
Warszawa, 2021-09-07 

 

Protokół Dialogu Technicznego pn. 

“Portal Obsługi Klienta (POK)” 

 

1. Cel protokołu:  

 

Protokół wraz z załącznikami zawiera informacje przekazane wykonawcom 

uczestniczącym w Dialogu Technicznym (zwanym dalej Dialogiem) oraz informacje, 

które zostały przekazane przez wykonawców, a które wpływają na kształt 

planowanego zamówienia.  

 

W celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji w przypadku prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający w formie 

przedmiotowego protokołu opublikuje informacje jakie przekazał uczestnikom 

Dialogu oraz informacje o wpływie Dialogu na przedmiot zamówienia  

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 
  

2. Przedmiot Dialogu Technicznego:  
 

Działając na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy usta wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) w związku z planowanym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie 

Portal Obsługi Klienta (POK), Zamawiający wszczął procedurę Dialogu Technicznego.  

 

Celem Dialogu Technicznego było doradztwo i pozyskanie informacji łącznej  

w zakresie opracowania koncepcji systemu POK, dostępnych na rynku rozwiązań  

i narzędzi informatycznych, oszacowania wartości wdrożenia POK i kosztów jego 

eksploatacji, określenia czasochłonności realizacji, kryteriów oceny w kontekście 

wyboru najlepszego wykonawcy oraz innych kwestii technicznych związanych  

z realizacją zamówienia.   

 

  



3. Publikacja Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu:  

Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego została opublikowana 

w dniu 16.11.2020 r. na stronie Zamawiającego pod linkiem: 

https://bip.pkn.pl/userfiles/file/zamowienia/2020/Informacja%20o%20zamiarze%20prz

eprowadzenia%20dialogu%20technicznego%20DT12020.pdf  

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym  został 

wyznaczony na dzień 3.12.2020 r., godz. 14:00. 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego wraz z załącznikami 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. 

3.1. Dokumenty przekazane wraz z Informacją o zamiarze przeprowadzenia 

Dialogu 

1) Regulamin prowadzenia Dialogu Technicznego 

2) Opis przedmiotu Dialogu Technicznego 

3) Wzór Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego 

3.2. Do opublikowanego ogłoszenia Potencjalni uczestnicy zgłosili pytania 

dotyczące warunków dopuszczenia do Dialogu. Pytania wraz z 

odpowiedziami Zamawiającego zostały zamieszczone w dniu 30.11.2020 r. 

na stronie internetowej wskazanej w pkt. 3. Pytania wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. 

3.3. W dniu 30.11.2020 r. Zamawiający przedłużył termin składania Wniosków o 

dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym do dnia 8.12.2020 r. do 

godz. 14:00. 

  
4. Uczestnicy Dialogu Technicznego 

4.1. Lista podmiotów, które złożyły Wnioski o  dopuszczenie do udziału w 
Dialogu Technicznym   
 

1. 4system Polska Sp. z o.o.,  
ul. Bohaterów Westerplatte 30,  
65-034 Zielona Góra 

2. OPTeam S.A.,  
Tajęcina 113,  
36-002 Jasionka 

3. SYGNITY S.A.,  
ul. Franciszka Klimczaka 1,  
02-797 Warszawa 



4. Net PC Sp. z o.o.,  
ul. Gradowa 11,  
80-802 Gdańsk 

 

4.2. Lista podmiotów zaproszonych do udziału w Dialogu 

1. 4system Polska Sp. z o.o.,  
ul. Bohaterów Westerplatte 30,  
65-034 Zielona Góra 

2. OPTeam S.A.,  
Tajęcina 113,  
36-002 Jasionka 

3. SYGNITY S.A.,  
ul. Franciszka Klimczaka 1,  
02-797 Warszawa 

4. Net PC Sp. z o.o.,  
ul. Gradowa 11,  
80-802 Gdańsk 

 

4.3. Lista podmiotów uczestniczących w Dialogu  

1. OPTeam S.A.,  
Tajęcina 113,  
36-002 Jasionka 

2. Net PC Sp. z o.o.,  
ul. Gradowa 11,  
80-802 Gdańsk 

 

 

4.3. Lista podmiotów, które zrezygnowały z udziału w Dialogu  

1. 4system Polska Sp. z o.o.,  
ul. Bohaterów Westerplatte 30,  
65-034 Zielona Góra 

Informacja o rezygnacji z udziału w Dialogu przekazana w dniu 18.02.2021 r.  

2. SYGNITY S.A.,  
ul. Franciszka Klimczaka 1,  
02-797 Warszawa 

Informacja o rezygnacji z udziału w Dialogu przekazana w dniu 27.01.2021 r. 

 

 



5. Przebieg Dialogu  

5.1. Materiały przekazane w trakcie Dialogu przez Zamawiającego   

W dniu 19.01.2021 r. zakwalifikowanym do udziału w Dialogu Technicznym 

Potencjalnym Wykonawcom przesłano Zaproszenie do udziału w Dialogu 

Technicznym wraz z zaktualizowanym Opisem przedmiotu Dialogu Technicznego - 

Portal Obsługi Klienta – opis systemu oraz przekazano niepublikowane wcześniej 

materiały dotyczące przedmiotu zamówienia tj.: listę zagadnień (pytań) do 

opracowania. Materiały przekazane uczestnikom Dialogu wraz z Zaproszeniem 

stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.  

Zamawiający zwrócił się z prośbą do uczestników Dialogu o przygotowanie 

opracowania zgodnie z przekazaną listą do dnia 26.01.2021 r. Na wniosek uczestnika 

Dialogu termin udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiającego został w dniu 

27.01.2021 r. przesunięty do dnia 03.02.2021 r. 

 

5.2. Materiały przekazane przez uczestników Dialogu  
Opracowania przekazane przez uczestników wymienionych w pkt. 4.2. ppkt 1, 2 i 4 

zostały poddane analizie w toku prowadzonego Dialogu Technicznego oraz stanowiły 

materiał wyjściowy do omówienia w czasie spotkań z uczestnikami wymienionymi  

w pkt. 4.3. Uczestnicy przesłali również pytania do Opisu przedmiotu Dialogu 

Technicznego w formie komentarzy do treści ww. dokumentu.  

 
5.3. Spotkania z uczestnikami Dialogu  

 
Zamawiający przeprowadził za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

(zdalnie) spotkania dwustronne z następującymi uczestnikami Dialogu: 

1. OPTeam S.A.,  
Tajęcina 113,  
36-002 Jasionka 

Spotkanie z firmą OPTeam S.A. przeprowadzono w dniu 8.02.2021 r.  

2. Net PC Sp. z o.o.,  
ul. Gradowa 11,  
80-802 Gdańsk 

Spotkanie z firmą Net PC Sp. z o.o. przeprowadzono w dniu 11.02.2021 r.  

 



5.4. Aktualizacja Opisu przedmiotu Dialogu Technicznego 
 

W dniu 12 marca 2021 roku do uczestników Dialogu Technicznego został przesłany 

zaktualizowany Opis przedmiotu Dialogu Technicznego stanowiący Załącznik nr 4 

do niniejszego Protokołu. Zamiany wprowadzone przez Zamawiającego 

oznaczono kolorem zielonym.  

6. Podsumowanie wpływu Dialogu Technicznego na planowane postępowanie  

Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień 

umowy nie zostały ustalone w chwili zakończenia Dialogu Technicznego. 

Przeprowadzony Dialog Techniczny posłużył jednak zebraniu informacji, które 

zostaną wykorzystane do precyzyjnego i prawidłowego sporządzenia opisu 

przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.  

Skonfrontowano również potrzeby Zamawiającego z możliwościami ich realizacji 

przez funkcjonujące na rynku podmioty. 

6.1. W zakresie Repozytorium dokumentów pozyskane zostały informacje:  

Firmy biorące udział w Dialogu Technicznym sugerowały, aby sporządzić 

szczegółowy opis obszaru Repozytorium dokumentów, określić nasze potrzeby 

i oczekiwania (m.in. wewnętrzne wytyczne, opisy procedur, informacje 

o istniejących bazach, systemach, relacje z innymi bazami, systemami, opisać role, 

uprawnienia, itp).  Firmy nie miały doświadczenia we wdrażaniu nierelacyjnych baz 

danych. Firmy proponowały również, aby rozważyć zbudowanie pierwszej wersji 

produktu – całego system POK, który spełniałby minimalne wymagania, 

a następnie zająć się rozbudową systemu. 

6.2. W zakresie Witryny internetowej pozyskane zostały informacje:  

6.2.1. dotyczące przygotowania projektu witryny pod kątem dostępności cyfrowej 

(nie istnieją gotowe dostępne szablony, ale na dzień oddania projektu 

potencjalny Wykonawca gwarantuje, że treści i rozwiązania przez niego 

wprowadzone są zgodne z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej);  

6.2.2. dotyczące prawidłowego wyświetlania treści w przeglądarkach i na 

urządzeniach mobilnych (wszystkie wymagania – miejsca, sprzęty, przeglądarki 

- należy wymienić w specyfikacji warunków zamówienia – SWZ). 



6.2.3. Obie firmy biorące udział w Dialogu przedstawiły z kolei odmienne 

zdanie w kwestii przygotowania SWZ: 

6.2.3.1. jedna sugerowała opisanie projektu witryny językiem potrzeb, bez 

wdawania się w szczegóły (dopiero szczegółowa analiza miałaby je 

doprecyzować) – dzięki temu potencjalny Wykonawca otrzymuje swobodę 

wykonania, która zapewnia kreatywność i nie ogranicza realizacji do 

zamkniętego opisu; 

6.2.3.2. druga rekomendowała szczegółowy opis w SWZ, brak pola do interpretacji 

dla potencjalnych Wykonawców, co ma zapobiec nieosiągnięciu celów 

projektu i otrzymaniu produktu innego od oczekiwań oraz zmniejszy ilość 

wątpliwości na etapie postępowania przetargowego, przyspieszy proces 

wdrożenia i da gwarancję wymaganych funkcjonalności. Z kolei sam 

wygląd (grafika, kolorystyka, położenie elementów) – powinny być ustalane 

na etapie analizy przedwdrożeniowej.   

6.3. W zakresie  Biblioteki pozyskane zostały informacje: 

6.3.1. Obie firmy nie miały doświadczenia w tworzeniu systemów podobnych do 

opisanej Biblioteki zapewniały jednak, że są w stanie spełnić dokładnie opisane 

wymagania. 

6.3.2. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na temat, jaki format pliku byłby najdogodniejszy 

dla PKN (ochrona praw autorskich) oraz dla klientów (łatwość w przeglądaniu 

pliku oraz pracy nad tekstem). Jedna z firm poleca licencję Adobe, zwracając 

uwagę na kosztowność tego rozwiązania.  

6.3.3. Do administrowania Biblioteką jedna z firm poleca swój system, druga  firma 

rekomendowała umieszczenie nadawania uprawnień do czytania norm  

w jednym elemencie np. w obszarze składania zamówień. 

6.4. W zakresie obszaru Wyszukiwarka pozyskane zostały informacje: 

Przedstawiciele firm wskazali, że należy zidentyfikować wszystkie potrzeby a także 

zdefiniować potrzeby trudne do zrealizowania w obszarze wyszukiwarki. 

Opis obszaru powinien być jak najbardziej szczegółowy i zawierać m.in.: liczbę 

dokumentów, projektów norm, które należałoby przeszukać, liczbę transakcji  



w sklepie internetowym, zakupów, liczbę przetwarzanych dokumentów. W opisie 

powinna być informacja o wartościach nominalnych i wymaganiach 

wydajnościowych. Należy przy opisie pamiętać o oddzieleniu wyszukiwarki od 

sposobu prezentacji wyników wyszukiwania. 

6.5. W zakresie e-learning pozyskane zostały informacje:  

Wykorzystywany obecnie standard SCORM (z którego korzysta PKN), czy 

popularny open source Moodle są rozwiązaniami, z których najczęściej korzysta 

się obecnie na rynku w zarządzaniu szkoleniami e-learning. PKN może pozostawić 

obecnie używane narzędzie i zaimplementować go w POK oraz można skorzystać 

z innych rozwiązań, które także obsługują z powodzeniem standard SCORM. 

6.6. W zakresie obszaru  przyjmowania i obsługi zamówień pozyskane zostały 

informacje: 

6.6.1. Firmy biorące udział w Dialogu Technicznym sugerowały, aby sporządzić 

szczegółowy opis procesu zakupu od złożenia zamówienia, procesu obsługi 

poprzez finalne rozliczenie. Określić nasze potrzeby i oczekiwania. 

6.6.2. W obszarze sklepu firmy sugerowały  zastosowanie : 

6.6.2.1. gotowych rozwiązań.  

Dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb nie jest problemem, należy jednak 

odpowiednio to zrobić. Nie można modyfikować rdzenia systemu, można 

budować wtyczki.  

6.6.2.2. dedykowanych  dla PKN. 

6.7. W zakresie obszaru personalizacji i zabezpieczenia produktu pozyskane zostały 

informacje: 

Obie firmy wskazały, że pełny zakres zabezpieczeń plików pdf w zakresie 

użytkowania na określonej liczbie stanowisk, kopiowania i wydruku możliwy jest 

tylko przy użyciu rozwiązania „Adobe”. 

6.8. W zakresie obszaru zarządzania rolami użytkowników pozyskane zostały 

informacje: 

Obie firmy poinformowały, że nie funkcjonują obecnie na rynku żadne gotowe 



rozwiązania z zakresu zarządzania uprawnieniami użytkowników. W opisie obszaru 

należy uwzględnić wszystkie przewidywane funkcjonalności i potrzeby  

w tym zakresie. 

 
 
Prace Zespołu do spraw przeprowadzenia Dialogu Technicznego zakończyły się dnia 

26.07.2021 r. 





