GIS-EA-ZP-251-51/AB/19

Warszawa, dnia 18.10.2019 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej jako „SIWZ”) oraz zmiana SIWZ zamieszczone i udostępnione przez
Zamawiającego na stronie internetowej - na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 dalej jako „ustawa Pzp”).
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup systemu powiadamiana ESP dla Głównego
Inspektoratu Sanitarnego” (numer sprawy GIS-PN-02/2019)

Treść pytania nr 1:
„W01/PJ4 - Czy zamiast wymogów WO1 i PJ4 Zamawiający wyraża zgodę na możliwość
zastosowania integracji z jedną usługą dającą możliwość wyszukiwania podmiotów po
NIP/REGON/KRS? Proponowane rozwiązanie nie wpłynie na użyteczność aplikacji od strony
użytkowników.”
Odpowiedź 1:
TAK.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie integracji poprzez usługę dającą możliwość
wyszukiwania podmiotów po NIP/REGON/KRS.
W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez:
- zmianę w pkt.: WO1 - który otrzymuje następujące brzmienie:
integracja z CEIDG, KRS, REGON dane uzupełniane automatycznie na podstawie
ich fragmentu a w przypadku podmiotów zagranicznych ręcznie lub integracja
WO1
poprzez zastosowanie usługi dającej możliwość wyszukiwania danych podmiotów
po NIP/REGON/KRS oraz uzupełnienia automatycznie danych przedsiębiorcy
w powiadomieniu a w przypadku podmiotów zagranicznych ręcznie.
- zmianę w pkt.: PJ4 - który otrzymuje następujące brzmienie:
integracja z CEIDG, KRS, REGON dane uzupełniane automatycznie na podstawie
ich fragmentu a w przypadku podmiotów zagranicznych ręcznie lub integracja
PJ4
poprzez zastosowanie usługi dającej możliwość wyszukiwania danych podmiotów
po NIP/REGON/KRS oraz uzupełnienia automatycznie danych przedsiębiorcy
w powiadomieniu a w przypadku podmiotów zagranicznych ręcznie.

Treść pytania nr 2:
„WO10/WO11/MSP12/MW7/US1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisywanie
i wysyłanie dokumentu poprzez platformę ePUAP ale poza systemem po wygenerowaniu
takiego dokumentu poprzez funkcjonalność importu i exportu? Proponowane rozwiązanie nie
wpłynie na cykl procesu biznesowego realizowanego w aplikacji.”
Odpowiedź 2:
TAK.
W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez:
a) zmianę w pkt.: WO10 - który otrzymuje następujące brzmienie:
wysłanie powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego podpisanego
WO10 profilem zaufanym na platformie ePUAP z dołączonym urzędowym
poświadczeniem odbioru.
b) zmianę w pkt.: WO11 - który otrzymuje następujące brzmienie:
wysłanie powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego z dołączonym
WO11 plikiem podpisu elektronicznego Plik XADES i uzyskanie urzędowego
poświadczenia odbioru.
c) zmianę w pkt.: MW7 - który otrzymuje następujące brzmienie:
automatycznie przekazuje do publikacji w Publicznym Rejestrze Żywności złożone
MW7
powiadomienia z dołączonym plikiem XADES lub UPO.
d) wykreślenie ze szczegółowej listy funkcjonalności wskazanej w pkt.: MSP12.
e) wykreślenie ze szczegółowej listy funkcjonalności wskazanej w pkt.: US1.
Treść pytania nr 3:
„PJ22 - Funkcjonalność ta nie jest niezbędna w tego typu systemach, a wprowadza znaczną
niejednoznaczność informacji i komplikacje w sposobie obsługi systemu.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tej funkcjonalności?”
Odpowiedź 3:
NIE.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie funkcjonalności PJ22 – którą uważa za
niezbędną.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że system musi umożliwić administratorowi
przeniesienie powiadomień przypisanych jednemu kontu na konto innego
przedsiębiorcy.
Treść pytania nr 4:
„MSP8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagania poprzez dopuszczenie rozwiązania
w ramach którego w ramach jednego pola będzie można wprowadzać wiele wartości? Tak
zapisana zmiana umożliwi dochowanie wymaganie walidacji i standaryzacji wprowadzanych
informacji opisanych w WO5 i WO6. Ponadto takie rozwiązanie stosuje się obecnie
w nowoczesnych systemach typu workflow.”
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Odpowiedź 4:
TAK.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w ramach którego w ramach jednego pola będzie
można wprowadzać wiele wartości.
W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez zmianę w pkt.: MSP8 - który otrzymuje
następujące brzmienie:
umożliwia dodawanie dowolnej ilości pól formularzy na stronie w zależności od
potrzeb składającego przedsiębiorcy lub w ramach jednego pola będzie można
MSP8
wprowadzać wiele wartości przy dochowaniu wymagania walidacji i standaryzacji
wprowadzanych informacji opisanych w WO5 i WO6.
Treść pytania nr 5:
„MSP15 /MWF1/MWF2
W związku z bardzo krótkim terminem realizacji czy Zamawiający wyraża zgodę na
rezygnację z tych wymagań? Implementacja tych wymagań jest procesem czasochłonnym,
wymagającym głębokiej analizy. Niemożliwa jest realizacja tych wymagań w zadanym przez
Zamawiającego terminie.”
Odpowiedź 5:
TAK.
Zamawiający rezygnuje z wymagań MSP15, MWF1, MWF2.
W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez:
a) wykreślenie ze szczegółowej listy funkcjonalności wskazanej w pkt.: MSP15,
b) wykreślenie ze szczegółowej listy funkcjonalności wskazanej w pkt.: MWF1,
c) wykreślenie ze szczegółowej listy funkcjonalności wskazanej w pkt.: MWF2.
Treść pytania nr 6:
„PRZ3 / PO1 /PW2 / ST7
Czy Zamawiający w w/w wymaganiach wyraża zgodę na rezygnację z wymagania
dotyczącego wyszukiwania pełnotekstowego na rzecz wykorzystania filtrów z możliwością
zastosowania znaków specjalnych?”
Odpowiedź 6:
TAK.
Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego wyszukiwania pełnotekstowego na
rzecz wykorzystania filtrów z możliwością zastosowania znaków specjalnych.
W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez:
a) zmianę w pkt.: PRZ3 - który otrzymuje następujące brzmienie:
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PRZ3

