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 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.251.14.2016.3.ASz

Informacja o złożonym zapytaniu
dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu

na dostawę, instalację i wdrożenie
systemu informatycznego „System Obsługi Licencji Maszynistów”

z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników oraz zapewnienia opieki serwisowej
oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego

nr postępowania: BAF-251-542/2016

W okresie od 23 do 25 lipca 2016 r., w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał 
następujące pytania od Wykonawcy:

Pytanie nr 1: Par. 1 ust. 2 definicja słów „Awaria”, „Błąd” i „Usterka” - prosimy o uwzględnienie w definicji 
słów „Awaria”, „Błąd” i „Usterka” elementów systemu oraz sytuacji, za które nie odpowiada 
Wykonawca. W szczególności chodzi o wykluczenie niedostępności lub nieprawidłowego 
działania systemu ze względu na niedostępność/awarię infrastruktury sprzętowej, sieci, 
zasilania, sytuacje, w których Administrator dokonał zmiany parametrów systemu itp.

Uzasadnienie: Wykonawca nie odpowiada za niektóre elementy Systemu, które są niezbędne do 
jego prawidłowego funkcjonowania, ani za działania podejmowane przez Administratora 
Systemu. Aktualne definicje słów „Awaria”, „Błąd” i „Usterka” nie biorą tego pod uwagę, a 
inne zapisy Umowy opierają się na tych definicjach. W szczególności dotyczy to zapisów 
mówiących o czasach reakcji, czasach usunięcia Awarii/Błędu/Usterki oraz karach umownych 
za niedochowanie tych czasów.
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Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji §1 pkt 2 na następującą treść: „„Awaria” – stan Systemu, 
mający negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Systemu, powodujący czasową lub 
trwałą przerwę w działaniu Systemu lub poszczególnych jego obszarów uniemożliwiającą jego 
eksploatację lub wykonywanie procesów obsługiwanych przez  System. Awarią nie jest 
niedostępność lub nieprawidłowe działanie systemu ze względu na niedostępność/awarię 
infrastruktury sprzętowej, sieci, zasilania lub sytuacje, w których dokonano zmian niezgodnych 
z dokumentacją systemu”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji §1 pkt 3 na następującą treść: „„Błąd” - stan Systemu 
mający wpływ na poprawne funkcjonowanie Systemu lub poszczególnych jego obszarów 
ograniczający w istotny sposób możliwość korzystania z Systemu lub poszczególnych jego 
obszarów, powodujący istotne utrudnienia lub spowolnienie w wykonywaniu czynności 
podejmowanych przez Użytkownika lub Administratora, który jednocześnie nie powoduje 
przerwy w działaniu Systemu, jednakże skutkuje lub może skutkować generowaniem 
nieprawidłowych danych. Błędem nie jest niedostępność lub nieprawidłowe działanie systemu 
ze względu na niedostępność/awarię infrastruktury sprzętowej, sieci, zasilania lub sytuacje, 
w których dokonano zmian niezgodnych z dokumentacją systemu”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji §1 pkt.  21 na następującą treść: „„Usterka” - stan Systemu 
mający wpływ na poprawne funkcjonowanie Systemu lub poszczególnych jego obszarów 
niebędący Awarią lub Błędem, powodujący pracę Systemu lub poszczególnych jego obszarów, 
niezgodną z Dokumentacją i jego konfiguracją, w tym również braki lub nieprawidłowości w 
Dokumentacji. Szereg Usterek występujących razem lub kolejno w zakresie odnoszącym się do 
funkcjonowania Systemu, jeżeli w ich wyniku powstaje powyższy negatywny skutek dla 
funkcjonowanie Systemu, traktowany jest, jako wystąpienie Błędu. Usterką nie jest 
niedostępność lub nieprawidłowe działanie systemu ze względu na niedostępność/awarię 
infrastruktury sprzętowej, sieci, zasilania lub sytuacje, w których dokonano zmian niezgodnych 
z dokumentacją systemu.”

Pytanie nr 2: Par. 1 ust. 2 Definicja „Czasu Naprawy (rozwiązania)” - prosimy o zmianę definicji na: "czas, 
jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem Awarii, Usterki lub Błędu a momentem poinformowania 
Zamawiającego o usunięcia nieprawidłowości w działaniu Systemu przez służby techniczne 
Wykonawcy, tj. usunięciem lub Obejściem Awarii, Usterki lub Błędu, po którym Zamawiający 
potwierdził usunięcie nieprawidłowości. Czas niezbędny na potwierdzenie nieprawidłowości 
przez Zamawiającego nie jest wliczany do czasu Naprawy (rozwiązania)”.

Uzasadnienie: Wykonawca nie może dysponować ani zarządzać czasem pracowników 
Zamawiającego, w związku z tym nie może odpowiadać za to kiedy Zamawiający dokona 
weryfikacji i potwierdzi, że awaria została usunięta, w szczególnych sytuacjach usunięcie 
Awarii/Błędu/Usterki może nastąpić w godzinach, w których pracownicy Zamawiającego nie są 
dostępni i potwierdzenie ze strony Zamawiającego może nastąpić po kilku godzinach, czy 
w skrajnych sytuacjach (weekend) nawet dniach od momentu faktycznego usunięcia 
Awarii/Błędu/Usterki.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany §1 pkt 4 na następującą treść: „„Czas Naprawy (rozwiązania)” – 
czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem Awarii, Usterki lub Błędu a momentem 
poinformowania Zamawiającego o usunięcia nieprawidłowości w działaniu Systemu przez 
służby techniczne Wykonawcy, tj. usunięciem lub Obejściem Awarii, Usterki lub Błędu, po 
którym Zamawiający potwierdził usunięcie nieprawidłowości. Czas niezbędny na 
potwierdzenie nieprawidłowości przez Zamawiającego nie jest wliczany do czasu Naprawy 
(rozwiązania)”.
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Pytanie nr 3: Par. 5 - Prawa Autorskie - Prosimy o potwierdzenie, że prawa autorskie mają dotyczyć 
Utworów wytworzonych w ramach realizacji Umowy oraz, że Zamawiający zaakceptuje 
wytworzenie Systemu z wykorzystaniem elementów licencjonowanych w oparciu 
o ogólnodostępne licencję typu OpenSource (GPL, AGPL, Apache Open Licence itp.).