Załącznik nr 3 – materiały przesłane wraz z Zaproszeniem  
Załącznik nr 1 do Zaproszenia  


 
Opis przedmiotu Dialogu Technicznego - Portal Obsługi Klienta – opis systemu. 
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Rozdział 1 Słownik podstawowych pojęć 


POK – Portal Obsługi Klienta 
UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z POK 
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik, który dokonał Rejestracji, w wyniku której 
utworzył indywidualne Konto w POK 
UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik nieposiadający Konta w POK 
REJESTRACJA – czynność jednorazowa, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika 
indywidualnego Konta w POK 
KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto zawierające zbiór informacji o zarejestrowanym 
Użytkowniku przechowywanych w POK 
ADMINISTRACYJNE KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto użytkownika z pełnią praw 
wynikających z posiadania Konta i przypisanymi rolami łącznie z prawem 
administracyjnym do zakładania i edycji subkont użytkowników 


SUBKONTO DO ADMINISTRACYJNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA – Konto użytkownika z prawami 
i rolami wynikającymi z uprawnień nadanych poprzez administracyjne konto użytkownika 
LOGOWANIE – mechanizm uwierzytelnienia i autoryzacji Użytkownika zarejestrowanego 
UPRAWNIENIE – przyznane Użytkownikowi prawo lub pozwolenie wynikające z przypisanych 
Ról lub Uprawnień 
ROLA – zbiór Uprawnień w różnych obszarach POK nadawany Użytkownikom 
WITRYNA INTERNETOWA POK - obszar obsługi komunikacji użytkownika POK z systemami PKN 
PN – Polska Norma 
PDN – Polski Dokument Normalizacyjny 
prPN – projekt Polskiej Normy 
 


Rozdział 2 Stan aktualny 


W PKN są wykorzystywane następujące systemy i narzędzia informatyczne.  
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1. SAP ERP – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania. 
Wersja: SAP ERP Central Component (ECC) 6.0 
Baza danych: ORACLE 12.1.0.2.0 
Wdrożone moduły wchodzące w skład systemu to: 


 FI: Rachunkowość Finansowa (Financial Accounting) 
 FI-GL: Księga Główna (General Ledger Accounting) 
 FI-AP: Rozrachunki z Dostawcami (Accounts Payable) 
 FI-AR: Rozrachunki z Odbiorcami (Accounts Receivable) 
 FI-BL: (Bank Accounting) 
 FI-AA: Majątek Trwały (Asset Accounting) 
 CO: Controlling 
 PA: Administracja Kadrami (Personnel Management) 
 PT: Zarządzanie Czasem Pracy (Personnel Time Management) 
 PY: Lista Płac (Payroll) 
 MM: Gospodarka Materiałowa (Materials Management) 
 SD: Sprzedaż i Dystrybucja (Sales and Distribution) 


W skład architektury systemów SAP wchodzi również hurtownia danych SAP BW wraz  
z aplikacją SAP PORTAL. 
Wersja: SAP NETWEAVER 7.5 
Dwukierunkową wymianę danych pomiędzy systemami PZN i SCSPU  
a systemem zarządzania SAP ERP zapewnia usługa Web Service i aplikacja SOAMANAGER. 
PKN dysponuje 30 licencjami dla rozwiązania SAP CRM (SAP Customer Relationship 
Management) wspierającego w całości proces obsługi klientów, od rejestracji kontaktów 
handlowych po planowanie działań marketingowych. 
2. Polski Zasób Normalizacyjny (PZN)  


System PZN działa w oparciu o trzy główne moduły uruchomione na systemie operacyjnym 
Linux Ubuntu Server 18.04.1 LTS wykorzystujące serwer aplikacyjny Apache Tomcat 7.0.72  
oraz maszynę wirtualną Java w wersji 1.7.0_79-b15. 
Alfresco 4.2.c Community Release 
PZN-Share - zbudowany na Alfresco Share 4.2.c  
PZN-Repository - zbudowany na Alfresco Repository 4.2.c  


3. SCSPU – Magento – Dostępna na otwartej licencji platforma sklepu internetowego 
Magento Commerce. Wykorzystywana technologia Magento Community v1.7, PHP, MySQL,  
Dedykowane rozszerzenia do Magento, opracowane w celu spełnienia przez platformę 
Magento wymagań stawianych przed SCSPU. 
MySQL 5 - System zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL - Linux CentOS 
PostgreSQL 8.4 - System zarządzania relacyjnym bazami danych PostgreSQL-  
Wykorzystywana technologia - Linux CentOS 
4.  Czytelnia - umożliwia czasowe udostępnianie klientom treści publikacji w przeglądarkach 
internetowych. Publikacja prezentowana czytelnikowi jest zabezpieczona przed edycją i 
zapisem. Wykorzystywana technologia Angular 4+, J2EE, Java, JHipster; Architektura 
Mikroserwisowa; Docker, KeyCloak 
5. KeyCloak - Komponent zapewniający mechanizmy autentykacji dla Magento oraz  
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Czytelni. Odpowiada on za weryfikację nazwy Użytkownika/hasła, przechowywanie sesji 
Użytkowników oraz rozwiązania SSO pomiędzy podłączonymi do KeyCloak aplikacjami. 
Wykorzystywana technologia KeyCloak 4.8.0, Docker  
Wykorzystywany przez SCSPU, Czytelnię, PZN. 
6. SOE - System Obsługi e-Faktur, służący do magazynowania i obsługi faktur w formie 
elektronicznej.  
Wykorzystywana technologia Linux CentOS, PostgreSQL, C/C++, wxWidgets, PHP 
7. e- płatności 
Rozszerzenie eCard dla Magento - Rozszerzenie implementujące płatności eCard w systemie 
Magento, dostarczane w formie licencji.  
Wykorzystywana technologia PHP, Magento v1.7 
8. WIEDZA to serwis informacyjny, który zawiera artykuły dotyczące podstawowych pojęć z 


zakresu normalizacji i popularnych zagadnień normalizacyjnych. Zawiera: usługę dostępu 
do treści norm (normy on-line), szkolenia e-Learningowe, newslettery. Środowisko 
softwarowe składa się z następujących komponentów: 


 Linux CentOS w wersji 6.9. 
 Serwer www: Apache 2.2 
 Serwer aplikacyjny: Apache Tomcat 7.0.53 
 Środowisko Java: Java 1.7.0_51 ze sterownikami do łączności z MySql 5.1.71 
 Silnik bazy danych: MySql i Oracle 
 Aplikacja do wyświetlania plików pdf: FlowPaper wersja 2.4.8. 
 Biblioteka indeksująca wyszukiwanie tekstów: Lucene 4.4.0 
 Aplikacja CMS portalu: Liferay CE 6.1.1 GA2 
 Używane środowisko programistyczne Eclipse Kepler 64 
 Aplikacja e-Learning: EIS 7.5.11 – system klasy LMS (Learning Management System). 


Zawarte są w nim kursy, lekcje i testy oraz mechanizmy umożliwiające zarządzanie 
kursami. Aplikacja zapewnia dostęp do kursów oraz realizuje proces nauki. Treści e-
Learing umieszczane w Aplikacji e-Learning są zgodne ze standardem SCORM. 


9. Sprzęt i oprogramowanie bazodanowe.  
Systemy PZN oraz SAP korzystają z wspólnego rozwiązania bazodanowego firmy Oracle 
opartego na dedykowanej maszynie Oracle Exadata X2-2 Quarter Rack. Bazy danych 
działają w oparciu o rozwiązanie klastrowe RAC (Oracle Real Application Clusters) oraz 
Oracle Grid Infrastructure w wersji 12.2.0.1, umożliwiając współdzielenie dostępnych zasobów 
bazodanowych dla wielu instancji bazy danych. Baza Systemu PZN działa na wersji Oracle 
DB Enterprise 11.2.0.4, natomiast bazy SAP w oparciu o wersję Oracle SAP DB Enterprise 
12.2.0.1. 


10. Środowisko wirtualne 
10.1. Środowisko wirtualne oparte jest na 8 fizycznych serwerach działających pod 


kontrolą oprogramowania VMware vSphere w wersji 6.5. 
1) 4 sztuki Dell PowerEdge M820  wyposażone w 4 8-rdzeniowe procesory Intel Xeon CPU 


E5-4650L 2.60GHz z technologią Hyper-Threading (dostępne 64 logiczne procesory dla 
systemów wirtualnych) oraz 768GB pamięci RAM. 


2) 2 sztuki Dell PowerEdge MX740c  wyposażone w 2 16-rdzeniowe procesory Intel Xeon 
Gold Gold 6226R 2.90 GHz z technologią Hyper-Threading (dostępne 64 logiczne 
procesory dla systemów wirtualnych) oraz 512GB pamięci RAM. 
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3) 2 sztuki Dell PowerEdge MX740c  wyposażone w 2 24-rdzeniowe procesory Intel Xeon 
Gold Gold 6240R 2.40 GHz z technologią Hyper-Threading (dostępne 96 logicznych 
procesorów dla systemów wirtualnych) oraz 512GB pamięci RAM. 


10.2.  Środowisko wirtualne podzielone jest na dwa klastry. 
10.2.1 Klaster przeznaczony dla maszyn wirtualnych działających pod kontrolą systemów 


operacyjnych Windows (na podstawie licencji Windows Server DataCenter). 
W jego skład wchodzą 4 serwery fizyczne. 
Średnia utylizacja wszystkich procesorów w klastrze osiąga obecnie 7% przy 
maksymalnym 18% obciążeniu procesorów pojedynczego serwera. 
Średnia utylizacja dostępnej pamięci RAM w klastrze osiąga obecnie 25% przy 
maksymalnym 40% obciążeniu pamięci pojedynczego serwera.  


10.2.2 Klaster przeznaczony dla maszyn wirtualnych działających pod kontrolą 
systemów operacyjnych innych niż Windows. 


W jego skład wchodzą 4 serwery fizyczne. 
Średnia utylizacja wszystkich procesorów w klastrze osiąga obecnie 11% przy 
maksymalnym 18% obciążeniu procesorów pojedynczego serwera. 
Średnia utylizacja dostępnej pamięci RAM w klastrze osiąga obecnie 35% przy 
maksymalnym 50% obciążeniu pamięci pojedynczego serwera. 


10.3. Dostępne zasoby dyskowe dla całego środowiska wirtualnego to 114TB, z czego 
obecnie wolnych jest 63TB. 


11. Strona www.pkn.pl 
• Linux Ubuntu 16.04.5 LTS 
• CMS Drupal core 8 
• Baza danych MySQL 5.7.31 
• Serwer www apache 2.4.41 


 


Rozdział 3 Portal Obsługi Klienta 


1. Wymagania ogólne  
1.1. PKN planuje wdrożyć platformę internetową - Portal Obsługi Klienta (POK), który 
będzie służył do realizacji następujących zadań: 


1.1.1.  Rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej,  
1.1.2.  Promocji systemu normalizacji dobrowolnej poprzez udostępnianie informacji o 
normach i działalności normalizacyjnej,  
1.1.3. Dystrybucji norm, dokumentów normalizacyjnych oraz innych produktów i usług 
PKN zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.  


1.2. Portal powinien zostać zbudowany według zasad architektury modułowej.  
1.3. Wstępnie zidentyfikowano następujące obszary POK do zaprojektowania: 


1.3.1. Obszar wyszukiwarki 
1.3.2. Obszar przyjmowania zamówień 
1.3.3. Obszar zarządzania Rolami Użytkowników 
1.3.4. Obszar biblioteki 
1.3.5. Obszar repozytorium dokumentów 
1.3.6. Obszar Witryny internetowej komunikacji z klientem 
1.3.7. Obszar personalizacji/zabezpieczenia produktu 
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1.4. Wszystkie muszą współpracować z wykorzystywanymi w PKN systemami  
i narzędziami informatycznymi, o których mowa w Rozdziale 2 Stan aktualny, a także będą 
otwarte na rozbudowę w miarę pojawiających się potrzeb i oczekiwań.  
1.5. POK będzie wykorzystywał środowisko wirtualne PKN, opisane w Rozdziale 2 pkt 10.  
1.6. POK musi zapewniać dostępność swoich zasobów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych oraz spełniać wymagania RODO. 
1.7. POK musi zostać zbudowany w technologii responsywnej, umożliwiającej poprawne 
wyświetlanie serwisu na różnych urządzeniach stacjonarnych, przenośnych, jak i mobilnych. 
1.8. Korzystanie z POK powinno odbywać się poprzez przeglądarkę internetową i/lub 
przez dedykowaną aplikację mobilną (zachowując pełną funkcjonalność POK).  
1.9. Korzystanie z POK poprzez przeglądarkę nie może wymuszać na Użytkowniku 
instalacji dodatkowego niestandardowego oprogramowania ani żądać zmian 
konfiguracyjnych na sprzęcie.  
1.10. Zarządzanie treścią w POK powinno odbywać się z wykorzystaniem systemu  
typu CMS. 
1.11. Dostęp do POK musi być zapewniony przez 24 godziny na dobę. 
1.12. POK musi zapewnić możliwość jednoczesnego dostępu dla min. 2 tys. Użytkowników.  
1.13. Zamawiający na tym etapie zidentyfikował następujące kategorie Użytkowników: 


1.13.1. Pracownicy PKN,  
1.13.2. Współpracownicy PKN,  
1.13.3. Klienci PKN. 


1.14. Użytkownicy, o których mowa w pkt. 1.13. mogą mieć wiele różnych Uprawnień i Ról.  
1.15. Logowanie do POK musi umożliwiać jednorazowe zalogowanie i uzyskanie dostępu 
do wszystkich autoryzowanych usług i zasobów (SSO). 
1.16. POK musi umożliwiać Logowanie z wykorzystaniem innych serwisów (np. Google, 
Facebook), profilu zaufanego albo dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 
1.17. POK musi posiadać możliwość zablokowania wydruku określonych zasobów. 
 


2. Wygląd i funkcjonalność Witryny internetowej POK 
2.1. Witryna internetowa POK ma zastąpić dotychczasową stronę internetową PKN, 
znajdującą się pod adresem www.pkn.pl. Oznacza to konieczność przeniesienia stamtąd 
wszystkich treści do nowej Witryny internetowej POK, uzupełnionych również o materiały 
tekstowe z portalu WIEDZA. 
2.2. Szata graficzna Witryny internetowej POK powinna być prosta i intuicyjna w 


nawigacji, przejrzysta, czytelna oraz spójna, stworzona zgodnie z aktualnie 
obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej PKN.  


