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Warszawa, 2022-02-24 

 

WIF.261.1.2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na dostawę i 

wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK), (WIF.261.1.2022). 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) w postępowaniu na dostawę i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK), 

(WIF.261.1.2022) 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej Ustawą, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej SWZ): 

 

Pytanie 1. 

OPZ - Obszar Wyszukiwarki 

Zamawiający pisze: 

"1.1. Umożliwia wpisanie: słowa, frazy, numeru PN, prPN, PDN, prPDN, znaków 

specjalnych" "1.3. Wyświetla automatycznie informacje o wykrytym błędzie" 

Prosimy o wskazanie przykładów  ww. błędów. 

Odpowiedź: 

Błędy mogą dotyczyć sytuacji, gdy np. nie zostanie wypełnione żadne pole 

wyszukiwarki lub w polu "Data publikacji" data będzie późniejsza od daty bieżącej. 

Pytanie 2.  

OPZ - OBSZAR REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW  

Prosimy o informację, które z przedstawionych funkcjonalności i integracji Marklogic są 

już zaimplementowane, a które należy jeszcze przygotować? 

Odpowiedź: 

W Repozytorium Dokumentów muszą być zaimplementowane wszystkie 

funkcjonalności opisane w Rozdziale 3 Portal Obsługi Klienta (POK) Załącznik nr 6 (str. 

29-31).  

Obecnie integracja PZN – Marklogic funkcjonuje zgodnie z opisem wskazanym w 

Rozdziale 2 Stan aktualny Załącznik nr 6 (str. 8):   

„19.7. PZN-MarkLogic  

19.7.1. Pobieranie określonych metadanych o projektach norm i normach z PZN oraz 

aktualizowanie w momencie modyfikacji. Odświeżanie metadanych raz dziennie lub 

na żądanie.”  
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Wykonawca zapewni integrację oprogramowania aplikacyjnego wykonanego 

zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 2.9.1. (Rozdział 3 Portal Obsługi Klienta 

(POK) Załącznik nr 6 (str. 31): Wykonawca wykona oprogramowanie aplikacyjne, 

konfigurację, integrację i optymalizację niezbędnego dla prawidłowej współpracy z 

PZN, tj. rozszerzy komunikację pomiędzy Repozytorium Dokumentów a PZN w sposób 

zapewniający wykonywanie wszystkich zadań zdefiniowanych dla POK, w których 

niezbędne jest wykorzystywanie funkcjonalności/zasobów Repozytorium 

Dokumentów.   

Pytanie 3.  

OPZ - OBSZAR REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW 

Zamawiający pisze: 

"Repozytorium Dokumentów ma zapewniać integrację z usługami katalogowymi 

Active Directory."  

Prosimy o informację z czego wynika ta konieczność wspomniana w obszarze 

Repozytorium Dokumentów? W innych modułach nie ma mowy o Active Directory. 

Odpowiedź: 

PKN korzysta z oprogramowania Active Directory. Integracja z usługą Active Directory 

w Obszarze Repozytorium Dokumentów wynika z założenia, że dostęp do tego zasobu 

będzie ograniczony wyłącznie do pracowników PKN i usług stworzonych w ramach 

POK.  

Pytanie 4.  

OPZ – CMS 

Zamawiający pisze:  

"1.2.1. Wydrukowania dowolnego artykułu poprzez przygotowanie specjalnej wersji do 

druku, opisanej i zdefiniowanej jako szablon – pozbawiony elementów specyficznych 

dla www (nawigacja, stopka itp.)."  

Czy przez "artykuły" Zamawiający rozumie jakieś wydzielone części opublikowanych 

stron internetowych czy są to całe strony? 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem artykuł Zamawiający rozumie wydzieloną część - zawartość (treść) 

podstrony, pozbawioną elementów specyficznych dla strony www (nawigacja, 

stopka itp.). 

Pytanie 5.  

OPZ - CMS 

Zamawiający pisze: 

"4.1.1. Integracja z pakietem MS Office (z możliwością zachowania formatowania 

dokumentów przy kopiowaniu metodą copy-paste)"  

Czy Zamawiający ma na myśli możliwość przenoszenia treści z formatowaniem z 

dokumentów ms Word ale z konwersją na style określone dla witryny czy kopiowanie 

1:1? 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli przenoszenie treści z formatowaniem z dokumentów MS 

Word z konwersją na style określone dla witryny. 
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Pytanie 6.  

OPZ – CMS 

"4.1.8. Podział strony (stronicowanie)" 

Prosimy o informację co Zamawiający ma na myśli prosząc o stronicowaniu w 

kontekście używania przeglądarek? Na czym ma polegać stronicowanie treści? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pisząc o stronicowaniu ma na myśli paginację stron, np. lista artykułów 

jest dzielona na kilka lub kilkanaście podstron (tzn. na jednej stronie znajduje się 

określona liczba artykułów/informacji/nagłówków/produktów, kliknięcie numeru 

strony przenosi nas na następną).  

Pytanie 7.  