Uzasadnienie: Zamawiający zgodnie z treścią Umowy oczekuje przeniesienia praw autorskich 
do Utworów na Wykonawcę. Wykonanie całości Systemu od zera bez wykorzystania 
jakiejkolwiek platformy bazowej oznaczałoby bardzo wysokie koszty realizacji systemu. 
Wykonawca ma zamiar stworzyć System w oparciu o dostępne narzędzia (bazy danych, system 
operacyjny, środowisko uruchomieniowe) udostępniane na darmowych licencjach typu Open 
Source. Oprogramowanie Open Source co prawda jest oprogramowaniem licencjonowanym, ale 
licencja ta zapewnia, że kod oprogramowania jest dostępny dla wszystkich. Otwarty kod 
zabezpiecza Zamawiającego przez tak zwanym Vendor Lockiem, czyli sytuacją, w której 
Wykonawca oprogramowania korzystając z zapisów licencyjnych uniemożliwia utrzymanie 
i rozwój systemu innym podmiotom. Aktualne zapisu Umowy i SIWZ nie wskazują na to, czy 
Zamawiający zaakceptuje oparcie Systemu na rozwiązaniach licencjonowanych w oparciu 
o licencje OpenSource. Naszym zdaniem zaakceptowanie realizacji części systemu w oparciu 
o systemy licencjonowane na zasadach Open Source oraz przekazanie praw autorskich do tej 
części systemu, która została stworzona w ramach realizacji Umowy w pełni zabezpiecza 
interesy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prawa autorskie mają dotyczyć Utworów wytworzonych w ramach 
realizacji Umowy. Ponadto Zamawiający zaakceptuje wytworzenie Systemu z wykorzystaniem 
elementów licencjonowanych w oparciu o ogólnodostępne licencję typu OpenSource (GPL, 
AGPL, Apache Open Licence itp.).

Pytanie nr 4: Par. 6 ust. 8 - Powołanie Kierowników Projektu - Prosimy o zmianę brzmienia niniejszego 
paragrafu, w taki sposób, aby prawo do powołania Kierownika Projektu po stronie 
Zamawiającego należało jedynie do reprezentantów Zamawiającego, a Prawo powołania 
Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy należało jedynie do reprezentantów Wykonawcy.

Uzasadnienie: Aktualne brzmienie tego punktu, wraz z brzmieniem Par 6 Ust 7 oznacza, że 
Kierowników Projektów powołuje cały skład Komitetu Sterującego, a w wypadku braku 
jednomyślności Kierownika  Projektu ze strony Wykonawcy powoływałby tylko 
Przewodniczący Komitetu Sterującego, czyli reprezentant Zamawiającego. Wydaje nam się 
oczywiste, że nie taka była intencja Zamawiającego i że każda ze stron powinna powoływać 
własnego Kierownika Projektu niezależnie od decyzji drugiej Strony Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 8 na następującą treść: „Zamawiający powoła 
Kierownika Projektu po stronie Zamawiającego. Wykonawca powoła Kierownika Projektu po 
stronie Wykonawcy. Kierownicy Projektu będą odpowiedzialni za bieżącą realizację Umowy 
i koordynację współpracy między Stronami”.

Pytanie nr 5: Par. 6 ust. 10 - Częstotliwość Spotkań Komitetu Sterującego - Prosimy o potwierdzenie, że 
częstotliwość spotkań Komitetu Sterującego nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie dotyczy okresu 
od podpisania Umowy do Zakończenia Etapu I. Prosimy o określenie czy oraz jak często ma 
spotykać się Komitet Sterujący w okresie trwania Opieki Serwisowej.

Uzasadnienie: Częste spotkania Komitetu Sterującego są zasadne na etapie realizacji prac 
wytwórczych. W ramach trwania Opieki Serwisowej kiedy system już działa Komitet Sterujący 
jeśli nadal ma działać, to jego rola ogranicza się do weryfikacji, czy dochowywane są terminy 
ewentualnego usuwania Awarii, Błędów i Usterek. Zgodnie z aktualnym zapisem Par. 6 ust. 10 
mimo to Komitet Sterujący powinien nadal (przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji Etapu I) 
spotykać się co 3 tygodnie. Naszym zdaniem jako potencjalnego Wykonawcy tak częste 
spotkania na etapie Opieki Serwisowej są niezasadne i tylko podnoszą niepotrzebnie koszty 
Opieki Serwisowej. Proponujemy, aby w trakcie Opieki Serwisowej Komitet Sterujący spotykał 
się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją jest odbywanie regularnych posiedzeń Komitetu 
Sterującego tylko w okresie realizacji Etapu I.

Zamawiający dokonuje zmiany § 6 ust. 10 na następującą treść: „Posiedzenia Komitetu 
Sterującego będą zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego z jego inicjatywy 
lub na wniosek członków Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu po stronie 
Zamawiającego oraz Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy. Posiedzenia Komitetu 
Sterującego będą się odbywać stosownie do potrzeb jednakże w okresie realizacji Etapu I nie 
rzadziej niż raz na trzy tygodnie”.

Pytanie nr 6: Par. 7 - Procedura Odbioru prac - Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowo rozumiemy zapisy 
Par. 7 związane z czasem, jaki Zamawiający zastrzega sobie na sprawdzenie poprawności 
działania Systemu. Zapisy Par. 7 rozumiemy tak, że Zamawiający po każdym zgłoszeniu 
gotowości do odbioru ma 5 dni roboczych na weryfikację poprawności przedmiotu odbioru, a 
po upływie tych 5 dni albo następuje podpisanie Protokołu Odbioru, albo Zamawiający 
przedstawia Protokół Rozbieżności

Odpowiedź: Potwierdzamy prawidłowe rozumienie § 7, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.