2.3. Dla Witryny internetowej POK musi zostać dodatkowo zdefiniowany wariant 
okolicznościowy (np. żałobny).  
2.4. Witryna internetowa POK musi być dwujęzyczna (po przełączeniu na wersję 


anglojęzyczną – wszystkie funkcje i opisy są w tym języku). 
2.5. Witryna internetowa POK musi mieć możliwość skorzystania z Google Translatora 


(przycisk) do automatycznego tłumaczenia Witryny internetowej POK na inne języki. 
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2.6. Witryna internetowa POK musi posiadać możliwość tworzenia statystyk odwiedzin dla 
każdej strony, podstrony, bannera i pobieranego pliku (np. narzędziem Google Analytics). 
Statystyki muszą posiadać możliwość prezentacji danych za wskazany okres.  
2.7. Dostępność – dla Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych (Role i 
Uprawnienia zdefiniowane w obszarze zarządzania Rolami Użytkowników). 
2.8. Należy przewidzieć możliwość tworzenia (przez administratorów POK) interaktywnych 


formularzy/ankiet dostępnych dla Użytkowników Witryny internetowej POK. 
2.9. Zaplanowanie możliwości wdrożenia kanałów RSS w POK. 
2.10. Przewidzieć opcję prenumeraty (Użytkownik) i wysyłki (administratorzy) newslettera 
produktów i usług PKN.  
2.11. Struktura Witryny internetowej POK  
2.11.1.  Strona główna  
2.11.2. Podstrony 
2.11.3. Interaktywna podstrona FAQ oraz automatycznie generowana mapa serwisu.  
2.12. Funkcjonowanie Witryny internetowej POK  
2.12.1. Użytkownik powinien mieć zapewnioną możliwość Logowania z różnych poziomów 


Witryny internetowej POK. 
2.12.2. Po zalogowaniu – widok podstrony spersonalizowany dla danego Użytkownika. 
Użytkownik ma dostęp do swojego panelu zakupowego, przypisanych do siebie produktów 
i usług, a także wszystkich systemów (Uprawnienia zdefiniowane w obszarze zarządzania 
Rolami Użytkowników).  
2.12.3. Personalizowanie treści w zależności od historii przeglądania.  
2.12.4. Możliwość wejścia do odpowiedniego zasobu i powrotu do nieprzeczytanego do 
końca materiału (wznowienie go od przerwanego momentu). 
2.12.5. Opcja tworzenia zakładek, komentarzy, dopisków, etc. do materiałów dostępnych 
na koncie zalogowanego Użytkownika zarejestrowanego (do użytku własnego). 
2.12.6. Przewidzieć opcję forum / czatu (tylko dla Użytkowników zarejestrowanych). 
 


3. Aplikacja mobilna PKN 
Stworzenie dodatkowej aplikacji mobilnej umożliwiającej zakupy, wyszukiwanie informacji, 
prace w PZN, korzystanie z wykupionych usług.  
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Rozdział 4 Schemat wzajemnych powiązań 
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Rozdział 5 Obszar wyszukiwarki POK 


1. Wymagania ogólne.  
1.1. Dostęp do Wyszukiwarki musi być zapewniony z poziomu wszystkich obszarów POK.  
1.2. Wyszukiwarka musi umożliwiać przeszukiwanie: 


1.2.1. Treści podstron POK i innych witryn PKN (Biuletyn Informacji Publicznej PKN), w tym 
podlinkowanych dokumentów w formacie PDF, 
1.2.2. Bazy z informacjami bibliograficznymi o normach i ich projektach oraz 
dokumentach normalizacyjnych i ich projektach (dane w systemie PZN), 
1.2.3. Plików XML i pdf.  


1.3. Wyszukiwarka musi gromadzić i zapisywać historię zapytań w sposób umożliwiający 
dokonanie analizy tych danych.  
1.4. Widok wyszukiwarki dla Użytkownika zarejestrowanego powinien być zależny od 
przypisanych Ról i Uprawnień. 
 


2. Wymagania szczegółowe wyszukiwarki POK 
2.1. Wyszukiwarka powinna umożliwić wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków (litery, 


cyfry, zdefiniowane znaki specjalne). 
2.2. Wyniki wyszukiwania będą wyświetlane w postaci listy zawierającej m.in. tytuł, krótki 


opis/zakres, numer normy; z możliwością prezentowania miniatur okładek. 
2.3. Kryterium wyszukiwania w wyświetlanych wynikach musi być wyróżnione.  
2.4. Informacje o wyszukanym rekordzie będą linkiem do informacji szczegółowych  


o wyszukanym rekordzie w POK, innej lokalizacji lub linkiem umożliwiającym 
wyświetlenie/pobranie treści/dodanie produktu do koszyka. 


2.5. Wyniki muszą być wyświetlane z podziałem na kategorie. Kolejność wyświetlania 
wyników musi być dostępna w dwóch trybach: 


2.5.1. domyślnym – dla wszystkich Użytkowników identycznie,  
2.5.2. dynamicznym (profilowanym) – dla każdego Użytkownika indywidualnie. 


2.6. Wyszukiwarka musi umożliwiać wyszukiwanie w trybie zaawansowanym, tj. za 
pomocą dedykowanego formularza. 


2.6.1. W trybie zaawansowanym wyszukiwanie musi spełniać następujące 
wymagania:  


2.6.1.1. odbywać się po Polskich Normach (PN), Polskich Dokumentach 
Normalizacyjnych (PDN) oraz projektach Polskich Norm (prPN), 
2.6.1.2. umożliwiać wyszukiwanie norm według kilkunastu kryteriów, w tym kilku 
kryteriów jednocześnie, 
2.6.1.3. umożliwiać wybór kryterium ze słownika lub możliwość wpisania zapytania 
„ręcznie”, 
2.6.1.4. przeszukiwania po wyrazie, fragmencie wyrazu, frazie (np. instalacje 
elektryczne), iloczynie, sumie czy negacji wyrazów lub fragmentów wyrazów, 
2.6.1.5. umożliwiać wybranie kategorii (normy, projekty, wszystkie dokumenty) oraz 
wersji językowych i statusów, 
2.6.1.6. wyniki wyszukiwania (PN, PDN, prPN oraz ich elementy dodatkowe) będą 
domyślnie posortowane według hierarchii ustalanej przez administratora z możliwością 
modyfikacji ustawień przez Użytkownika, 
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2.6.1.7.  możliwość wczytywania poprzez import listy norm wg numerów 
referencyjnych (w formacie Excel) oraz exportu wyników wyszukiwania wg 
określonych kryteriów (np. stan aktualności, cena, wersja językowa, zmiany, poprawki, 
zastąpienia itp.) 


 


Rozdział 6 Obszar przyjmowania i obsługi zamówień 


System sprzedaży produktów PKN. Obszar składa się z panelu klienckiego dostępnego 
dla wszystkich klientów oraz panelu obsługi obszaru dostępnego wyłącznie dla 
uprawnionych pracowników. 
 


1. Ogólne wymagania funkcjonalne sklepu: 
1.1. Obszar powinien zapewnić przebieg pełnego procesu sprzedaży w pełnym trybie 
automatycznym z możliwością ręcznej edycji poszczególnych etapów. 
1.2. Obszar musi być zintegrowany z:  


1.2.1. Funkcjonującym w PKN systemem SAP (system nadrzędny),  
1.2.2. Zewnętrznym systemem weryfikacji (VIES),  
1.2.3. Systemem weryfikacji poprawności NIP, 
1.2.4. Systemem weryfikacji danych adresowych, 
1.2.5. E-płatnościami. 


1.3. Obszar powinien zapewnić wielopoziomowość Uprawnień po stronie panelu klienta 
oraz panelu obsługi. 


 


2. Funkcje po stronie panelu obsługi: 
2.1. Możliwość edycji form udostępniania produktów. 
2.2. Możliwość składania zamówień na prośbę Klienta (np. telefonicznie)  
2.3. Możliwość włączania i wyłączania wysyłania powiadomień oraz tworzenia i 


modyfikacji ich treści. 
2.4. Prosty w obsłudze system wizualizacji treści wyświetlanych po stronie panelu klienta.  
2.5. Zestawienia zamówień, klientów, faktur z eksportem danych do CSV, Excel XML, itp.  
2.6. Możliwość generowania kodów (np. kody do udostępnienia odroczonego terminu 


płatności przypisane do klienta).  
2.7. Możliwość dowolnego łączenia metod płatności z metodami dostawy, formami 
udostępnienia, typami klientów. 
2.8. Możliwość pobierania dokumentów z zamówienia (zabezpieczonych zgodnie  
z polityką PKN w obszarze personalizacji/zabezpieczenia produktu).  
2.9. Automatyczne (z możliwością ręcznego) dodawanie faktur/e-faktur do zamówień.  
2.10. Zarządzanie rabatami. 
2.11. Powiadomienia o zmianie danych przez klienta posiadającego Konto.  
2.12. Możliwość weryfikacji danych klienta po ich zmianie (dane sprzedażowe), a przed 
synchronizacją z systemem księgowym.  
2.13. Opcja wymuszania wysyłania powtórnych powiadomień.  
2.14. Rejestrowanie etapów realizacji zamówienia. 
2.15. Automatyczna zmiana statusu zamówienia (z możliwością ręcznej).  
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2.16. Zarządzanie podatkami. 
2.17. Zarządzanie gotowymi formularzami do składania zamówień w trybie poza 
koszykiem wraz z ich obsługą (np. prenumerata i inne usługi).  
2.18. Zarządzanie grupami klientów (krajowi, krajowi bez Logowania, spoza UE, UE 
niezweryfikowany, UE zweryfikowany itp.). 
2.19. Możliwość wprowadzania zamówień/ zapytań, składanych w trybie poza sklepem, 
dołączania załączników (kilku w dowolnym formacie) do jednego zarejestrowanego 
zamówienia/ zapytania, (rejestr edytowalny, z możliwością tworzenia przez administratora 
formularzy).  
2.20. Możliwość wprowadzania informacji o innych produktach PKN. 


 


3. Funkcje po stronie panelu klienta: 
3.1. Widok wyszukiwarki w trybie zaawansowanym (obszar wyszukiwarki).  
3.2. Możliwość wybrania typu klienta (firma, osoba fizyczna). 
3.3. Formularz danych do wypełnienia (adres płatnika, wysyłki, dostawy itp.).  
3.4. Wybór metody dostawy i płatności oraz form udostępnienia (zależnie od typu klienta, 


formy udostępnienia zamawianych produktów).  
3.5. W koszyku – opis kupowanego produktu, cena, rabat, opłata wysyłkowa.  
3.6. Widok etapów składania zamówienia.  
3.7. Akceptacja regulaminu, ogłoszeń, zgód itp.  
3.8. Możliwość zastosowania kodów np. rabatowego oraz dot. terminu płatności. 
3.9. Możliwość składania zamówień na własnych drukach firmowych klienta (dołączanie 


skanu zamówienia).  
 
Rozdział 7 Obszar zarządzania Rolami Użytkowników 


1. Wymagania ogólne 
1.1. Baza Administracyjnych Kont Użytkowników i Subkont do Administracyjnych Kont 


Użytkowników z przypisanymi Rolami w zakresie Uprawnień (zakres i rodzaj) na dostęp do 
zasobów PKN określanych w obszarach przyjmowania zamówień, biblioteki, e-Learning, 
zwanych dalej Kontami. 


2. Wymagania szczegółowe 
2.1 Do bezpośredniego zarządzania Kontami wymagane będzie użycie w POK 


wykorzystywanego przez PKN systemu KeyCloak. Rodzaj i zakres Ról będzie 
określany i nadawany w trybie ręcznym przez administratorów poszczególnych 
obszarów (indywidualnie dla Użytkownika lub dla całej grupy) lub w trybie 
automatycznym z obszaru zarządzania rolami Użytkowników i bezpośrednio z 
zarządzanego obszaru. 


2.2 Administracyjne Konta Użytkowników i Subkonta do Administracyjnych Kont dla 
Użytkowników (rozdział 3, punkt 1.13) powinny zawierać wspólny wyróżnik 
definiowany przez SAP. Obszar współpracuje z obszarami lub systemami: 
przyjmowania zamówień, biblioteki, Witryny internetowej komunikacji z 
użytkownikiem, KeyCloak, SAP, PZN, e-Learnig.  
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Rozdział 8 Obszar biblioteki 


1. Biblioteka zapewni Użytkownikom możliwość dostępu do całego zasobu produktów  
Normalizacyjnych, tj. PN, prPN, PDN oraz publikacji PKN w oparciu o: 


1.1. Usługę subskrypcji - Użytkownik w zależności od roli uzyska dostęp do zasobów 
Biblioteki np. wg klasyfikacji ICS, zakresów ICS dla Komitetu Technicznego lub wg wczytanej 
pierwotnej listy dokumentów (plik Excel, atrybut - nr referencyjny dokumentu z oznaczeniem 
wersji językowej). 
1.2. Usługę dostępu do zakupionych dokumentów - Użytkownik uzyska dostęp zgodnie z 
atrybutami określonymi w obszarze przyjmowania i obsługi zamówień. 


2. Obszar biblioteki powinien mieć następujące funkcje dla usługi subskrypcji: 
2.1 Aktualizację zbioru Użytkownika, automatyczną wymianę plików w przypadku 


dokumentów poprawionych. 
2.2 Powiadamiania Użytkownika o nowo publikowanych dokumentach, które pojawią 


się w jego zbiorze w wyniku prac normalizacyjnych. 
2.3 Export listy dokumentów udostępnionych czytelnikowi z zaznaczeniem 


dokumentów z listy pierwotnej oraz norm dodanych w wyniku aktualizacji 
(preferowany plik Excel z informacją o kilkunastu atrybutach dokumentu). 


2.4 Ustawianie liczby jednoczesnych dostępów do zbioru Użytkownika, czasu dostępu 
dla danego Konta itp.  


2.5 Personalizację dokumentów nazwą Użytkownika. 
3. Dostęp do Biblioteki jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. 
4. Format wyświetlanego pliku zależy od przypisanej roli Użytkownika.  


 
Rozdział 9 Obszar repozytorium dokumentów  


1. Wymagane jest stworzenie jednego zasobu (repozytorium) do gromadzenia i 
udostępniania wszystkich produktów normalizacyjnych (tj. norm i innych publikacji PKN) 
wszystkim Użytkownikom. Zasób nie będzie zawierał artykułów umieszczanych w portalu 
WIEDZA i na stronie www.pkn.pl. 
2. Zasób nie powinien posiadać żadnych ograniczeń co do formatu gromadzonych 
produktów. 
3. Zasób powinien mieć pojemność pozwalającą na zgromadzenie wszystkich produktów 
gotowych w momencie jego utworzenia oraz nowych – przekazywanych na bieżąco. 
4. Zasób powinien umożliwiać zasilenie w następujący sposób: 


4.1 Projekty norm polskich, europejskich i międzynarodowych – zasilanie automatyczne 
poprzez import. 


4.2 Normy PN – jednorazowe zasilenie wszystkimi plikami PDF wraz z załącznikami  
w innych formatach, przygotowanymi przed stworzeniem zasobu oraz zasilanie 
bieżące nowo publikowanymi PN „ręczne” (np. wyślij do:) lub poprzez import, 
stosownie do formatu i sposobu przygotowania produktu. 


4.3 Planowany format nowo publikowanych PN – xml  (dialekt NISO STS). 
4.4 Z zasobu będą wyłączone PN, które ze względów technicznych lub związanych  


z prawami autorskimi wymagają przekazania odbiorcom w innej formie (np. 
zawierające wzorce na nośnikach papierowych lub zapisy wzorcowe/przykładowe 
na nośnikach fizycznych nagrywane indywidualnie dla klienta). W przypadku takich 
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PN konieczne będzie wprowadzenie w sklepie oznaczenia „sprzedaż na 
indywidualne zamówienie”). 


