
Prosimy o informację o jakim mechanizmie mowa w p. 6? Jaka jest definicja: "zakresu elementów filtrowanych w 
edytorze WYSIWYG"? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W wymaganiu F5 pkt 2 wymienione są wymagane funkcje edytora treści WYSIWYG. Jedną z funkcji jest „Znajdź, 
Zamień, Zaznacz wszystko”. Przywołana w pytaniu konfiguracja zakresu filtrowanych i zastępowanych elementów 
powinna być rozumiana jako możliwość zaznaczenia wpisywanego tekstu i określenia za pomocą funkcji „znajdź” 
lub „zamień” jakie elementy powinny być znalezione lub zamienione (zakres) oraz czy dotyczy to jednego 
elementu czy wszystkich (liczba). 
 
Pytanie 31: 
SWZ OPZ - wymaganie F6, punkty 3 + 7 
Prosimy o dokładniejsze opisanie wymagań dotyczących ograniczenia dostępu kategorii artykułów oraz do pełnej 
treści? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uszczegółowił wymaganie poprzez modyfikację OPZ w zakresie wymagania F6, pkt 3 i 7, opisując, że 
ograniczenie dostępu kategorii artykułów oraz do pełnej treści skierowane jest do użytkowników systemu CMS 
opisanych w pkt 4.2 i będzie realizowane w ramach uprawnień administratora merytorycznego. 
 
Pytanie 32: 
SWZ OPZ - wymaganie F8, punkt 4 
Prosimy o uzupełnienie wymagań funkcjonalnych związanych z zarządzaniem działami / sekcjami używanymi w 
ramach newslettera. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający omyłkowo użył określenia „działy/sekcje”. Zamawiający zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie wymagania F8 p. 4 w zakresie zmiany zdania „Tworzenie formularza zapisania się do subskrypcji, z 
możliwością wybrania konkretnych działów/sekcji” na „”Tworzenie formularza zapisania się do subskrypcji, z 
możliwością wybrania konkretnych kategorii na które może zapisać się subskrybent”. 
 
Pytanie 33: 
SWZ OPZ - wymaganie F8, punkt 9 
Prosimy o informację  jakie statystyki mają być zbierane w zakresie wysyłanych newsletterów? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że statystyki obejmować będą liczbę odwiedzin linku zawartego w treści newslettera. 
 
Pytanie 34: 
SWZ OPZ - wymaganie F8, punkt 11 
Prosimy o uzupełnienie wymagań funkcjonalnych dotyczących zarządzania listą kategorii w ramach newslettera. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnił wymagania poprzez modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania F8 
p. 11, w zakresie zmiany zdania „zmiana zestawu kategorii, na temat których użytkownik chce otrzymywać 
powiadomienia” na „zmiana zestawu kategorii, na temat których użytkownik chce otrzymywać powiadomienia 
poprzez zaznaczenie/odznaczenie interesującej go kategorii na liście wszystkich dostępnych kategorii”. 
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Pytanie 35: 
SWZ OPZ - wymaganie F9, punkt 5 
Prosimy o uzupełnienie wymagań funkcjonalnych dotyczących zarządzania listą kategorii w ramach kalendarzy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnił wymagania poprzez modyfikację wymagania F9 p. 1.  
Zamawiający zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania F9 p. 1 w zakresie zmiany zdania z 
„System CMS musi posiadać moduł kalendarza, służącego do prezentacji harmonogramu publikacji danych (m.in. 
w postaci komunikatów, obwieszczeń, informacji sygnalnych, opracowań) oraz informacji o planowanych 
wydarzeniach (np. konferencjach, eventach itp.).” na „System CMS musi posiadać moduł kalendarza, służącego do 
prezentacji harmonogramu publikacji danych według różnych rodzajów informacji takich jak publikacje, 
opracowania, komunikaty, obwieszczenia, informacje sygnalne oraz informacji o planowanych wydarzeniach (np. 
konferencjach, eventach itp.)” oraz modyfikację F1 p. 5 zmieniając zdanie „System CMS musi umożliwiać eksport 
kalendarza (według wybranych kategorii – za pomocą dodatkowych filtrów) do otwartego formatu np. xlsx, csv.”  
na „System CMS musi umożliwiać eksport kalendarza według rodzajów informacji wymienionych w p. 1 do 
otwartego formatu np. xlsx, csv.”. 
 
Pytanie 36: 
SWZ OPZ - wymaganie F9, punkt 11 
Czy tutaj chodzi o Cyfrową Półkę? Jakie są potrzeby zalogowanych użytkowników, które mają być obsłużone przez 
System CMS w zakresie kalendarzy? Prosimy o uzupełnienie wymagań w tym zakresie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że chodzi o Cyfrową Półkę. W związku z tym Zamawiający zmodyfikował Opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie usunięcia zapisu z wymagania F9 p. 11 „Moduł musi umożliwiać wyświetlanie 
wydarzeń i publikowanych informacji statystycznych zgodnie z potrzebami określonymi przez zalogowanych 
użytkowników tzw. Mój kalendarz”. 
 
Pytanie 37: 
SWZ OPZ - wymaganie F9, punkt 12 
Prosimy o potwierdzenie, że System CMS ma obsługiwać dwa niezależne rodzaje kalendarium:  
1) Do prezentacji po stronie frontu dla użytkowników PI 2.0 
2) Wewnętrzne w back-office dla administratorów i redaktorów?. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zamawiający potwierdza, że System CMS ma obsługiwać dwa niezależne rodzaje kalendarium:  
1) Do prezentacji po stronie frontu dla użytkowników PI 2.0, 
2) Wewnętrzne w back-office dla administratorów i redaktorów. 
 
Pytanie 38: 
SWZ OPZ - wymaganie F10, punkt 4 
Jakie są dokładne wymagania dot. wizualizacji danych ze względu na lokalizację użytkowników odwiedzających 
portal. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Mierzenie wejść ze względu na lokalizację użytkowników (wraz z wizualizacją) będzie zapewniane przez system 
Matomo, uruchomiony przez Zamawiającego i posadowiony na jego infrastrukturze. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do zapewnienia narzędzia do wizualizacji tych danych.  
 
Pytanie 39: 
SWZ OPZ - wymaganie F12, punkt 5 
Jakimi ustawieniami cache będzie można zarządzać z poziomu panelu administracyjnego?. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że z poziomu panelu administracyjnego będzie można przeprowadzać odświeżanie oraz 
czyszczenie pamięci podręcznej systemu CMS. 
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Pytanie 40: 
SWZ OPZ - wymaganie F18 
Czy porównywarka zmian ma być dostępna dla wszystkich elementów, które mogą być redagowane przez System 
CMS (m.in. strony, artykuły, aktualności, FAQ, wykresy, kalendarium)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zamawiający potwierdza, że porównywarka zmian ma być dostępna dla wszystkich elementów, które mogą 
być redagowane przez System CMS (m.in. strony, artykuły, aktualności, FAQ, wykresy, kalendarium). 
 
Pytanie 41: 
SWZ OPZ - wymaganie F19, punkt 8 
Jakie są szczegółowe wymagania w zakresie konfiguracji ograniczonego dostępu do menu dla grup użytkowników? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uszczegółowił wymaganie poprzez modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania 
F19 p. 8 i dodanie określenia „Ograniczanie dostępu do menu lub pozycji menu dla grup użytkowników systemu 
CMS w ramach ich uprawnień.”. ”Dzięki temu zgodnie z punktem 4.2 „Charakterystyka użytkowników – ról w CMS”, 
użytkownik najwyższego poziomu będzie miał możliwość ograniczenia dostępu do elementów menu dla innych 
użytkowników na poziomach niższych. 
 
Pytanie 42: 
SWZ OPZ - wymaganie F19 
Jaka jest definicja menu typu "megamenu"? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pod pojęciem menu typu "megamenu" rozumie się rozwijane menu o pełnej szerokości na pasku nawigacyjnym. 
Przykład takiego menu znajduje się pod adresem: 
https://www.w3schools.com/howto/howto_css_mega_menu.asp 
 
Pytanie 43: 
SWZ OPZ - wymaganie F20, punkt 1 
Jak ma działać opcja dodawania artykułów do subskrypcji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że działanie opcji dodawania artykułów do subskrypcji polegać będzie na tym, iż oznaczony 
artykuł będzie możliwy do dodania do wysyłanego newslettera. 
 
Pytanie 44: 
SWZ OPZ - wymaganie F20, punkt 1 
Prośba o wyjaśnienie elementu / funkcjonalności "przekroje" w kontekście artykułu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przekroje podane dla wybranego artykułu informują o sposobie prezentowania zakresu 
informacyjnego wg określonych cech/ grupowań. Takim grupowaniem jest np. podział terytorialny kraju, wybrana 
klasyfikacja czy nomenklatura, płeć czy grupy wieku. Przekroje są jednym z elementów charakterystyki artykułu, 
tak jak w przytoczonym przykładzie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/miasta-
wojewodztwa/regiony-polski-2020,6,14.html 
 
Pytanie 45: 
SWZ OPZ - wymaganie F20, punkt 4 
Prośba o potwierdzenie, że System CMS ma udostępniać mechanizmy pozwalające na definiowanie szablonu 
artykułu per typ artykułu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że Syste.m CMS ma udostępniać mechanizmy pozwalające na definiowanie szablonu 
artykułu per typ artykułu 
 
 
 
 

https://www.w3schools.com/howto/howto_css_mega_menu.asp
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/miasta-wojewodztwa/regiony-polski-2020,6,14.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/miasta-wojewodztwa/regiony-polski-2020,6,14.html
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Pytanie 46: 
SWZ OPZ - wymaganie F22, punkt 2 
Czym różni się skrót informacji z elementami graficznymi od skrótu z fotografią (z punktu widzenia redaktora 
pracującego w Systemie CMS)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że z punktu widzenia redaktora pracującego w Systemie CMS skrót informacji z elementami 
graficznymi nie różni się od skrótu informacji z fotografią. Jego wyodrębnienie wynika z potrzeby wskazania, że 
fotografia, jako jeden z elementów graficznych będzie często wykorzystywana w przypadku ww. budowania 
skrótów informacji. 
 
Pytanie 47: 
SWZ OPZ - wymaganie F22 
Prosimy o uzupełnienie wymagań funkcjonalnych dotyczących zarządzania / redagowania aktualności w panelu 
back-office. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnił wymagania funkcjonalne dotyczące zarządzania / redagowania listy aktualności w panelu 
back-office poprzez modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania F22 p. 1 poprzez zmianę 
zdania „Lista informacji prezentowana na stronie głównej PI 2.0. (lub innej wybranej stronie) zawierających datę 
opublikowania, tytuł oraz zajawkę każdego artykułu. Po kliknięciu w tytuł pojedynczej informacji lub link „więcej” 
System CMS musi przekierowywać do pełnej treści informacji.” na „Lista informacji prezentowana na stronie 
głównej PI 2.0. (lub innej wybranej stronie), składająca się z artykułów, zawierająca datę opu-blikowania, tytuł 
oraz zajawkę każdego artykułu. Po kliknięciu w tytuł pojedynczej informacji lub link „więcej” System CMS musi 
przekierowywać do pełnej treści informacji.”. Zarządzanie listą powinno pozwalać na dodawanie, usuwanie oraz 
edycję artykułów wchodzących w jej skład z poziomu panelu administratora.” 
 
Pytanie 48: 
SWZ OPZ - wymaganie F23 
Jaka jest różnica pomiędzy artykułami a aktualnościami na portalu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że aktualności są to specyficzne rodzaje artykułów, charakteryzujące się przede wszystkim 
możliwością wyświetlenia ich w osobnym panelu na stronie głównej. Nie każdy artykuł będzie prezentowany w ten 
sposób. 
 
Pytanie 49: 
SWZ OPZ - wymaganie F24, punkt 2 
Prosimy o uzupełnienie wymagań funkcjonalnych dotyczących przypisywania do kategorii: artykułów, aktualności.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnił wymagania funkcjonalne dotyczące przypisywania do kategorii poprzez modyfikację Opisu 
przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania 24 p. 2 poprzez dodanie zdania „Przypisywania do kategorii będzie 
dokonywał każdorazowo użytkownik CMS zgodnie z charakterem publikowanej treści poprzez zaznaczenie 
odpowiedniej kategorii na liście kategorii.” 
 
Pytanie 50: 
SWZ OPZ - wymaganie F24, punkt 3 
Prośba o dokładniejsze wyjaśnienie wymagania dotyczącego kategorii "dla stron, gdzie tytuł zaczyna się od cyfry".  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W zakresie wymagania dotyczącego kategorii „dla stron, gdzie tytuł zaczyna się od cyfry” chodzi wyłącznie o 
dodanie kategorii o nazwie „0-9”, do której będą przypisywane publikacje, których tytuły zaczynają się od znaków 
numerycznych. 
 
Pytanie 51: 
SWZ OPZ - wymaganie F27 
Co oznacza słowo "projekt" w tym wymaganiu? Czy chodzi o "portal"?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wymagania F27 słowo „projekt” jest tożsame ze słowem „portal” i powinno 
być rozumiane w ten sposób. 
 
Pytanie 52: 
SWZ OPZ - wymaganie F29, punkt 18 
Czy Zamawiający zakłada stworzenie mechanizmu "szablonu wydruku", który będzie wykorzystywany w celu 
zdefiniowania wyglądu wydruku / pliku PDF na podstawie pól formularza?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zakłada stworzenia mechanizmu "szablonu wydruku", który będzie wykorzystywany w celu 
zdefiniowania wyglądu wydruku / pliku PDF na podstawie pól formularza. 
 
Pytanie 53: 
SWZ OPZ - wymaganie F32 
Czy pomoc kontekstowa ma być dostępna na każdym ekranie panelu back-office Systemu CMS?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że pomoc kontekstowa ma być dostępna na każdym ekranie panelu back-office Systemu 
CMS, pomimo, iż mogą pojawić się przypadki w, których nie będzie ona potrzebna. 
 
Pytanie 54: 
SWZ OPZ - wymaganie F37 
Czy panel back-office Systemu CMS ma być zgodny z WCAG 2.1, poziom AA?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że panel back-office Systemu CMS ma być zgodny z WCAG 2.1, poziom AA. 
 
Pytanie 55: 
SWZ OPZ - wymaganie F38 
Jaki jest "zestaw standardowych właściwości, zdarzeń i metod" dla komponentów podstawowych?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, ze jest to zestaw właściwości, zdarzeń i metod pozwalających na działanie komponentu 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz umożliwiających definiowanie wyglądu na stronie internetowej np. kolor, 
wielkość, położenie. 
 
Pytanie 56: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe 
Co dokładnie oznacza "możliwość podłączenia źródła danych" (zapis występujący przy wielu komponentach 
podstawowych)? Jakie wymagania integracyjne mają być spełnione w tym zakresie?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zakłada możliwość definiowania i podłączania danych ze źródeł zewnętrznych. Powinny zostać 
spełnione wymagania integracyjne ze źródłami w postaci API, zapytań SQL, plików ustrukturyzowanych.  
 
Pytanie 57: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
Czy komponenty oznaczone poniższymi numerami są tymi samymi komponentami co w kreatorze formularzy (F29) 
czy też mają być to niezależnie zdublowane w systemie komponenty reużywalne? Numery: 2, 3, 4, 7, 8, 15, 17, 19, 22  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że oznaczone numerami 2, 3, 4, 7, 8, 15, 17, 19, 22, są tymi samymi komponentami co w 
kreatorze formularzy (F29). 
 
Pytanie 58: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
Jakiego typu / formatu źródło danych można podpiąć do komponentu "TreeView"?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Do komponentu "TreeView" można podpiąć takie typy/formaty źródeł danych jak API, kwerenda SQL. 
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Pytanie 59: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
Czy komponent "Login" dotyczy zarządzania dostępem dla użytkowników do Cyfrowej Półki (powiązane z IZ5, F6, 
F12 p. 22)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że komponent "Login" dotyczy zarządzania dostępem dla użytkowników do Cyfrowej 
Półki. 
 
Pytanie 60: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
Czy komponent podstawowy nr 24 nie jest dublem komponentu podstawowego nr 18? Jeśli nie, to czym różnią 
się te komponenty?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, są to zdublowane komponenty. Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ poprzez wykreślenie komponentu 
podstawowego nr 24. - Okno modalne i niemodalne – panel modalny lub niemodalny, z możliwością umieszczenia 
na nim innych obiektów lub kontrolek. 
 
Pytanie 61: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
Prosimy o przykład komponentu typu "Pivot Grid" (najlepiej na już istniejącej stronie internetowej)  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający załącza link do istniejącej strony internetowej zawierający przykład komponentu „Pivot Grid” 
https://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-demo/demos/jqxpivotgrid/index.htm 
 
Pytanie 62: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
Prosimy o przykład komponentu typu "Tree Grid" (najlepiej na już istniejącej stronie internetowej)  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający załącza link do istniejącej strony internetowej zawierający przykład komponentu „Tree Grid” 
https://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-demo/demos/jqxtreegrid/index.htm 
 
Pytanie 63: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
Jak powinna wyglądać konfiguracja komponentu "DataAdapter"?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
DataAdapter to kontrolka dostępu do danych, wykorzystywana w wielu środowiskach programistycznych, np. .NET. 
Pozwala na pobranie z bazy danych zawartości tabeli lub zapytania SQL. Główne właściwości konfiguracyjne to: 
ConnectionString (provider, serwer, baza, typ logowania, użytkownik) oraz tabela, widok lub zapytanie SQL. 
 