Pytanie nr 7: Par. 10 - godziny świadczenia Obsługi Serwisowej - Prosimy o doprecyzowanie w jakim trybie 
ma być świadczona Obsługa Serwisowa 24/7/365, czy też w Dni Robocze?

Uzasadnienie: Zapisy całego Paragrafu 10 poza ust. 8 świadczą o tym, że Obsługa Serwisowa 
ma być świadczona w trybie 24/7/365 (wszystkie czasy są wyrażone w godzinach, a nie w 
godzinach roboczych), natomiast w Par 10 Ust 8 opisany jest sposób potwierdzenia otrzymania 
zgłoszenia z wykorzystaniem Dni Roboczych (zgłoszenie po godzinie 16:00 należy potwierdzić 
do godziny 10:00 następnego Dnia Roboczego). Zwracamy szczególną uwagę, że uruchomienie 
Obsługi Serwisowej w trybie 24/7/365 jest znacznie droższe niż uruchomienie tej samej obsługi 
tylko w Dni Robocze i w związku z tym odpowiedź na to pytanie ma znaczący wpływ na koszt 
tej usługi.

Odpowiedź: Opieka Serwisowa powinna być świadczona w Dni Robocze. Czas naprawy uzależniony jest od 
terminu powiadomienia zgodnie z zapisami § 10 ust. 3-5. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 10 ust. 8 na następującą treść: „8. Zgłoszenie serwisowe 
dokonane w sposób określony w ust. 7 uznaje się za dokonane z chwilą jego przyjęcia przez 
Wykonawcę. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia serwisowego jest przesłanie do 
Zamawiającego faksem lub na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, podpisanej przez 
Wykonawcę kopii zgłoszenia serwisowego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić 
zgłoszenie serwisowe niezwłocznie, nie później niż do dwóch (2) godzin od chwili jego 
otrzymania. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 16.00, Wykonawca zobowiązany jest 
przesłać potwierdzenie nie później niż do godziny 10.00 następnego Dnia Roboczego. 
W przypadku braku potwierdzenia do godz. 10:00, godzina ta będzie uznawana za moment 
przyjęcia zgłoszenia i początek biegu czasu naprawy. W przypadku rejestracji zgłoszenia za 
pomocą dedykowanej strony internetowej potwierdzenia zgłoszenia nie przesyła się. Terminy 
potwierdzenia zgłoszeń są analogicznie jak dla potwierdzeń przekazanych faksem lub na adres 
e-mail”.
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Pytanie nr 8: Par. 10 ust. 3 - Kara za opóźnienie w usunięciu Awarii - Prosimy o dostosowanie kary za 
opóźnienie w usunięciu Awarii do poziomu adekwatnego do wielkości Projektu oraz do 
analogicznej kary za opóźnienie w realizacji Etapu I. 

Uzasadnienie: Aktualny poziom tej kary oznacza, że w wypadku 1 dnia niedostępności systemu 
z powodu Awarii Wykonawca musiałby ponieść karę w wysokości 10 000 PLN (20 godzin 
przekroczenia przewidzianego Umową terminu na usunięcie Awarii). Kara ta jest 
niewspółmierna do wartości zamówienia (cała maksymalna wartość zamówienia do 135 000 
EUR)  oraz pozostałych kar przewidzianych w umowie. Dla porównania dzień opóźnienia w 
realizacji Etapu I, który w skutkach jest analogiczny do jednego dnia niedostępności z systemu 
Awarii, to zgodnie z zapisami Umowy i aktualnymi progami ustawy PZP, maksymalnie 
1409,03 PLN kary dla Wykonawcy. Tak wysoką potencjalną Karę Wykonawcy musieliby 
uwzględniać w Ryzykach realizacji Umowy a dalej w ofercie cenowej, co byłoby niekorzystne 
dla Zamawiającego. Proponujemy, aby kara za godzinę opóźnienia w usunięciu Awarii 
wynosiła 70 PLN. Przy tej wartości jest ona analogiczna do maksymalnej kary za opóźnienie o 
jeden dzień w realizacji Etapu I.

Odpowiedź: Należy zauważyć, że nie można traktować jednakowo przywoływanych w pytaniu skutków 
opóźnienie w realizacji Etapu I i niedostępności systemu z powodu Awarii. Pierwszy przypadek 
nie będzie miał wpływu na realizację zadań na dotychczasowych zasadach, drugi przypadek 
pozbawi Zamawiającego możliwości wykonywania tych zadań w określonym czasie.

Mając na uwadze adekwatność wysokości kar do wartości przedmiotu zamówienia oraz 
pozostałych kar umownych Zamawiający dokonuje zmiany §12 ust. 1 pkt. 3 na następującą 
treść: „opóźnienie w usunięciu Awarii w stosunku do terminu określonego w § 10 ust. 3 
Umowy, w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia”.

Pytanie nr 9: Wymaganie F-5 - Prosimy o zmianę treści wymagania na: "System musi zapewnić 
funkcjonalność wypełnienia wniosku każdej zalogowanej i niezalogowanej osobie, która 
wyraziła zgodę na przechowywanie plików Cookie oraz przeprowadzenie walidacji 
uzupełnianego formularza w maksymalnym stopniu".

Uzasadnienie: Wypełnienie oraz walidacja formularza (zwłaszcza dla Podmiotów działających 
w imieniu wielu wnioskodawców) może być procesem wymagającym przejścia kilku kroków 
na kolejnych stronach, w takim wypadku konieczne jest przechowywanie części informacji 
w przeglądarce w obiekcie sesji użytkownika. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie po stronie przeglądarki tak 
zwanych plików cookies, które są wymagane ze względów technologicznych do realizacji takiej 
funkcjonalności. W wypadku użytkowników zalogowanych akceptacja zgodny na 
przechowywanie plików cookie jest obowiązkowa (inaczej logowanie nie jest technicznie 
możliwe), ale użytkownik niezalogowany może takiej zgody nie wyrazić i dlatego wykluczenie 
działania tej funkcjonalności dla użytkowników niezalogowanych, którzy nie wyrazili takiej 
zgody jest konieczne z powodów technologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści wymagania F-5 na następującą: „System musi zapewnić 
funkcjonalność wypełnienia wniosku każdej zalogowanej i niezalogowanej osobie, która 
wyraziła zgodę na przechowywanie plików Cookie oraz przeprowadzenie walidacji 
uzupełnianego formularza w maksymalnym stopniu”.