4.5 Metadane – obejmujące wszystkie kryteria wyszukiwania ujęte w wymaganiach 
obszaru wyszukiwarki. 


4.6 Repozytorium musi posiadać mechanizm automatycznego tworzenia/pobierania 
istniejących metadanych z PZN przy hurtowym zasileniu repozytorium, z 
raportowaniem błędów do późniejszej analizy i uzupełnienia ręcznego. Mechanizm 
powinien również obsługiwać zasilenia bieżące. Metadane muszą być 
aktualizowane. 


4.7 Wydawnictwa zwarte PKN (np. tłumaczenia, opracowania, Wiadomości PKN – 
numery specjalne) - zasilenie „ręczne” w formacie PDF. 


5. Zasób powinien umożliwiać wymianę poszczególnych produktów na inne wersje (np. na 
poprawiony plik lub jego zapis w innym formacie).  
6. Po opublikowaniu normy jej projekt powinien zostać automatycznie usunięty z 
repozytorium. 
7. Z repozytorium będą pobierane produkty/dokumenty do personalizacji. 


 
Rozdział 10 Obszar personalizacji/zabezpieczenia produktu 


Obszar musi umożliwiać: 
1. Zabezpieczenie (np. powiązanie z urządzeniem, ograniczenie/zablokowanie wydruku, 


zapisu i kopiowania itp.). 
2. Personalizację produktu poprzez nadanie odpowiedniego znaku wodnego podczas 


jego udostępniania, stosownie do Roli nadanej temu Użytkownikowi i wynikających z tej 
Roli Uprawnień. 


3. Edycję treści znaku wodnego (obecnie przewidzianych jest 16 opcji personalizacji 
dokumentów). Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład treści znaku wodnego 
będą: nazwa Użytkownika, cel udostępnienia dokumentu, informacja o właścicielu praw 
autorskich i ograniczeniach z nich wynikających powiązanych z celem udostępnienia.  
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
Pytania do Dialogu Technicznego POK  


 
1. Czy opis przedmiotu dialogu i schemat powiązań jest jasny? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie, 


które punkty wymagają doprecyzowania i w jakim zakresie?  
2. Czy opis przedmiotu dialogu jest wystarczający do wykonania zamówienia? Jeżeli nie, 


prosimy o wskazanie jakie nowe elementy należy w nim uwzględnić? 
3. Czy są w opisie przedmiotu dialogu wymagania / funkcjonalności szczególnie trudne do 


realizacji, czasochłonne, o wysokim koszcie? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie.  
4. Czy infrastruktura IT opisana w pkt. 10 Załącznika nr 1 do Informacji o zamiarze 


przeprowadzenia Dialogu Technicznego  jest wystarczająca do wdrożenia POK? Jeżeli nie, 
jakie jej elementy powinny zostać rozbudowane w ramach realizacji POK? 


5. Czy wykonawca bierze pod uwagę implementację w POK rozwiązań funkcjonujących 
obecnie w PKN (wyszczególnionych w opisie przedmiotu dialogu)? Jeżeli tak, prosimy o 
wskazanie tych rozwiązań.     


6. Jakie warunki udziału w postępowaniu (wartość wykonanych zamówień, doświadczenie, 
kompetencje osób) będą odpowiednie  do podanego zakresu zamówienia?  


7. Jakie kryteria pozacenowe byłyby najbardziej adekwatne do przedmiotu dialogu?  
8. Czy możliwe jest podzielenie zamówienia na etapy – jeżeli tak, to jakie etapy i w jakiej 


kolejności należałoby je realizować? (wstępny harmonogram realizacji) 
9. Jaki będzie orientacyjny koszt zaprojektowania i budowy systemu z podziałem na etapy?  
10. Jaki jest realny czas realizacji projektu? W przypadku zaproponowania wykonania w 


etapach, prosimy o podanie czasu realizacji dla każdego z etapów.  
11. Jakie są największe potencjalne ryzyka w realizacji przedmiotu dialogu? 
12. Czy wykonawca przewiduje w projekcie zatrudnienie podwykonawców? 
13. Jaki będzie orientacyjny koszt utrzymania systemu po przekazaniu go zamawiającemu (np. 


licencje, stawka godzinowa dla serwisu/wsparcia, hardware)? 
14. Czy system wymaga zastosowania rozwiązań chmurowych?  
15. Czy tworzyli już Państwo obszerne repozytorium dokumentów? Czy mogą pokazać na 


przykładzie, jakie rozwiązanie rekomendują. – Obszar repozytorium dokumentów 
16. Prośba o rekomendację dla formatu pliku z tekstami norm wyświetlanego klientowi w ramach 


dostępu on-line do Biblioteki Norm, zapewniającego blokadę przed wydrukiem oraz zapisem 
kopi lokalnej, zachowującego właściwości pliku dotyczące przeszukiwania i poruszania się 
po tekście dokumentu. – Obszar biblioteki 


17. Prosimy o wskazanie jakie istnieją na rynku nowoczesne rozwiązania informatyczne do 
realizacji zadań obszaru wyszukiwarki? Które z tych rozwiązań powinno być zastosowane w 
POK? – Obszar wyszukiwarki POK 


18. Prosimy o wskazanie jakie istnieją na rynku nowoczesne rozwiązania przystosowane do 
prawidłowego wyświetlania wyników wyszukiwania na komputerze i urządzeniach mobilnych 
w różnych przeglądarkach? Które z tych rozwiązań powinno być zastosowane w POK?  


19. Prosimy o wskazanie jakie istnieją na rynku nowoczesne zabezpieczenia przed 
nieuprawnionym dostępem do treści norm? Które z tych rozwiązań powinno być 
zastosowane w POK? - Obszar personalizacji/zabezpieczenia produktu. 


20. Prośba o rekomendację dotyczącą wykorzystania w POK zewnętrznych systemów 
elektronicznego uwierzytelniania się. 


21. Jakie zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych proponuje 
Wykonawca mając na względzie: 


 możliwość pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych, 
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 zdolność do stałego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 
systemów oraz usług przetwarzania, 


 zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do 
nich w sytuacji wystąpienia incydentu, 


 konieczność testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i 
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. 
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INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU 
TECHNICZNEGO NR 1/2020 


 


 


I. Zamawiający:  


Polski Komitet Normalizacyjny 
ul. Świętokrzyska 14B 
00-050 Warszawa 
Adres internetowy: www.pkn.pl  
 


II. Dane do korespondencji: 


Polski Komitet Normalizacyjny 
ul. Świętokrzyska 14B 
00-050 Warszawa 


e-mail: dialogtechniczny@pkn.pl 
Osoby wyznaczone do kontaktów:  
Anna Przyłęcka, 
Anna Komar.  


 


Wszelką korespondencję dotyczącą Dialogu Technicznego należy opatrzyć 
dopiskiem: „Dialog Techniczny dotyczący Portalu Obsługi Klienta” 


 


III. Podstawa prawna. 
 
Dialog Techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), dalej 
PZP oraz zgodnie z Regulaminem prowadzenia Dialogu Technicznego (dalej 
„Regulamin”), opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego  
i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.  
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IV. Przedmiot Projektu oraz cel prowadzenia Dialogu Technicznego.  


 
1. Zamawiający informuje o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego 


związanego z planowanym wdrożeniem systemu informatycznego, zwanego 
dalej: Portalem Obsługi Klienta (POK). Planowane postępowanie zostanie 
przeprowadzone w trybie i na podstawie przepisów ustawy PZP. Szczegółowe 
informacje o Portalu Obsługi Klienta zawarte są w Opisie przedmiotu Dialogu, 
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.  
 


2. Celem Dialogu Technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej  
w zakresie opracowania koncepcji systemu POK, dostępnych na rynku 
rozwiązań i narzędzi informatycznych, oszacowania wartości wdrożenia POK  
i kosztów jego eksploatacji, określenia czasochłonności realizacji, kryteriów 
oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy (w tym wiedzy  
i doświadczenia osób biorących udział w realizacji POK) oraz innych kwestii 
technicznych związanych z realizacją zamówienia. 


 
3. Zamawiający oczekuje, że w trakcie Dialogu Technicznego uzyska informacje  


w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, 
technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań, mogących służyć realizacji 
jego potrzeb, które mogą być wykorzystane, z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencji, przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz 
istotnych postanowień umowy. 


 
4. W toku Dialogu Technicznego Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia 


lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie 
zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych 
informacji dla postępowania i udzielenie zamówienia publicznego.  


 
V. Zasady prowadzenia Dialogu Technicznego. 


 
1. Warunkiem udziału w Dialogu Technicznym jest złożenie Wniosku  


o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym (dalej „Wniosek”), którego 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Informacji. 


 
2. Dialog Techniczny prowadzony będzie w języku polskim, do dokumentów 


sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na 
język polski.  


 
3. Dialog Techniczny ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu. 
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4. Dialog Techniczny prowadzony będzie w formie spotkań z Uczestnikami, które 
będą prowadzone u Zamawiającego lub przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość.  
 


5. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość prowadzenia dialogu w formie online – tj. przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, np. za pośrednictwem programu Teams, 
ClickMeeting, itp. 


 
6. O sposobie przeprowadzenia spotkania Zamawiający poinformuje 


Uczestników, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w Dialogu Technicznym.  
 


7. Dialog Techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia jego celu,  
z zastrzeżeniem pkt. 9.  


 
8. O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający poinformuje 


zamieszczając informację na stronie internetowej.  
 


9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu Technicznego  
w każdym momencie.  


 
10. Uczestnictwo w Dialogu Technicznym jest nieodpłatne, a Uczestnikom nie 


przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w Dialogu Technicznym.  
 


11. Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości  
o jakiekolwiek zamówienie publiczne oraz nie skutkuje wykluczeniem z udziału  
w planowanym postępowaniu. W przypadku udziału w postępowaniu 
Uczestnicy Dialogu są zobowiązani do zaznaczenia w dokumencie JEDZ 
informacji o udziale w Dialogu.  


 
12. Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego i prowadzenie 


Dialogu nie zobowiązują Zamawiającego do wszczęcia postępowania ani 
udzielenia zamówienia jakiemukolwiek Uczestnikowi Dialogu.  


 
13. Zainteresowane podmioty przed zgłoszeniem udziału w Dialogu są 


zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem Dialogu Technicznego,  
a zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 


 
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści Informacji lub 


Regulaminu, podmiot zainteresowany dopuszczeniem do udziału w Dialogu 
może zwrócić się do Zamawiającego o ich wyjaśnienie. Ewentualne pytania  
i wnioski o wyjaśnienia treści niniejszej Informacji lub Regulaminu należy 
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przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres dialogtechniczny@pkn.pl  
w terminie 7 dni od daty publikacji Informacji tj. do dnia 23 listopada 2020 roku. 
Treść zapytania i wyjaśnień zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż na 5 dni przed upływem 
terminu składania Wniosków, bez ujawniania źródła zapytania. 


 
VI. Warunki udziału w Dialogu Technicznym.  


 
1. Warunkiem niezbędnym udziału w Dialogu Technicznym jest wykazanie się 


niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Zamawiający wymaga, aby ubiegający 
się o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co 
najmniej dwa zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto każde, 
polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali internetowych 
obsługujących co najmniej 2 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu,  
o budowie modułowej, w której każdy moduł spełnia określone zadania oraz 
zapewniona jest komunikacja między modułami portalu i innymi systemami 
Zamawiającego oraz systemami zewnętrznymi. 
 


2. W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, 
zainteresowany zobowiązany jest przedłożyć wraz z Wnioskiem o dopuszczenie 
do Dialogu Technicznego następujące dokumenty: 
1) wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 


wykonania i odbiorców; 
2) dowody, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane lub są 


wykonywane należycie, w tym: referencje wydane przez odbiorcę usług 
wskazanych w wykazie. W przypadku świadczeń o charakterze okresowym 
lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania Wniosków  
o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym są nadal wykonywane, 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania Wniosków. 


 
VII. Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym.  


 
1. Zainteresowani udziałem w Dialogu Technicznym, spełniający wymagania 


określone w niniejszej Informacji oraz akceptujący Regulamin prowadzenia 
Dialogu Technicznego składają Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
Technicznym wraz z dokumentami wskazanymi w Rozdziale VI pkt. 2. oraz 
pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie niniejszej Informacji.  
 


2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym zawierają 
informacje identyfikujące zainteresowanego: nazwę/imię i nazwisko, adres 
jego siedziby, dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, adres poczty 
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elektronicznej oraz wskazanie doświadczenia jakie posiadają w obszarze 
przedmiotu Dialogu Technicznego w formie Oświadczenia.  
 


3. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba (osoby) 
podpisująca (podpisujące) Wniosek jest upoważniona do reprezentowania 
zainteresowanego.    
 


4. Jeżeli w imieniu zainteresowanego działa przedstawiciel, do Wniosku należy 
załączyć stosowne pełnomocnictwo.  
 


5. Wnioski można składać:  
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dialogtechniczny@pkn.pl; 
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego;  
3) za pośrednictwem operatora pocztowego. 
 


6. Zamawiający zaleca składanie wniosków w formie elektronicznej. 
 


7. Wniosek i inne dokumenty składane razem z Wnioskiem winny być podpisane 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zainteresowanego 
udziałem w Dialogu. Wnioski i inne dokumenty składane w formie elektronicznej 
muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym 
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikacyjne. 
 


8. Wnioski należy składać do dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 14:00, przy czym 
Zamawiający wskazuje, że decydująca będzie data wpływu Wniosku do 
Zamawiającego. 
 


9. Zamawiający nie dopuści do Dialogu Technicznego podmiotu, który złoży 
Wniosek po wyznaczonym terminie.  


 
VIII. Zasady prowadzenia Dialogu Technicznego.  
 


1. Dialog prowadzony będzie maksymalnie z 5 Uczestnikami wybranymi przez 
Zamawiającego, którzy w terminie określonym w Rozdziale VII w pkt. 8, złożą 
kompletne, spełniające wymagania określone w niniejszej Informacji Wnioski. 
Jeżeli Zamawiający otrzyma więcej niż 5 zgłoszeń, zaprosi do Dialogu tych 
uczestników, którzy wykazali się największą ilością wykonanych zamówień 
określonych w Rozdziale VI. 
 


2. Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym wraz z  proponowanym 
terminem spotkania zostanie przesłane na adres e-mail wskazany we Wniosku.  
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Polski Komitet Normalizacyjny 
NIP: 525-10-08-869 REGON: 010415408 


ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. 22 556 76 00, fax: 22 556 77 80, e-mail: prezsekr@pkn.pl, www.pkn.pl 


3. Sposób prowadzenia Dialogu określa Regulamin. 
 
 
IX. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.  


