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Warszawa, dnia 4 lutego 2021 r.
Do Wykonawców
w postępowaniu
WZ/27/2020

dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowę i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego Projekt Doradztwa
Energetycznego wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu.” Nr sprawy WZ/27/2020.

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców, przekazuję poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie nr 1
Zał. nr 2 do IPU część II SIWZ Rozdział Logowanie (str. 5).
Zalogowanie do Systemu powinno być możliwe na przewidzianej do tego stronie Systemu jak również za
pośrednictwem witryny www.doradztwo-energetyczne.gov.pl.
Pytanie: Czy Zamawiający może wyjaśnić proces logowania się za pośrednictwem witryny www.doradztwoenergetyczne.gov.pl? Czy Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy informacje techniczne
niezbędne do integracji pomiędzy portalami? Czy Zamawiający posiada prawa do witryny www.doradztwoenergetyczne.gov.pl umożliwiające techniczne modyfikacje i czy modyfikacje te wchodzą w zakres prac
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyjaśnia, że na witrynie www.doradztwo-energetyczne.gov.pl Zamawiający umieści link do
strony logowania Systemu. Sama witryna www.doradztwo-energetyczne.gov.pl nie będzie realizowała funkcji
logowania do Systemu i nie ma konieczności integracji Systemu z witryną internetową.
Pytanie nr 2
WZ 27 część III SIWZ 3. Rozdział 6.2.11
W przypadku łączenia kilku ról przez jedno konto, System umożliwia realizacje tych funkcji w oddzielnych
oknach/zakładkach/widokach.
Pytanie: System ma być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Równoczesna praca jedna
użytkownika na kilku oddzielnych widokach idzie w poprzek z założeniami pracy na przeglądarce internetowej.
Użytkownik w przypadku posiadania kilku ról może mieć w każdej chwili możliwość zmiany kontekstu roli na
której aktualnie pracuje. Czy takie rozwiązanie pokrywa to wymaganie?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby dostęp do uruchamiania poszczególnych funkcji Systemu oraz dostęp
do widoku tych funkcji w oknie przeglądarki wynikał z przypisanych uprawnień (ról) danego konta
użytkownika.
Użytkownik powinien mieć możliwość równoczesnej realizacji ról np. w oddzielnych
oknach/zakładkach/widokach. Zatem możliwość zmiany kontekstu roli, w opinii Zamawiającego, będzie
niezgodna z tym wymaganiem.
Pytanie nr 3
Zał. nr 2 do IPU część II SIWZ Rozdział Funkcjonalności -> Konsultacje i porady -> Odbiorca (str. 6)
Gmina -wybór spośród gmin należących do województwa, do którego jest przypisany doradca. Każda gmina
powinna mieć informacje o numerze GUS przypisanym do danej gminy. Numer nie musi być widoczny dla
doradcy.
Pytanie: W SIWZ są zapisy, które wymagają danych z rejestru TERYT. Jednak nigdzie nie ma wymagania na
integrację z rejestrem Teryt. Czy system ma być zasilony danymi z rejestru teryt, a jeśli tak czy zakładane są
aktualizacje tych danych (poprzez import plików aktualizacyjnych z GUS lub integrację z API TERYT)?