Pytanie nr 10: Wymagania F-13 i F-118 - Rejestracja Wnioskodawcy i logowanie przez ePUAP - Prosimy 
o informację, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym Wnioskodawcy w ogóle nie 
będą rejestrowali się w systemie i będą logowali się jedynie przy wykorzystaniu konta ePUAP?

Uzasadnienie: Założenie konta na ePUAP wymaga podania danych osobowych. 
Funkcjonalności systemu wymagające logowania i tak wymagają posiadania konta na ePUAP 
(bez tego nie będzie się dało przesłać wniosku do ePUAP i uzyskać Urzędowego Potwierdzenia 
Odbioru). W tej sytuacji można by całkowicie zrezygnować z rejestracji Wnioskodawców 
w Systemie i obsługiwać tylko tych wnioskodawców, którzy posiadają konto na ePUAP, 
a w ramach rejestracji przekierowywać na stronę ePUAPu (po wcześniejszym poinformowaniu 
o tym Wnioskodawcy komunikatem).
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym Wnioskodawcy w ogóle nie będą 
rejestrowali się w systemie i będą logowali się jedynie przy wykorzystaniu konta ePUAP. 
Rejestracja w systemie może być powiązana z kontem na ePUAP, możliwości techniczne w tym 
zakresie zostaną ustalone w fazie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 11: Wymaganie F-39 - Umożliwienie zalogowania/rejestracji po wypełnieniu wniosku - Prosimy 
o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie/zamianę tego wymagania na 
wprowadzenie komunikatu przed wprowadzeniem wniosku, informującego Wnioskodawcę 
o tym, że bez wcześniejszego  zalogowania/rejestracji nie będzie miał możliwości zapisania 
wniosku?

Uzasadnienie: Z punktu widzenia użytkownika kolejność rejestracji/zalogowania i wypełnienia 
wniosku powinna być neutralna (musi poświęcić na te operacje taką samą ilość czasu). 
Z punktu widzenia implementacyjnego zamiana tych operacji wymaga opracowania 
mechanizmu przechowywania informacji w sposób tymczasowy oraz obsługi sytuacji 
wyjątkowych, a więc z punktu wykonawstwa funkcjonalność będzie wymagała dodatkowej 
pracy/kosztów, a użytkownikowi odpowiednio wcześnie poinformowanemu przez system nie 
daje korzyści.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Sposób realizacji funkcjonalności zostanie 
ustalony w fazie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 12: Wymaganie F-51 - Wykorzystanie czytników kodów kreskowych - Prosimy o informację, czy 
Zamawiający posiada już jakieś konkretne czytniki kodów kreskowych (jeśli tak, to jakie 
modele czytników posiada Zamawiający), czy też ma zamiar zakupić czytniki, które wskaże mu 
Wykonawca? Prosimy również o informację, czy Zamawiający wypożyczy jeden czytnik 
kodów kreskowych Wykonawcy na czas pracy nad Systemem, czy też Wykonawca musi 
zapewnić czytniki do celów programistyczno testowych we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający posiada czytniki kodów kreskowych QuickScan Lite QW2100 i Zebex Z-
3151HS. Zamawiający zakłada, że czytnik kodów kreskowych będzie działać analogicznie jak 
klawiatura (tj. po odczytaniu kodu kreskowego efektem będzie wprowadzenie ciągu znaków w 
miejsce kursora, tak jakby zostały one wpisane ręcznie na klawiaturze). Zamawiający 
wypożyczy jeden czytnik kodów kreskowych Wykonawcy na okres realizacji Etapu I.

Pytanie nr 13: Wymaganie F-55 - Porównanie wniosków napływających elektronicznie do zapisanego szkicu - 
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma działać ta funkcjonalność. 

Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami Wymagań F-8, F-43 i F-44 oraz z załączonymi procesami 
Wnioski, które będą spływały drogą elektroniczną powinny być identyczne ze szkicami 
z których zostały utworzone. Zgodnie z wymaganiem F-46 wysłanie wniosku kanałem 
elektronicznym oznacza po prostu zmianę stanu tego wniosku ze "szkic" na "wprowadzony do 
systemu".

Odpowiedź: Intencją jest weryfikacja czy nie zaszły modyfikacje dokumentu elektronicznego (ręczne, bądź 
podczas przesyłania przez ePUAP), które powodowałyby błędy walidacji dokumentu.
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Pytanie nr 14: Wymaganie F-66 - Łatwe pobieranie skanów blankietów licencji w formatach PDF i JPG - 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zakłada, że skany blankietów licencji będą 
wykonywane poza systemem w jakości minimum 600 DPI do dwóch formatów PDF i JPG oraz, 
że w ramach obsługi licencji skany te (w dwóch formatach) będą dodawane do systemu przez 
Użytkowników.

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga funkcjonalności łatwego pobierania skanów w dwóch 
formatach, ale jednocześnie nie wymaga aby system obsługiwał bezpośrednio skanery. 
Zamawiany system ma być rozwiązaniem opartym o przeglądarkę, a obsługa skanerów jest 
realizowana natywnie przez oprogramowanie uruchamiane w systemie operacyjnym (sterowniki 
do skanera są dedykowane do systemu operacyjnego). W związku z powyższym jako 
potencjalny Wykonawca zakładamy, że tworzenie skanów (w obu formatach) będzie 
następowało poza systemem przy użyciu oprogramowania dołączonego do skanera, lub innego 
dedykowanego w tym celu oprogramowania.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że Zamawiający zakłada, że skany blankietów licencji będą wykonywane poza 
systemem w jakości minimum 600 DPI do dwóch formatów PDF i JPG oraz, że w ramach 
obsługi licencji skany te (w dwóch formatach) będą dodawane do systemu przez 
Użytkowników. Dodawanie skanu do systemu będzie odbywać się poprzez ręczne dodanie 
pliku, a sam proces skanowania i zapisywania na dysk będzie realizowany poza Systemem.