Pytanie 64: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
W jaki sposób redaktor będzie mógł zarządzać danymi prezentowanymi na komponencie mapy? OPZ nie opisuje 
wymagań w tym zakresie. Prosimy  o ich uzupełnienie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W ramach komponentu mapy Wykonawca ma umożliwić prezentację wizualną mapy z danymi, przygotowaną w 
ramach innego komponentu. 
 
Pytanie 65: 
SWZ OPZ - wymaganie F38, komponenty podstawowe  
Prośba o dokładniejsze wyjaśnienie zasady działania komponentu "Splitter" ("zmiana wielkości położonych obok 
siebie obiektów")? Czy można prosić o przykład takiego komponentu na już istniejącej stronie internetowej?  
 
 
 

https://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-demo/demos/jqxpivotgrid/index.htm
https://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-demo/demos/jqxtreegrid/index.htm


 

13 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający załącza link do istniejącej strony internetowej zawierający przykład komponentu „Splitter” 
https://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-
demo/demos/jqxsplitter/index.htm#demos/jqxsplitter/defaultfunctionality.htm 
https://www.telerik.com/kendo-react-ui/components/layout/splitter/ 
 
Pytanie 66: 
SWZ OPZ - wymaganie F39, punkt 5  
Czy rozwiązanie, gdzie miniaturka będzie odnośnikiem do pliku w pełnym rozmiarze (otwieranym w nowej karcie) 
jest akceptowalne przez Zamawiającego?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zaakceptuje rozwiązanie, gdzie miniaturka będzie odnośnikiem do pliku w pełnym 
rozmiarze (otwieranym w nowej karcie). 
 
Pytanie 67: 
SWZ OPZ - wymaganie F40, punkt 4  
Czy formaty "webm" oraz "ogv" mają być obsługiwane? W punkcie 1 nie zostały wymienione.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że formaty "webm" oraz "ogv" mają być obsługiwane. Zamawiający zmodyfikował OPZ w 
zakresie wymagania F40 p. 1 poprzez dodanie zapisów „webm, ogv”. 
 
Pytanie 68: 
SWZ OPZ - wymaganie F44  
Czy forum ma posiadać niezależny mechanizm rejestracji użytkowników czy należy skorzystać z mechanizmu 
wykorzystywanego przy Cyfrowej Półce?.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że forum powinno wykorzystywać mechanizm Cyfrowej Półki. 
 
Pytanie 69: 
SWZ OPZ - wymaganie F45, punkt 2  
Jakie dynamiczne źródła danych dla wykresów mają być obsługiwane?.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby obsługiwane były takie źródła danych dla wykresów jak: API (JSON, XML), bazy danych, 
ustrukturyzowane pliki. 
 
Pytanie 70: 
SWZ OPZ - wymaganie F47  
Integracja z oknami do transmisji na żywo - czy chodzi o opcję wklejenia odpowiedniego kodu / skryptu 
dostarczonego przez zewnętrzną platformę czy jakąś inną formę integracji??.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że chodzi o opcję wklejenia odpowiedniego kodu / skryptu dostarczonego przez 
zewnętrzną platformę. 
 
Pytanie 71: 
SWZ OPZ - wymaganie F47  
Jakie typy treści mogą być publikowane z Systemu CMS do platform społecznościowych? Czy chodzi jedynie o 
artykuły? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania F47 System 
CMS musi umożliwić automatyczne publikowanie informacji/artykułów w mediach społecznościowych.  
W wymaganiu tym chodzi o informacje tworzone za pomocą modułu „artykuł”, opisane w wymaganiu F20 OPZ. 
 
 
 

https://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-demo/demos/jqxsplitter/index.htm#demos/jqxsplitter/defaultfunctionality.htm
https://www.jqwidgets.com/jquery-widgets-demo/demos/jqxsplitter/index.htm#demos/jqxsplitter/defaultfunctionality.htm
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Pytanie 72: 
SWZ OPZ - wymaganie F51  
Prośba o potwierdzenie, że komponent ma opierać swoje działanie na podstawie statystyk zebranych przez 
narzędzie Matomo (wymaganie F10)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
TAK. Zamawiający potwierdza, że komponent ma opierać swoje działanie na podstawie statystyk zebranych przez 
narzędzie Matomo (wymaganie F10). 
 
Pytanie 73: 
SWZ OPZ - wymaganie F52  
Jak karuzela danych będzie współpracować z danymi pochodzącymi spoza Systemu CMS? Czy będzie to integracja 
B/E czy F/E?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający potwierdza, że założył współpracę karuzeli danych z danymi pochodzącymi spoza systemu CMS.  
W wymaganiu F52 akapit nr 2 Zamawiający opisał, że prezentowane w ten sposób wskaźniki i wartości będą 
aktualizowane ręcznie lub automatycznie poprzez ustawienie odpowiednio sparametryzowanego linku do API (dla 
danych prezentowanych poza systemem CMS). Zamawiający nie jest w stanie zinterpretować określeń wykonawcy 
w zakresie sformułowań „integracja B/E czy F/E”. 
 
Pytanie 74: 
SWZ OPZ - wymaganie F52 
W jaki sposób ma działać określanie przedziału czasowego poprzez wklejenie sparametryzowanego linku do API? 
Czy zewnętrzne API będzie zwracać informację o dacie obowiązywania elementu karuzeli?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przedział czasowy odnosi się do okresu za który podawany jest dany element karuzeli, analogicznie do p. 6 w F52. 
Jak w przykładzie https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/ gdzie każdy element ma tytuł i przedział czasowy do 
którego się odnosi. Zamawiający zakłada, że przedział czasowy może być pobierany za pomocą API. 
 
Pytanie 75: 
SWZ OPZ - wymaganie F52 
Czy konfiguracja komponentu ma pozwalać na tworzenie szablonów czy będzie 1 ustalony szablon wyglądu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że konfiguracja komponentu ma pozwalać na tworzenie szablonów. 
 
Pytanie 76: 
SWZ OPZ - wymaganie F53 
Czy pisząc o zalogowanych użytkownikach chodzi o użytkowników zalogowanych do Cyfrowej Półki (wymaganie IZ 
5)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że pisząc o zalogowanych użytkownikach miał na myśli użytkowników zalogowanych do 
Cyfrowej Półki. 
 
Pytanie 77: 
SWZ OPZ - wymaganie F54, punkt 2 
Czy działanie ma opierać się na narzędziu Matomo (wymaganie F10)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że działanie wymienione w F54 p. 2 ma się opierać na narzędziu Matomo. 
 
Pytanie 78: 
SWZ OPZ - wymaganie F56 
Co oznacza, że katalog ikon ma być "zcustomizowany pod kątem statystyki"? Czy chodzi o ikony nawiązujące do 
danych statystycznych?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć katalog ikon oparty na systemie Material Design, zgodny z 
zaproponowaną przez Wykonawcę koncepcją graficzną. Jeśli koncepcja graficzna zaproponowana przez 
Wykonawcę będzie wymagała użycia elementów charakterystycznych dla statystyki (np. logo Głównego Urzędu 
Statystycznego) musi to mieć też swoje odzwierciedlenie w przedstawionym przez Wykonawcę zestawie ikon. 
 
Pytanie 79: 
SWZ OPZ - wymaganie F57, punkt 9 
W jaki sposób będzie ustalana popularność wyszukiwania danego elementu? Czy to będą algorytmy oparte na 
danych nt. ścieżek użytkowników przechowywane w narzędziu Matomo (wymaganie F10)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Popularność będzie ustalana na podstawie liczby wejść w linki z wyników wyszukiwania. Zamawiający wyjaśnia, że 
nie będą to algorytmy oparte na danych nt. ścieżek użytkowników przechowywane w narzędziu Matomo 
(wymaganie F10). 
 
Pytanie 80: 
SWZ OPZ - wymaganie F57, punkt 16 
Jaki jest cel biznesowy wymagania związanego z przechowywaniem wyników wyszukiwania w sesji? Czy chodzi o 
zmniejszenie wykorzystania silnika wyszukiwarki?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że chodzi o zmniejszenie wykorzystania silnika wyszukiwarki. 
 
Pytanie 81: 
SWZ OPZ - wymaganie F58, punkt 7 
Prośba o doszczegółowienie o jakie wymaganie chodzi - F22 dotyczy aktualności. Nie ma tam mowy o 
wyszukiwarce aktualności.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pomyłkowo umieścił w tym miejscu odniesienie do wymagania F22. Zamawiający zmodyfikował Opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania F58 p. 7 poprzez zamianę słowa „F22” na „F57”. 
 
Pytanie 82: 
SWZ OPZ - wymaganie F58, punkt 14 
Wymaganie nie zostało zredagowane do końca. Zdanie kończy się trzema kropkami. Prośba o uzupełnienie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagania F58 p. 15 poprzez zmianę słowa 
„punktach …” na „wymaganiu F.57 pkt 8.”. 
 
Pytanie 83: 
SWZ OPZ - wymaganie F62 
Czy blog ma prezentować tylko artykuły (wymaganie F20) czy również jakieś inne elementy?  
Odpowiedź Zamawiającego:. 
Zamawiający potwierdza, że na blogu będą prezentowane artykuły, opisane w wymaganiu F20.  
 
Pytanie 84: 
SWZ OPZ - wymaganie B1 
Czy interfejs back-office systemu CMS ma być dostępny w 2 językach (polskim i angielskim)? Z opcją 
dynamicznego przełączania? Czy wystarczy interfejs w jednym języku?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zakłada, że interfejs back-office systemu CMS ma być dostępny jedynie w języku polskim. 
 
Pytanie 85: 
SWZ OPZ - wymaganie B1 
Czy wymaganie, że system ma być wykonany w architekturze opartej na usługach determinuje jakieś konkretne 
wzorce architektoniczne? Jeśli tak to jakie? Albo z góry odrzuca jakieś konkretne architektury?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zakłada wykorzystania konkretnych wzorców architektonicznych i nie ogranicza Wykonawcy w 
tym zakresie. 
 
Pytanie 86: 
SWZ OPZ - wymaganie T1 
W jakiej formie (z wykorzystaniem jakiego narzędzia) mają być dostarczone scenariusze testowe?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy w wykorzystaniu narzędzi w tym zakresie. 
 
Pytanie 87: 
SWZ OPZ - rozdział 3.5 "Zadanie I 
Na wykonanie tego etapu z należytą jakością potrzeba przynajmniej 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
Prosimy o zmianę terminu dla Zadania I  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji Zadania I. 
 
Pytanie 88: 
SWZ OPZ - rozdział 3.5 "Zadanie III" 
Na wykonanie tego etapu z należytą jakością potrzeba przynajmniej 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
Prosimy o zmianę terminu dla Zadania III  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu realizacji Zadania III. 
 
Pytanie 89: 
SWZ OPZ - rozdział 3.1 "Ogólna charakterystyka PI 2.0", sekcja "Podstawowe wymagania PI 2.0" 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie rozwiązań SaaS do spełnienia niektórych z wymagań funkcjonalnych, 
które przechowywałyby dane poza infrastrukturą Zamawiającego?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania rozwiązań SaaS. 
 
Pytanie 90: 
SWZ OPZ - rozdział 3.1 "Ogólna charakterystyka PI 2.0", sekcja "Podstawowe wymagania PI 2.0" 
Czy Zamawiający dopuszcza, że niektóre elementy to będą gotowe istniejące aplikacje zintegrowane z tworzonym 
customowym Systemem CMS (np. forum albo sklep internetowy)  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
Pytanie 91: 
SWZ OPZ - wymaganie F29, punkty 26 oraz 27 
Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa aplikacja nie powinna pozwalać na definiowanie kodu JavaScript oraz 
edycji kodu HTML formularzy, Prośba o wykreślenie tych punktów z wymagań)  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zakłada możliwość wykorzystania dodatkowego kodu JS np. do walidacji danych formularza. 
 
Pytanie 92: 
SWZ OPZ - rozdział 3.5 "Zadanie VI" 
Ilu redaktorów będzie korzystać z Systemu CMS? Czy 208 osób to wszyscy redaktorzy, którzy będą zarządzać 
treścią w Systemie CMS?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że liczba przyszłych redaktorów systemu może ulegać zmianom. Zamawiający nie jest w 
stanie określić dokładnej liczby, natomiast 208 jest to liczba redaktorów, którzy zostaną jako pierwsi przeszkoleni 
z użytkowania systemu. 
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Pytanie 93: 
SWZ OPZ - wymaganie IZ 6  
Prośba o dokładniejsze opisanie wymagania. O jakich metainformacjach mowa? Jak będzie można się zintegrować 
z systemem metainformacji? Jakie dane mają być pobierane przez System CMS? W jaki sposób będą 
wykorzystywane na stronach PI 2.0?  
Odpowiedź Zamawiającego: I 
Metainformacje (inaczej metadane) rozumiane są jako Informacje o informacji, danych, wspierające zarówno 
projektowanie badania statystycznego, jego realizację jak i udostępnianie danych. 
Zawierają m.in. elementy takie jak tytuł, streszczenie, autora i słowa kluczowe, ale również opisują relacje i 
zależności pomiędzy poszczególnymi zbiorami oraz elementami tych zbiorów w celu np. ułatwienia nawigacji.  
System CMS będzie musiał pobierać metadane z Systemu metainformacji, np. tytuły obszarów tematycznych, z 
przyporządkowaniem np. tytułów publikacji/plików w celu prezentacji ich na PI 2.0. 
Integracja z systemem metainformacji będzie możliwa przez API lub bezpośrednio przez bazę danych. 
 
Pytanie 94: 
SWZ OPZ - wymaganie F10  
Czy statystyki będą przeglądane w narzędziu Matomo czy to System CMS ma zawierać moduł, który pobiera dane z 
Matomo i prezentuje w swoim interfejsie back-office?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że statystyki będą przeglądane w narzędziu Matomo. 
 
Pytanie 95: 
SWZ OPZ - wymaganie F12, punkt 5  
W tym punkcie powinna znaleźć się również informacja o zarządzaniu m.in.: aktualnościami, artykułami, blogiem, 
ekranami startowymi, moderacja komentarzy, konfiguracja wyszukiwarki.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z informacją zawartą w opisie wymagania F12 poprzez panel administracyjny użytkownicy z odpowiednimi 
uprawnieniami bądź administratorzy będą mieć możliwość zarządzania treścią stron i podstron (content), a zatem 
aktualnościami, artykułami, blogiem, ekranami startowymi. Komentarze zostały opisane w wymaganiu F43. a 
Wyszukiwarka w wymaganiu F57 oraz F58. 
 
Pytanie 96: 
SWZ OPZ - wymaganie F20, punkt 6  
Co to za typy informacji: komunikaty, obwieszczenia, informacje sygnalne? Czym się różnią od artykułów? W OPZ 
brak wymagań w zakresie takich typów treści.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie wymienione typy informacji pod względem ogólnych funkcjonalności i zarządzania są typem informacji 
artykuł wymienionym w opisie wymagania F20. Ich indywidualne cechy wynikać będą wyłącznie z konkretnego 
ułożenia dostępnych w module funkcjonalności oraz zapisania ich jako oddzielne szablony. Do ich utworzenia 
będą wykorzystane wyłącznie opisane w OPZ funkcjonalności i komponenty. 
 
Pytanie 97: 
SWZ OPZ - wymaganie F21  
Jaką funkcję pełni przydział pliku do grupy? Czy słowa "grupa" i "kategoria" są używane w tym wymaganiu 
zamiennie?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że słowa "grupa" i "kategoria" są używane w tym wymaganiu zamiennie, więc przydział 
pliku do grupy oznacza przydział go do kategorii co z kolei jest niezbędne do prezentacji pliku w danej kategorii. . 
 
Pytanie 98: 
SWZ OPZ - wymaganie F21  
Jak ma działać system, gdy redaktor wgrywa plik o nazwie, która jest już wykorzystywana? W OPZ brak wymagań w 
tym zakresie.  
 

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wgrywania plików o nazwie, która jest już wykorzystywana System 
powinien proponować: 
1) zastąpienie pliku o nazwie, która już występuje,  
2) zmianę nazwy wgrywanego pliku, 
3) usunięcie pliku. 
 
Pytanie 99: 
SWZ OPZ - wymaganie F22, punkt 4  
Co oznacza wymaganie dotyczące "dowolnego sortowania listy aktualności"?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczące "dowolnego sortowania listy aktualności” oznacza możliwość 
ręcznego sortowania według dowolnej kolejności. 
 
Pytanie 100: 
SWZ OPZ - wymaganie F22, punkt 5  
Co oznacza wymaganie dotyczące definiowania ilości informacji na liście aktualności?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczące definiowania ilości informacji na liście aktualności oznacza, że 
użytkownik CMS zgodnie z punktem 4.2 „Charakterystyka użytkowników – ról w CMS”, powinien mieć możliwość 
zdefiniowania w panelu administratora liczby aktualności wyświetlanych jednorazowo na liście na danej stronie 
głównej oraz na podstronie wszystkich aktualności (paginacja). 
 