 
1. Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych zgłoszeniach do 


udziału w Dialogu Technicznym jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN),  
z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.  
 


2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, informacji udziela 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 5567661, e-mail: 
daneosobowe@pkn.pl. 


 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem 


Dialogu Technicznego. 
 


4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 
 


5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wymienionego wyżej celu, przez okres nie krótszy niż przewidziany w przepisach  
o archiwizacji. 
 


6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo 
sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz 
usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. 
 


7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 


8. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Dialogu 
Technicznego. 
 


9. W przypadku gdy realizacja powyższych uprawnień wymagałaby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania. 
 


10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  
w Dialogu Technicznym. 
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Polski Komitet Normalizacyjny 
NIP: 525-10-08-869 REGON: 010415408 


ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel. 22 556 76 00, fax: 22 556 77 80, e-mail: prezsekr@pkn.pl, www.pkn.pl 


 
 
Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania  
w trybie dialogu konkurencyjnego. 
 
Udział w Dialogu Technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości  
o jakiekolwiek zamówienie publiczne ani też nie daje żadnych roszczeń związanych  
z udziałem w jakimkolwiek postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
 
 
 
 


  Prezes  


   Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  


 


 


           /-/ Tomasz Schweitzer1 


 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Regulamin prowadzenia Dialogu Technicznego. 
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu Dialogu Technicznego, 
Załącznik nr 3 – Wzór Wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego, 
 
 
 
 
 
 


 
 


                                                            
1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 
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Załącznik nr 1 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego 
 
 



Regulamin  
prowadzenia Dialogu Technicznego  



w 
Polskim Komitecie Normalizacyjnym 



 



§ 1  



Definicje 



Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  



1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.  



2. Informacji – należy rozumieć przez to Informację o zamiarze przeprowadzenia 



Dialogu Technicznego. 



3. Zamawiającym – należy rozumieć przez to Polski Komitet Normalizacyjny 



reprezentowany przez Prezesa PKN.  



4. Uczestniku – należy rozumieć przez to podmioty uczestniczące w Dialogu 



Technicznym.  



5. PZP – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 



publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 



6. Dialogu Technicznym – należy rozumieć przez to Dialog Techniczny uregulowany 



przepisami PZP. 



7. Komisji – należy rozumieć przez to zespół osób powołany przez Prezesa PKN  



w celu przeprowadzenia Dialogu Technicznego. 



8. Projekt – należy przez to rozumieć planowane zamówienie publiczne. 



 



§ 2 



Postanowienia ogólne 



1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Dialogu Technicznego. 



2. Dialog Techniczny prowadzony jest na podstawie decyzji Prezesa Polskiego 



Komitetu Normalizacyjnego i art. 31a-31c PZP.  



3. Przeprowadzenie Dialogu Technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do 



przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  



w przedmiocie planowanego Projektu.  



4. Celem Dialogu Technicznego jest pozyskanie informacji, które mogą być 



wykorzystane do przygotowywania m.in. opisu przedmiotu zamówienia, istotnych 
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postanowień umowy, warunków udziału w postępowaniu, specyfikacji istotnych 



warunków zamówienia, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 



5. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Dialogu 



Technicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 



6. Dialog Techniczny prowadzi się w sposób zapewniający transparentność  



i równy dostęp do informacji. Podstawową zasadą jest zachowanie uczciwej 



konkurencji oraz równe traktowanie Uczestników i oferowanych przez nich 



rozwiązań.  



7. Poprzez udział w Dialogu Technicznym, Uczestnicy udzielają bezwarunkowej 



zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania 



dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu 



zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i istotnych 



postanowień umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu 



Technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich w rozumieniu 



ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik 



przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na 



wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania 



dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie  



z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez 



Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. 



 



§ 3  



Przedmiot Dialogu Technicznego 



1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia może 



poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących 



zamówienia, w szczególności może przeprowadzić Dialog Techniczny, zwracając 



się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub 



udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 



zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia 



warunków umowy. 



2. Przedmiotem Dialogu Technicznego mogą być w szczególności:  



1) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, 



organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z 



realizacją Projektu zgodnie z potrzebami Zamawiającego;  
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2) oszacowanie wartości Projektu;  



3) najnowsze, najkorzystniejsze, najtańsze oraz najlepsze rozwiązania 



techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, 



handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej 



przedmiotem Projektu;  



4) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji Projektu. 



3. W toku Dialogu Technicznego, Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub 



rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych zagadnień.  



 



§ 4  



Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu 



1. Dialog Techniczny zostaje wszczęty z dniem zamieszenia przez Zamawiającego 



Informacji na stronie internetowej www.pkn.pl.  



2. W Informacji Zamawiający wskazuje w szczególności:  



1) przedmiot Projektu; 



2) cel prowadzenia Dialogu Technicznego;  



3) zakres informacji, które chce uzyskać;  



4) tryb, termin i miejsce złożenia zgłoszenia do udziału w Dialogu 



Technicznym; 



5) sposób porozumiewania się z Uczestnikami;  



6) przewidywany czas trwania Dialogu Technicznego.  



3. Zamawiający może, niezależnie od zamieszczenia Informacji na stronie 



internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze 



przeprowadzenia Dialogu Technicznego. W tym celu Zamawiający może  



w szczególności przesłać do wybranych podmiotów Informację o zamiarze 



przeprowadzenia Dialogu Technicznego.  



4. Zamawiający może zapraszać Uczestników do udziału w Dialogu na zasadach 



określonych w ust. 3 do czasu upływu terminu złożenia zgłoszenia do udziału  



w Dialogu Technicznym.  



5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści Informacji lub Regulaminu, 



podmiot zainteresowany dopuszczeniem do udziału w Dialogu może zwrócić się 



do Zamawiającego o ich wyjaśnienie w terminie wskazanym w Informacji. 



Ewentualne pytania i wyjaśnienia należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną 



na adres wskazany w Informacji. Treść zapytania i wyjaśnień zostanie 
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udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła 



zapytania.  



6. Nieprzystąpienie do Dialogu Technicznego nie ogranicza praw oraz nie działa na 



niekorzyść potencjalnych Wykonawców w postępowaniu przetargowym.  



7. Opublikowanie Informacji o zamiarze przeprowadzenia i prowadzenie Dialogu 



Technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia 



postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  



8. Udział w Dialogu Technicznym nie daje Uczestnikowi żadnych roszczeń  



w stosunku do Zamawiającego związanych z Projektem.  



9. Informacja o zastosowaniu Dialogu Technicznego jest publikowana w każdym 



ogłoszeniu związanym z Projektem, którego dotyczył dany Dialog Techniczny.  



 



§ 5. 



Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym 



1. Zamawiający zaprosi do Dialogu Technicznego Uczestników, którzy złożą 



prawidłowo sporządzone w języku polskim zgłoszenie do udziału w Dialogu 



Technicznym oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub 



dokumenty, których Zamawiający zażąda w Informacji, w terminie i w trybie  



w niej wskazanym. 



2. Termin na złożenie zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym nie może być 



krótszy niż 7 dni od dnia publikacji Informacji.  



3. Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym odbywa się na podstawie Wniosku 



o dopuszczenie do Dialogu Technicznego, którego wzór stanowi załącznik do 



Informacji.  



4. Komisja weryfikuje otrzymane wnioski o dopuszczenie do Dialogu Technicznego 



pod względem formalnym, sporządza harmonogram spotkań indywidualnych lub 



grupowych.  



5. W uzasadnionych sytuacjach Informacja może przewidywać dodatkowe warunki, 



od których uzależnione jest dopuszczenie do Dialogu Technicznego. Warunki te 



nie mogą naruszać zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego 



traktowania Uczestników.  
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§ 6. 



Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym  



1. Zamawiający zaprasza Uczestników do udziału w Dialogu Technicznym 



przekazując im informacje na temat terminu i miejsca spotkania.  



2. Zaproszenie na spotkanie powinno być wysłane w terminie nie krótszym niż  



3 dni przed terminem planowanego spotkania.  



3. W zaproszeniu Zamawiający może określić szczegółowy zakres spraw, które będą 



przedmiotem Dialogu Technicznego, w tym listę pytań oraz zagadnień do 



opracowania przez Uczestnika, oraz zażądać wskazania przez Uczestnika, przed 



wyznaczonym terminem spotkania osób, które wezmą udział w spotkaniu i które 



będą odpowiedzialne za udzielenie odpowiedzi w poszczególnych sprawach  



z określonego przez Zamawiającego zakresu. 



4. Zamawiający może w każdej chwili zwrócić się do Uczestnika z prośbą  



o wyjaśnienia kwestii poruszonych w toku Dialogu Technicznego lub dodatkowe 



informacje.  



5. Osoby reprezentujące Uczestnika przed rozpoczęciem spotkania są zobowiązane 



do przedstawienia formalnego umocowania tych osób do występowania  



w imieniu Uczestnika.  



6. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie 



strony, z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje 



znaczącego wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem Dialogu.  



7. Lista podmiotów dopuszczonych do udziału w Dialogu Technicznym zostanie 



zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  



 



§ 7. 



Zasady komunikacji 



1. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami, co do zasady, za pomocą poczty 



elektronicznej. Korespondencja będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej 



podany przez Uczestnika we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu 



Technicznym.  



2. Potwierdzeniem doręczenia korespondencji jest data wskazana  



w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego 



potwierdzenia – przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od 



daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.  
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§ 8. 



Organizacja Dialogu Technicznego 



1. W celu przeprowadzenia Dialogu Technicznego Zamawiający powołuje Komisję. 



W skład Komisji wchodzi Przewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie.  



2. Zamawiający może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących 



wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia Dialogu Technicznego. 



Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności. 



3. Dialog Techniczny jest prowadzony w języku polskim. Do dokumentów 



przedstawianych w innym języku musi zostać załączone tłumaczenie na język 



polski podpisane przez Uczestnika. 



4. Dialog Techniczny może być prowadzony w dowolnie wybranej przez 



Zamawiającego formie, nienaruszającej zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji 



i równego traktowania Uczestników. O formie Dialogu Technicznego decyduje 



Zamawiający w Informacji lub w zaproszeniu do Dialogu kierowanym do 



Uczestników.  



5. Dialog Techniczny może przybrać w szczególności formę:  



1) wymiany korespondencji w postaci elektronicznej lub pisemnej;  



2) spotkania indywidualnego z Uczestnikami w tym przy użyciu 



środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 



3) spotkania grupowego z Uczestnikami w tym przy użyciu 



środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 



4) których przedmiotem będą określone przez Zamawiającego tematy 



oraz będzie się odbywał w określonych przez Zamawiającego trybie  



i terminach.  



6. Zamawiający może zdecydować o prowadzeniu Dialogu Technicznego  



z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich wymienionych w ust. 5 form 



komunikacji.  



7. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu 



Technicznego z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego 



informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu Technicznego. 



8. Zamawiający może zdecydować o przedłużeniu czasu prowadzenia Dialogu 



Technicznego ponad czas przewidziany w Informacji.  
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9. Koszty związane z uczestnictwem w Dialogu Technicznym ponoszą Uczestnicy. 



Koszty uczestnictwa w Dialogu Technicznym nie podlegają zwrotowi przez 



Zamawiającego. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego  



z tytułu uczestnictwa w Dialogu Technicznym.  



10. Dialog Techniczny ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 9.   



 



§ 9. 



Tajemnica przedsiębiorstwa  



Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu Technicznego ani po jego zakończeniu 



informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 



ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.  



z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem 



informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być 



udostępniane innym podmiotom.  



 



§ 10. 



Zakończenie Dialogu Technicznego 



1. Decyzję o zakończeniu Dialogu Technicznego podejmuje Prezes PKN na wniosek 



Przewodniczącego Komisji. 



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia Dialogu na każdym jego etapie 



bez podania przyczyn.   



3. O zakończeniu Dialogu Technicznego Zamawiający poinformuje zamieszczając 



informację na stronie internetowej.  



 



§ 11. 



Dokumentowanie Dialogu Technicznego 



1. Z każdego spotkania sporządzana jest notatka, która powinna zawierać: 



1) dane Zamawiającego; 



2) listę obecności; 



3) dane Uczestnika/Uczestników; 



4) miejsce i datę spotkania; 



5) przebieg spotkania wraz z ustaleniami; 



6) listę załączników. 
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Notatka nie wymaga podpisu Uczestnika Dialogu Technicznego i będzie 



sporządzona na potrzeby wewnętrzne Zamawiającego. Zamawiający może 



udostępnić Uczestnikowi sporządzoną notatkę na jego wniosek.   



2. W celu ułatwienia sporządzenia notatki Zamawiający zastrzega sobie prawo 



rejestrowania spotkania za pomocą środków rejestracji dźwięku i obrazu.  



3. Przystępując do Dialogu Technicznego Uczestnicy zgadzają się na rejestrację 



spotkania, o której mowa w ust. 2. 



4. Z przeprowadzonego Dialogu Technicznego Komisja sporządza protokół, 



zawierający co najmniej:  



1) informację o przeprowadzeniu Dialogu Technicznego;  



2) wykaz Uczestników, którzy zostali dopuszczeni do udziału w Dialogu 



Technicznym; 



3) wykaz Uczestników, którzy wzięli udział w Dialogu Technicznym;  



4) informację o potencjalnym wpływie Dialogu Technicznego na opis 



przedmiotu Zamówienia, specyfikację istotnych warunków Zamówienia 



lub istotnych postanowień umowy.  



5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem § 9. 



6. Przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi PKN protokół  



z przeprowadzonego Dialogu Technicznego do zatwierdzenia.  



7. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne 



dokumenty związane z Dialogiem Technicznym pozostają w dyspozycji 



Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Dialogu Technicznego. 



Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne 



materiały przekazane w ramach Dialogu Technicznego.  



8. Protokół przechowywany jest w siedzibie Zamawiającego w sposób gwarantujący 



jego nienaruszalność.  



 



§ 12.  



Komisja  



1. Zamawiający powołuje Komisję w celu realizacji przedmiotu Dialogu 



Technicznego, udziału w spotkaniach z Uczestnikami, oceny Wniosków  



o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym oraz wykonywania innych 



czynności podjętych w toku Dialogu Technicznego i z nim związanych.  



2. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za:  
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1) kierowanie pracami Komisji;  



2) prowadzenie spotkań z Uczestnikami;  



3) przekazanie Prezesowi PKN informacji uzyskanych w trakcie 



przeprowadzonego Dialogu Technicznego;  



4) przekazanie Prezesowi PKN do zatwierdzenia protokołu z Dialogu 



Technicznego, zawierającego rekomendacje dotyczące wykorzystania 



informacji pozyskanych w czasie Dialogu Technicznego do sporządzania 



opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia lub 



istotnych postanowień umowy, wraz z informacją o podmiotach, które 



uczestniczyły w Dialogu Technicznym;  



5) prowadzenie rozmów z Uczestnikami, polegające na uzyskaniu od 



Uczestników informacji przydatnych dla Zamawiającego w kontekście 



planowanego Projektu.  