Pytanie nr 15: Wymagania F-76 i F-77 - Raporty - Prosimy o wskazanie/ograniczenie maksymalnej liczby 
raportów, które ma przygotować Wykonawca systemu.

Uzasadnienie: Przygotowanie analizy oraz implementacji każdego raportu bezpośrednio 
wpływa na koszty Umowy. W OPZ wymienionych jest kilka raportów, ale bez ograniczenia 
maksymalnej liczby raportów Wykonawca musi brać pod uwagę pewne ryzyko, że liczba 
raportów będzie duża i będzie musiał uwzględnić ten fakt w wycenie

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje przygotowanie przez Wykonawcę maksymalnie 10 raportów. System 
powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający późniejsze dodanie większej liczby 
raportów. 

Pytanie nr 16: Wymaganie F-95 - Podpowiadanie nazw miejscowości ze słowników - Prosimy 
o potwierdzenie, że podpowiedź ma być tylko mechanizmem ułatwiającym/powodującym 
mniejszą ilość błędów oraz prosimy o rezygnację z prezentacji specjalnego komunikatu 
ostrzegawczego.

Uzasadnienie: Nazwy miejscowości w Polsce nie są unikalne i ulegają zmianie w czasie. Jeśli 
celem Zamawiającego jest ułatwienie pracy Wnioskodawcy i/lub Użytkownika, to 
funkcjonalność w sposób niezobowiązujący powinna podpowiadać nazwy ze słownika TERYT 
nie przejmując się z której dokładnie miejscowości o nazwie np. "Bobrowniki" pochodzi dana 
osoba. Jeśli zamawiający chciałby wiedzieć dokładnie o którą miejscowość chodzi w Systemie 
należałoby zaimplementować pełny słownik TERYT (Województwo, Powiat, Gmina, 
Miejscowość) oraz rozwiązać kwestię danych historycznych (dane powinny się podpowiadać ze 
słownika obowiązującego w momencie urodzenia danej osoby). Taka funkcjonalność nie wnosi 
wiele wartości do systemu, a jej wykonanie niepotrzebnie podnosiłoby koszty. Specjalny 
komunikat ostrzegawczy będzie się Wnioskodawcom mylił z komunikatem o błędzie (jest to 
jedyny komunikat ostrzegawczy, który przewidział Zamawiający).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz potwierdza, że podpowiedź ma być tylko 
mechanizmem ułatwiającym/powodującym mniejszą ilość błędów. Komunikat ostrzegawczy 
jest konieczny, ze względu na konieczność minimalizacji błędnie wypełnionych wniosków. 
Wygląd komunikatu zostanie uzgodniony z Wykonawcą w fazie analizy przedwdrożeniowej.
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Pytanie nr 17: Wymaganie F-96 - rozbudowywanie słowników przez użytkowników - Prosimy o rezygnację 
z wymagania.

Uzasadnienie: Wymaganie F-95 mówi o utrzymaniu słowników przez Wykonawcę, ponadto 
słownik TERYT (słownik miejscowości) jest słownikiem kontekstowym w czasie. 
Rozbudowywanie słownika o miejscowości dodane przez Użytkowników utrudni utrzymanie 
słownika przez Wykonawcę. Jednocześnie rozbudowywanie słownika o rzadkie 
Imiona/miejscowości nie jest potrzebne (Wnioskodawcy mają prawo wprowadzać dane z poza 
słownika).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zgodnie z wymaganiem F-95 słowniki mają 
zostać uzupełnione przez Wykonawcę w ramach realizacji Etapu I. W fazie eksploatacji 
systemu słowniki będą utrzymywane przez Użytkowników i Administratorów, zgodnie 
z wymaganiem F-96 oraz zgodnie z zaimplementowanymi w systemie uprawnieniami.

Pytanie nr 18: Wymaganie F-99 - wpisanie domyślnie oznaczenia PL przy miejscu urodzenia - Prosimy 
o informację, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym na wniosku (w wersji 
elektronicznej) zostanie umieszczone dodatkowe pole "Kraj pochodzenia", w którym będzie 
umieszczane to oznaczenie (lub nazwa kraju ze słownika krajów)? Pole takie nie będzie 
prezentowane na wydruku, ponieważ nie ma go w rozporządzeniu, ale będzie mogło być 
wykorzystywane w systemie.

Uzasadnienie: Realizacja funkcjonalności w ten sposób będzie prostsza, a przez to tańsza, 
a z punktu widzenia funkcjonalnego powinna być równoważna dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Wprowadzenie dodatkowego pola nie ma 
uzasadnienia. Wymaganym polem jest pole „miejsce urodzenia”.

Pytanie nr 19: Wymaganie F-100 - skanowanie podpisu z wniosku papierowego - Prosimy o potwierdzenie, 
że skanowanie i wycinanie podpisu będzie się odbywało poza Systemem.

Uzasadnienie: Zamawiający nie wymaga aby system obsługiwał bezpośrednio skanery. 
Zamawiany system ma być rozwiązaniem opartym o przeglądarkę, a obsługa skanerów jest 
realizowana natywnie przez oprogramowanie uruchamiane w systemie operacyjnym (sterowniki 
do skanera są dedykowane do systemu operacyjnego). W związku z powyższym jako 
potencjalny Wykonawca zakładamy, że tworzenie skanów i ich obróbka będzie następowało 
poza systemem przy użyciu oprogramowania dołączonego do skanera, lub innego 
dedykowanego w tym celu oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że skanowanie i wycinanie podpisu będzie się odbywało poza 
Systemem.

Pytanie nr 20: Wymaganie F-102 - wysyłanie wiadomości e-mail do Wykonawców - Prosimy o informację, 
czy Zamawiający posiada własny serwer pocztowy oraz czy na potrzeby realizacji Systemu 
będzie możliwe utworzenie konta e-mail, z którego przy pomocy tego serwera wysyłane będą 
opisane w Wymaganiu F-102 komunikaty mailowe?