Pytanie 101: 
SWZ OPZ - wymaganie F23, punkt 5  
W jaki sposób redaktor ma wskazywać z poziomu listy artykułów, które artykuły z innych części portalu mają być 
wyświetlone na danej liście?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z informacją przedstawioną w opisie wymagania F1 pkt 1 System CMS musi 
zapewniać możliwość publikowania tej samej treści w kilku portalach i/lub kategoriach przy zachowaniu 
funkcjonalności, która pozwoli na edycję treści w jednym wybranym - jako źródłowym miejscu. W taki sposób 
również będą udostępniane artykułu na liście z wymagania F23. Wskazanie może odbyć się np. poprzez zakładkę 
„pokaż również w…” pozwalającą na zaznaczenie przez użytkownika CMS podczas tworzenia danego artykuły stron, 
modułów lub portali na których również ma być wyświetlona tworzona informacja (artykuł). Wykonawca może 
przedstawić również inny projekt zakładki, przy zachowaniu założeń z wymagania F1 pkt 1. 
 
Pytanie 102: 
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa  
Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zgłoszenia zmian oraz uwag Zamawiającego, opisane w § 5. Odbiory i 
potwierdzenie realizacji Umowy, dla poszczególnych Zadań, MUSZĄ odnosić się do zakresu oraz zgodności 
wymagań opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie mogą wykraczać poza opisany zakres. Zamawiający 
przekazując zgłoszenie zmian oraz uwag wskaże na niezgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia danego 
wymagania.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór zawarty został w Załączniku 6 do SWZ, w szczególności 
postanowieniami § 2, 5 i 8, Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę zgodnie z Ofertą, stanowiącą Załącznik 
nr 2 do Umowy, Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. Uwagi, wnoszone 
przez Zamawiającego w procedurach odbiorowych poszczególnych Zadań i Podzadań mogą być zgłaszane w 
każdym przypadku, jeżeli wykonany w ramach poszczególnych Zadań lub Podzadań przedmiot Umowy będzie 
niezgodny z Umową, złożoną ofert lub wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu 
zamówienia.  
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Pytanie 103: 
SWZ OPZ - wymaganie F24, punkt 2  
Czy "słowo kluczowe" oraz "kategoria" dotyczą tego samego elementu i są używane zamiennie? Jeśli nie, to jakie 
są wymagania wobec CMS w zakresie mechanizmu / modułu słów kluczowych?.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że „Słowa kluczowe” i „kategorie” nie są tożsame i nie mogą być używane zamiennie.  
W przypadku słów kluczowych będą one dołączane do treści poprzez integrowany z PI 2.0 system metainformacji 
(p. IŻ 6) poprzez wystawiony przez ten system interfejs. 
 
Pytanie 104: 
SWZ OPZ - wymaganie F28  
Czy System CMS ma pozwalać na zarządzanie i zmienianie kilkustopniowej ścieżki akceptacji przed publikacją?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zamawiający wyjaśnia, że System CMS ma pozwalać na zarządzanie i zmienianie kilkustopniowej ścieżki 
akceptacji przed publikacją. 
 
Pytanie 105: 
SWZ OPZ - wymaganie F29  
Czy System CMS ma udostępniać moduł do przeglądania danych z wypełnionych formularzy, ankiet oraz sond? 
Aktualnie brak opisu wymagań wobec takiego modułu w OPZ.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
System CMS ma umożliwiać odkładanie danych z wypełnionych formularzy, ankiet oraz sond w celu ich 
wykorzystania do przeglądania w ramach innych systemów.  
 
Pytanie 106: 
SWZ OPZ - wymaganie F29  
Prośba o potwierdzenie, że dla wszystkich typów pól, z których może składać się formularz, muszą powstać 
projekty graficzne prezentujące ich wygląd? Te prace powinny poszerzyć zakres Zadania II.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że projekt graficzny ma przedstawiać faktyczny wygląd formularza, a więc nie musi 
zawierać wszystkich możliwych pól a jedynie te używane w tym konkretnym przypadku (opierając się na jednym, 
wybranym przez Wykonawcę przypadku użycia formularza). 
Wygląd wszystkich możliwych pól w formularzu jest definiowany przez system Material Design, na którym 
Wykonawca powinien opierać się przy tworzeniu koncepcji graficznej.  
 
Pytanie 107: 
SWZ OPZ - wymaganie F30  
Czy kosz ma przechowywać wszystkie usunięte elementy, niezależnie od jego typu (np. strony, artykuły, 
aktualności, kalendarium)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, kosz ma przechowywać wszystkie usunięte elementy, niezależnie od jego typu (np. strony, artykuły, 
aktualności, kalendarium). 
 
Pytanie 108: 
SWZ OPZ - wymaganie F32  
Czy System CMS ma posiadać także moduły, które pozwalają na redagowanie zawartości pomocy kontekstowej?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający wyjaśnia, że System CMS ma posiadać także moduły, które pozwalają na redagowanie 
zawartości pomocy kontekstowej. 
 
Pytanie 109: 
SWZ OPZ - wymaganie F33  
Wymaganie jest nieprecyzyjne. Czym są odsyłacze?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że według ogólnej definicji odsyłacz jest to hiperłącze. 
 
Pytanie 110: 
SWZ OPZ - wymaganie F33  
W jaki sposób redaktor ma wskazywać fragment treści, dla którego należy wygenerować kod QR?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że Redaktor wskazuje wybrany fragment tekstu lub plik za pomocą funkcji dostępnych w 
edytorze treści WYSIWYG a następnie zamienia go na przycisk generujący kod QR pod którym ukryta jest dana 
treść/link do pliku. 
 
Pytanie 111: 
SWZ OPZ - wymaganie F35  
Czy ten mechanizm ma być udostępniony jedynie w części frontowej PI 2.0? Jakie zawartości mają mieć opcję 
konwersji do formatu PDF?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że ten mechanizm ma być udostępniony jedynie w części frontowej PI 2.0Zamawiający 
dookreślił, poprzez modyfikację OPZ w zakresie wymagania F35, że chodzi o wybraną zawartość strony. 
 
Pytanie 112: 
SWZ OPZ - wymaganie F43  
W OPZ brak dokładnych wymagań opisujących moduł służący do moderacji komentarzy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w opisie wymagania F43, przedstawione zostały informacje że komentarze muszą w 
całości podlegać moderacji – każdy komentarz musi zostać zatwierdzony przez administratora. 
 
Pytanie 113: 
SWZ OPZ - wymaganie F38 
Prośba o potwierdzenie, że dla wszystkich typów komponentów reużywalnych muszą powstać projekty graficzne 
prezentujące ich wygląd? Te prace powinny poszerzyć zakres Zadania II.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach projektu graficznego mają zostać zawarte tylko te komponenty reużywalne, 
które zostaną zastosowane na danej prezentowanej stronie/portalu. Zamawiający nie wymaga wizualizacji 
wszystkich możliwych komponentów reużywalnych na etapie projektu graficznego, chyba że akurat dany projekt 
strony/portalu będzie wykorzystywał je wszystkie. 
 
Pytanie 114: 
SWZ OPZ - wymaganie F53 
Czym jest "publikacja"? Czy jest synonim artykułu? OPZ nie zawiera wymagań związanych z zarządzaniem 
publikacjami.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Publikacja pod względem ogólnych funkcjonalności i zarządzania jest synonimem artykułu opisanego w 
wymaganiu F20. Jej indywidualne cechy wynikać będą wyłącznie z konkretnego ułożenia dostępnych w module 
funkcjonalności oraz zapisania jej jako oddzielny szablon. Do jej utworzenia będą wykorzystane wyłącznie opisane 
w OPZ funkcjonalności i komponenty. 
 
Pytanie 115: 
SWZ OPZ - wymaganie F57, punkt 4 
Kto dostarcza słownik synonimów, z którego ma korzystać wyszukiwarka?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Słownik synonimów z którego ma korzystać wyszukiwarka dostarcza Wykonawca. 
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Pytanie 116: 
SWZ OPZ - wymaganie F58, punkt 6 
Czy dla bibliotek klienckich należy przygotować również dokumentację? Jeśli tak, to jakie są wymagania wobec tej 
dokumentacji?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dla bibliotek klienckich należy przygotować również dokumentację, zgodną z wymaganiami wymienionymi w 
Zadaniu VII. 
 
Pytanie 117: 
SWZ OPZ - wymaganie F63 
W jaki sposób będzie zarządzany katalog produktów? OPZ nie zawiera wymagań w tym zakresie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Katalog produktów powinien być zarządzany z poziomu przeglądarki w panelu administracyjnym poprzez 
umieszczanie na stronie informacji o produktach (tekst, grafika, cena). Sklep będzie tworzony i prowadzony przy 
użyciu wymienionych w OPZ komponentów reużywalnych. Zamawiający zmodyfikował OPZ w zakresie wymagania 
F63 poprzez dodanie zdania „Katalog produktów powinien być zarządzany z poziomu przeglądarki w panelu 
administracyjnym poprzez umieszczanie na stronie informacji o produktach (tekst, grafika, cena). Sklep będzie 
tworzony i prowadzony przy użyciu wymienionych w OPZ komponentów reużywalnych”. 
 
Pytanie 118: 
SWZ OPZ - wymaganie F63 
W jaki sposób będzie obsłużona płatność? OPZ nie zawiera wymagań w tym zakresie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje integracji systemu CMS z żadnym systemem płatności online. Płatność będzie 
dokonywana w taki sposób, jak w obecnym sklepie, poprzez wykonanie przelewu na dane podane na stronie 
sklepu. 
 
Pytanie 119: 
SWZ OPZ - wymaganie F63 
Gdzie ma trafić i w jaki sposób będzie obsługiwane zamówienie złożone przez klienta? OPZ nie zawiera wymagań 
w tym zakresie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamówienie powinno trafiać w formie mailowej do osoby obsługującej sklep i dalej będzie obsługiwane już 
wyłącznie w tej formie. Zamawiający zmodyfikował OPZ w zakresie wymagania F63 poprzez dodanie zdania 
„Zamówienie powinno trafiać w formie mailowej do osoby obsługującej sklep i dalej będzie obsługiwane już 
wyłącznie w tej formie”. 
 
Pytanie 120: 
SWZ OPZ - wymaganie B1 
Niespójne wymaganie - w B1 mowa o max 3 sekundach na odświeżenie ekranu, zaś w W1 o max 8 sekundach.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie B1 dotyczy Systemu CMS, natomiast wymaganie W1 – Portalu Informacyjnego 
2.0. Zamawiający zmodyfikował OPZ w zakresie wymagania W1 poprzez zamianę zdania „W ramach testów 
wydajnościowych System musi być obciążany docelową ilością Użytkowników, tj. 50 na sekundę (80% 
pobierających dynamicznie tworzone strony, 20% wyszukujących informacje na stronie), korzystających z systemu 
jednocześnie. Przy takim założeniu czas odpowiedzi systemu (załadowania się żądanej strony) nie może być 
dłuższy niż 8 sekund (dla połączenia LAN 100Mb/s).” na „W ramach testów wydajnościowych System musi być 
obciążany docelową ilością Użytkowników, tj. 50 na sekundę (80% pobierających dynamicznie tworzone strony, 
20% wyszukujących informacje na stronie), korzystających z systemu jednocześnie. Przy takim założeniu czas 
odpowiedzi PI 2.0 (załadowania się żądanej strony) nie może być dłuższy niż 8 sekund (dla połączenia LAN 
100Mb/s).” 
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Pytanie 121: 
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa 
Prosimy o potwierdzenie, iż osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy opisane w § 9. 
Zatrudnienie na umowę o pracę ust. 1 są dodatkowymi osobami w stosunku do wymagań określonych w SWZ pkt. 
7.1 ppkt 5) zdolność techniczna lub zawodowa, ponieważ zakres czynności nie odpowiada kompetencjom osób 
określonych w SWZ pkt. 7.1 ppkt 5) zdolność techniczna lub zawodowa i wymusza na Wykonawcy już w dniu 
składania ofert do wskazania kompletnego i kompetentnego zespołu zdolnego zrealizować przedmiot 
zamówienia. Potwierdzenie zaangażowania dodatkowych osób jest istotne do wykazania faktycznego 
(ilościowego) składu zespołu Wykonawcy zdolnego zrealizować przedmiot zamówienia jak również przygotowania 
prawidłowej i porównywalnej oferty cenowej za wykonanie przedmiotu Umowy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Postanowienia § 9 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ odnoszą się do obowiązku zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących, w ramach realizacji 
Umowy, czynności enumeratywnie wskazane przez Zamawiającego w § 8 ust. 1 wzoru umowy. 
W opisanym w pkt 7.1 ppkt 5) SWZ warunku udziału Zamawiający określił, że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób posiadających wskazane ww. pkt 
SWZ doświadczenie. Jednocześnie w § 8 ust. 4 wzoru umowy, Zamawiajacy wskazał, że „Strony zobowiązane są do 
oddelegowania kompetentnych osób i podmiotów dedykowanych do współpracy w zakresie niezbędnym do 
realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca oddeleguje do realizacji Umowy osoby wskazane w Ofercie, 
stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający w żadnym miejscu SWZ nie określił czynności, które osoby 
stanowiące zespół Wykonawcy, będą wykonywać, jeżeli jednak osoby te wykonywać będą czynności wskazane w § 
9 ust. 1 wzoru umowy, wymagane jest, aby były one zatrudnione na podstawie umowy o pracę.   
 
Pytanie 122: 
SWZ OPZ - wymaganie B1 
Prośba o potwierdzenie, że System CMS ma udostępnić formularz pozwalający na złożenie wniosku o założenie 
konta redaktora?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje funkcjonalności udostępniania formularz pozwalający na złożenie wniosku o 
założenie konta redaktora. 
 
Pytanie 123: 
SWZ OPZ - wymaganie B3 
Czy to wymaganie oznacza, że całe treści stron HTML mają być generowane i odkładane na serwerze jako treści 
statyczne? Czy dopuszczalne jest rozwiązanie bez takiego mechanizmu ale z rozbudowanym cache na niższym 
poziomie aplikacji (np. dedykowane cache dla poszczególnych typów danych)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania i łączenie obu rozwiązań. 
 
Pytanie 124: 
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa 
Zwracamy uwagę, iż wypełnienie Załącznika nr 5 przez Wykonawców może oznaczać przypisanie osób niezdolnych 
do wykonania czynności realizacji przedmiotu Umowy opisanych w § 9, ponieważ Zamawiający nie będzie miał 
możliwości weryfikacji ich kompetencji, co może być kluczowe dla zaplanowanych czynności tj. konfiguracja 
oprogramowania, instalacja oprogramowania, optymalizacja oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, 
wykonywanie analiz bezpieczeństwa oprogramowania, współpraca związaną z punktami styku pomiędzy 
infrastrukturą Zamawiającego a wdrażanym oprogramowaniem (połączenia sieciowe, interfejsy, zasoby, 
użytkownicy) czy sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa oprogramowania. Wnosimy o uzupełnienie 
minimalnego składu zespołu po stronie Wykonawcy o osoby zgodnie z oczekiwanym przez Zamawiającego 
zakresem czynności realizacji przedmiotu Umowy opisanym w § 9 Umowy  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy pkt 7.1 ppkt 5) SWZ oraz poz. 152 oświadczenia JEDZ, stanowiącego Załącznik nr 5 
do SWZ bez zmian. 
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W opisanym w pkt 7.1 ppkt 5) SWZ warunku udziału Zamawiający określił, że o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować zespołem osób posiadających wskazane ww. pkt 
SWZ doświadczenie. Jednocześnie w § 8 ust. 4 wzoru umowy, Zamawiajacy wskazał, że „Strony zobowiązane są do 
oddelegowania kompetentnych osób i podmiotów dedykowanych do współpracy w zakresie niezbędnym do 
realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca oddeleguje do realizacji Umowy osoby wskazane w Ofercie, 
stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający w żadnym miejscu SWZ nie określił czynności, które osoby 
stanowiące zespół Wykonawcy, będą wykonywać, jeżeli jednak osoby te wykonywać będą czynności wskazane w § 
9 ust. 1 wzoru umowy, wymagane jest, aby były one zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 
 
Pytanie 125: 
SWZ OPZ - rozdział 4.1 "Opis grupy wymagań" 
Z jakimi źródłami danych należy zintegrować programistycznie System CMS? Wymagania z grupy "IZ" mówią 
jedynie o systemie metainformacji. Prośba o potwierdzenie, że jest to rzeczywiście jedyny system, z którego 
System CMS będzie pobierał dane wyświetlane w ramach PI 2.0?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
System CMS powinien umożliwiać pobieranie danych z różnych źródeł zewnętrznych, co zostało opisane w 
wymaganiu IZ 4. 
 
Pytanie 126: 
SWZ OPZ - wymaganie T1 
Kto wykonuje kroki scenariuszy testowych w ramach testów cząstkowych?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kroki scenariuszy testowych w ramach testów cząstkowych wykonuje Zamawiający we współpracy z Wykonawcą. 
 
Pytanie 127: 
SWZ OPZ - wymaganie T2 
Kto wykonuje kroki scenariuszy testowych w ramach testów akceptacyjnych Systemu CMS?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kroki scenariuszy testowych w ramach testów akceptacyjnych Systemu CMS wykonuje Zamawiający we współpracy 
z Wykonawcą. 
 