3. Sekretarz Komisji jest odpowiedzialny za:  



1) opublikowanie Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu 



Technicznego na stronie internetowej PKN;  



2) przekazanie zaproszenia do udziału w Dialogu Technicznym podmiotom 



wskazanym przez Komisję Dialogu Technicznego;  



3) przygotowanie harmonogramu tych spotkań oraz planu każdego 



spotkania; 



4) prowadzenie korespondencji z Uczestnikami;  



5) protokołowanie spotkań z Uczestnikami, zabezpieczenie protokołów 



oraz otrzymanych materiałów, w tym stanowiących tajemnicę 



przedsiębiorstwa; 



6) zwrot materiałów udostępnionych z zastrzeżeniem zwrotu;  



7) przygotowanie notatek ze spotkań w porozumieniu z członkami Komisji 



oraz projektu protokołu z Dialogu Technicznego.  



4. Członek Komisji jest odpowiedzialny za: 



1) stronę merytoryczną prowadzonego Dialogu Technicznego;  



2) czynny udział w przygotowywaniu notatek ze spotkań z Uczestnikami  



i posiedzeń Komisji. 



5. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Dialogu 



Technicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.  
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Załącznik nr 3 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego 
 



Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym 
 



 
 
 



…………………………., dnia……………… 



 



 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym Nr 1/2020 



 
 



Polski Komitet Normalizacyjny 



ul. Świętokrzyska 14B 



00-050 Warszawa 



 



Nawiązując do informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego nr 1/2020  
z dnia … ………. 2020 roku. zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego pod adresem: www.pkn.pl, 
 
 



Ja niżej podpisany/-na: 



Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów: 



Imię i nazwisko 
……………………………………..…………………………………………………………… 



Stanowisko ………………………………………………………..………………………………………... 



tel. ……..…………………. e-mail……........…………….. 



 



działając w imieniu i na rzecz: 



 



Zgłaszający: 



Nazwa ……………………………..………………………………………………………………..…. 



Adres ……………………………………………...……………………………………………….…. 



tel. ……………..…………. e-mail ……..…...…………… 
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niniejszym wnoszę o dopuszczenie do dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym. W 
związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, że: 



1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego 
przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie (należy zaznaczyć poniżej)   



□  Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie 
do  udziału w Dialogu Technicznym) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej.  



□ Pełnomocnictwo do reprezentacji Zgłaszającego jeśli nie wynika bezpośrednio z przedstawionego rejestru 
(jeśli dotyczy). Obowiązek przedstawienia pełnomocnictwa dotyczy wszystkich osób występujących  
w Dialogu w charakterze przedstawiciela Zgłaszającego. 



 
2) udzielam bezwarunkowej, bezterminowej i nieodwołalnej zgody na wykorzystanie 



informacji przekazywanych w toku Dialogu Technicznego przez Zamawiającego,  
w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub określenia istotnych postanowień umowy z wykonawcą,  
z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu prowadzenia Dialogu Technicznego; 



3) oświadczam, iż zapoznałem się z materiałami opublikowanymi na stronie internetowej 
Zamawiającego dotyczącymi przedmiotowego Dialogu Technicznego i akceptuję 
warunki opisane w Informacji oraz załącznikach; 



4) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji 
zawartych w niniejszym Wniosku dla celów Dialogu i postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego ww. Dialog dotyczy; 



5) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w niniejszym 
Wniosku dla celów Dialogu Technicznego i postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach 
dla potrzeb związanych z niniejszym Dialogiem Technicznym i postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz w związku  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
Dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z Dialogiem i udzieleniem 
zamówienia publicznego. 



6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  
14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu przystąpienia do Dialogu Technicznego. 



7) Wyrażam bezwarunkowo, nieodpłatnie zgodę na rozporządzanie i korzystanie  
z udzielanych przeze mnie informacji i przekazywanych dokumentów, jak i ich części, 
oraz wyrażam zgodę na modyfikowanie w dowolny sposób przez Zamawiającego lub 
podmiot trzeci działający na zlecenie Zamawiającego udzielanych informacji  
i przekazywanych dokumentów. Informuję, iż wykorzystanie udzielanych w toku Dialogu 
informacji i przekazywanych dokumentów nie będzie naruszało praw osób trzecich,  
w tym praw własności intelektualnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). Powyższa zgoda 
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dotyczy także obowiązków Zamawiającego związanych z zapewnieniem dostępu do 
informacji publicznej. 



8) Potwierdzam, iż będę ponosił samodzielnie wszelkie koszty powstałe w związku  
z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w Dialogu i nie przysługują mi z tego 
tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  



9) Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie ………. (zakresie 
dotyczącym przedmiotu dialogu np. wytwarzania oprogramowania), które jest 
niezbędne do udziału w Dialogu Technicznym.  



10) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w Dialogu Technicznym, na dowód czego 
załączam dokumenty wymagane w Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu 
Technicznego: 



a)  Wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Wniosku; 



b) dowody, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 



 



 



 



 



W imieniu Zgłaszającego: 



 



……………………………. 
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Załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym 



 
 
 
...........................................  
(pieczęć Zgłaszającego) 



 
 
 



Wykaz wykonanych zamówień  
 
 



Lp. 
 



Nazwa i adres 
podmiotu na rzecz 
którego wykonano 



zamówienie 



Charakterystyka 
zamówienia /  



Przedmiot zamówienia 



Wartość 
brutto 



Okres realizacji  
zamówienia 



(Początek/Koniec) 



1.      
2.      
      



  
 



 



 
..............................., dnia ...............................   
 
 
 
....................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Zgłaszającego)  













Załącznik nr 2 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu Technicznego 
 



Opis przedmiotu Dialogu Technicznego - Portal Obsługi Klienta – opis systemu. 
 
Spis treści 
Spis treści ........................................................................................................................................... 1 



Rozdział 1  Słownik podstawowych pojęć ..................................................................................... 1 
Rozdział 2  Stan aktualny ..................................................................................................................... 2 
Rozdział 3  Portal Obsługi Klienta ...................................................................................................... 4 
Rozdział 4  Schemat wzajemnych powiązań ................................................................................ 7 
Rozdział 5  Obszar wyszukiwarki POK ............................................................................................... 8 
Rozdział 6  Obszar przyjmowania i obsługi zamówień ................................................................ 9 
Rozdział 7  Obszar zarządzania Rolami Użytkowników ............................................................. 10 



Rozdział 8  Obszar biblioteki ............................................................................................................. 11 
Rozdział 9  Obszar repozytorium dokumentów ........................................................................... 11 



Rozdział 10  Obszar personalizacji/zabezpieczenia produktu .................................................. 12 
 



Rozdział 1 Słownik podstawowych pojęć 



POK – Portal Obsługi Klienta 
UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z POK 
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik, który dokonał Rejestracji, w wyniku której 
utworzył indywidualne Konto w POK 
UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik nieposiadający Konta w POK 
REJESTRACJA – czynność jednorazowa, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika 
indywidualnego Konta w POK 
KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto zawierające zbiór informacji o zarejestrowanym 
Użytkowniku przechowywanych w POK 
ADMINISTRACYJNE KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto użytkownika z pełnią praw 
wynikających z posiadania Konta i przypisanymi rolami łącznie z prawem 
administracyjnym do zakładania i edycji subkont użytkowników 



SUBKONTO DO ADMINISTRACYJNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA – Konto użytkownika z 
prawami i rolami wynikającymi z uprawnień nadanych poprzez administracyjne konto 
użytkownika 



LOGOWANIE – mechanizm uwierzytelnienia i autoryzacji Użytkownika zarejestrowanego 
UPRAWNIENIE – przyznane Użytkownikowi prawo lub pozwolenie wynikające z 
przypisanych Ról lub Uprawnień 
ROLA – zbiór Uprawnień w różnych obszarach POK nadawany Użytkownikom 
WITRYNA INTERNETOWA POK - obszar obsługi komunikacji użytkownika POK z systemami 
PKN 
PN – Polska Norma 
PDN – Polski Dokument Normalizacyjny 
prPN – projekt Polskiej Normy 
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Rozdział 2 Stan aktualny 



W PKN są wykorzystywane następujące systemy i narzędzia informatyczne.  
1. SAP ERP – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania. 
Wersja: SAP ERP Central Component (ECC) 6.0 
Baza danych: ORACLE 12.1.0.2.0 
Wdrożone moduły wchodzące w skład systemu to: 



 FI: Rachunkowość Finansowa (Financial Accounting) 
 FI-GL: Księga Główna (General Ledger Accounting) 
 FI-AP: Rozrachunki z Dostawcami (Accounts Payable) 
 FI-AR: Rozrachunki z Odbiorcami (Accounts Receivable) 
 FI-BL: (Bank Accounting) 
 FI-AA: Majątek Trwały (Asset Accounting) 
 CO: Controlling 
 PA: Administracja Kadrami (Personnel Management) 
 PT: Zarządzanie Czasem Pracy (Personnel Time Management) 
 PY: Lista Płac (Payroll) 
 MM: Gospodarka Materiałowa (Materials Management) 
 SD: Sprzedaż i Dystrybucja (Sales and Distribution) 



W skład architektury systemów SAP wchodzi również hurtownia danych SAP BW wraz  
z aplikacją SAP PORTAL. 
Wersja: SAP NETWEAVER 7.5 
Dwukierunkową wymianę danych pomiędzy systemami PZN i SCSPU  
a systemem zarządzania SAP ERP zapewnia usługa Web Service i aplikacja SOAMANAGER. 
PKN dysponuje 30 licencjami dla rozwiązania SAP CRM (SAP Customer Relationship 
Management) wspierającego w całości proces obsługi klientów, od rejestracji kontaktów 
handlowych po planowanie działań marketingowych. 
2. Polski Zasób Normalizacyjny (PZN)  



System PZN działa w oparciu o trzy główne moduły uruchomione na systemie operacyjnym 
Linux Ubuntu Server 18.04.1 LTS wykorzystujące serwer aplikacyjny Apache Tomcat 7.0.72  
oraz maszynę wirtualną Java w wersji 1.7.0_79-b15. 
Alfresco 4.2.c Community Release 
PZN-Share - zbudowany na Alfresco Share 4.2.c  
PZN-Repository - zbudowany na Alfresco Repository 4.2.c  



3. SCSPU – Magento – Dostępna na otwartej licencji platforma sklepu internetowego 
Magento Commerce. Wykorzystywana technologia Magento Community v1.7, PHP, 
MySQL,  
Dedykowane rozszerzenia do Magento, opracowane w celu spełnienia przez platformę 
Magento wymagań stawianych przed SCSPU. 
MySQL 5 - System zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL - Linux CentOS 
PostgreSQL 8.4 - System zarządzania relacyjnym bazami danych PostgreSQL-  
Wykorzystywana technologia - Linux CentOS 
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4.  Czytelnia - umożliwia czasowe udostępnianie klientom treści publikacji w 
przeglądarkach internetowych. Publikacja prezentowana czytelnikowi jest zabezpieczona 
przed edycją i zapisem. Wykorzystywana technologia Angular 4+, J2EE, Java, JHipster; 
Architektura Mikroserwisowa; Docker, KeyCloak 
5. KeyCloak - Komponent zapewniający mechanizmy autentykacji dla Magento oraz  
Czytelni. Odpowiada on za weryfikację nazwy Użytkownika/hasła, przechowywanie sesji 
Użytkowników oraz rozwiązania SSO pomiędzy podłączonymi do KeyCloak aplikacjami. 
Wykorzystywana technologia KeyCloak 4.8.0, Docker  
Wykorzystywany przez SCSPU, Czytelnię, PZN. 
6. SOE - System Obsługi e-Faktur, służący do magazynowania i obsługi faktur w formie 
elektronicznej.  
Wykorzystywana technologia Linux CentOS, PostgreSQL, C/C++, wxWidgets, PHP 
7. e- płatności 
Rozszerzenie eCard dla Magento - Rozszerzenie implementujące płatności eCard w 
systemie Magento, dostarczane w formie licencji.  
Wykorzystywana technologia PHP, Magento v1.7 
8. WIEDZA to serwis informacyjny, który zawiera artykuły dotyczące podstawowych pojęć z 



zakresu normalizacji i popularnych zagadnień normalizacyjnych. Zawiera: usługę 
dostępu do treści norm (normy on-line), szkolenia e-Learningowe, newslettery. 
Środowisko softwarowe składa się z następujących komponentów: 



 Linux CentOS w wersji 6.9. 
 Serwer www: Apache 2.2 
 Serwer aplikacyjny: Apache Tomcat 7.0.53 
 Środowisko Java: Java 1.7.0_51 ze sterownikami do łączności z MySql 5.1.71 
 Silnik bazy danych: MySql i Oracle 
 Aplikacja do wyświetlania plików pdf: FlowPaper wersja 2.4.8. 
 Biblioteka indeksująca wyszukiwanie tekstów: Lucene 4.4.0 
 Aplikacja CMS portalu: Liferay CE 6.1.1 GA2 
 Używane środowisko programistyczne Eclipse Kepler 64 
 Aplikacja e-Learning: EIS 7.5.11 – system klasy LMS (Learning Management System). 



Zawarte są w nim kursy, lekcje i testy oraz mechanizmy umożliwiające zarządzanie 
kursami. Aplikacja zapewnia dostęp do kursów oraz realizuje proces nauki. Treści e-
Learing umieszczane w Aplikacji e-Learning są zgodne ze standardem SCORM. 



9. Sprzęt i oprogramowanie bazodanowe.  
Systemy PZN oraz SAP korzystają z wspólnego rozwiązania bazodanowego firmy Oracle 
opartego na dedykowanej maszynie Oracle Exadata X2-2 Quarter Rack. Bazy danych 
działają w oparciu o rozwiązanie klastrowe RAC (Oracle Real Application Clusters) oraz 
Oracle Grid Infrastructure w wersji 12.2.0.1, umożliwiając współdzielenie dostępnych 
zasobów bazodanowych dla wielu instancji bazy danych. Baza Systemu PZN działa na 
wersji Oracle DB Enterprise 11.2.0.4, natomiast bazy SAP w oparciu o wersję Oracle SAP DB 
Enterprise 12.2.0.1. 