Uzasadnienie: Możliwe jest co prawda wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z Systemu, 
ale niektóre serwery pocztowe blokują takie wiadomości jako niebezpieczne/SPAM. 
Utrzymanie serwera pocztowego tworzonego na potrzeby tylko tego Systemu wydaje się być 
zadaniem niepotrzebnie zwiększającym koszty wdrożenia oraz zwłaszcza utrzymania 
(utrzymanie serwera pocztowego w sposób bezpieczny, zabezpieczony przed atakami, 
SPAMem, wirusami itp. jest zadaniem czasochłonnym i kosztownym. Dlatego jako potencjalny 
Wykonawca sugerujemy wykorzystanie serwera pocztowego istniejącego w Infrastrukturze 
Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający posiada własny serwer pocztowy oraz na potrzeby realizacji Systemu będzie 
możliwe utworzenie konta e-mail, z którego przy pomocy tego serwera wysyłane będą opisane 
w Wymaganiu F-102 komunikaty mailowe.
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Pytanie nr 21: Wymaganie F-104 - mechanizm wielu komentarzy do jednego pola formularza - prosimy 
o wskazanie dla których pól Zamawiający przewiduje możliwość utworzenia wielu komentarzy, 
lub o zrezygnowanie z tego wymagania.

Uzasadnienie: Wprowadzenie mechanizmy wielu komentarzy i słowników komentarzy dla 
każdego pola oddzielnie wymusza skomplikowaną strukturę danych dotyczących komentarzy 
i pól formularza. Zastosowanie takiej struktury jest możliwe, ale pracochłonne, a co za tym 
idzie kosztowne. Przygotowanie decyzji i komunikacji z Wnioskującym i tak ma być 
realizowane poza systemem i wprowadzanie dodatkowej funkcjonalności, która będzie 
kosztowna oraz rzadko używana może być nieopłacalne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Intencją jest realizacja uniwersalnego 
mechanizmu komentarzy, ze wspólnym słownikiem, który będzie można zastosować do 
każdego pola, niezależnie od kontekstu danego pola. W ocenie Zamawiającego takie 
rozwiązanie nie zwiększy pracochłonności przygotowania funkcjonalności. 

Pytanie nr 22: Wymaganie F-105 - generowanie pisma w formacie MS Word do wnioskodawcy - Prosimy 
o informację, o jaki dokładnie format dokumentu chodzi i o to czy Zamawiający zaakceptuje 
np. format RTF.

Uzasadnienie: Program MS Word potrafi otworzyć szereg formatów, z których część to formaty 
zamknięte Microsoftu - np. formaty DOC, czy DOT, których generowanie w niektórych 
technologiach wymaga stosowania dodatkowych płatnych bibliotek programistycznych, co 
podrażałoby koszt wytworzenia systemu.

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje format RTF. Intencją jest możliwość wygenerowania treści pisma 
oraz jej edycji w zewnętrznym oprogramowaniu (Microsoft Word).

Pytanie nr 23: Wymaganie F-106 - automatyczne generowanie pism urzędowych - Prosimy o wskazanie na 
jakim etapie procesu i jakie dokładnie pisma powinny być generowane?

Uzasadnienie: Z wymagań w OPZ oraz z procesów opisanych w OPZ wynikają tylko pisma 
związane z wezwaniem do uzupełnienia danych.

Odpowiedź: Pisma powinny być generowane na krokach związanych z weryfikacją wniosku po stronie 
UTK. Celem tej funkcjonalności jest szybkie stworzenie wezwania do poprawy błędnie 
wypełnionego wniosku. 

Pytanie nr 24: Wymaganie F-120 - migracja danych z aktualnego systemu - Prosimy o potwierdzenie, że jeśli 
w wyniku analizy formatów danych starego i nowego systemu okaże się, że dane w starym 
systemie nie posiadają pewnych pól wymaganych przez nowy system, to Zamawiający będzie 
odpowiedzialny za uzupełnienie brakujących danych.

Uzasadnienie: Wykonawca nie zna struktury danych obecnego systemu i nie odpowiada za jego 
wykonanie. Wykonawca nie ma również możliwości kontaktu z Maszynistami i uzupełniania 
danych jeśli nie otrzyma ich od Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeśli w wyniku analizy formatów danych starego i nowego 
systemu okaże się, że dane w starym systemie nie posiadają pewnych pól wymaganych przez 
nowy system, to Zamawiający będzie odpowiedzialny za uzupełnienie brakujących danych.

Pytanie nr 25: Wymaganie F-120 - migracja danych z aktualnego systemu - Prosimy o wskazanie w jakiej 
formie Wykonawca otrzyma dostęp do danych oraz ich opis (bezpośredni dostęp do bazy, 
eksport z aktualnego systemu, dokumentację systemu, dokumentację bazy danych, 
dokumentację opisującą merytoryczne znaczenie wyeksportowanych danych)?

Uzasadnienie: Wykonawca nie zna struktury danych aktualnego systemu i bez dokumentacji 
będzie musiał dokonać analizy wstecznej danych i na podstawie ich zawartości ustalać jakie 
znacznie merytoryczne mają poszczególne dane, a to będzie proces znacznie bardziej 
skomplikowany i kosztowny.
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Odpowiedź: Wykonawca otrzyma dostęp do danych w postaci arkuszy kalkulacyjnych MS Excel.

Pytanie nr 26: Wymaganie N-5 - Zabezpieczenie danych poufnych podczas komunikacji przez WWW - 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni certyfikaty SSL wystawione przez podmiot 
będący ogólnoświatowym centrum certyfikacji (uznanym przez producentów przeglądarek 
i systemów operacyjnych) oraz domenę dla której będą one wygenerowane.