Pytanie 128: 
SWZ OPZ - wymaganie T3 
Kto wykonuje kroki scenariuszy testowych w ramach testów akceptacyjnych PI 2.0?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kroki scenariuszy testowych w ramach testów akceptacyjnych PI 2.0 wykonuje Zamawiający we współpracy z 
Wykonawcą. 
 
Pytanie 129: 
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa 
Prosimy o ujednolicenie zapisów odnośnie przeniesienia praw autorskich w § 10. Majątkowe prawa autorskie do 
Oprogramowania dedykowanego Wykonawcy i Dokumentacji dedykowanej Wykonawcy w pkt 1 jest mowa, iż 
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 w ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego wszelkie 
prawa autorskie, zaś w pkt 8 § 10 Umowy jest mowa, iż przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1, 
następuje w dniu podpisania z wynikiem pozytywnym protokołów odbioru dla poszczególnych Zadań, za które 
Wykonawca nie otrzymuje płatności.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 10 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ bez zmian. 
W § 3 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie, określone na podstawie Formularza cenowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 3 do 
Umowy, składające się z wynagrodzenia należnego za wykonanie poszczególnych Zadań i Podzadań, wskazanego 
w pkt od 1) do 8) w § 8 ust. 1 wzoru umowy, obejmujące koszty licencji oprogramowania w tym oprogramowania 
dedykowanego i oprogramowania standardowego, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
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dokumentów wytworzonych w ramach Umowy dokumentów oraz Systemów (System CMS oraz Portal Informacyjny 
PI 2.0), wykonanych w ramach zamówienia, przeniesienia własności egzemplarzy utworów i nośników, koszty 
transportu, podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT. Dodatkowo w § 6 ust. 1 wzoru umowy, Zamawiający 
określił, że: „Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem, że: 
1) wynagrodzenie za wykonanie Zadania I, II, III, IV, V, VI i VII, w łącznej wysokości stanowiącej sumę 

wynagrodzenia należnego za wykonanie Zadania I, II, III, IV, V, VI i VII, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 
5) 6) i 7) Umowy, płatne będzie po wykonaniu Zadań I, II, III, IV, V, VI i VII oraz podpisaniu z wynikiem 
pozytywnym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanych w § 8 odpowiednio ust. 6 i 7 
Umowy, Protokołu wykonania i wdrożenia Systemu, o którym mowa w § 5 ust. 9 Umowy; 

2) wysokość wynagrodzenie za świadczone w ramach Zadania VIII usługi Asysty technicznej, o którym mowa w § 
3 ust. 1 pkt 8) Umowy, uzależniona będzie od ilości rzeczywiście wykorzystanych godzin roboczych dla 
realizacji świadczenia usług Asysty technicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna ich liczba w okresie realizacji 
Zadania VIII, wynosi 500 godzin roboczych (słownie: pięćset);” 

Biorąc pod uwagę powyższe nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wykonawcy, że za wykonanie poszczególnych 
Zadań, odbieranych protokołami odbioru Wykonawca nie otrzymuje płatności.  
Zmawiający wyjaśnia, że za każde z określonych przez Zamawiającego Zadań, których wykonanie potwierdzone 
zostanie podpisanym z wynikiem pozytywnym przez Strony protokołem odbioru, Wykonawca otrzyma, wynikające 
ze złożonej oferty wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to nie będzie płatne bezpośrednio po 
podpisaniu protokołów odbiory poszczególnych Zadań, tylko w sposób określony w przytoczonym powyżej § 6 ust. 
1 wzoru umowy.  
Przeniesienie autorskich praw majątkowych jest odpłatne, gdyż zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy zawiera 
się w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy określonym w § 3 ust. 1 wzoru umowy. Natomiast 
momentem, w którym następuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu 
umowy wykonanego w ramach poszczególnych Zadań, jest dzień podpisania z wynikiem pozytywnym protokołów 
odbioru dla poszczególnych Zadań. 
 
Pytanie 130: 
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa  
Wnosimy o zmianę zapisu § 12. Kary  
Jest: pkt 17 za każde przekroczenie któregokolwiek z terminów wykonania zobowiązań gwarancyjnych związanych z 
usuwaniem zgłaszanych Problemów, określonych w § 13 ust. 5 Umowy, w wysokości 0,1% łącznego maksymalnego 
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę 
zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 
Powinno być: pkt 17 za każde przekroczenie któregokolwiek z terminów wykonania zobowiązań gwarancyjnych 
związanych z usuwaniem zgłaszanych Problemów, określonych w § 13 ust. 5 Umowy, w wysokości 100 PLN za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1; 
Powodem tej zmiany jest nieproporcjonalność wysokości kary do czynności określonych w § 13 ust. 5 Umowy to 
jest reakcji na dokonane Zgłoszenia, zaś w przypadku dokonania napraw Problemów warunkiem wykonania 
naprawy będzie dostępność infrastruktury oraz konfiguracji systemu administrowanego przez Zamawiającego.   
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 12 ust. 1 pkt 17 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ 
poprzez zmianę: „za każde przekroczenie któregokolwiek z terminów wykonania zobowiązań gwarancyjnych 
związanych z usuwaniem zgłaszanych Problemów, określonych w § 13 ust. 5 Umowy, w wysokości 0,1% łącznego 
maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;” na „za każde przekroczenie któregokolwiek z 
terminów wykonania zobowiązań gwarancyjnych związanych z usuwaniem zgłaszanych Problemów, określonych w 
§ 13 ust. 5 Umowy, w wysokości 0,01% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;”. 
 
Pytanie 131: 
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa  
Wnosimy o zmianę zapisu § 12. Kary  
Jest: 
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Pkt 18) za każdy stwierdzony przypadek niezgodności w wykonywaniu zobowiązań gwarancyjnych w tym brak:  
a) wykonania zleconych świadczeń opieki gwarancyjnej, o których mowa w § 13 ust. 18 Umowy,  
b) wykonania przeglądów Systemu, aktualizacji wymaganych lub rekomendowanych przez producenta lub 
producentów oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub uruchomienia nowych, 
dostępnych w ramach aktualizacji, funkcjonalności istotnych dla bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których 
mowa w § 13 ust. 23 pkt 1) – 3) Umowy,  
c) wykonania audytów bezpieczeństwa dostarczonego Systemu, o których mowa w § 13 ust. 26,  
d) współpracy z Zamawiającym w zakresie analizy raportów i testów bezpieczeństwa, przede wszystkim 
określonych w pkt 4.6 ppkt B.8 i B.10 OPZ lub w zakresie audytów systemów teleinformatycznych wykonanych 
niezależnie od przedmiotu Umowy określonych w pkt 4.8 ppkt B.9 OPZ, o której mowa w § 13 ust. 27 Umowy, 
e) wsparcia obsługi i wprowadzania koniecznych zmian i poprawek w przedmiocie Umowy wynikających z 
rekomendacji i możliwości implementacji oprogramowania gotowego dostarczonego w ramach Umowy, o którym 
mowa w § 13 ust. 27 Umowy, 
f) zapewnienia dostępu do bazy wiedzy, poprawek, aktualizacji lub nowych wersji komponentów Systemu CMS, o 
którym mowa w § 13 ust. 28 Umowy, 
g) zapewnienia konsultacji w ramach wsparcia technicznego w czasie wykonywania przez Zamawiającego 
planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania oraz rozwiązywania problemów 
występujących podczas jego obsługi lub funkcjonowania, o których mowa w § 13 ust. 29 Umowy w wysokości 0,1% 
łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 
Powinno być: 
Pkt 18) za każdy stwierdzony przypadek niezgodności w wykonywaniu zobowiązań gwarancyjnych w tym brak: 
a) wykonania zleconych świadczeń opieki gwarancyjnej, o których mowa w § 13 ust. 18 Umowy,  
b) wykonania przeglądów Systemu, aktualizacji wymaganych lub rekomendowanych przez producenta lub 
producentów oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub uruchomienia nowych, 
dostępnych w ramach aktualizacji, funkcjonalności istotnych dla bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których 
mowa w § 13 ust. 23 pkt 1) – 3) Umowy,  
c) wykonania audytów bezpieczeństwa dostarczonego Systemu, o których mowa w § 13 ust. 26,  
d) współpracy z Zamawiającym w zakresie analizy raportów i testów bezpieczeństwa, przede wszystkim 
określonych w pkt 4.6 ppkt B.8 i B.10 OPZ lub w zakresie audytów systemów teleinformatycznych wykonanych 
niezależnie od przedmiotu Umowy określonych w pkt 4.8 ppkt B.9 OPZ, o której mowa w § 13 ust. 27 Umowy, 
e) wsparcia obsługi i wprowadzania koniecznych zmian i poprawek w przedmiocie Umowy wynikających z 
rekomendacji i możliwości implementacji oprogramowania gotowego dostarczonego w ramach Umowy, o którym 
mowa w § 13 ust. 27 Umowy, 
f) zapewnienia dostępu do bazy wiedzy, poprawek, aktualizacji lub nowych wersji komponentów Systemu CMS, o 
którym mowa w § 13 ust. 28 Umowy, 
g) zapewnienia konsultacji w ramach wsparcia technicznego w czasie wykonywania przez Zamawiającego 
planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania oraz rozwiązywania problemów 
występujących podczas jego obsługi lub funkcjonowania, o których mowa w § 13 ust. 29 Umowy w wysokości 500 
PLN, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1; 
 
Powodem tej zmiany jest nieproporcjonalność wysokości kary do czynności określonych w ppkt a-g, które są 
czynnościami o różnym zakresie wykonalności i wpływu na funkcjonalność i dostępność systemu. Proponujemy 
zastosowanie kar kwotowych dla poszczególnych czynności, które są adekwatne do wymiaru, zakresu i skutku. 
Utrzymanie pierwotnego zapisu spowoduje jedynie nieproporcjonalne podwyższenie ceny oferty przez 
Wykonawców aby wliczyć tego typu ryzyko związane z ewentualną karą.   
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 12 ust. 1 pkt 18 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ 
poprzez zmianę: 
„za każdy stwierdzony przypadek niezgodności w wykonywaniu zobowiązań gwarancyjnych w tym brak: 

a) wykonania zleconych świadczeń opieki gwarancyjnej, o których mowa w § 13 ust. 18 Umowy,  
b) wykonania przeglądów Systemu, aktualizacji wymaganych lub rekomendowanych przez producenta lub 

producentów oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub uruchomienia 
nowych, dostępnych w ramach aktualizacji, funkcjonalności istotnych dla bezpieczeństwa 
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teleinformatycznego, o których mowa w § 13 ust. 23 pkt 1) – 3) Umowy,  
c) wykonania audytów bezpieczeństwa dostarczonego Systemu, o których mowa w § 13 ust. 26,  
d) współpracy z Zamawiającym w zakresie analizy raportów i testów bezpieczeństwa, przede wszystkim 

określonych w pkt 4.6 ppkt B.8 i B.10 OPZ lub w zakresie audytów systemów teleinformatycznych 
wykonanych niezależnie od przedmiotu Umowy określonych w pkt 4.8 ppkt B.9 OPZ, o której mowa w § 13 
ust. 27 Umowy, 

e) wsparcia obsługi i wprowadzania koniecznych zmian i poprawek w przedmiocie Umowy wynikających z 
rekomendacji i możliwości implementacji oprogramowania gotowego dostarczonego w ramach Umowy, o 
którym mowa w § 13 ust. 27 Umowy, 

f) zapewnienia dostępu do bazy wiedzy, poprawek, aktualizacji lub nowych wersji komponentów Systemu 
CMS, o którym mowa w § 13 ust. 28 Umowy, 

g) zapewnienia konsultacji w ramach wsparcia technicznego w czasie wykonywania przez Zamawiającego 
planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania oraz rozwiązywania 
problemów występujących podczas jego obsługi lub funkcjonowania, o których mowa w § 13 ust. 29 Umowy 

w wysokości 0,1% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;” 
na: 

„za każdy stwierdzony przypadek niezgodności w wykonywaniu zobowiązań gwarancyjnych w tym brak: 
a) wykonania zleconych świadczeń opieki gwarancyjnej, o których mowa w § 13 ust. 18 Umowy,  
b) wykonania przeglądów Systemu, aktualizacji wymaganych lub rekomendowanych przez producenta lub 

producentów oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub uruchomienia 
nowych, dostępnych w ramach aktualizacji, funkcjonalności istotnych dla bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, o których mowa w § 13 ust. 23 pkt 1) – 3) Umowy,  

c) wykonania audytów bezpieczeństwa dostarczonego Systemu, o których mowa w § 13 ust. 26,  
d) współpracy z Zamawiającym w zakresie analizy raportów i testów bezpieczeństwa, przede wszystkim 

określonych w pkt 4.6 ppkt B.8 i B.10 OPZ lub w zakresie audytów systemów teleinformatycznych 
wykonanych niezależnie od przedmiotu Umowy określonych w pkt 4.8 ppkt B.9 OPZ, o której mowa w § 13 
ust. 27 Umowy, 

e) wsparcia obsługi i wprowadzania koniecznych zmian i poprawek w przedmiocie Umowy wynikających z 
rekomendacji i możliwości implementacji oprogramowania gotowego dostarczonego w ramach Umowy, o 
którym mowa w § 13 ust. 27 Umowy, 

f) zapewnienia dostępu do bazy wiedzy, poprawek, aktualizacji lub nowych wersji komponentów Systemu 
CMS, o którym mowa w § 13 ust. 28 Umowy, 

g) zapewnienia konsultacji w ramach wsparcia technicznego w czasie wykonywania przez Zamawiającego 
planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania oraz rozwiązywania 
problemów występujących podczas jego obsługi lub funkcjonowania, o których mowa w § 13 ust. 29 Umowy 

w wysokości 0,02% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;”. 

 
Pytanie 132: 
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa  
Zamawiający w § 4 ust. 1 pkt. 1) pisze:  
"Zadanie I – zrealizowane zostanie nie później niż do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy;" następnie w § 4 ust. 2: 
Termin realizacji Zadania I, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), zostanie dotrzymany, gdy w tym terminie zostanie 
podpisany z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, wskazanych w § 8 
odpowiednio ust. 6 i 7 Umowy, Protokół odbioru Zadania I, którego wzór zawiera Załącznik nr 6 do Umowy (wzór 
1)." oraz w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) "Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego wskazany w § 8 ust. 7 Umowy, do akceptacji Plan realizacji przedmiotu Umowy w 
terminie nie dłuższym niż 17 dni od dnia zawarcia Umowy," Powyższe oznacza, że Wykonawca ma tylko 17 dni na 
realizację Zadania I, resztę - z 4-tygodniowego terminu na realizację zadania zajmuje procedura odbiorowa.  
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Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminów realizacji tego zadania, gdyż zdaniem 
Wykonawcy zakres przedmiotowy opisany § 2 ust. 3 wymaga pracochłonności przewyższającej zaproponowane 
przez Zamawiającego 17 dni dla zagwarantowania wykonania Zadania I w należytej jakości.   
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany na wydłużenie terminów realizacji Zadania I. 
 
Pytanie 133: 
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku ziszczenia się przesłanki odstąpienia opisanej w 
§ 14 ust. 6:  
"Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy przed terminem zakończenia przez Wykonawcę 
wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku gdy Zamawiający nie będzie dysponował - z przyczyn od niego 
niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej - środkami przeznaczonymi na sfinansowanie 
wynagrodzenia Wykonawcy, w terminie 90 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących 
podstawę odstąpienia. Odstąpienie następuje w terminie 5 dni od daty doręczenia pisemnego oświadczenia o 
odstąpieniu." 
Zamawiający dokona stosownego rozliczenia z Wykonawcą za wszystkie prace zrealizowane przez Wykonawcę do 
dnia odstąpienia.   
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia przesłanki odstąpienia opisanej w § 14 ust. 6 umowy 
dokona stosownego rozliczenia z Wykonawcą za wszystkie prace zrealizowane przez Wykonawcę do dnia 
odstąpienia i odebrane protokołem odbioru. 
 
Pytanie 134: 
Czy Wykonawca ma dowolność w wyborze narzędzia do organizacji i zarządzania projektami? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma dowolność w wyborze narzędzia do organizacji i zarządzania 
projektami. 
 
Pytanie 135: 
Czy Zamawiający ma jakieś wymagania odnośnie do organizacji projektu i/lub częstotliwości spotkań statusowych 
z Wykonawcą? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie ma wymagań odnośnie organizacji projektu i/lub częstotliwości spotkań 
statusowych z Wykonawcą. 
 
Pytanie 136: 
Jakie osoby po stronie Zamawiającego będą uczestniczyć w realizacji projektu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Po stronie Zamawiającego oprócz osób upoważnionych do współdziałania w realizacji umowy, które wskazane 
zostaną w Umowie, w projekcie będą uczestniczyć pracownicy merytoryczni Zamawiającego, w zależności od etapu 
realizacji projektu. 
 
Pytanie 137: 
Czy Zamawiający wyznaczy product ownera / project managera będącego osobą decyzyjną oraz jednym punktem 
kontaktu z Wykonawcą? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że taka osoba zostanie wyznaczona na etapie podpisania umowy z Wykonawcą. 
 
