
Wyjaśnienia 22.03.2022 r. Konsultacje rynkowe - OI-231-1/2022 
 
1) Czy Wykonawca odpowiedzialny jest za integrację do serwisu narzędzi / aplikacji interaktywnych 
zawartych w portalu czy też powinien być odpowiedzialny za ich ponowne napisanie z wykorzystaniem 
Bazy Danych Zamawiającego? 
 
Aplikacje interaktywne: 

• Ankiety 
• DKWyp (Wypadki) - Aplikacja generująca dokumentację powypadkową 
• RiskScore (RiskScore) 
• BazChem_Ocena (BC_Ocena) 
• BazChem_ListingGoogle (BC_przemysł) 
• BazChem_Przemysl (BC_przemysł) 
• BioInfo_ListingGoogle (Bioinfo) 
• BioInfo_ListingKas (Bioinfo) 
• BazChem_Wyszukiwarka (BC_SEARCH) 
• BazChem_ZUS (BC_ZUS) 
• (..) 

Wyjaśnienie 
 
Od Wykonawcy oczekiwane jest określenie całkowicie nowego środowiska programowego, w którym 
zostanie wytworzona nowa wersja narzędziowego i prezentacyjnego oprogramowania portalu wg założeń 
w Załącznikach nr 4 i nr 5 
 
W związku z tym, jeżeli Wykonawca podejmie się wykonać także ww. „Aplikacje interaktywne”, również 
muszą być przez Wykonawcę napisane ponownie w ww. zaprojektowanym przez Wykonawcę 
środowisku, a więc również z wykorzystaniem nowej BAZY DANYCH WYKONAWCY. 
 
Ponieważ jednak od potencjalnego Wykonawcy będzie wymagane przede wszystkim zbudowanie w 
zaprojektowanym przez niego środowisku nowego portalu oraz jego wdrożenie i migrację treści, włączając 
w to migrację zawartości obecnie używanej bazy danych Zamawiającego, można także założyć, że 
„Aplikacje interaktywne” wykona Zamawiający we własnym zakresie, testując przy tym jakość środowiska 
zaprojektowanego przez Wykonawcę. 
 
Dlatego podczas określania szacunkowej wartości projektu potencjalny Wykonawca proszony jest o 
wycenę oddzielnie: 
- prac dotyczących portalu (bez implementacji „Aplikacji interaktywnych”) 
- ewentualnie – prac obejmujących odtworzenie w nowym środowisku „Aplikacji interaktywnych” (przy 
czym mogą one nie być włączone w projekt realizacji portalu) 
 
 
2) Bardzo proszę o specyfikację posiadanej Bazy Danych, która będzie źródłem do migracji danych do 
nowego serwisu. 
 
Wyjaśnienie 
 
Zamawiający obecnie posługuje się bazą danych ORACLE w wersji:  

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production 
With the Real Application Clusters and Automatic Storage Management options 



3) Jak Zamawiający rozumie edycję treści w warstwie prezentacyjnej, czy użytkownik posiadający 
odpowiednie uprawnienia będzie mógł edytować treść strony bezpośrednio na stronie? Przykładem 
rynkowym jest Adobe Experience Manager z linku poniżej, proszę o potwierdzenie mechanizmu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ABj0yh-c_1U   sex 43 
 
Wyjaśnienie 
 
Oprogramowanie portalu w części „narzędziowej”, zgodnie z założeniami projektu musi zapewniać dostęp 
do treści stron portalu zarówno z poziomu tzw. Systemu zarządzania treścią (CMS), w którym będą 
dostępne moduły wprowadzania i edycji różnego typu treści, w tym tzw. „treści statyczne” stron 
obejmujące teksty z obrazkami, jaki bezpośrednio na stronach prezentacyjnych portalu (zakładając, że 
redaktor jest zalogowany do CMS). Bezpośrednio ze strony prezentacyjnej zapewnione są linki do procedur 
edycji treści znajdujących się na stronie prezentacyjnej. 
 

  
Przykład możliwości edytowania treści bezpośrednio ze stron prezentacyjnych obecnego portalu.  
 
Mechanizm ten musi być zintegrowany z modułami CMSu, a nie być jakimś zupełnie oddzielnym 
oprogramowaniem. 
Oczekujemy, że oprogramowanie narzędziowe portalu będzie pewną spójną całością, a nie zlepkiem 
programów realizujących jakieś oderwane od siebie funkcje, których integracja może być bardziej 
pracochłonna i mniej efektywna, niż napisanie specjalizowanego systemu od nowa. 
 
4) W jakim środku pracują serwery produkcyjne, czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich 
odpowiednią konfigurację? 
 