Uzasadnienie: Do zabezpieczenia komunikacji między przeglądarką, a serwerem WWW 
wykorzystuje się protokół HTTPS i szyfrowanie komunikacji asynchronicznymi kluczami 
pochodzącymi z certyfikatów SSL. Aby przeglądarki internetowe przy połączeniu z taką 
witryną WWW nie ostrzegały o tym, że certyfikaty są niezaufane konieczne jest zakupienie 
certyfikatów w uznawanym przez producentów przeglądarek i systemów operacyjnych centrum 
certyfikacji. Certyfikaty takie wystawia się na konkretne domeny WWW. Wystąpić o takie 
certyfikaty musi podmiot, który jest właścicielem domeny.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że Zamawiający zapewni certyfikaty SSL wystawione przez podmiot będący 
ogólnoświatowym centrum certyfikacji (uznanym przez producentów przeglądarek i systemów 
operacyjnych) oraz domenę dla której będą one wygenerowane.

Pytanie nr 27: Wymaganie N-17 - ciągłość działania systemu - Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający 
oczekuje stworzenia architektury i mechanizmów Wysokiej dostępności dla Systemu? Jeśli tak, 
to jakich dokładnie mechanizmów oczekuje Zamawiający: (klastry na każdej warstwie systemu, 
przełączanie elementów systemu między ośrodkami podstawowym i zapasowym, inne). 
Prosimy również o wskazanie jakimi elementami infrastruktury wspierającymi Wysoką 
dostępność dysponuje Wykonawca (z dokumentacji OPZ wynika, że Wykonawca dysponuje 
jednym fizycznym serwerem, a przy tym niemożliwe jest zbudowanie systemu w architekturze 
wysokiej dostępności. Alternatywnie prosimy o usunięcie wymagania.

Uzasadnienie: Budowa systemu w architekturze wysokiej dostępności wymaga dedykowanej 
konstrukcji i komunikacji między poszczególnymi warstwami /komponentami systemu. 
Tworzenie systemu wysokiej dostępności wymaga również zaplecza od strony infrastruktury 
(stawianie takiego systemu na jednym serwerze fizycznym nie ma sensu, ponieważ i tak 
pojedynczym punktem awarii jest ten właśnie serwer).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia wysokiej dostępności przez mechanizmy 
środowiska wirtualizacyjnego VMWare, na bazie którego Zamawiający udostępnia 
infrastrukturę.

Pytanie nr 28: Wymaganie N-19 - backup systemu - Prosimy o potwierdzenie, że konfiguracja agenta backupu 
oraz polityk backupu opisanych przez Wykonawcę będzie leżała po stronie Zamawiającego. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni licencje na oprogramowanie do Backupu 
dla Tworzonego Systemu.

Uzasadnienie: W wymaganie N-52 Zamawiający określił, że posiada oprogramowanie do 
Backupu Tivoli Storage Manager. Wykonawca rozumie, że jest to oprogramowanie 
wykorzystywane przez Zamawiającego i że Zamawiający posiada personel obsługujący to 
narzędzie. Wykonawca rozumie, że do jego obowiązków należy uzgodnienie z Zamawiającym 
polityk backupu (zasoby objęte backupem, scenariusze backupu bazy danych, częstotliwości 
backupu, rodzaje backupu, retencja backupu dla poszczególnych zasobów), ale realizacja tych 
polityk w oparciu o narzędzie Tivoli Storage Manager będzie wymagała dostępu do w/w 
systemu, którym dysponują pracownicy Zamawiającego.

Odpowiedź: Konfiguracja systemu backup, który posiada Zamawiający (tj. Tivoli Storage Manager) będzie 
leżała po stronie Zamawiającego, natomiast konfiguracja backup systemu tak aby zasilał system 
backupu będzie leżała po stronie Wykonawcy. Zamawiający potwierdza, że zapewni licencje na 
posiadany system do backupu.
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Pytanie nr 29: Wymaganie N-25 - prezentacja danych w obcych językach - Prosimy o usunięcie wymagania.

Uzasadnienie: Przygotowanie systemu do prezentacji danych w innych językach wymaga 
specjalnego oprogramowania i osłownikowania każdego tekstu. System tworzony jest na 
potrzeby UTK będzie wykorzystywany tylko w Polsce. W tej sytuacji wydaje się niezasadnym 
ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z implementacją wielojęzyczności w systemie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Zamawiający nie wymaga implementacji 
wielu języków, a jedynie stworzenie mechanizmu możliwości dodania tłumaczeń.

Pytanie nr 30: Wymaganie N-36 - responsywna szata graficzna - Prosimy o ograniczenie, lub usunięcie 
wymagania.

Uzasadnienie: Responsywna szata graficzna jest przydatna, jeśli osoby korzystające z Systemu 
będą obsługiwały go z poziomu urządzeń mobilnych. Ani funkcjonalności przeznaczone dla 
Wnioskodawcy (rozbudowany formularz wniosku, czy podpisywanie wniosku podpisem 
kwalifikowanym) ani funkcjonalności Użytkownika (wszystkie pola formularza na jednym 
ekranie, porównanie danych ze skanu z danymi w systemie) nie są funkcjonalnościami, które 
nadają się do realizacji za pomocą urządzeń mobilnych, w związku z tym tworzenie 
responsywnej szaty graficznej w niniejszym Systemie wydaje się być niezasadne 
i niepotrzebnie podnosi koszty Projektu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jedynie, aby wnioskodawcy mogli przeglądać zawartość informacyjną 
Systemu na urządzeniach mobilnych. Wypełnianie oraz praca na wniosku/dokumentach będzie 
odbywać się wyłącznie z poziomu komputera.

Pytanie nr 31: Wymagania N-38 i N-41 - wymagania odnośnie kodu oraz analiza statyczna kodu - Prosimy 
o potwierdzenie, że Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie za kod oprogramowania 
wytworzony w ramach realizacji Projektu. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że w 
wypadku wykorzystania oprogramowania OpenSource jako komponentów systemu 
Wykonawca nie jest zobligowany do poprawiania/uzupełniania kodu licencjonowanego na 
licencji OpenSource.