Pytanie 138: 
Czy Zamawiający ma jakieś wymagania odnośnie sposobu dostarczania produktów prac?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania odnośnie sposobu dostarczania produktów prac zostały wskazane w Opisie 
przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy –Załącznik nr 6 do SWZ. 
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Pytanie 139: 
Czy Zamawiający ma jakieś wymagania odnośnie programów, w których przygotowane będą projekty graficzne?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymagania w zakresie formatów projektów graficznych zawarte zostały w pkt 3.5 OPZ Zadanie II.I – Wykonanie 
projektu graficznego. 
 
Pytanie 140: 
Ile iteracji poprawek ma założyć Wykonawca przy wycenie przygotowania warstwy graficznej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z procedurą odbioru opisaną w punkcie 3.5  lit. A ppkt.10.10  Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian w Projekcie graficznym PI 2.0 przy zachowaniu terminów 
określonych w procedurze odbioru. 
 
Pytanie 141: 
Prosimy o sprecyzowanie oczekiwań związanych z migracja treści oraz podanie szacunkowej ilości migrowanych 
danych (szacunkowa liczba zza pozwoli nam lepiej oszacować zakres prac).  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odniesieniu do obecnego systemu CMS Pliki statyczne zajmują 530 GB, a dynamiczne w bazie Postgresql zajmują 
21 GB. 
Poniżej zestawienie dotyczące pozostałych systemów: 

Nazwa serwisu Adres serwisu Uwagi Źródło 
danych 

Wielkość 
bazy 

danych 

Ilość 
tabel 

Sumarycz
na ilość 

rekordów 

Zasoby 
dyskowe 

zajmowana 
przez pliki 

witryny 

EMOS https://emos.stat.
gov.pl/  

CMS Joomla MySql 5.6 6,6 MB 89 1617 564 MB 

Portal Naukowy https://nauka.stat
.gov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 36,8 MB 

Przegląd 
Statystyczny 

https://ps.stat.go
v.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 2,28 MB 5 1272 290 MB 

Statistics in 
Transition new 
series 

https://sit.stat.go
v.pl/ 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 1,43 MB 5 816 225 MB 

Wiadomości 
Statystyczne 

https://ws.stat.go
v.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 3,22 MB 5 3486 0,99 GB 

Statistical 
Research Papers 

https://srp.stat.g
ov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 150 MB 

Biblioteka 
Wiadomości 
Statystycznych 

https://bws.stat.g
ov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 396MB 

Portal API https://api.stat.go
v.pl 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 5 MB 4 0 45,5 MB 

Dashboard 
Gospodarczy 

https://dashboar
d.stat.gov.pl 

Django/React MS SQL 
Server 150 MB 15 4500 100 MB 

Formularze 
statystyczne - 
strona inf. 

http://form.stat.g
ov.pl/formularze/
formularze.htm 

HTML  0 0 0 10 GB 

PBSSP - wersja 
interaktywna 

http://form.stat.g
ov.pl/formaty/ba
dania-
statystyczne-
idx.php 

IIS, aplikacja 
PHP 

MS SQL 
Server 3 GB 29 4591728 1.2 GB 

https://emos.stat.gov.pl/
https://emos.stat.gov.pl/
https://sit.stat.gov.pl/
https://sit.stat.gov.pl/
https://api.stat.gov.pl/
https://api.stat.gov.pl/
https://dashboard.stat.gov.pl/
https://dashboard.stat.gov.pl/
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Wyszukiwarka 
Klasyfikacji 
Statystycznych 

http://stat.gov.pl/
Klasyfikacje/  

JavaScript MS SQL 
Server 150 MB 27 100000 30 GB 

Harmonogram 
przekazywania 
do GUS danych z 
systemów 
informacyjnych w 
oparciu o PBSSP 

https://form.stat.
gov.pl/harmonogr
am/ 

IIS, aplikacja 
PHP 

MS SQL 
Server 10,25 MB 1 5348 207 MB 

REGON 

https://wyszukiwa
rkaregon.stat.gov.
pl/appBIR/index.
aspx 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 

421642 
MB 102 576 080 

100 31 MB 

TERYT http://eteryt.stat.
gov.pl/eTeryt  

aplikacja .NET MS SQL 
Server 

125000M
B 54 10895295

7 
5500000 
MB 

 
Pytanie 142: 
Czy współpraca z wykonawcą będzie odbywać się w całości zdalnie? Jeśli nie, to gdzie zlokalizowane będzie biuro 
projektowe?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Siedziba GUS mieści się przy alei Niepodległości 208 w Warszawie, jednak ze względu na sytuację pandemiczną 
większość spotkań odbywać się będzie zdalnie. Zamawiający nie wyklucza jednak możliwość spotkań 
stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pytanie 143: 
Biorąc pod uwagę fakt, że prace projektowe obejmują prace graficzne czy Zamawiający przewiduje jakieś 
wymagania co do zespołu graficznego analogicznie do wymagań innych specialistów w projekcie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje wymagań co do zespołu graficznego analogicznie do wymagań innych specjalistów w 
projekcie. Niezbędne jest jednakże osiągnięcie opisanych w SWZ OPZ celów związanych z projektem graficznym. 
 
Pytanie 144: 
Czy Zamawiający zakłada również możliwość wykorzystania platformy CMS licencjonowanej (jeśli sama platforma 
występuje w wersji open-source, ale jednocześnie posiada dodatkowe moduły rozbudowujące oparte o licencję 
komercyjną - odnawianą corocznie)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zakłada wykorzystania platformy CMS licencjonowanej, niemożliwe jest również zastosowanie 
odnawianej corocznie licencji komercyjnej. Zamawiający w pkt 3.1 Opisu przedmiotu zamówienia w ppkt 10 części 
„Podstawowe wymagania PI 2.0” wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia jako produkt 
autorski, zrealizowany wyłącznie na potrzeby Zamawiającego, dopuszczając możliwość oparcia realizacji Systemu 
CMS o rynkowy, ogólnodostępny produkt, dostępny na licencji open source. 
 
Pytanie 145: 
Czy serwis BDL znajduje się również w przedmiocie zamawianego systemu? Nie jest on umieszczony na liście w 
załączniku 1. 3. Zamawiający wymaga, aby system został zintegrowany z systemem Matomo. Czy w zakresie 
zamówienia jest jedynie osadzenie kodów JS matomo?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Serwis BDL nie mieści się w przedmiocie zamówienia. 
 
Pytanie 146: 
Czy przedmiotem Zamówienia jest również przygotowanie i konfiguracja maszyn wirtualnych Zamawiającego czy 
jedynie przygotowanie wytycznych do konfiguracji, które są wymagane dla oferowanej aplikacji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wstępnie skonfiguruje maszyny wirtualne Windows Server 2019, Ubuntu 20.4 lub Debian 10. 
Zmawiający zainstaluje również dodatkowe oprogramowanie monitorujące i antywirusowe. W przypadku 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt
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konieczności dogrania dodatkowego oprogramowania lub innego systemu operacyjnego, prace te są po stronie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 147: 
Na obecnym etapie szczegółowa analiza posiadanych przez Zamawiającego serwisów podlegających migracji na 
nową platformę CMS jest bardzo skomplikowana i czasochłonna. Jednocześnie Zamawiający w Załączniku 1 do 
SWZ (dokument Word) w rozdziałach 4.3, 4.4, 4.5 wskazał konkretne wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 
nowej platformy. Czy należy więc przyjąć, że realizacja wskazanych wymagań wystarczy do budowy oczekiwanego 
przedmiotu zamówienia? Innymi słowy - czy implementując w CMS wszystkie wymagania ze wspomnianych 
rozdziałów da się zbudować wszystkie wymagane przez Zamawiającego serwisy internetowe?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że realizacja wskazanych wymagań wystarczy do budowy oczekiwanego przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający potwierdza, że implementując w CMS wszystkie wymagania ze wspomnianych 
rozdziałów da się zbudować wszystkie wymagane przez Zamawiającego serwisy internetowe. 
 
Pytanie 148: 
Zamawiający wskazuje, że jednym z wymaganych modułów jest Forum. Czy oznacza to, że portale mają posiadać 
możliwość rejestracji przez użytkowników "publicznych"? Czy obecnie Zamawiający posiada taki mechanizm i 
również należy migrować jakieś dane w tym obszarze? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający obecnie nie posiada Forum, nie istnieje więc potrzeba migracji danych w tym obszarze. 
 
Pytanie 149: 
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie licencjonowanej biblioteki do tworzenia wykresów?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie zakłada wykorzystania licencjonowanej biblioteki do tworzenia wykresów, niemożliwe jest 
również zastosowanie odnawianej corocznie licencji komercyjnej. 
 
Pytanie 150: 
Moduł Blog - czy Zamawiający zakłada istnienie jednego bloga czy ma być możliwość tworzenia wielu blogów 
(przez administratora CMS)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Administrator CMS będzie mógł tworzyć nowe blogi na podstawie szablonów, jednak na tą chwilę przewiduje się 
stworzenie jednego bloga. 
 
Pytanie 151: 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na potrzeby nowego Portalu Informacyjnego sumarycznie do 40 wirtualnych 
rdzeni (vCPU) oraz 128 GB pamięci RAM - czy zasoby te dotyczą tylko środowiska produkcyjnego czy również 
niższych środowisk (UAT, TEST, DEV)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że Zasoby te dotyczą tylko środowiska produkcyjnego. 
 
Pytanie 152: 
Czy Zamawiający dopuszcza udostępnienie środowisk Wykonawcy przez VPN - najlepiej typu site2site?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza udostępnienie środowiska VPN typu Remote SSL-VPN. 
 
Pytanie 153: 
W ramach gwarancji Wykonawca ma zapewnić minimalną liczbę 250 godzin opieki gwarancyjnej rocznie - czy 
oznacza to, że wskazane godziny mają być poświęcane na usuwanie zgłoszonych przez Zamawiającego usterek? 
Jeśli tak, to co się stanie w momencie przekroczenia zaoferowanej liczby godzin? ???  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Opisane w pkt 3.12 Opisu przedmiotu zamówienia usuwanie zgłaszanych przez Zamawiającego problemów 
Systemów stanowi odrębną usługę realizowaną w ramach świadczonych usług gwarancyjnych. Natomiast zgodnie 
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z Opisem przedmiotu zamówienia opieka gwarancyjna obejmuje m.in. zmiany zasad działania funkcjonalności, 
opracowywanie rekomendacji rozwojowych w obszarze technologicznym, dbanie o kompatybilność 
oprogramowania z nowymi wersjami przeglądarek, interpretatorów języka i bazami danych, optymalizację, 
polegającą na wsparciu Zamawiającego w zapewnieniu wydajności i stabilności oprogramowania. Wykonawca 
będzie miał prawo odmówić wykonania usług opieki gwarancyjnej w sytuacji gdy zamawiający wyczerpie 
przysługujący limit godzin opieki gwarancyjnej lub realizacja opieki gwarancyjnej we wnioskowanym zakresie 
spowodowałaby przekroczenie przysługującego Zamawiającemu limitu godzin. Usuwanie zgłaszanych przez 
Zamawiającego problemów Systemów stanowi odrębną usługę realizowaną w ramach świadczonych usług 
gwarancyjnych nie będzie rozliczane w ramach 250 godzin opieki gwarancyjnej. 
 
Pytanie 154: 
Zamawiający oczekuje, żeby można było zgłaszać problemy / usterki za pomocą poczty elektronicznej. Czy 
Zamawiający zakłada możliwość zmiany tego kanału na odpowiedni system ticketowy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zmiany tego kanału na odpowiedni system ticketowy. Zamawiający 
zmodyfikował OPZ w zakresie p. 3.12 ppkt. 8 poprzez dodanie określenia „za pomocą dedykowanego narzędzia”. 
 
Pytanie 155: 
Czy Zamawiający zakłada budowę jednej instancji CMS odpowiedzialnej za obsługę wszystkich serwisów czy 
instalacje CMS mają/mogą być oddzielne dla każdego z serwisów?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zakłada budowę jednej instancji CMS odpowiedzialnej za obsługę wszystkich serwisów.  
 
Pytanie 156: 
Zamawiający oczekuje migracji portali do nowego CMS. W jakiej postaci Zamawiający dostarczy treści? Czy będzie 
to forma umożliwiająca przeprowadzenie migracji automatycznej czy chodzi o wprowadzenie ręczne wszystkich 
treści w nowym CMS?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zakłada migrację w trybie mieszanym. Automatyczna migracja z obecnie działającego CMS oraz 
pozostałych migrowanych serwisów z powinna odbyć się z wykorzystaniem warstwy bazodanowej .  
 
Pytanie 157 
par. 2 ust. 2 pkt. 5 b 
Z uwagi na wielość podmiotów po stronie Zamawiającego, który podmiot będzie zobowiązany do przygotowania 
danych do migracji (ich czyszczenia, selekcji, ujednolicenia do formatu wymaganego przez Wykonawcę, aktualizacji 
itd.)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt 3.8.2 ppkt 5) Opisu przedmiotu zamówienia migracja 
wykonywana przez Wykonawcę obejmie zarówno automatyczną migrację jak również ręczne przenoszenie 
niektórych treści przez Wykonawcę w celu dopasowania ich do nowych lokalizacji. 
 
Pytanie 158: 
Par. 2 ust. 3 pkt. 6) 
Zakładamy, że chodzi o analizę ryzyka z perspektywy IT? Czy Zamawiający jako Administrator będzie wykonywał 
odrębną analizę ryzyka z perspektywy przetwarzania danych osobowych Portalu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że chodzi o analizę ryzyka z perspektywy IT. Zamawiający nie przewiduje wykonania 
odrębnej analizy ryzyka. 
 
Pytanie 159: 
Par. 2 ust. 13 
W dacie podpisania Umowy nie będzie możliwości oszacowania zakresu ewentualnych zmian w przepisach i ich 
wpływu na zakres wdrożenia. Czy z uwagi na ww. okoliczności, istnieje możliwość rozliczania zmian i modyfikacji, o 
których mowa w tym ustępie w ramach odrębnych zamówień (CR)? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 2 ust. 13 wzoru umowy bez z mian i wymaga, aby Wykonawca sprawował nadzór 
autorski nad Interaktywną Makietą PI 2.0 przez cały okres trwania umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji, o 
którym mowa § 13, w szczególności dokonywał jego bieżących aktualizacji i niezbędnych zmian mających na celu 
jej dostosowanie do aktualnych przepisów prawa i możliwych zmian wynikających z badań User Experience i 
potrzeb dostępności cyfrowej, wynikających z aktualnych przepisów prawnych w tym zakresie. 
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie zmian i modyfikacji, o których mowa w § 2 ust. 13 wzoru umowy w 
ramach odrębnych zamówień. 
 
Pytanie 160: 
Par. 2 ust. 35 
Chcielibyśmy zaproponować modyfikacje ostatniego zdania tego ustępu: zamiast „w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego”, „w terminie uzgodnionym przez Strony” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 2 ust. 35 bez zamian. 
 
Pytanie 161: 
Par. 2 ust. 52 – 64 
Czy postanowienia z ust. 52 – 64 są obligatoryjne? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiajacy wyjaśnia, że zapisy § 2 ust. 52-64 będą obligatoryjne w przypadku, jeżeli w złożonej ofercie, w ramach 
kryterium pozacenowego, Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie do realizacji przedmiotu zamówienia osoby/osób 
niepełnosprawnych. 
 
Pytanie 162: 
Par. 5 
Czy istnieje możliwość generalnego doprecyzowania w Umowie, a szczególnie w par. 5, że terminy po stronie 
Wykonawcy liczone są w dniach roboczych (jeżeli w piątek Zamawiający zgłosi uwagi z 2 dniowym terminem 
realizacji, wówczas termin po stronie Wykonawcy kończył by się w niedzielę). Z uwagi na wymóg zatrudnienia 
personelu w oparciu o UoP, oznaczałoby to dla Wykonawcy konieczność zlecania pracy w godzinach 
nadliczbowych, co wpływałoby istotnie na koszty projektu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy odnoszące się do terminów bez zmian. Jednocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, że w przypadku jeżeli koniec terminu oznaczonego w dniach kalendarzowych przypadać będzie na dzień 
ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu będzie, zgodnie z kodeksem cywilnym następny dzień roboczy 
przypadający bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy, w którym upływał termin.  
 
Pytanie 163: 
Par. 5 
Czy istnieje możliwość doprecyzowania, że prawo do dwukrotnego zgłaszania zmian na poziomie odbioru, w 
drugiej iteracji będzie ograniczone do tzw. błędów regresji (czyli błędy dotychczas niewystępujące, które pojawiły 
się podczas usuwania przez Wykonawcę zgłoszonych błędów oraz w wyniku tego usuwania). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy w zakresie procedur odbiorowych bez zmian. Jeżeli do przedstawionych 
przez Wykonawcę do odbioru produktów wykonanych w ramach realizacji poszczególnych Zadań lub Podzadań 
Zamawiający wniesie uwagi, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia, nie zależnie czy zgłoszone 
zostaną one w pierwszym sprawdzeniu czy powtórnym. 
 