umożliwia wyszukiwanie powiadomień z wykorzystaniem filtrów z możliwością
zastosowania znaków specjalnych.

b) zmianę w pkt.: PO1 - który otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w trakcie prac programistycznych oraz
projektowych wymagania związane z normą PN-EN ISO 9241-151:2008, a także
wytycznymi WCAG 2.0. Wymienione wytyczne WCAG 2.0 należy zastosować
kontekście całego systemu w szczególności w zakresie następujących aspektów
definiowanych normą:
- podstawowe wyszukiwanie oraz zaawansowane wyszukiwanie;
- odporność na błędy użytkownika, podpowiedzi terminów i dokumentów;
PO1
- sortowanie wyników wyszukiwania;
- wyjaśnienie stosowanego kryterium sortowania wyników;
- zakres wyszukiwania, filtry;
- system nawigacji;
- struktura strony głównej, kompozycja i sposób przekazania informacji;
- zrozumiałość informacji (m.in. stosowane nazewnictwo) oraz użyteczność
formularzy.
c) zmianę w pkt.: PW2 - który otrzymuje następujące brzmienie:
PW2
system musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem filtrów
d) wykreślenie ze szczegółowej listy funkcjonalności wskazanej w pkt.: ST7.
Treść pytania nr 7:
„PO2
Czy możemy przyjąć że wymagania:
"- połączenie z serwerem aplikacji poprzez web socket – technologię zapewniającą
dwukierunkowy kanał komunikacji pomiędzy aplikacją i serwerem aplikacji za pomocą
jednego gniazda TCP - interakcję z serwerem aplikacji poprzez warstwę message broker –
moduł pośredniczący między systemami pełniący funkcję automatycznego tłumacza
pomiędzy protokołami transmisji nadawcy i odbiorcy poprzez standaryzację formatu
komunikatów przesyłanych pomiędzy systemami"
Może być zastąpione przy założeniu zapewnienia wymaganej wydajności systemu
z zastosowaniem innych rozwiązań? Nie wpłynie to na użyteczność aplikacji.”
Odpowiedź 7:
TAK.
Zamawiający dopuszcza zastąpienie wymagania zdefiniowanego w pkt. PO2 innym
rozwiązaniem o ile rozwiązanie to zapewni wymaganą wydajność systemu i nie
wpłynie to na użyteczność aplikacji.
W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez zmianę w pkt.: PO2 - który otrzymuje następujące
brzmienie:

4

PO2

oprogramowanie klienckie wykonane zostanie w technologii webowej wspierającej:
- SPA (ang. single page application) umożliwiającej aplikacji dynamiczne
przeładowywanie tylko pojedynczych jej elementów a nie całości wyświetlanej
strony opartej na stałym szablonie co znacząco zmniejsza ilość informacji
wymienianych
pomiędzy
aplikacją
i
serwerem
aplikacji,
- połączenie z serwerem aplikacji poprzez web socket – technologię zapewniającą
dwukierunkowy kanał komunikacji pomiędzy aplikacją i serwerem aplikacji za
pomocą jednego gniazda TCP oraz interakcję z serwerem aplikacji poprzez
warstwę message broker – moduł pośredniczący między systemami pełniący
funkcję automatycznego tłumacza pomiędzy protokołami transmisji nadawcy i
odbiorcy poprzez standaryzację formatu komunikatów przesyłanych pomiędzy
systemami lub innym rozwiązaniem o ile rozwiązanie to zapewni wymaganą
wydajność
systemu
i
nie
wpłynie
to
na
użyteczność
aplikacji.
- pracę pojedynczej strony www w trybie full duplex – jednoczesnym dwustronnym
przesyłaniu informacji pomiędzy aplikacją i serwerem aplikacji bez spadku
prędkości transferu.

Treść pytania nr 8:
„WNF10 / API1-API5.
Czy Zamawiający z uwagi na ograniczenia czasowe realizacji systemu może zrezygnować
z dostępu przez API? Funkcjonalność ta nie jest konieczna jeśli zapewni się architekturę
zapewniającą w przyszłości możliwość rozbudowy o API. Budowa tego modułu jest
czasochłonna, i nie zapewni dotrzymania terminu wymaganego przez Zamawiającego.”
Odpowiedź 8:
TAK.
Zamawiający rezygnuje z wymogu dostępu do rejestru przez API.
W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez:
a) zmianę w pkt.: WNF10 - który otrzymuje następujące brzmienie:
WNF10

dostęp do portalu musi być zapewniony przez GUI.

b) wykreślenie ze szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności wskazanych w pkt.: API1,
API2, API3, API4, API5.
Treść pytania nr 9:
„WNF13
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wprowadzenie w przyszłości innych
języków będzie się obywało poprzez wybudowanie nowej wersji aplikacji opartej o tą samą
architekturę?”
Odpowiedź 9:
TAK.
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W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez zmianę w pkt.: WNF13 - który otrzymuje
następujące brzmienie:
językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski.
Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów,
wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne
WNF13 będą dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z
wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie),
drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. W przypadku administratora
dopuszczalna jest częściowo komunikacja w języku angielskim.
Treść pytania nr 10:
„ST6
Czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie możliwość zastosowania Platformy Java? Przy
założeniu w pełni darmowego stosu technologicznego. Jest to rozwiązanie równoważne do
rozwiązania proponowanego przez Zamawiającego.”
Odpowiedź 10:
TAK.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania Platformy Java.
W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia
treść SIWZ tj.: załącznik nr 3 do wzoru umowy pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie: „Szczegółowej listy wymaganych funkcjonalności systemu oraz specyfikacji
sprzętu przedstawionych w tabeli” poprzez zmianę w pkt.: ST6 - który otrzymuje następujące
brzmienie:
w zakresie języków programowania: zgodnie z ekosystemem technologicznym
funkcjonującym w GIS silnik aplikacji musi zostać przygotowany w technologii
ST6
Microsoft .NET Core2 lub Java i ma umożliwiać na łatwą integrację z pozostałymi
elementami infrastruktury.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do
dnia 23 października 2019 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 23 października 2019 r. o godz. 12:30.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
zmienia treść SIWZ również w poniższym zakresie tj.:
- w Rozdziale VIII ust. 21 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami zaleca się umieścić w dwóch zamkniętych
kopertach. Kopertę zewnętrzną należy odpowiednio zaadresować oraz opisać według
poniższego wzoru”:
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Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
oferta na:
ZAKUP SYSTEMU POWIADAMIANIA ESP DLA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
Numer sprawy: GIS-PN-02/2019
Nie otwierać przed dniem: 23 października 2019 r., godz. 12:00

- w Rozdziale XI ust. 1 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 (Kancelaria GIS) - w terminie do dnia 23 października
2019 roku do godz. 12.00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii GIS.
Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku: 8:15 – 16:15”.
- w Rozdziale XI ust. 2 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Głównym Inspektoracie
Sanitarnym, Warszawa ul. Targowa 65 w dniu 23 października 2019 roku o godz. 12:30”.

z upoważnienia
DYREKTORA GENERALNEGO
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
-//Arkadiusz Jarkiewicz
Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Administracyjnego

Warszawa, dnia 18 października 2019 roku

Załącznik:
Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 18.10.2019 r. (załącznik nr 3 do wzoru
umowy).
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