Odpowiedź nr 3
System ma być zasilony danymi (identyfikatorami i nazwami jednostek podziału terytorialnego)
z rejestru terytorialnego GUS. Wymaganie to może zostać zrealizowane poprzez jednorazowe zasilenie
Systemu w dane bez konieczności aktualizacji, czy synchronizacji tych danych z innych źródeł. Zamawiający nie
wymaga integracji z rejestrem TERYT pozwalającej na automatyczne aktualizacje tych danych, jednakże taka
funkcjonalność nie jest sprzeczna z wymaganiami Zamawiającego.
Pytanie nr 4
Zał. nr 2 do IPU część II SIWZ Rozdział Baza danych o PGN (str. 17)
Baza danych o PGN to składowa systemu, której celem jest inwentaryzacja danych z poszczególnych gmin
umożliwiająca Partnerowi wiodącemu sporządzanie analiz pozwalających zdiagnozować stan istniejący oraz
wskazać potrzeby i kierunki działań do osiągania założonych w PGN-ach celów. Baza zasilana jest danymi
z formularzy konsultacji z części dotyczących PGN.
Pytanie: Czy baza danych o PGN ma być odrębną instancją bazy danych (niezależną od głównej bazy danych
Systemu) do której mają być replikowane opisane dane czy jest to raczej pewien zestaw danych, który jest
integralną częścią Systemu i będzie przechowywany w tej samej bazie danych co pozostałe dane Systemu
(tylko np. w innym schemacie lub ustalonym zestawie tabel)?
Odpowiedź nr 4
Zestaw danych dotyczących PGN, powinien być integralną częścią Systemu, przechowywaną w tej samej bazie
danych co pozostałe dane Systemu. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 1.1.2, Zamawiający
może dopuścić możliwość realizacji wymagań na różne sposoby, jeżeli sposoby te służą polepszeniu cech
Systemu (np. mogą pozytywnie wpłynąć na wydajność, skalowalność, niezawodność lub inne cechy).
Pytanie nr 5
Zał. nr 2 do IPU część II SIWZ Rozdział Funkcjonalności -> Formularze
Ponadto pola opisane jako “katalog zamknięty różny dla Partnerów” mają możliwość podobną do tej opisanej
powyżej, z tą różnicą, że dodane przez administratora pola będą dostępne tylko dla doradców związanych
z danym Partnerem. Pozwala to na dostosowanie na przykład pola “Temat” do tematów właściwych danemu
województwu.
Pytanie: Czym jest podyktowane wymaganie dodatkowych słowników lokalnych? Przy systemach centralnych,
najlepszą praktyką realizacyjną jest centralizacja i ich standardyzacja. Czy Zamawiający może rozważyć,
odejście od tego wymagania? Wprowadzenie do centralnego systemu, słowników lokalnych może
spowodować istotne zakłócenia w zakresie spójności i jakości danych.
Odpowiedź nr 5
Wymaganie dotyczące dodatkowych słowników lokalnych wynika z regionalizacji programów, których dotyczą
działania Doradców Energetycznych. Niektóre z nich są lub mogą być przypisane wyłącznie danym
województwom, zatem nie powinny być wyświetlane na listach wyboru Doradców spoza tych województw.
Ograniczenie wartości wyboru w poszczególnych województwach pozwala skrócić listy rozwijane i ograniczyć
możliwości wyboru błędnych wartości przez użytkowników Systemu. Wymagania Zamawiającego w tym
zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6
WZ 27 część III SIWZ Rozdział 6.9.3
Wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie podanych ciągów znaków: 6.9.3.1. W całym Systemie.
Pytanie: Czy zapis SIWZ dotyczący wyszukiwania podanych ciągów znaków w całym systemie, dotyczy
wszystkich Wpisów (pól tekstowych, niezależnie od statusu Wpisu) w systemie swobodnie edytowanych przez
Doradców?
Odpowiedź nr 6
Zapis 6.9.3.1. OPZ dotyczy wszystkich zapisanych w bazie Systemu pól w całym Systemie, niezależnie od
statusu Wpisu - oczywiście w zakresie uprawnień konta użytkownika.
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Pytanie nr 7
WZ 27 część III SIWZ Rozdział 6.8.3
Raportowanie dotyczące gmin, powiatów i województw musi umożliwiać prezentacje danych na mapie Polski.
Mapa zwiera wyraźne podziały pomiędzy powiatami w danym województwie i pomiędzy województwami.
Prezentacje danych dostępne również w formie kartogramów i kartodiagramów.
Pytanie: Czy Zamawiający może określić bardziej szczegółowo wymagania dotyczące kartogramów
i kartodiagramów? Udostępniony prototyp systemu nie zawiera informacji w tym zakresie (możliwości
wizualizacyjne, poziomy analityczne, interaktywność wykresów i analiz). Prosimy o podanie wymagań
i przykładów wizualizacji tych wykresów. Czy Zamawiający oczekuje wbudowania w przedmiot zamówienia,
części analitycznej obejmującej tworzenie interaktywnych kartogramów i kartodiagramów z możliwością
przechodzenia pomiędzy poziomami analitycznymi (Polska-województwa-powiaty)?
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie odstępuje od wymogu opisanego w rozdziale 6.8.3 Opisu
przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ). W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający
dokona odpowiedniej zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie.
Pytanie nr 8
WZ 27 część III SIWZ Rozdział 6.8.4
System udostępnia kreatora raportów –umożliwiającego utworzenie i zapisanie dedykowanego raportu na
podstawie Wpisów DZIAŁAŃ Zatwierdzonych. Pytanie: Czy jako kreator raportów Zamawiający ma na myśli
określenie konkretnych kryteriów dla jednego z raportów predefiniowanych i zapisanie takiej konfiguracji
w celu późniejszego szybkiego wygenerowania takiego raportu? Czy Zamawiający uzna spełnienie tego
wymagania, jeśli rozwiązanie będzie umożliwiało stworzenie i zapisanie raportów w formie gridu (tabeli) na
podstawie raportu predefiniowanego z możliwością wyboru konkretnych kolumn i filtrów dostępnych w tym
raporcie? W aktualnej postaci wskazane wymaganie, uniemożliwia wycenę pracochłonności takiej
funkcjonalności.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie odstępuje od wymogu opisanego w rozdziale 6.8.4 Opisu
przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ). W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zamawiający
dokona odpowiedniej zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie.
Pytanie nr 9
W załączniku nr 3 do ipu część ii siwz (Prototyp Klikalny Systemu) znajdują się 3 linki do adobe xd. Dla linku
trzeciego - do Interaktywnej Mapy strony nie zostało podane hasło, co uniemożliwia jego otwarcie. Chciałam
potwierdzić, czy Mapa otwiera się w pierwszym z tych linków po przełączeniu widoku, czy jednak jest to inny
dokument?
Odpowiedź nr 9
Zamawiający informuje, że interaktywna mapa zamieszczona jest pod pierwszym z linków i widoczna po
przełączeniu z widoku siatki na widok przepływu.
Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o zmianach SIWZ zamieszczane są na stronie internetowej
Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ dotyczącą przedmiotowego postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokonywanymi zmianami.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Zbigniew Pawelec
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