10. Środowisko wirtualne 
10.1 Środowisko wirtualne oparte jest na 10 fizycznych serwerach Dell PowerEdge M820 



działających pod kontrolą oprogramowania VMware vSphere w wersji 6.5. 
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Pojedynczy fizyczny serwer wyposażony jest w 4 ośmiordzeniowe procesory Intel Xeon CPU 
E5-4650L 2.60GHz z aktywną technologią Hyper-Threading (dostępne 64 logiczne 
procesory dla systemów wirtualnych) oraz 768GB pamięci RAM. 



10.2 Środowisko wirtualne podzielone jest na dwa klastry. 
10.2.1 Klaster przeznaczony dla maszyn wirtualnych działających pod kontrolą 
systemów operacyjnych Windows (na podstawie licencji Windows Server DataCenter). 
W jego skład wchodzą 4 serwery fizyczne. 
Średnia utylizacja wszystkich procesorów w klastrze osiąga obecnie 7% przy 
maksymalnym 15% obciążeniu procesorów pojedynczego serwera. 
Średnia utylizacja dostępnej pamięci RAM w klastrze osiąga obecnie 15% przy 
maksymalnym 20% obciążeniu pamięci pojedynczego serwera.  
10.2.2 Klaster przeznaczony dla maszyn wirtualnych działających pod kontrolą 
systemów operacyjnych innych niż Windows. 
W jego skład wchodzi 6 serwerów fizycznych. 
Średnia utylizacja wszystkich procesorów w klastrze osiąga obecnie 25% przy 
maksymalnym 38% obciążeniu procesorów pojedynczego serwera. 
Średnia utylizacja dostępnej pamięci RAM w klastrze osiąga obecnie 12% przy 
maksymalnym 25% obciążeniu pamięci pojedynczego serwera. 



10.3 Dostępne zasoby dyskowe dla całego środowiska wirtualnego to 114TB, z czego 
obecnie wolnych jest 66TB. 



11. Strona www.pkn.pl 
• Linux Ubuntu 16.04.5 LTS 
• CMS Drupal core 8 
• Baza danych MySQL 5.7.31 
• Serwer www apache 2.4.41 



 



Rozdział 3 Portal Obsługi Klienta 



1. Wymagania ogólne  
1.1. PKN planuje wdrożyć platformę internetową - Portal Obsługi Klienta (POK), który 
będzie służył do realizacji następujących zadań: 



1.1.1.  Rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej,  
1.1.2.  Promocji systemu normalizacji dobrowolnej poprzez udostępnianie informacji o 
normach i działalności normalizacyjnej,  
1.1.3. Dystrybucji norm, dokumentów normalizacyjnych oraz innych produktów i usług 
PKN zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.  



1.2. Portal powinien zostać zbudowany według zasad architektury modułowej.  
1.3. Wstępnie zidentyfikowano następujące obszary POK do zaprojektowania: 



1.3.1. Obszar wyszukiwarki 
1.3.2. Obszar przyjmowania zamówień 
1.3.3. Obszar zarządzania Rolami Użytkowników 
1.3.4. Obszar biblioteki 
1.3.5. Obszar repozytorium dokumentów 
1.3.6. Obszar Witryny internetowej komunikacji z klientem 
1.3.7. Obszar personalizacji/zabezpieczenia produktu 
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1.4. Wszystkie muszą współpracować z wykorzystywanymi w PKN systemami  
i narzędziami informatycznymi, o których mowa w Rozdziale 2 Stan aktualny, a także będą 
otwarte na rozbudowę w miarę pojawiających się potrzeb i oczekiwań.  
1.5. POK będzie wykorzystywał środowisko wirtualne PKN, opisane w Rozdziale 2 pkt 10.  
1.6. POK musi zapewniać dostępność swoich zasobów zgodnie z ustawą z dnia 4 
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych oraz spełniać wymagania RODO. 
1.7. POK musi zostać zbudowany w technologii responsywnej, umożliwiającej poprawne 
wyświetlanie serwisu na różnych urządzeniach stacjonarnych, przenośnych, jak i 
mobilnych. 
1.8. Korzystanie z POK powinno odbywać się poprzez przeglądarkę internetową i/lub 
przez dedykowaną aplikację mobilną (zachowując pełną funkcjonalność POK).  
1.9. Korzystanie z POK poprzez przeglądarkę nie może wymuszać na Użytkowniku 
instalacji dodatkowego niestandardowego oprogramowania ani żądać zmian 
konfiguracyjnych na sprzęcie.  
1.10. Zarządzanie treścią w POK powinno odbywać się z wykorzystaniem systemu  
typu CMS. 
1.11. Dostęp do POK musi być zapewniony przez 24 godziny na dobę. 
1.12. POK musi zapewnić możliwość jednoczesnego dostępu dla min. 2 tys. 



Użytkowników.  
1.13. Zamawiający na tym etapie zidentyfikował następujące kategorie Użytkowników: 



1.13.1. Pracownicy PKN,  
1.13.2. Współpracownicy PKN,  
1.13.3. Klienci PKN. 



1.14. Użytkownicy, o których mowa w pkt. 1.13. mogą mieć wiele różnych Uprawnień i 
Ról.  



1.15. Logowanie do POK musi umożliwiać jednorazowe zalogowanie i uzyskanie dostępu 
do wszystkich autoryzowanych usług i zasobów (SSO). 
1.16. POK musi umożliwiać Logowanie z wykorzystaniem innych serwisów (np. Google, 
Facebook), profilu zaufanego albo dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 
1.17. POK musi posiadać możliwość zablokowania wydruku określonych zasobów. 
 



2. Wygląd i funkcjonalność Witryny internetowej POK 
2.1. Witryna internetowa POK ma zastąpić dotychczasową stronę internetową PKN, 
znajdującą się pod adresem www.pkn.pl. Oznacza to konieczność przeniesienia stamtąd 
wszystkich treści do nowej Witryny internetowej POK, uzupełnionych również o materiały 
tekstowe z portalu WIEDZA. 
2.2. Szata graficzna Witryny internetowej POK powinna być prosta i intuicyjna w 



nawigacji, przejrzysta, czytelna oraz spójna, stworzona zgodnie z aktualnie 
obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej PKN.  



2.3. Dla Witryny internetowej POK musi zostać dodatkowo zdefiniowany wariant 
okolicznościowy (np. żałobny).  
2.4. Witryna internetowa POK musi być dwujęzyczna (po przełączeniu na wersję 



anglojęzyczną – wszystkie funkcje i opisy są w tym języku). 
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2.5. Witryna internetowa POK musi mieć możliwość skorzystania z Google Translatora 
(przycisk) do automatycznego tłumaczenia Witryny internetowej POK na inne języki. 



2.6. Witryna internetowa POK musi posiadać możliwość tworzenia statystyk odwiedzin 
dla każdej strony, podstrony, bannera i pobieranego pliku (np. narzędziem Google 
Analytics). Statystyki muszą posiadać możliwość prezentacji danych za wskazany okres.  
2.7. Dostępność – dla Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych (Role i 
Uprawnienia zdefiniowane w obszarze zarządzania Rolami Użytkowników). 
2.8. Należy przewidzieć możliwość tworzenia (przez administratorów POK) 



interaktywnych formularzy/ankiet dostępnych dla Użytkowników Witryny 
internetowej POK. 



2.9. Zaplanowanie możliwości wdrożenia kanałów RSS w POK. 
2.10. Przewidzieć opcję prenumeraty (Użytkownik) i wysyłki (administratorzy) newslettera 
produktów i usług PKN.  
2.11. Struktura Witryny internetowej POK  
2.11.1.  Strona główna  
2.11.2. Podstrony 
2.11.3. Interaktywna podstrona FAQ oraz automatycznie generowana mapa serwisu.  
2.12. Funkcjonowanie Witryny internetowej POK  
2.12.1. Użytkownik powinien mieć zapewnioną możliwość Logowania z różnych poziomów 



Witryny internetowej POK. 
2.12.2. Po zalogowaniu – widok podstrony spersonalizowany dla danego Użytkownika. 
Użytkownik ma dostęp do swojego panelu zakupowego, przypisanych do siebie 
produktów i usług, a także wszystkich systemów (Uprawnienia zdefiniowane w obszarze 
zarządzania Rolami Użytkowników).  
2.12.3. Personalizowanie treści w zależności od historii przeglądania.  
2.12.4. Możliwość wejścia do odpowiedniego zasobu i powrotu do nieprzeczytanego do 
końca materiału (wznowienie go od przerwanego momentu). 
2.12.5. Opcja tworzenia zakładek, komentarzy, dopisków, etc. do materiałów dostępnych 
na koncie zalogowanego Użytkownika zarejestrowanego (do użytku własnego). 
2.12.6. Przewidzieć opcję forum / czatu (tylko dla Użytkowników zarejestrowanych). 
 



3. Aplikacja mobilna PKN 
Stworzenie dodatkowej aplikacji mobilnej umożliwiającej zakupy, wyszukiwanie informacji, 
prace w PZN, korzystanie z wykupionych usług.  
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Rozdział 4 Schemat wzajemnych powiązań 
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Rozdział 5 Obszar wyszukiwarki POK 



1. Wymagania ogólne.  
1.1. Dostęp do Wyszukiwarki musi być zapewniony z poziomu wszystkich obszarów POK.  
1.2. Wyszukiwarka musi umożliwiać przeszukiwanie: 



1.2.1. Treści podstron POK i innych witryn PKN (Biuletyn Informacji Publicznej PKN), w 
tym podlinkowanych dokumentów w formacie PDF, 
1.2.2. Bazy z informacjami bibliograficznymi o normach i ich projektach oraz 
dokumentach normalizacyjnych i ich projektach (dane w systemie PZN), 
1.2.3. Plików XML i pdf.  



1.3. Wyszukiwarka musi gromadzić i zapisywać historię zapytań w sposób umożliwiający 
dokonanie analizy tych danych.  
1.4. Widok wyszukiwarki dla Użytkownika zarejestrowanego powinien być zależny od 
przypisanych Ról i Uprawnień. 
 



2. Wymagania szczegółowe wyszukiwarki POK 
2.1. Wyszukiwarka powinna umożliwić wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków (litery, 



cyfry, zdefiniowane znaki specjalne). 
2.2. Wyniki wyszukiwania będą wyświetlane w postaci listy zawierającej m.in. tytuł, krótki 



opis/zakres, numer normy; z możliwością prezentowania miniatur okładek. 
2.3. Kryterium wyszukiwania w wyświetlanych wynikach musi być wyróżnione.  
2.4. Informacje o wyszukanym rekordzie będą linkiem do informacji szczegółowych  



o wyszukanym rekordzie w POK, innej lokalizacji lub linkiem umożliwiającym 
wyświetlenie/pobranie treści/dodanie produktu do koszyka. 



2.5. Wyniki muszą być wyświetlane z podziałem na kategorie. Kolejność wyświetlania 
wyników musi być dostępna w dwóch trybach: 



2.5.1. domyślnym – dla wszystkich Użytkowników identycznie,  
2.5.2. dynamicznym (profilowanym) – dla każdego Użytkownika indywidualnie. 



2.6. Wyszukiwarka musi umożliwiać wyszukiwanie w trybie zaawansowanym, tj. za 
pomocą dedykowanego formularza. 



2.6.1. W trybie zaawansowanym wyszukiwanie musi spełniać następujące 
wymagania:  



2.6.1.1. odbywać się po Polskich Normach (PN), Polskich Dokumentach 
Normalizacyjnych (PDN) oraz projektach Polskich Norm (prPN), 
2.6.1.2. umożliwiać wyszukiwanie norm według kilkunastu kryteriów, w tym kilku 
kryteriów jednocześnie, 
2.6.1.3. umożliwiać wybór kryterium ze słownika lub możliwość wpisania zapytania 
„ręcznie”, 
2.6.1.4. przeszukiwania po wyrazie, fragmencie wyrazu, frazie (np. instalacje 
elektryczne), iloczynie, sumie czy negacji wyrazów lub fragmentów wyrazów, 
2.6.1.5. umożliwiać wybranie kategorii (normy, projekty, wszystkie dokumenty) oraz 
wersji językowych i statusów, 
2.6.1.6. wyniki wyszukiwania (PN, PDN, prPN oraz ich elementy dodatkowe) będą 
domyślnie posortowane według hierarchii ustalanej przez administratora z 
możliwością modyfikacji ustawień przez Użytkownika, 











Strona 9 z 12 
 



2.6.1.7.  możliwość wczytywania poprzez import listy norm wg numerów 
referencyjnych (w formacie Excel) oraz exportu wyników wyszukiwania wg 
określonych kryteriów (np. stan aktualności, cena, wersja językowa, zmiany, 
poprawki, zastąpienia itp.) 



 



Rozdział 6 Obszar przyjmowania i obsługi zamówień 



System sprzedaży produktów PKN. Obszar składa się z panelu klienckiego dostępnego 
dla wszystkich klientów oraz panelu obsługi obszaru dostępnego wyłącznie dla 
uprawnionych pracowników. 
 



1. Ogólne wymagania funkcjonalne sklepu: 
1.1. Obszar powinien zapewnić przebieg pełnego procesu sprzedaży w pełnym trybie 
automatycznym z możliwością ręcznej edycji poszczególnych etapów. 
1.2. Obszar musi być zintegrowany z:  



1.2.1. Funkcjonującym w PKN systemem SAP (system nadrzędny),  
1.2.2. Zewnętrznym systemem weryfikacji (VIES),  
1.2.3. Systemem weryfikacji poprawności NIP, 
1.2.4. Systemem weryfikacji danych adresowych, 
1.2.5. E-płatnościami. 



1.3. Obszar powinien zapewnić wielopoziomowość Uprawnień po stronie panelu klienta 
oraz panelu obsługi. 



 



2. Funkcje po stronie panelu obsługi: 
2.1. Możliwość edycji form udostępniania produktów. 
2.2. Możliwość składania zamówień na prośbę Klienta (np. telefonicznie)  
2.3. Możliwość włączania i wyłączania wysyłania powiadomień oraz tworzenia i 



modyfikacji ich treści. 
2.4. Prosty w obsłudze system wizualizacji treści wyświetlanych po stronie panelu klienta.  
2.5. Zestawienia zamówień, klientów, faktur z eksportem danych do CSV, Excel XML, itp.  
2.6. Możliwość generowania kodów (np. kody do udostępnienia odroczonego terminu 



płatności przypisane do klienta).  
2.7. Możliwość dowolnego łączenia metod płatności z metodami dostawy, formami 
udostępnienia, typami klientów. 
2.8. Możliwość pobierania dokumentów z zamówienia (zabezpieczonych zgodnie  
z polityką PKN w obszarze personalizacji/zabezpieczenia produktu).  
2.9. Automatyczne (z możliwością ręcznego) dodawanie faktur/e-faktur do zamówień.  
2.10. Zarządzanie rabatami. 
2.11. Powiadomienia o zmianie danych przez klienta posiadającego Konto.  
2.12. Możliwość weryfikacji danych klienta po ich zmianie (dane sprzedażowe), a przed 
synchronizacją z systemem księgowym.  
2.13. Opcja wymuszania wysyłania powtórnych powiadomień.  
2.14. Rejestrowanie etapów realizacji zamówienia. 
2.15. Automatyczna zmiana statusu zamówienia (z możliwością ręcznej).  
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2.16. Zarządzanie podatkami. 
2.17. Zarządzanie gotowymi formularzami do składania zamówień w trybie poza 
koszykiem wraz z ich obsługą (np. prenumerata i inne usługi).  
2.18. Zarządzanie grupami klientów (krajowi, krajowi bez Logowania, spoza UE, UE 
niezweryfikowany, UE zweryfikowany itp.). 
2.19. Możliwość wprowadzania zamówień/ zapytań, składanych w trybie poza sklepem, 
dołączania załączników (kilku w dowolnym formacie) do jednego zarejestrowanego 
zamówienia/ zapytania, (rejestr edytowalny, z możliwością tworzenia przez administratora 
formularzy).  
2.20. Możliwość wprowadzania informacji o innych produktach PKN. 