Uzasadnienie: Oprogramowanie Open Source jest tworzone przez wiele niezależnych 
podmiotów, posiadających różne wymagania dotyczące jakości kodu. Kod w przeciętnych 
oprogramowaniach tego typu jest bardzo rozbudowany i Wykonawca nie jest w stanie 
w rozsądnym ekonomicznie przedziale czasy dostosować oprogramowania OpenSource do 
zgodności z jednym standardem jakości kodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie za kod 
oprogramowania wytworzony w ramach realizacji Projektu. Ponadto Zamawiający potwierdza, 
że w wypadku wykorzystania oprogramowania OpenSource jako komponentów systemu 
Wykonawca nie jest zobligowany do poprawiania/uzupełniania kodu licencjonowanego na 
licencji OpenSource.

Pytanie nr 32: Wymaganie N-43 - testy jednostkowe - Prosimy o usunięcie wymagania.

Uzasadnienie: Tworzony system jest systemem dedykowanym o umiarkowanym stopniu 
skomplikowania. Testy jednostkowe są przydatne i uzasadnione finansowo przy tworzeniu 
systemów o wysokim stopniu skomplikowania, tworzonych przez duże zespołu 
programistyczne, lub przy systemach w których zachodzi wiele zmian. W zamawianym 
systemie testy jednostkowe znacznie podrożą koszty realizacji projektu, a ich użyteczność 
będzie niewielka, ponieważ i tak system musi być przetestowany za pomocą testów 
funkcjonalnych przy odbiorze systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie wymagania N-43.
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Pytanie nr 33: Wymaganie N-46 - Przekazanie skryptów z testów bezpieczeństwa - Prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający nie oczekuje pełnej automatyzacji testów bezpieczeństwa systemu. 

Uzasadnienie: Testy bezpieczeństwo poza częściową automatyzacją w znacznej mierze 
oznaczają wykorzystanie danych z testów automatycznych do opracowywania wektorów 
ataków "ad-hoc" oraz sprawdzania poszczególnych funkcji Systemu na konkretne rodzaje 
ataków. Pełna automatyzacja testów bezpieczeństwa nie jest strategią stosowaną na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pełnej automatyzacji testów bezpieczeństwa systemu.

Pytanie nr 34: Wymaganie N-50 - Blokowanie obiektu do edycji w momencie edycji przez innego 
użytkownika - Opisany przez Wymaganie model blokowania, to tak zwany Pesimistic-Lock. 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje również System w modelu Optymistic-
Lock.

Uzasadnienie: Oba modele zabezpieczają System przed jednoczesnym nadpisaniem danych 
przez dwóch użytkowników, przy czym model Pesimistic lock może doprowadzić do 
zakleszczeń (zablokowanie możliwości działania w systemie), podczas gdy model Optymistic-
Lock nie prowadzi do zakleszczeń. Model Optimistic-Lock odczytuje dane przed modyfikacją, 
zapamiętuje ich wersję, a następnie przed zapisaniem danych do bazy sprawdza, czy w 
międzyczasie (od rozpoczęcia operacji, do momentu zapisania) dane nie uległy zmianie. Jeśli 
dane uległy zmianie, to odrzuca aktualną operację modyfikacji i nakazuje pobrać dane jeszcze 
raz i jeszcze raz powtórzyć całą operację modyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje również System w modelu Optymistic-Lock.

Pytanie nr 35: Wymaganie S-4 - infrastruktura szkoleniowa - Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby 
środowiska szkoleniowego możliwe będzie wykorzystanie środowiska testowego, lub specjalnie 
utworzonego na ten cel środowiska szkoleniowego na serwerach Zamawiającego. Prosimy 
o potwierdzenie, że sprzęt dla uczestników szkolenia oraz infrastrukturę szkoleniową (rzutnik, 
salę, sieć LAN i dostęp przez sieć do środowiska szkoleniowego oraz komputery dla 
uczestników szkoleń) zapewni Zamawiający

Uzasadnienie: Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego. Serwer szkoleniowy będzie 
przydatny dla Zamawiającego również po zakończeniu szkoleń (do szkolenia nowych 
pracowników, jako środowisko do sprawdzania działania funkcjonalności dla Pracowników 
Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na potrzeby środowiska szkoleniowego możliwe będzie 
wykorzystanie środowiska testowego, lub specjalnie utworzonego na ten cel środowiska 
szkoleniowego na serwerach Zamawiającego. Ponadto Zamawiający potwierdza, że sprzęt dla 
uczestników szkolenia oraz infrastrukturę szkoleniową (rzutnik, salę, sieć LAN i dostęp przez 
sieć do środowiska szkoleniowego oraz komputery dla uczestników szkoleń) zapewni 
Zamawiający.

Pytanie nr 36: W rozdziale III w punkcie F-105 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 
Zamawiający nie zdefiniował rozszerzenia plików dokumentów MS Word.

Prosimy o udzielenie informacji, z jakim rozszerzeniem .doc czy .docx powinny być 
generowane dokumenty MS Word

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozszerzenia zarówno .doc , .docx. jak i .rtf

Pytanie nr 37: W rozdziale III w punkcie F-120 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 
Zamawiający nie zdefiniował silnika bazodanowego oraz struktury bazy danych starego 
Systemu rejestru licencji maszynistów.

Prosimy o przekazanie informacji o silniku bazodanowym oraz opisu struktury bazy danych, 
z której dane będą migrowane? Ponadto prosimy o przekazanie dokumentacji opisującej 
strukturę plików arkuszy kalkulacyjnych, z których będą migrowane dane?
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Odpowiedź: Struktura obecnego rejestru licencji maszynistów wynika z aktów prawnych przedstawionych 
w rozdziale 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Rejestr prowadzony jest w formie arkusza 
kalkulacyjnego.

Pytanie nr 38: Czy Zamawiający dysponuje platformą bazodanową, która może zostać wykorzystana do 
realizacji systemu będącego przedmiotem zamówienia, jeśli tak to jaką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje platformą bazodanową.

Pytanie nr 39: Czy Zamawiający dysponuje licencjami Windows Serwer, które będzie można wykorzystać do 
realizacji przedmiotu zamówienia? Czy zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie wyżej 
opisanych licencji?

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje licencjami Windows Server. 

Z poważaniem
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