Wyjaśnienie 
 
Obecny portal Zamawiającego pracuje w środowisku WEBLOGIC firmy ORACLE 
 
Nowy portal powinien pracować w nowym środowisku zupełnie niezależnym od obecnego środowiska 
Zamawiającego (a więc będzie również miał własne środowisko produkcyjne, w tym nowe serwery, 
oprogramowanie bazodanowe, itd.,), przy czym wymagania do całego nowego systemu muszą być 
określone w ramach projektu przez Wykonawcę. 
 
5) Czy w ramach  przedmiotu zamówienia  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie audytu 
WCAG? Jeżeli tak to czy Zamawiający stawia dodatkowe wymagania w spełnieniu tego oczekiwania? (np. 
wybór zewnętrznego audytora) 

https://www.youtube.com/watch?v=ABj0yh-c_1U


 
Wyjaśnienie 
 
Audyt WCAG będzie wykonany przez audytora zewnętrznego po wdrożeniu nowego systemu portalowego 
oraz udostępnieniu części prezentacyjnej portalu, zaimplementowanej w jego warstwie prezentacyjnej. 
Należy na ten cel przeznaczyć kwotę wydzieloną z całości kosztów projektu. 
 
6) Czy w ramach  przedmiotu zamówienia   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie audytu 
bezpieczeństwa? Jeżeli tak to czy Zamawiający stawia dodatkowe wymagania w spełnieniu tego 
oczekiwania? (np. wybór zewnętrznego audytora) 
 
Wyjaśnienie 
 
Audyt bezpieczeństwa będzie wykonany przez audytora zewnętrznego po wdrożeniu nowego systemu 
portalowego oraz udostępnieniu części prezentacyjnej portalu, zaimplementowanej w jego warstwie 
prezentacyjnej. Należy na ten cel przeznaczyć kwotę wydzieloną z całości kosztów projektu. 
 
7) Czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie testów 
obciążeniowych? Jeżeli tak to czy Zamawiający stawia dodatkowe wymagania w spełnieniu tego 
oczekiwania? (np. wybór zewnętrznego audytora) 
 
Wyjaśnienie 
 
Testy obciążeniowe wykona Zamawiający we własnym zakresie 
 
8) Konferencje / wydarzenia -> system do budowy konferencji ma działać na zasadzie multisiteCMS z 
odrębną domeną dla każdej konferencji czy też mają powstawać w ramach jednej struktury CMS portalu 
głównego? 
 
Wyjaśnienie 
 
System do budowy konferencji ma działać na zasadzie tworzenia zupełnie oddzielnych stron konferencji  
zarówno pod względem wyglądu jak i adresu  (np. https://www.ciop.pl/konferencje/noise_19/). 
 
9) Czy baza danych uczestników konferencji jest wspólna, tzn, użytkownik rejestrujący się faktycznie 
zakłada konto, które może wykorzystywać przy rejestracji na inne wydarzenia i konferencje? Czy 
Zamawiający planuje utworzenie "panelu użytkownika", który będzie grupował wszystkie wydarzenia 
użytkownika a jego konto będzie działo podobnie jak LDAP dając jednym loginem i hasłem dostęp do 
rejestracji na wszystkie wydarzenia i konferencje - nawet jeżeli będą oddzielnymi stronami / domenami?  
 
Wyjaśnienie 
 
Baza uczestników konferencji jest dedykowana TYLKO do JEDNEJ KONFERENCJI (z uwagi na RODO), 
aktualnie implementowanej w systemie do budowy konferencji. Nie jest planowane jakiekolwiek inne 
wykorzystanie tej bazy do innych wydarzeń. 
 
10) W ramach zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór pośrednika płatności czy też 
Zamawiający ma zdefiniowanego partnera? 
 
Wyjaśnienie 
 
Zamawiający ma zdefiniowanego partnera – pośrednika płatności firmę dotpay. 



 
11) Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający planuje zastosowanie bibliotek wizualizujących 
dane w postaci wykresów / grafów / diagramów?  

• Jeżeli tak to czy możliwe jest zastosowanie biblioteki istniejącej już na rynku?  
• Jeżeli tak to czy Zamawiający ogranicza liczbę typów diagramów / wykresów do określonych 

rodzajów?  

Wyjaśnienie 
 
W dotychczas użytkowanej wersji portalu Zamawiający nie korzystał z bibliotek wizualizujących dane w 
postaci wykresów / grafów / diagramów. 
Jednak, jeżeli to uatrakcyjni warstwę prezentacyjną nowego portalu Wykonawca może zaproponować 
bazując na swoich najlepszych doświadczeniach, jakieś ciekawe rozwiązania w tym zakresie (które mogą 
następnie zostać wprowadzone do specyfikacji całego projektu portalowego). 