OPZ – CMS 

"5. Uprawnienia dostępu" 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie uprawnień Zamawiający oczekuje wyłącznie 

na poziomie dostępu do CMS bez żadnych dodatkowych poziomów uprawnień. 

Odpowiedź: 

Administratorzy CMS mają posiadać jeden poziom uprawnień w ramach CMS.  

Uprawnienia ADMINISTRATORÓW OBSZARU niepowiązane z CMS będą realizowane w 

innych obszarach POK. 

Pytanie 8.  

OPZ – CMS 

"8. 1. Wersjonowanie treści oraz backup bazy danych"  

Czy Zamawiający oczekuje, że w bazie danych będą przechowywane kolejne wersje 

pojedynczych edytowanych elementów strony czy wystarczy utrzymywanie całych 

stron wraz z treścią. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że w bazie danych będzie przechowywana/utrzymywana 

historia zapisanych całych stron/podstron wraz z treścią.  

Pytanie 9.  

OZP – CMS 

"8.2. CMS ma mieć funkcję automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy 

danych Obszaru Witryny Internetowej z częstotliwością określoną przez 

ADMINISTRATORA OBSZARU, z możliwością ręcznego stworzenia przez niego backupu 

w dowolnym momencie."  

Czy dla Zamawiającego wystarczającym rozwiązaniem będzie wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa całego obszaru witryny i CMS? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający oczekuje wdrożenia rozwiązania opisanego w Rozdziale 3 Portal 

Obsługi Klienta (POK), pkt. 8.2 Załącznika nr 6 (str. 17) do SWZ. 
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Pytanie 10.  

OPZ – Witryna 

"10. Dla Obszaru Witryny Internetowej ma zostać zdefiniowany wariant 

okolicznościowy (np. żałobny)."  

Prosimy o informację jakich elementów (layout, czcionki, kolory itp.) ma dotyczyć 

tworzenie i wdrażanie takich wariantów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, że tworzenie i wdrażanie wariantu okolicznościowego będzie 

dotyczyło wszystkich elementów witryny (layout, czcionki, kolory, dodatkowe 

elementy graficzne).  

Pytanie 11.  

OPZ – Witryna 

"12. Ma umożliwiać ADMINISTRATOROWI OBSZARU tworzenie i modyfikację formularzy, 

ankiet, sond, a także przekazywanie i gromadzenie uzyskanych danych"  

Czy Zamawiający ma na myśli możliwość definiowania i osadzania na witrynie takich 

formularzy? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający ma na myśli możliwość definiowania i osadzania na witrynie 

formularzy wymienionych w ww. punkcie.  

Pytanie 12.  

OPZ – WYSZUKIWARKA 

Czy funkcjonalność wyszukiwarki ograniczać się będzie do zakresu danych opisane w 

OPZ i sposób opisany w OPZ? 

Odpowiedź: 

Tak, w Rozdziale 3 Portal Obsługi Klienta (POK),  punkt IV Załącznika nr 6 (str.23-29) do 

SWZ opisane są wszystkie wymagania funkcjonalne Obszaru Wyszukiwarki. 

Pytanie 13.  

OPZ - Personalizacja i Zabezpieczenie produktu 

Czy Zamawiający korzysta już z jakiegoś narzędzia tego typu, które można wykorzystać 

i np. przedmiotem zamówienie będzie integracja z takim narzędziem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający korzysta z kilku niezależnych narzędzi do personalizacji i zabezpieczenia 

produktu, które są stosowane w zależności od rodzaju produktu lub usługi. Z uwagi na 

fakt tego rozdrobnienia nie ma możliwości wykorzystania tych narzędzi i integracji z 

przedmiotem zamówienia. 

Pytanie 14.  

OPZ - e-Learning 

Czy wykorzystywane przez Zamawiającego narzędzie / platforma realizuje już w pełni 

wymagania określone w OPZ a przedmiotem dostawy będzie ponowna integracja 

platformy POK z tym narzędziem czy może funkcjonalności jest na tyle 

niewystarczająca, że Zamawiający oczekuje dostarczenia bardziej zaawansowanego 

rozwiązania? Czy Zamawiający może przekazać nam informacje o brakach 
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funkcjonalnych lub systemowych aktualnej platformy by dopasować lepsze 

rozwiązanie? 

Odpowiedź: 

Aplikacja e-Learning wykorzystywana obecnie przez Zamawiającego realizuje 

wymagania określone w Rozdziale 3 Portal Obsługi Klienta (POK), punkt X Załącznika 

nr 6 (str. 47-48) do SWZ: 

Realizacja Obszaru e-Learning jest możliwa także poprzez integrację z POK 

podsystemu e-Learning (system klasy LMS - Learning Management System), 

stanowiącego element składowy portalu wiedza.pkn.pl wykorzystywanego obecnie 

przez Zamawiającego. 

Aplikacja e-Learning wykorzystywana obecnie przez Zamawiającego nie posiada 

braków funkcjonalnych lub systemowych.  

  

 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców  

i stanowią integralną część SWZ.   

  

 

 

 

 Prezes  

   Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  

 

 

                   /-/ Tomasz Schweitzer1 

                                                 
1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 
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