Pytanie 164: 
Par. 6 ust. 1 pkt. 1) 
Czy istnieje możliwość zwiększenia ilości części, w których wypłacane będzie wynagrodzenie i doprecyzowania pkt. 
1) w ten sposób, że wynagrodzenie za dane Zadanie (od I do VII), będzie płatne po podpisaniu odpowiednio 
Protokołu Odbioru danego Zadania, a nie dopiero po podpisaniu Protokołu wykonania i wdrożenia Systemu? 
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Szczególnie, że prawa autorskie przenoszone są na Zamawiającego w dacie podpisania cząstkowych Protokołów 
odbioru (par. 10 ust.8). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 6 wzoru umowy bez zmian. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, 
opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i 
towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. W rezultacie 
działań podejmowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy wdrożony zostanie jako produkt finalny Portal 
Informacyjny 2.0, za który Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, w łącznej wysokości stanowiącej sumę 
wynagrodzenia należnego za wykonanie Zadania I, II, III, IV, V, VI i VII, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) 6) i 
7) wzoru umowy, które płatne będzie po wykonaniu Zadań I, II, III, IV, V, VI i VII oraz podpisaniu z wynikiem 
pozytywnym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanych w § 8 odpowiednio ust. 6 i 7 wzoru 
umowy, Protokołu wykonania i wdrożenia Systemu, o którym mowa w § 5 ust. 9 wzoru umowy. 
Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczenie usług Asysty technicznej, będzie dokonywana 
w miesięcznym cyklu rozliczeniowym, w złotych polskich, w wysokości określonej jako iloczyn liczby godzin 
roboczych, w czasie których Wykonawca faktycznie realizował usługi Asysty technicznej oraz ceny 1 godziny 
roboczej, w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt 8) wzoru umowy. 
 
Pytanie 165: 
Par. 7 ust. 1 
Ponieważ w par. 3 ust. 1 są podane wartości netto i brutto, czy istnieje możliwość doprecyzowania, że 
wartość zabezpieczenia będzie liczona od kwoty netto. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) 
zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. W związku z tym Zamawiający wyjaśnia, 
że wysokość Zabezpieczenia należytego Wykonania Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 wzoru umowy określona 
zostanie jako 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy. 
 
Pytanie 166: 
Par. 7 ust. 3 
W przypadku gwarancji bankowych, niektóre Banki wymagają jednak dotrzymania swoich procedur przed 
uruchomieniem środków. Czy w związku z tym dopuszczają Państwo modyfikację tego punktu i rozszerzenie go o 
warunki wymagane przez Bank udzielający gwarancji bankowej (niejednokrotnie te warunki nie mogą być 
negocjowane)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 7 ust. 3 wzoru umowy. Jeżeli zabezpieczenie wniesione 
zostanie w innej formie niż w pieniądzu lub w przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia na inną niż w 
pieniądzu, zapisy dokumentów gwarancyjnych nie mogą warunkować dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń 
związanych z niewywiązywaniem się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z Umowy. 
 
Pytanie 167: 
Par. 8 ust. 5 
Czy w tym ustępie możliwe jest też opisanie sytuacji, w których zmiana osoby wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy (np. wypowiedzenie umowy przez pracownika, długotrwała nieobecność spowodowana chorobą itd.), 
tego typu przypadki powinny być wyłączone z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 5 wzoru umowy i podtrzymuje, że zmiana osób, 
wskazanych w ofercie, stanowiących zespół osób zdolnych do wykonania umowy, będzie możliwa, z zastrzeżeniem, 
że Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zgłoszonej zamiennie osoby będą takie 
same lub wyższe niż kwalifikacje, wymagane przez Zamawiającego. 
Osoby, o których mowa powyżej to osoby, które Wykonawca zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie dla 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
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Pytanie 168: 
Par. 8 ust. 12 
Czy moglibyśmy zaproponować w tym ustępie formę dokumentową (np. e-mail), w przypadku pilnej konieczności 
zgłoszenia potrzeby współdziałania, zachowanie formy pisemnej może być utrudnione. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów § 8 ust. 12 wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zgłoszenie 
na piśmie przez Wykonawcę przeszkód związanych w wykonaniem Umowy oznacza przesłanie tych zastrzeżeń w 
formie papierowej podpisanej własnoręcznym podpisem jak również możliwość ich przesłanie w formie 
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
Pytanie 169: 
Par. 8 ust. 13 
Proponujemy doprecyzowanie: „…zgodność zrealizowanych prac z obowiązującymi w Polsce przepisami w dacie 
zawarcia Umowy”. Wykonawca nie może ponosić konsekwencji zmiany przepisów po dacie zawarcia Umowy 
(których konsekwencją byłoby przykładowo istotne rozszerzałyby zakres Umowy). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 13 wzoru umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić zgodność zrealizowanych w ramach realizacji umowy prac z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 
przez cały okres wykonywania umowy. 
 
Pytanie 170: 
Par. 9 ust. 5 
Czy dopuszczają Państwo możliwość odejścia od konieczności comiesięcznego przedkadania pakietów 
dokumentów, o których mowa w tym ustępie. I ograniczenie tego obowiązku np. do momentu zawarcia Umowy z 
obowiązkiem ewentualnej notyfikacji zmian do Zamawiającego. W dokumentacji ponadto proponujemy 
zblankować wysokość wynagrodzenia poszczególnych osób (tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i podtrzymuje zapisy § 9 ust. 5 wzoru umowy. 
 
Pytanie 171: 
Par. 10 ust. 7 oraz ust. 8 
Proponujemy wykreślenie odniesienia do danych testowych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i podtrzymuje zapisy § 10 ust.. 7 i ust. 8 bez z mian. 
 
Pytanie 172: 
Par. 10 ust. 9 
Czy jest możliwość zamiany w pierwszym zdaniu słowa „wszelkich” na „zasadnych”? A w ostatnim zdaniu słowa 
„niezgodny” na „zgodny”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i postawia zapisy § 10 ust. 10 bez z mian. 
 
Pytanie 173: 
Par. 10 ust. 11 
Chcielibyśmy zaproponować wskazanie terminu, w którym Zamawiający ma powiadomić Wykonawcę o 
roszczeniach np. „niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiającego informacji 
o roszczeniu”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę i postawia zapisy § 10 ust. 10 bez z 
mian. 
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Pytanie 174: 
Par. 11 
Chcielibyśmy zaadresować odrębnie w Umowie poza oprogramowaniem standardowym Wykonawcy, również 
oprogramowanie open source, które może zostać wykorzystane w projekcie. Będzie ono udostępniane 
Zamawiającemu na warunkach i zasadach oferowanych przez producenta ww. oprogramowania open source 
(którym nie jest Wykonawca). Przykładowo warunki licencyjne producenta mogą zostać dołączone do Umowy jako 
Załącznik. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w punkcie 3.12 Gwarancja określił, że w przypadku zastosowania w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia otwartego lub wolnego oprogramowania dystrybuowanego według reguł określonych przez Open 
Source Iniciative, Free Software Fundation lub tzw. Open Source Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za 
prawidłowe działanie wszystkich komponentów Systemu CMS, które zostaną dostarczone i wdrożone w ramach 
tego projektu. Zamawiający wspiera zastosowane oprogramowania Open Source, jako oprogramowania 
kompatybilnego lub alternatywnego (dotyczy to np. systemu operacyjnego Linux), a Wykonawca bierze pełną 
odpowiedzialność za stosowanie takiego rozwiązania. 
 
Pytanie 175: 
Par. 12 
Chcielibyśmy zaproponować aby wysokość kar umownych referowała do kwot netto. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru umowy 
odnoszące się do kwot wynagrodzenia brutto, od których naliczane będą kary umowne, bez zmian. 
 
Pytanie 176 
Par. 12 
Chcielibyśmy zaproponować, aby kary umowne nie referowały do wartości całkowitej umowy wskazanej w par. 3 
ust. 1. Powoduje to zbytnie podwyższenie wysokości kar umownych, a w szczególności górnych limitów 
poszczególnych kar. Proponujemy zmianę tego elementu (np. referowanie do wynagrodzenia za dany etap prac, w 
trakcie którego kara może być naliczona), a tam gdzie nie jest to możliwe – wskazanie kwotowe zamiast 
procentowego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru umowy 
odnoszące się do kar umownych bez zmian. 
 
Pytanie 177: 
Par. 12 ust. 2 
Proponujemy dodać zdanie: „Z tytułu tego samego zdarzenia nie może zostać naliczona więcej niż jedna kara 
umowna.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy § 12  
ust. 2 wzoru umowy bez zmian. 
 
Pytanie 178: 
Par. 12 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści, jak 
również wprowadzenia limitu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy, np. do 100% wartości Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zmawiający pozostawia zapisy § 12 bez z mian. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, 
Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 
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Pytanie 179: 
Par. 13 
Czy możliwe jest doprecyzowanie, że czasy reakcji/przywrócenia/naprawy liczone będą w godzinach roboczych? 
Zakładamy, że usługi w ramach gwarancji będą świadczone w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, również z 
uwagi na wymóg zatrudnienia członków personelu Wykonawcy w oparciu o UoP. Czy w przypadku Awarii 
wymagają Państwo świadczenia usług w trybie 24/7? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 13 w zakresie zgłaszania i usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego 
Problemów z funkcjonowaniem Sytemu bez zmian. 
 
Pytanie 180: 
Par. 13 ust. 13 
Z uwagi na zaproponowane brzmienie proponujemy doprecyzowanie, że zgłoszenie Awarii powinna 
być poprzedzone telefonicznym powiadomieniem Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 13 ust. 13 wzoru umowy bez z mian.  
 
Pytanie 181: 
Par. 13 ust. 36 
Z uwagi na bardzo szeroko zakreśloną gwarancję, proponujemy wykreślić ust. 36 jak również wprost wskazać, że 
strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowana przez Wykonawcę i pozostawia zapisy wzoru umowy 
dotyczące rękojmi bez z mian. 
 
Pytanie 182: 
Par. 13 
Z uwagi na udzielone prawo do modyfikacji i zgodę na wykonywanie praw zależnych sugerujemy doprecyzowanie, 
że gwarancja wskazana w par. 13 nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy Zamawiający dokona 
modyfikacji Systemu. Ewentualnie proponujemy doprecyzowanie w umowie możliwości świadczenia dodatkowej 
usługi przez Wykonawcę mającej na celu autoryzację zmodyfikowanych przez Zamawiającego kodów źródłowych. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 
 
Pytanie 183: 
Par. 14 ust. 4 
W tym punkcie sugerujemy pozostawić jedynie przypadek wskazany w ust. 2 pkt. 5). Wymóg dodatkowego 
wezwania powinien być zastosowany w przypadku ust. 2 pkt. 1) i 2) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 14 ust. 4 wzoru umowy bez z mian.  
 
Pytanie 184: 
Par. 16 ust. 5 
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu np. do 10 dni roboczych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 16 ust. 5 wzoru umowy zmieniając: „Strona wnosząca o zmianę 
Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1)-7), zobowiązana jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z 
uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności i od proponowanego terminu wprowadzenia 
zmiany.” na „Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1)-7), zobowiązana jest do przekazania 
na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie do 10 dni roboczych od daty zaistnienia 
okoliczności i od proponowanego terminu wprowadzenia zmiany.”. 
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Pytanie 185: 
Par. 16 ust. 3 
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu np. do 10 dni roboczych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W treści § 16 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający nie określił żadnego terminu. 
 
Pytanie 186: 
Par. 18 
Czy istnieje możliwość rozszerzenia katalogu podmiotów wyłączonych z obowiązku zachowania poufności (o 
spółkę z grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy § 18 wzoru umowy bez zmian. 
 
Pytanie 187: 
Par. 21 ust. 5 i 6 
Proponujemy wykreślenie, sankcja zbyt daleko idąca, niewspółmierna. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i pozostawia zapisy § 21  
ust. 5 i ust. 6 wzoru umowy bez zmian. 
 
Pytanie 188: 
Pytanie 1 do zał.1. do OPZ lp. 21  
Prosimy o informację czy sklep o którym mowa w zał. 1 do OPZ lp. 21 jest wykonany na CMS Edito czy na innym 
frameworku, jeśli tak to jakim?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że obecnie sklep utworzony i prowadzony jest z wykorzystaniem frameworka CMS Edito. 
 
Pytanie 189: 
Pytanie 2 do Zał.1 do OPZ  
Zamawiający w Zał.1 do OPZ wskazuje szereg systemów, dla których UI ma być wykonane w nowym CMS, a dane 
pobierane z obecnego źródła (kol. – migracja) Prosimy o informację w jaki sposób dane z obecnego źródła będą 
udostępniane do nowego CMS. Czy będzie to realizowane przez API, bezpośredni dostęp do widoków w bazie 
danych czy w inny sposób?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W celu migracji Zamawiający zakłada możliwość udostępnienia treści z obecnie działającego CMS jak i pozostałych 
serwisów do migracji z wykorzystaniem warstwy bazodanowej. Wskazane portale nie zawierają interfejsów 
programistycznych API.  
 
Pytanie 190: 
Prosimy o określenie liczby rekordów w poszczególnych systemach, jeżeli jest to możliwe z podziałem na ich 
kategorie. Prosimy o informację czy każdy z wymienionych portali w Zał.1 do OPZ posiada identyczną logiczną 
organizację struktury portalu oraz struktur danych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Liczba tabel odnosi się jedynie do serwisów tworzonych w obecnym CMS, a załącznik nr 1 zawiera również serwisy 
tworzone poza CMS. Wymienione w załączniku 1 portale mają inną strukturę niż obecny portal. Zestawienie 
dotyczące pozostałych systemów: 

Nazwa serwisu Adres serwisu Uwagi Źródło 
danych 

Wielkość 
bazy 

danych 

Ilość 
tabel 

Sumarycz
na ilość 

rekordów 

Zasoby 
dyskowe 

zajmowana 
przez pliki 

witryny 

EMOS https://emos.stat.
gov.pl/  

CMS Joomla MySql 5.6 6,6 MB 89 1617 564 MB 

https://emos.stat.gov.pl/
https://emos.stat.gov.pl/
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Portal Naukowy https://nauka.stat
.gov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 36,8 MB 

Przegląd 
Statystyczny 

https://ps.stat.go
v.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 2,28 MB 5 1272 290 MB 

Statistics in 
Transition new 
series 

https://sit.stat.go
v.pl/ 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 1,43 MB 5 816 225 MB 

Wiadomości 
Statystyczne 

https://ws.stat.go
v.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 3,22 MB 5 3486 0,99 GB 

Statistical 
Research Papers 

https://srp.stat.g
ov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 150 MB 

Biblioteka 
Wiadomości 
Statystycznych 

https://bws.stat.g
ov.pl/ aplikacja .NET MS SQL 

Server 0 0 0 396MB 

Portal API https://api.stat.go
v.pl 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 5 MB 4 0 45,5 MB 

Dashboard 
Gospodarczy 

https://dashboar
d.stat.gov.pl 

Django/React MS SQL 
Server 150 MB 15 4500 100 MB 

Formularze 
statystyczne - 
strona inf. 

http://form.stat.g
ov.pl/formularze/
formularze.htm 

HTML  0 0 0 10 GB 

PBSSP - wersja 
interaktywna 

http://form.stat.g
ov.pl/formaty/ba
dania-
statystyczne-
idx.php 

IIS, aplikacja 
PHP 

MS SQL 
Server 3 GB 29 4591728 1.2 GB 

Wyszukiwarka 
Klasyfikacji 
Statystycznych 

http://stat.gov.pl/
Klasyfikacje/  

JavaScript MS SQL 
Server 150 MB 27 100000 30 GB 

Harmonogram 
przekazywania 
do GUS danych z 
systemów 
informacyjnych w 
oparciu o PBSSP 

https://form.stat.
gov.pl/harmonogr
am/ 

IIS, aplikacja 
PHP 

MS SQL 
Server 10,25 MB 1 5348 207 MB 

REGON 

https://wyszukiwa
rkaregon.stat.gov.
pl/appBIR/index.
aspx 

aplikacja .NET MS SQL 
Server 

421642 
MB 102 576 080 

100 31 MB 

TERYT http://eteryt.stat.
gov.pl/eTeryt  

aplikacja .NET MS SQL 
Server 

125000M
B 54 10895295

7 
5500000 
MB 

 
Pytanie 191: 
Pytanie 4 do OPZ pkt 3.8, ppkt.2  
W ramach zadania V Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia migracji danych z obecnego Portalu 
Informacyjnego na PI 2.0. Z treści OPZ wynika, że ewentualne czyszczenia danych (np. w przypadku błędów 
składniowych) nie jest w zakresie zobowiązań Wykonawcy. Czy zatem powinniśmy założyć, że Wykonawca 
dokonuje migracji danych bez ich korekty, a ewentualne czyszczenie danych leży po stronie Zamawiającego?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonanie pełnej, prawidłowej migracji wraz z czyszczeniem danych leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z pkt 3.8 
ppkt 2.4) i 5 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportu, na podstawie którego Zamawiający 
potwierdzi prawidłowe przeprowadzenie migracji. Raporty z migracji będą zawierać: wykaz zmigrowanych 
treści/elementów, wskazanie docelowego miejsca prezentacji migrowanych danych, raporty z testów oraz 
potwierdzenie kompletnego przeniesienia wymaganych danych pomiędzy portalami.  
 

https://sit.stat.gov.pl/
https://sit.stat.gov.pl/
https://api.stat.gov.pl/
https://api.stat.gov.pl/
https://dashboard.stat.gov.pl/
https://dashboard.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://form.stat.gov.pl/harmonogram/
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt
http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt
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Pytanie 192: 
Pytanie 5 do OPZ  
W ramach szczegółowego planu prac OPZ pkt. 3.4 – 3.9, Zamawiający operuje dniami jako jednostką czasu 
przeznaczoną na wykonanie wskazanych zadań. W szczególności niektóre zadania, zarówno po stronie 
Zamawiającego i Wykonawcy, mają termin realizacji 2 lub 3 dni np. w pkt 3.4.1. Oznacza to, że wykonanie tych 
zadań może przypaść w całości na dni wolne od pracy np. sobota – niedziela. Prosimy o potwierdzenie czy taka 
była rzeczywista intencja Zamawiającego?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy odnoszące się do terminów bez zmian. Jednocześnie Zamawiający 
wyjaśnia, że w przypadku jeżeli koniec terminu oznaczonego w dniach kalendarzowych przypadać będzie na dzień 
ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu będzie, zgodnie z kodeksem cywilnym następny dzień roboczy 
przypadający bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy, w którym upływał termin.  
 
