
 

 

 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 9.08.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SWZ III 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), 
Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców 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 216: 
Doszczegółowienie pytania nr 208 z korespondencji z dnia 5.08.2021 
Co ma się stać z danymi (login + hasło) po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ich przez użytkownika? Czy budowana 
aplikacja ma gdzieś je wysłać? Jeśli tak to do jakiej aplikacji i za pomocą jakich mechanizmów integracyjnych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że dane (login+hasło) po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ich przez użytkownika będą za 
pomocą przycisku, opisanego w odpowiedzi na pytanie 208, wysyłane do narzędzia Cyfrowa Półka poprzez 
wywoływanie metod api. 

Pytanie 217: 
Doszczegółowienie pytania nr 209 z korespondencji z dnia 5.08.2021 
W jaki sposób forum będzie integrowało się z narzędziem Cyfrowa Półka w zakresie autentykacji użytkownika? 
Jakie technologie i mechanizmy integracyjne zostaną wykorzystane? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Forum będzie się integrowało z narzędziem Cyfrowa pólka w zakresie autentykacji użytkownika poprzez wywołanie 
metod API Cyfrowej Półki odpowiedzialnych za logowanie. 

Pytanie 218: 
Doszczegółowienie pytania nr 214 z korespondencji z dnia 5.08.2021 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że użytkownicy, aby uzyskać dostęp do sekcji dla zalogowanych w PI 2.0 
będą musieli się zarejestrować za pomocą zewnętrznych narzędzi, innych niż system CMS oraz PI 2.0? Jeśli tak, to 
prośba o informację, jakie to będą systemy? Czy to będzie Cyfrowa Półka? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że użytkownicy, aby uzyskać dostęp do sekcji dla zalogowanych w PI 2.0 będą musieli się 
zarejestrować za pomocą zewnętrznych narzędzi, innych niż system CMS oraz PI 2.0 oraz, że będzie to obsługiwane 
przez narzędzie Cyfrowa Półka. 

Pytanie 219: 
SWZ OPZ - rozdział 3.5 "Zadanie V.I" 
Termin oddania do oceny wersji beta PI 2.0 (zadanie V.I) jest wcześniejszy o 18 dni niż termin oddania do testów 
systemu CMS (zadanie IV). PI 2.0 będzie zbudowany z wykorzystaniem systemu CMS. W jaki sposób, zdaniem 
Zamawiającego, ma odbyć się oddanie portalu (w wersji beta) do testów zanim gotowy będzie system CMS? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przyjął, że Zadanie nr IV oraz Zadanie nr V.I wykonywane będą równolegle i niezależnie. Termin do 
testów systemu CMS w ramach Zadania IV nie wyklucza wykonania i oddania w terminie do testów wersji beta 
portalu w ramach Zadania V.I. 

Pytanie 220: 
Harmonogram 
W którym momencie Zamawiający przewiduje produkcyjne uruchomienie nowego portalu? Czy jest to 38 tygodni 
od podpisania umowy (najpóźniejszy moment zakończenia zadania V)? Jeśli nie, to jaki to termin? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający określił, że terminem wdrożenia portalu jest odebranie Zadania V.II, które zgodnie z 
harmonogramem ma nastąpić do 30 tygodni od zakończenia Zadania III jednak nie później niż do 38 tygodni od 
dnia podpisania umowy, w zależności od tego który termin nastąpi jako pierwszy.. 

Pytanie 221: 
SWZ OPZ - wymaganie U.2 
Cena audytu dostępności jest wprost proporcjonalna do liczby przebadanych serwisów. Ile serwisów ma być 
poddanych opisanemu pełnemu audytowi dostępności, wraz z uzyskaniem stosownego certyfikatu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca zapewni niezależny (tj. przeprowadzony przez niepowiązany z Wykonawcą podmiot zewnętrzny) audyt 
dostępności PI 2.0. PI 2.0 to system stron internetowych obejmujący elementy wymienione w pkt 3.1 Opisu 
przedmiotu zamówienia tj. stronę główną, portale tematyczne (11 portali) oraz towarzyszące (14 portali). 
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