Pytanie 193: 
Pytanie 6 do OPZ pkt 3.8, ppkt.2  
W OPZ pkt 3.8, ppkt.2 Zamawiający pisze "Migracji podlegać będzie baza danych Postgres w wersji 9.4" a w 
załączniku nr 1 do OPZ wskazuje Postgres w wersji 9.1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. wersji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że migracji podlegać będzie baza danych Postgres w wersji 9.1. Zamawiający dokonał 
korekty pkt 3.8. ppkt 2 OPZ.  
 
Pytanie 194: 
Czy z uwagi na wymaganie Zamawiającego, aby od razu wraz z ofertą złożyć JEDZ, Zamawiający dla wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu uzna za wystarczające wypełnienie JEDZ w Cz. IV Sek. alfa 
(Zaznaczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu), a w pozostałym zakresie odesłanie do wykazów i 
dokumentów składanych wraz z wnioskiem?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby składane wraz z Ofertą oświadczenie JEDZ zostało wypełnione we wszystkich pozycjach, 
zgodnie z dyspozycją Formularza oświadczenia.  
 
Pytanie 195: 
Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą składany był JEDZ dla podwykonawców nie będących podmiotami 
udostępniającymi zasoby czy dla tych podwykonawców JEDZ nie są wymagane? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 9.4 SWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, uzupełnionego w 
zakresie Sekcji: Część I, Sekcji: Część II - Podsekcji A, Podsekcji B, Sekcji: Część III – Podsekcji A, Podsekcji B, 
Podsekcji C, Podsekcji D, Sekcji: Część VI. 
 
Pytanie 196: 
Dotyczy OPZ rozdział 3.7 Zadanie IV – Opracowanie i wdrożenie Systemu CMS oraz zestawu komponentów 
reużywalnych pkt. 2. Zamawiający pisze "Komponenty reużywalne zostaną wykonane w języku Javascript, z 
wykorzystaniem HTML 5 i CSS, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.” Prosimy o doprecyzowanie o jakie 
wymagania Zamawiającego chodzi.   
Odpowiedź Zamawiającego: 
Dokładny opis dotyczący wymagań Zamawiającego w odniesieniu do komponentów reużywalnych, w odniesieniu 
do ich budowy i wykorzystywanych technik, znajduje się w wymaganiu F38.  
 
Pytanie 197: 
Dotyczy OPZ. 
Czy zamawiający wymaga, aby baza danych systemu PI 2.0 działała w oparciu o posiadany przez Zamawiającego 
serwer Microsoft SQL Server, o którym mowa w rozdziale 2.1 pkt. I (Microsoft SQL Server 2008 oraz 2012) oraz w 
rozdziale 3.7 pkt. 1 (Microsoft SQL Server 2019) czy jednak dopuszcza uruchomienie bazy danych na innym silniku 
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zgodnym z SQL na co wskazuje zapis „System CMS musi być oparty o relacyjną bazę danych w standardzie SQL (lub 
równoważnym)” w rozdziale 4.6 wymaganie B.1. Prosimy również o doprecyzowanie którą wersję MS SQL Server 
Zamawiający przeznaczył do wykorzystania w PI 2.0.   
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza uruchomienie bazy danych na innym silniku zgodnym z SQL. Zamawiający posiada wersję 
MS SQL Server 2019. 
 
Pytanie 198: 
Dotyczy OPZ 3.4 Zadanie I – Opracowanie Planu Realizacji Zamówienia. Pkt 5. Zamawiający w ww. pkt zapisał: Plan 
Realizacji Zamówienia obejmować będzie w szczególności: 5) Listę i opisy procedur, których wypełnianie 
gwarantuje Zamawiającemu prawidłowe działanie PI 2.0. Czy w ww. pkt Zamawiający ma na myśli procedury 
utrzymaniowe? Jeśli nie to jakie?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że ma na myśli procedury utrzymaniowe.  
 
Pytanie 199: 
Dotyczy OPZ 3.6 Zadanie III – Wykonanie projektu technicznego pkt 3, ppkt 3 Co Zamawiający ma na myśli pod 
pojęciem modułów oraz co pod pojęciem komponentów w kontekście całego pkt 3?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem moduł rozumie panel grupujący wybrane komponenty, tak jak jest to 
opisane w wymaganiu F2. Zamawiający pod pojęciem komponenty rozumie zestaw opracowanych elementów, 
który obejmie między innymi komponenty podstawowe, takie jak przycisk, pole tekstowe, pola wyboru, a także 
bardziej zaawansowane, takie jak m.in. tabela czy wykres. Komponenty będą obsługiwały zdarzenia i będą 
konfigurowalne poprzez zestaw właściwości. Szczegółowy opis komponentów przedstawiony jest w Zadaniu IV p. 2. 
 
Pytanie 200: 
Dotyczy OPZ 3.6 Zadanie III – Wykonanie projektu technicznego pkt 3, ppkt 14 Co Zamawiający ma na myśli pod 
pojęciem Opisu zarządzania w ww. wymaganiu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „opis zarządzania” ma na myśli wszystkie niezbędne czynności związane z 
poprawną administracją i zarządzaniem systemem CMS.  
 
Pytanie 201: 
Dotyczy OPZ 3.6 Zadanie III – Wykonanie projektu technicznego pkt 3, ppkt 7 Co Zamawiający ma na myśli pod 
pojęciem koncepcji prac wdrożeniowych ww. wymaganiu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „koncepcja prac wdrożeniowych” ma na myśli powszechnie stosowaną 
definicję „koncepcja wdrożenia/koncepcja prac wdrożeniowych”, która oznacza opis całości planowanych prac i 
ich efekty a także opis tego w jaki sposób Wykonawca dostarczy i wdroży oferowane rozwiązanie.  
 
Pytanie 202 
Dotyczy OPZ 3.12 Gwarancja pkt 30. Zamawiający oczekuje zapewnienia przez Wykonawcę nie więcej niż 50 
konsultacji w każdym 12-to miesięcznym okresie gwarancyjnym. Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie 
Zamawiającego do 50 konsultacji w każdym 12-to miesięcznym okresie gwarancyjnym oznacza że łączny czas 
trwania tych konsultacji nie przekroczy 50 godzin roboczych w każdym 12-to miesięcznym okresie gwarancyjnym.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający określił w pkt 3.12 ppkt 30 Opisu przedmiotu zamówienia, że łączna liczba konsultacji w ciągu 
każdego 12-to miesięcznego okresu gwarancji nie będzie wyższa niż 50 konsultacji. Zamawiający dokonał 
modyfikacji OPZ w zakresie pkt 3.12 ppkt 30 w celu doprecyzowania określenia „konsultacja”, które rozumiane jest 
jako czas od momentu otwarcia zgłoszenia do jego zamknięcia, z zastrzeżeniem, że w ten sposób rozumiany czas 
każdej pojedynczej konsultacji nie będzie dłuższy niż 72 godziny robocze. Wobec powyższego Zamawiający nie 
może potwierdzić, że łączny czas trwania tych konsultacji nie przekroczy 50 godzin roboczych w każdym 12-to 
miesięcznym okresie gwarancyjnym. 
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Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SWZ: 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.8 ppkt 2 – było 
Przedmiotem działania jest migracja danych z obecnego Portalu Informacyjnego na PI 2.0, dostarczonego przez 
Wykonawcę w ramach zamówienia. Migracja musi być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
rozdziale pkt 4.10 OPZ. Migracji podlegają zasoby udostępniane w polskiej i angielskiej wersi językowej. Proces 
migracji musi odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Portalu Informacyjnego 
Zamawiającego. Wszelkie przestoje systemu muszą być zaplanowane i uzgodnione z Zamawiającym. W ramach 
procesu migracji Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia danych z użytkowanych instancji systemu na 
nowy, dostarczony w ramach zamówienia oraz uruchomienie i wdrożenie nowego poratlu informacyjnego z 
zachowaniem ciągłości prezentacji informacji. Migracji podlegać będzie baza danych Postgres w wersji 9. 4, w 
której zawarta jest struktura migrowanego portalu, konta i uprawnienia użytkowników (liczba wszystkich tabel 
315) oraz odpowiadające im zasoby: zawartość tekstowa, pliki graficzne, filmy, pliki w formatach xls, doc, pdf, 
svg itd. Ze względu na zmianę logiki PI 2.0 powinno zostać również przygotowane mapowanie zasobów z 
dotychczasowego Portalu Informacyjnego do nowej struktury PI 2.0.. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.8 ppkt 2 – powinno być 
Przedmiotem działania jest migracja danych z obecnego Portalu Informacyjnego na PI 2.0, dostarczonego przez 
Wykonawcę w ramach zamówienia. Migracja musi być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
rozdziale pkt 4.10 OPZ. Migracji podlegają zasoby udostępniane w polskiej i angielskiej wersi językowej. Proces 
migracji musi odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy Portalu Informacyjnego 
Zamawiającego. Wszelkie przestoje systemu muszą być zaplanowane i uzgodnione z Zamawiającym. W ramach 
procesu migracji Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia danych z użytkowanych instancji systemu na 
nowy, dostarczony w ramach zamówienia oraz uruchomienie i wdrożenie nowego poratlu informacyjnego z 
zachowaniem ciągłości prezentacji informacji. Migracji podlegać będzie baza danych Postgres w wersji 9. 1, w 
której zawarta jest struktura migrowanego portalu, konta i uprawnienia użytkowników (liczba wszystkich tabel 
315) oraz odpowiadające im zasoby: zawartość tekstowa, pliki graficzne, filmy, pliki w formatach xls, doc, pdf, 
svg itd. Ze względu na zmianę logiki PI 2.0 powinno zostać również przygotowane mapowanie zasobów z 
dotychczasowego Portalu Informacyjnego do nowej struktury PI 2.0.. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.12 ppkt 8 – było 
8. Zgłaszanie problemów będzie możliwe całodobowo (0:00-24:00) przez 7 dni w tygodniu telefonicznie lub za 

pomocą dedykowanego adresu poczty elektronicznej. 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.12 ppkt 8 – powinno być 

8. Zgłaszanie problemów będzie możliwe całodobowo (0:00-24:00) przez 7 dni w tygodniu telefonicznie lub za 
pomocą dedykowanego adresu poczty elektronicznej lub za pomocą dedykowanego narzędzia. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.12 ppkt 30 – było 
30. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, zapewni konsultacji w ramach wsparcia technicznego w 

formie w czasie wykonywania przez Zamawiającego planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub 
nowych wersji oprogramowania oraz rozwiązywania problemów występujących podczas jego obsługi lub 
funkcjonowania, świadczone dla administratorów systemu, z zastrzeżeniem, że konsultacje świadczone 
będą w języku polskim, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 5 dni w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -17:00, a łączna liczba konsultacji w ciągu każdego 12-to 
miesięcznego okresu gwarancji nie będzie wyższa niż 50 konsultacji. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 3.12 ppkt 30 – powinno być 
30. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, zapewni konsultacje w ramach wsparcia technicznego w 

czasie wykonywania przez Zamawiającego planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych 
wersji oprogramowania oraz rozwiązywania problemów występujących podczas jego obsługi lub 
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funkcjonowania, świadczone dla administratorów systemu, z zastrzeżeniem, że czas trwania pojedynczej 
konsultacji od momentu otwarcia zgłoszenia do jego zamknięcia nie będzie dłuższy niż 72 godziny robocze. 
Konsultacje świadczone będą w języku polskim, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -17:00, a łączna liczba konsultacji w 
ciągu każdego 12-to miesięcznego okresu gwarancji, z zastrzeżeniem czasu trwania pojedynczej 
konsultacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będzie większa niż 50 konsultacji. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F5 – ppkt 4 – było 
4. Edytor musi posiadać możliwość ograniczenia dostępności wybranych opcji dla określonych grup 

użytkowników (co najmniej trzy poziomy). 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F5 – ppkt 4 – powinno być 

4. Edytor musi posiadać możliwość ograniczenia dostępności wybranych opcji dla określonych grup 
użytkowników (co najmniej trzy poziomy). W zależności od przypisanej użytkownikowi roli, zgodnie z 
punktem 4.2 „Charakterystyka użytkowników – ról w CMS”,, będzie można zarządzać dostępnością opcji w 
edytorze. Domyślnie każdy użytkownik musi posiadać dostęp do wszystkich opcji edytora, jednak 
użytkownicy najwyższego poziomu (administrator techniczny oraz administrator merytoryczny) będą mogli 
te opcje ograniczać w zależności od poziomu uprawień użytkownika. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F6 – ppkt 3 – było 
3. Ograniczenie dostępu do kategorii artykułów. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F6 – ppkt 3 – powinno być 
3. Ograniczenie dostępu do kategorii artykułów przez administratora merytorycznego dla części żytkowników 

CMS zgodnie z uprawnieniami określonymi w punkcie 4.2 "Charakterystyka użytkowników - ról w CMS". 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F6 – ppkt 7 – było 
7. Ograniczenie dostępu do pełnej treści. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F6 – ppkt 7 – powinno być 
7. Ograniczenie dostępu do pełnej treści przez administratora merytorycznego dla części użytkowników CMS 

zgodnie z uprawnieniami określonymi w punkcie 4.2 „Charakterystyka użytkowników – ról w CMS” 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F8 – ppkt 4 – było 
4. Tworzenie formularza zapisania się do subskrypcji, z możliwością wybrania konkretnych działów/sekcji. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F8 – ppkt 4 – powinno być 
4. Tworzenie formularza zapisania się do subskrypcji, z możliwością wybrania konkretnych kategorii na które 

może zapisać się subskrybent. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F8 – ppkt 11 – było 
11. System CMS musi umożliwić użytkownikowi zarządzanie subskrypcją. Wśród opcji zarzadzania 

newsletterem dostępne muszą być co najmniej: 
• zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą wiadomości newslettera (każdorazowa zmiana 

adresu e-mail będzie wymagała weryfikacji poprzez specjalną wiadomość wysłaną automatycznie na 
ten adres), 

• rezygnacja z subskrypcji newslettera, 
• zmiana zestawu kategorii, na temat których użytkownik chce otrzymywać powiadomienia. 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F8 – ppkt 11 – powinno być 

11. System CMS musi umożliwić użytkownikowi zarządzanie subskrypcją. Wśród opcji zarzadzania 
newsletterem dostępne muszą być co najmniej: 
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• zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą wiadomości newslettera (każdorazowa zmiana 
adresu e-mail będzie wymagała weryfikacji poprzez specjalną wiadomość wysłaną automatycznie na 
ten adres), 

• rezygnacja z subskrypcji newslettera, 
• zmiana zestawu kategorii, na temat których użytkownik chce otrzymywać powiadomienia poprzez 

zaznaczenie/odznaczenie interesującej go kategorii na liście wszystkich dostępnych kategorii. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F9 – ppkt 1 – było 
1. System CMS musi posiadać moduł kalendarza, służącego do prezentacji harmonogramu publikacji danych 

(m.in. w postaci komunikatów, obwieszczeń, informacji sygnalnych, opracowań) oraz informacji o 
planowanych wydarzeniach (np. konferencjach, eventach itp.) 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F9 – ppkt 1 – powinno być 

1. System CMS musi posiadać moduł kalendarza, służącego do prezentacji harmonogramu publikacji danych 
według różnych rodzajów informacji takich jak publikacje, opracowania, komunikaty, obwieszczenia, 
informacje sygnalne oraz informacji o planowanych wydarzeniach (np. konferencjach, eventach itp.). 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F9 – ppkt 5 – było 
5. System CMS musi umożliwiać eksport kalendarza (według wybranych kategorii – za pomocą dodatkowych 

filtrów) do otwartego formatu np. xlsx, csv.. 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F9 – ppkt 5 – powinno być 

5. System CMS musi umożliwiać eksport kalendarza według rodzajów informacji wymienionych w p. 1 do 
otwartego formatu np. xlsx, csv. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F9 – ppkt 11 – było 
11. Moduł musi umożliwiać wyświetlanie wydarzeń i publikowanych informacji statystycznych zgodnie z 

potrzebami określonymi przez zalogowanych użytkowników tzw. Mój kalendarz.  
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F9 – ppkt 11 – powinno być 

11. Moduł musi mieć oddzielną formę od prezentowania zaplanowanych do publikacji treści w panelu 
administratora. Każdy projekt lub portal powinien mieć możliwość tworzenia własnego kalendarza 
przeznaczonego do użytku przez użytkowników wewnętrznych. Każdy taki kalendarz powinien mieć 
następujące funkcjonalności: 
• możliwość wyświetlania informacji o terminach i autorach przyszłych publikacji, 
• możliwość edycji terminu publikacji, zarówno przez autora jak i przez innych  (zatwierdzonych przez 

Administratora) użytkowników, 
• wyświetlanie informacji o tym, czy dana publikacja znajdzie się zarówno na stronie portalu 

tematycznego jak i na stronie głównej PI 2.0 (funkcja informacyjna dla administratorów PI 2.0). 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F19 – ppkt 8 – było 
8. Ograniczanie dostępu do menu lub pozycji menu dla grup użytkowników. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F19 – ppkt 8 – powinno być 
8. Ograniczanie dostępu do menu lub pozycji menu dla grup użytkowników systemu CMS w ramach ich 

uprawnień. 
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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F22 – ppkt 1 – było 
1. Lista informacji prezentowana na stronie głównej PI 2.0. (lub innej wybranej stronie), zawierających datę 

opublikowania, tytuł oraz zajawkę. Po kliknięciu w tytuł pojedynczej informacji lub link „więcej” System 
CMS musi przekierowywać do pełnej treści informacji. 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F22 – ppkt 1 – powinno być 

1. Lista informacji prezentowana na stronie głównej PI 2.0. (lub innej wybranej stronie), składająca się z 
artykułów, zawierająca datę opublikowania, tytuł oraz zajawkę każdego artykułu. Po kliknięciu w tytuł 
pojedynczej informacji lub link „więcej” System CMS musi przekierowywać do pełnej treści informacji.  
Zarządzanie listą powinno pozwalać na dodawanie, usuwanie oraz edycję artykułów wchodzących w jej 
skład z poziomu panelu administratora. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F24 – ppkt 2 – było 
2. Moduł musi zapewniać mechanizm umożliwiający przypisanie każdej strony do danej kategorii/słowa 

kluczowego 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F24 – ppkt 2 – powinno być 

2. Moduł musi zapewniać mechanizm umożliwiający przypisanie każdej strony do danej kategorii/słowa 
kluczowego. Przypisywania do kategorii będzie dokonywał każdorazowo użytkownik CMS zgodnie z 
charakterem publikowanej treści poprzez zaznaczenie odpowiedniej kategorii na liście kategorii. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F35 – było 
System CMS musi posiadać możliwość konwersji wybranej zawartości do formatu PDF. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.1 – Wymaganie F35 – powinno być 
System CMS musi posiadać możliwość konwersji wybranej zawartości strony do formatu PDF. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.3 – Wymaganie F40 – ppkt 1 – było 
1. Funkcjonalność odtwarzacza umożliwiającego odtworzenie bezpośrednio na stronie materiałów 

multimedialnych (audio, video). Odtwarzacz musi opierać się na technologii HTML 5.0 i obsługiwać co 
najmniej format AVI, FLV, WMV, MP3, MP4 (niezależnie od zastosowanych formatów kodowania plików). 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.3 – Wymaganie F40 – ppkt 1 – powinno być 

1. Funkcjonalność odtwarzacza umożliwiającego odtworzenie bezpośrednio na stronie materiałów 
multimedialnych (audio, video). Odtwarzacz musi opierać się na technologii HTML 5.0 i obsługiwać co 
najmniej format AVI, FLV, WMV, MP3, MP4, webm, ogv (niezależnie od zastosowanych formatów kodowania 
plików). 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.4 – Wymaganie F58 – ppkt 7 – było 
7. Komponent wyszukiwarki musi indeksować zasoby PI 2.0 w sposób pozwalający na spełnienie wymagań 

funkcjonalnych zawartych w wymaganiu F22. 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.4 – Wymaganie F58 – ppkt 7 – powinno być 

7. Komponent wyszukiwarki musi indeksować zasoby PI 2.0 w sposób pozwalający na spełnienie wymagań 
funkcjonalnych zawartych w wymaganiu F57. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.4 – Wymaganie F58 – ppkt 15 – było 
15. Komponent wyszukiwarki musi umożliwiać określania filtrów wyszukiwania i parametry wyszukiwania 

zaawansowanego zwarte w punktach 
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.4 – Wymaganie F58 – ppkt 15 – powinno być 

15. Komponent wyszukiwarki musi umożliwiać określania filtrów wyszukiwania i parametry wyszukiwania 
zaawansowanego zwarte w wymaganiu F.57 pkt. 8. 
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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.5 – Wymaganie F63  – było 
Sklep Internetowy ma zapewniać możliwość zamawiania i sprzedaży publikacji statystycznych. Moduł powinien 
oferować następujące funkcjonalności: 
1. Prezentacja katalogu produktów z możliwością wyszukiwania. 
2. Koszyk internetowy z możliwoscią dodawania/usuwania produktów 
3. Możliwość wysłania zapytania przez klienta. 
4. Możliwość zakupu z logowaniem i bez logowania.  
5. Integracja z portalem publikacji – możliwość bezpośredniego przejścia do odpowiedniego produktu w 
sklepie internetowym. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.5.5 – Wymaganie F63  – powinno być 
Sklep Internetowy ma zapewniać możliwość zamawiania i sprzedaży publikacji statystycznych. Zamówienie 
powinno trafiać w formie mailowej do osoby obsługującej sklep i dalej będzie obsługiwane już wyłącznie w tej 
formie. 
Katalog produktów powinien być zarządzany z poziomu przeglądarki w panelu administracyjnym poprzez 
umieszczanie na stronie informacji o produktach (tekst, grafika, cena). Sklep będzie tworzony i prowadzony 
przy użyciu wymienionych w OPZ komponentów reużywalnych.  
Moduł powinien oferować następujące funkcjonalności: 
1. Prezentacja katalogu produktów z możliwością wyszukiwania. 
2. Koszyk internetowy z możliwoscią dodawania/usuwania produktów 
3. Możliwość wysłania zapytania przez klienta.  
4. Możliwość zakupu z logowaniem i bez logowania.  
5. Integracja z portalem publikacji – możliwość bezpośredniego przejścia do odpowiedniego produktu w 

sklepie internetowym. 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.9 – Wymaganie W1 – ppkt 15 – było 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania analizy wydajności Systemu po migracji do niego danych z 
obecnych serwisów Zamawiającego. Zamawiający zamierza przeznaczyć na potrzeby nowego Portalu 
Informacyjnego sumarycznie do 40 wirtualnych rdzeni (vCPU) oraz 128 GB pamięci RAM. Wartość ta nie 
uwzględnia zasobów w środowisku bazodanowym MS SQL Zamawiającego. 
W ramach testów wydajnościowych System musi być obciążany docelową ilością Użytkowników, tj. 50 na 
sekundę (80% pobierających dynamicznie tworzone strony, 20% wyszukujących informacje na stronie), 
korzystających z systemu jednocześnie. Przy takim założeniu czas odpowiedzi systemu (załadowania się żądanej 
strony) nie może być dłuższy niż 8 sekund (dla połączenia LAN 100Mb/s).  
Ponadto wykonawca musi dokonać pomiarów i przedstawić w dokumentacji następujące parametry Systemu: 
Maksymalna liczba użytkowników na sekundę korzystających jednocześnie z serwisów, przy której System 
spełnia jeszcze wymagania dotyczące czasu odpowiedzi (tj. 8 sekund). 
Symulowany poziom wydajności systemu dla kolejnych 5 lat przy założeniu, że co roku ilość danych w systemie 
rośnie o połowę, przyjmując za początkową wartość ilość danych zaimportowanych w trakcie wdrożenia. 
Symulacja musi dać odpowiedź co najmniej na następujące pytania: 
Czy czas odpowiedzi systemu mieści się w założonej wcześniej granicy? 
Jaka może być maksymalna liczba użytkowników na sekundę obsługiwanych jednocześnie przez System, przy 
których System spełnia jeszcze wymagania dotyczące czasu odpowiedzi? 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 4.9 – Wymaganie FW1 – powinno być 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania analizy wydajności Systemu po migracji do niego danych z 
obecnych serwisów Zamawiającego. Zamawiający zamierza przeznaczyć na potrzeby nowego Portalu 
Informacyjnego sumarycznie do 40 wirtualnych rdzeni (vCPU) oraz 128 GB pamięci RAM. Wartość ta nie 
uwzględnia zasobów w środowisku bazodanowym MS SQL Zamawiającego. 
W ramach testów wydajnościowych System musi być obciążany docelową ilością Użytkowników, tj. 50 na 
sekundę (80% pobierających dynamicznie tworzone strony, 20% wyszukujących informacje na stronie), 
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korzystających z systemu jednocześnie. Przy takim założeniu czas odpowiedzi PI 2.0 (załadowania się żądanej 
strony) nie może być dłuższy niż 8 sekund (dla połączenia LAN 100Mb/s).  
Ponadto wykonawca musi dokonać pomiarów i przedstawić w dokumentacji następujące parametry Systemu: 
Maksymalna liczba użytkowników na sekundę korzystających jednocześnie z serwisów, przy której System 
spełnia jeszcze wymagania dotyczące czasu odpowiedzi (tj. 8 sekund). 
Symulowany poziom wydajności systemu dla kolejnych 5 lat przy założeniu, że co roku ilość danych w systemie 
rośnie o połowę, przyjmując za początkową wartość ilość danych zaimportowanych w trakcie wdrożenia. 
Symulacja musi dać odpowiedź co najmniej na następujące pytania: 
Czy czas odpowiedzi systemu mieści się w założonej wcześniej granicy? 
Jaka może być maksymalna liczba użytkowników na sekundę obsługiwanych jednocześnie przez System, przy 
których System spełnia jeszcze wymagania dotyczące czasu odpowiedzi?. 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 12 ust. 1 pkt 17 – było 
17) za każde przekroczenie któregokolwiek z terminów wykonania zobowiązań gwarancyjnych związanych z 

usuwaniem zgłaszanych Problemów, określonych w § 13 ust. 5 Umowy, w wysokości 0,1% łącznego 
maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 12 ust. 1 pkt 17 – powinno być 
17) za każde przekroczenie któregokolwiek z terminów wykonania zobowiązań gwarancyjnych związanych z 

usuwaniem zgłaszanych Problemów, określonych w § 13 ust. 5 Umowy, w wysokości 0,01% łącznego 
maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 12 ust. 1 pkt 18 – było 
18) za każdy stwierdzony przypadek niezgodności w wykonywaniu zobowiązań gwarancyjnych w tym brak: 

a) wykonania zleconych świadczeń opieki gwarancyjnej, o których mowa w § 13 ust. 18 Umowy,  
b) wykonania przeglądów Systemu, aktualizacji wymaganych lub rekomendowanych przez producenta lub 

producentów oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub uruchomienia 
nowych, dostępnych w ramach aktualizacji, funkcjonalności istotnych dla bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, o których mowa w § 13 ust. 23 pkt 1) – 3) Umowy,  

c) wykonania audytów bezpieczeństwa dostarczonego Systemu, o których mowa w § 13 ust. 26,  
d) współpracy z Zamawiającym w zakresie analizy raportów i testów bezpieczeństwa, przede wszystkim 

określonych w pkt 4.6 ppkt B.8 i B.10 OPZ lub w zakresie audytów systemów teleinformatycznych 
wykonanych niezależnie od przedmiotu Umowy określonych w pkt 4.8 ppkt B.9 OPZ, o której mowa w § 
13 ust. 27 Umowy, 

e) wsparcia obsługi i wprowadzania koniecznych zmian i poprawek w przedmiocie Umowy wynikających z 
rekomendacji i możliwości implementacji oprogramowania gotowego dostarczonego w ramach Umowy, 
o którym mowa w § 13 ust. 27 Umowy, 

f) zapewnienia dostępu do bazy wiedzy, poprawek, aktualizacji lub nowych wersji komponentów Systemu 
CMS, o którym mowa w § 13 ust. 28 Umowy, 

g) zapewnienia konsultacji w ramach wsparcia technicznego w czasie wykonywania przez Zamawiającego 
planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania oraz rozwiązywania 
problemów występujących podczas jego obsługi lub funkcjonowania, o których mowa w § 13 ust. 29 
Umowy 

w wysokości 0,1% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 12 ust. 1 pkt 18 – powinno być 
18) za każdy stwierdzony przypadek niezgodności w wykonywaniu zobowiązań gwarancyjnych w tym brak: 

a) wykonania zleconych świadczeń opieki gwarancyjnej, o których mowa w § 13 ust. 18 Umowy,  
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b) wykonania przeglądów Systemu, aktualizacji wymaganych lub rekomendowanych przez producenta lub 
producentów oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub uruchomienia 
nowych, dostępnych w ramach aktualizacji, funkcjonalności istotnych dla bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, o których mowa w § 13 ust. 23 pkt 1) – 3) Umowy,  

c) wykonania audytów bezpieczeństwa dostarczonego Systemu, o których mowa w § 13 ust. 26,  
d) współpracy z Zamawiającym w zakresie analizy raportów i testów bezpieczeństwa, przede wszystkim 

określonych w pkt 4.6 ppkt B.8 i B.10 OPZ lub w zakresie audytów systemów teleinformatycznych 
wykonanych niezależnie od przedmiotu Umowy określonych w pkt 4.8 ppkt B.9 OPZ, o której mowa w § 
13 ust. 27 Umowy, 

e) wsparcia obsługi i wprowadzania koniecznych zmian i poprawek w przedmiocie Umowy wynikających z 
rekomendacji i możliwości implementacji oprogramowania gotowego dostarczonego w ramach Umowy, 
o którym mowa w § 13 ust. 27 Umowy, 

f) zapewnienia dostępu do bazy wiedzy, poprawek, aktualizacji lub nowych wersji komponentów Systemu 
CMS, o którym mowa w § 13 ust. 28 Umowy, 

g) zapewnienia konsultacji w ramach wsparcia technicznego w czasie wykonywania przez Zamawiającego 
planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania oraz rozwiązywania 
problemów występujących podczas jego obsługi lub funkcjonowania, o których mowa w § 13 ust. 29 
Umowy 

w wysokości 0,02% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 13 ust. 9 – było 
9. Zgłaszania Problemów funkcjonowania Systemu będą możliwe przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy telefonicznie na nr …………………….., w godzinach 8:00-16:00 oraz przez 7 dni w 
tygodniu w godzinach 0:00-24:00 poprzez stronę www …………………………. lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres…………………………………………………….. 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 13 ust. 9 – powinno być 
9. Zgłaszania Problemów funkcjonowania Systemu będą możliwe przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy telefonicznie na nr …………………….., w godzinach 8:00-16:00 oraz przez 7 dni w 
tygodniu w godzinach 0:00-24:00 poprzez dedykowane narzędzie dostępne pod adresem www 
…………………………. lub za pomocą poczty elektronicznej na adres…………………………………………………….. 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 13 ust. 29 – było 
29. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, zapewni konsultacje w ramach wsparcia technicznego w 

czasie wykonywania przez Zamawiającego planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych 
wersji oprogramowania oraz rozwiązywania problemów występujących podczas jego obsługi lub 
funkcjonowania, świadczone dla Administratorów systemu, z zastrzeżeniem, że wsparcie świadczone 
będzie w języku polskim, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 5 dni w 
tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -17:00, a łączna liczba konsultacji w ciągu każdego 
12-to miesięcznego okresu w czasie trwania gwarancji nie będzie wyższa niż 50 konsultacji. 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 13 ust. 29 – powinno być 
29. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, zapewni konsultacje w ramach wsparcia technicznego w 

czasie wykonywania przez Zamawiającego planowanych instalacji poprawek, uaktualnień lub nowych 
wersji oprogramowania oraz rozwiązywania problemów występujących podczas jego obsługi lub 
funkcjonowania, świadczone dla Administratorów systemu, z zastrzeżeniem, że czas trwania pojedynczej 
konsultacji od momentu otwarcia zgłoszenia do jego zamknięcia nie będzie dłuższy niż 72 godziny 
robocze.  Konsultacje świadczone będą w języku polskim, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -17:00, a łączna liczba 
konsultacji w ciągu każdego 12-to miesięcznego okresu w czasie trwania gwarancji, z zastrzeżeniem czasu 
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trwania pojedynczej konsultacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będzie wyższa niż 50 
konsultacji. 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 16 ust. 5 – było 
5. Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1)-7), zobowiązana jest do przekazania na 

piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności i od 
proponowanego terminu wprowadzenia zmiany. 

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – § 13 ust. 9 – powinno być 
5. Strona wnosząca o zmianę Umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 1)-7), zobowiązana jest do przekazania na 

piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem w terminie do 10 dni roboczych od daty zaistnienia 
okoliczności i od proponowanego terminu wprowadzenia zmiany. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz  
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 2-08-2021 r.; 
2) Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 2-08-2021 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

 

Zastępująca Dyrektora Generalnego GUS 
Małgorzata Sołtyszewska 

Dyrektor  
Departamentu Administracyjno–Budżetowego GUS 
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