 



3. Funkcje po stronie panelu klienta: 
3.1. Widok wyszukiwarki w trybie zaawansowanym (obszar wyszukiwarki).  
3.2. Możliwość wybrania typu klienta (firma, osoba fizyczna). 
3.3. Formularz danych do wypełnienia (adres płatnika, wysyłki, dostawy itp.).  
3.4. Wybór metody dostawy i płatności oraz form udostępnienia (zależnie od typu 



klienta, formy udostępnienia zamawianych produktów).  
3.5. W koszyku – opis kupowanego produktu, cena, rabat, opłata wysyłkowa.  
3.6. Widok etapów składania zamówienia.  
3.7. Akceptacja regulaminu, ogłoszeń, zgód itp.  
3.8. Możliwość zastosowania kodów np. rabatowego oraz dot. terminu płatności. 
3.9. Możliwość składania zamówień na własnych drukach firmowych klienta 



(dołączanie skanu zamówienia).  
 
Rozdział 7 Obszar zarządzania Rolami Użytkowników 



1. Wymagania ogólne 
1.1. Baza Administracyjnych Kont Użytkowników i Subkont do Administracyjnych Kont 



Użytkowników z przypisanymi Rolami w zakresie Uprawnień (zakres i rodzaj) na dostęp do 
zasobów PKN określanych w obszarach przyjmowania zamówień, biblioteki, e-Learning, 
zwanych dalej Kontami. 



2. Wymagania szczegółowe 
2.1 Do bezpośredniego zarządzania Kontami wymagane będzie użycie w POK 



wykorzystywanego przez PKN systemu KeyCloak. Rodzaj i zakres Ról będzie 
określany i nadawany w trybie ręcznym przez administratorów poszczególnych 
obszarów (indywidualnie dla Użytkownika lub dla całej grupy) lub w trybie 
automatycznym z obszaru zarządzania rolami Użytkowników i bezpośrednio z 
zarządzanego obszaru. 



2.2 Administracyjne Konta Użytkowników i Subkonta do Administracyjnych Kont dla 
Użytkowników (rozdział 3, punkt 1.13) powinny zawierać wspólny wyróżnik 
definiowany przez SAP. Obszar współpracuje z obszarami lub systemami: 
przyjmowania zamówień, biblioteki, Witryny internetowej komunikacji z 
użytkownikiem, KeyCloak, SAP, PZN, e-Learnig.  
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Rozdział 8 Obszar biblioteki 



1. Biblioteka zapewni Użytkownikom możliwość dostępu do całego zasobu produktów  
Normalizacyjnych, tj. PN, prPN, PDN oraz publikacji PKN w oparciu o: 



1.1. Usługę subskrypcji - Użytkownik w zależności od roli uzyska dostęp do zasobów 
Biblioteki np. wg klasyfikacji ICS, zakresów ICS dla Komitetu Technicznego lub wg 
wczytanej pierwotnej listy dokumentów (plik Excel, atrybut - nr referencyjny dokumentu z 
oznaczeniem wersji językowej). 
1.2. Usługę dostępu do zakupionych dokumentów - Użytkownik uzyska dostęp zgodnie z 
atrybutami określonymi w obszarze przyjmowania i obsługi zamówień. 



2. Obszar biblioteki powinien mieć następujące funkcje dla usługi subskrypcji: 
2.1 Aktualizację zbioru Użytkownika, automatyczną wymianę plików w przypadku 



dokumentów poprawionych. 
2.2 Powiadamiania Użytkownika o nowo publikowanych dokumentach, które 



pojawią się w jego zbiorze w wyniku prac normalizacyjnych. 
2.3 Export listy dokumentów udostępnionych czytelnikowi z zaznaczeniem 



dokumentów z listy pierwotnej oraz norm dodanych w wyniku aktualizacji 
(preferowany plik Excel z informacją o kilkunastu atrybutach dokumentu). 



2.4 Ustawianie liczby jednoczesnych dostępów do zbioru Użytkownika, czasu dostępu 
dla danego Konta itp.  



2.5 Personalizację dokumentów nazwą Użytkownika. 
3. Dostęp do Biblioteki jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników. 
4. Format wyświetlanego pliku zależy od przypisanej roli Użytkownika.  



 
Rozdział 9 Obszar repozytorium dokumentów  



1. Wymagane jest stworzenie jednego zasobu (repozytorium) do gromadzenia i 
udostępniania wszystkich produktów normalizacyjnych (tj. norm i innych publikacji PKN) 
wszystkim Użytkownikom. Zasób nie będzie zawierał artykułów umieszczanych w portalu 
WIEDZA i na stronie www.pkn.pl. 
2. Zasób nie powinien posiadać żadnych ograniczeń co do formatu gromadzonych 
produktów. 
3. Zasób powinien mieć pojemność pozwalającą na zgromadzenie wszystkich produktów 
gotowych w momencie jego utworzenia oraz nowych – przekazywanych na bieżąco. 
4. Zasób powinien umożliwiać zasilenie w następujący sposób: 



4.1 Projekty norm polskich, europejskich i międzynarodowych – zasilanie 
automatyczne poprzez import. 



4.2 Normy PN – jednorazowe zasilenie wszystkimi plikami PDF wraz z załącznikami  
w innych formatach, przygotowanymi przed stworzeniem zasobu oraz zasilanie 
bieżące nowo publikowanymi PN „ręczne” (np. wyślij do:) lub poprzez import, 
stosownie do formatu i sposobu przygotowania produktu. 



4.3 Planowany format nowo publikowanych PN – xml  (dialekt NISO STS). 
4.4 Z zasobu będą wyłączone PN, które ze względów technicznych lub związanych  



z prawami autorskimi wymagają przekazania odbiorcom w innej formie (np. 
zawierające wzorce na nośnikach papierowych lub zapisy 
wzorcowe/przykładowe na nośnikach fizycznych nagrywane indywidualnie dla 
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klienta). W przypadku takich PN konieczne będzie wprowadzenie w sklepie 
oznaczenia „sprzedaż na indywidualne zamówienie”). 



4.5 Metadane – obejmujące wszystkie kryteria wyszukiwania ujęte w wymaganiach 
obszaru wyszukiwarki. 



4.6 Repozytorium musi posiadać mechanizm automatycznego tworzenia/pobierania 
istniejących metadanych z PZN przy hurtowym zasileniu repozytorium, z 
raportowaniem błędów do późniejszej analizy i uzupełnienia ręcznego. 
Mechanizm powinien również obsługiwać zasilenia bieżące. Metadane muszą 
być aktualizowane. 



4.7 Wydawnictwa zwarte PKN (np. tłumaczenia, opracowania, Wiadomości PKN – 
numery specjalne) - zasilenie „ręczne” w formacie PDF. 



5. Zasób powinien umożliwiać wymianę poszczególnych produktów na inne wersje (np. na 
poprawiony plik lub jego zapis w innym formacie).  
6. Po opublikowaniu normy jej projekt powinien zostać automatycznie usunięty z 
repozytorium. 
7. Z repozytorium będą pobierane produkty/dokumenty do personalizacji. 



 
Rozdział 10 Obszar personalizacji/zabezpieczenia produktu 



Obszar musi umożliwiać: 
1. Zabezpieczenie (np. powiązanie z urządzeniem, ograniczenie/zablokowanie wydruku, 



zapisu i kopiowania itp.). 
2. Personalizację produktu poprzez nadanie odpowiedniego znaku wodnego podczas 



jego udostępniania, stosownie do Roli nadanej temu Użytkownikowi i wynikających z tej 
Roli Uprawnień. 



3. Edycję treści znaku wodnego (obecnie przewidzianych jest 16 opcji personalizacji 
dokumentów). Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład treści znaku 
wodnego będą: nazwa Użytkownika, cel udostępnienia dokumentu, informacja o 
właścicielu praw autorskich i ograniczeniach z nich wynikających powiązanych z 
celem udostępnienia.  








				2020-11-16T11:10:21+0100

		Tomasz SCHWEITZER; PKN
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DT.1.2020 
 
Dotyczy: Dialogu Technicznego DT.1.2020  
 


 
 


Odpowiedź Zamawiającego 
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie Informacji o zamiarze 


przeprowadzenia Dialogu Technicznego DT.1.2020 
 
 
 
 
Zgodnie z Rozdziałem V. pkt 14 Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu 
Technicznego DT.1.2020 (zwanej dalej Informacją), udzielam wyjaśnień, w związku ze 
zgłoszonymi pytaniami dotyczących Informacji oraz zawiadamiam, że dokonano 
następującej modyfikacji Informacji w postępowaniu jw. 
 
 


Pytanie 1. 


Czy zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu w następujący sposób: 
Zamawiający wymaga, aby ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
Technicznym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 
należycie co najmniej dwa zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł brutto 
każde polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali internetowych 
obsługujących co najmniej 2 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu, o budowie 
modułowej, w której każdy moduł spełnia określone zadania oraz zapewniona jest 
komunikacja między modułami portalu i innymi systemami Zamawiającego oraz 
systemami zewnętrznymi. 


Pytanie 2. 


Czy zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu w następujący sposób: 
Zamawiający wymaga, aby ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
Technicznym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 
należycie co najmniej dwa zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto 
każde polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali internetowych 
obsługujących co najmniej 2 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu, o budowie 
modułowej, w której każdy moduł spełnia określone zadania oraz zapewniona jest 
komunikacja między modułami portalu i innymi systemami Zamawiającego oraz 
systemami zewnętrznymi. 
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Odpowiedź na pytania 1 i 2: 
Tak. Zamawiający dokonał zmiany Informacji, w związku z powyższym Rozdział VI pkt 
1. otrzymuje następujące brzmienie 
 


Zamawiający wymaga, aby ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
Technicznym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 
należycie co najmniej dwa zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł brutto 
każde polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego o 
budowie modułowej i funkcjonalności portalu internetowego, który będzie obsługiwał 
co najmniej 2 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu, w którym każdy moduł 
spełnia określone zadania oraz zapewniona jest komunikacja między modułami  
i innymi systemami Zamawiającego oraz systemami zewnętrznymi. 


Pytanie 3. 


Czy na poczet spełnienia wymagania Zamawiający uzna dostarczenie referencji na 
wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, którego znaczną część stanowił 
System Portalowy Dedykowany dla kilku tysięcy użytkowników przy jednoczesnym 
zapewnieniu jednoczesnej pracy 2 tys. użytkowników a niemożliwym jest wskazanie 
konkretnej wartości dla systemu portalowego z uwagi na specyfikę zamówienia  
(tj. globalna wartość zamówienia bez podziału na komponenty). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie może dopuścić wykazania się wykonaną usługą, bez określenia jej 
wartości. Należy przy tym podkreślić, że Zamawiający nie oczekuje dokładnego 
wskazania wartości zamówienia (lub dokładnej kwoty na jaką wykonano system)  
a jedynie o podanie, czy jej wartość przekraczała kwotę  250 tys. zł brutto.  


Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wartość zamówienia dotyczy systemu,  
w którym jednym z integralnych komponentów jest portal internetowy. Zamawiający 
dokonał  doprecyzowania wymagań określonych w Rozdziale VI pkt. 1. Pełna treść 
znajduje się w Odpowiedzi na pytania 1 i 2, powyżej.   


Pytanie 4. 


Czy zamawiający zaakceptuje przedłożenie projektów obecnie wykonywanych 
(trwających) na poczet spełnienia warunku udziału w postepowaniu jeżeli 
Wykonawca wykaże, że wartość projektu przekracza 500 zł brutto i system obsługiwać 
będzie więcej niż 2 000 jednoczesnych użytkowników.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany wymagań w powyższym zakresie. Uczestnik Dialogu 
musi wykazać należyte wykonanie zamówienia polegającego na zaprojektowaniu  
i wdrożenie systemu. Projekt w trakcie realizacji nie spełnia tych warunków. Referencje 
muszą potwierdzać należyte zaprojektowanie i wdrożenie systemu spełniającego 
wymagania określone w Rozdziale VI pkt. 1.  
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Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o dokonaniu modyfikacji Informacji  
w zakresie Rozdziału VII pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Wnioski należy składać do dnia 8 grudnia 2020 r. do godz. 14:00, przy czym 
Zamawiający wskazuje, że decydująca będzie data wpływu Wniosku do 
Zamawiającego. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla uczestników dialogu 
i stanowią integralną część Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu 
Technicznego DT.1.2020.   


 


 


 


  Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 


 
 
 
 
 /-/    Tomasz Schweitzer 1 


 


                                                 
1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 
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Rozdział 1 Słownik podstawowych pojęć 


POK – Portal Obsługi Klienta 
UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z POK 
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – Użytkownik, który dokonał Rejestracji, w wyniku której 
utworzył indywidualne Konto w POK 
UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – Użytkownik nieposiadający Konta w POK 
REJESTRACJA – czynność jednorazowa, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika 
indywidualnego Konta w POK 
KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto zawierające zbiór informacji o zarejestrowanym 
Użytkowniku przechowywanych w POK 
ADMINISTRACYJNE KONTO UŻYTKOWNIKA – Konto użytkownika z pełnią praw 
wynikających z posiadania Konta i przypisanymi rolami łącznie z prawem 
administracyjnym do zakładania i edycji subkont użytkowników 


SUBKONTO DO ADMINISTRACYJNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA – Konto użytkownika z prawami 
i rolami wynikającymi z uprawnień nadanych poprzez administracyjne konto użytkownika 
LOGOWANIE – mechanizm uwierzytelnienia i autoryzacji Użytkownika zarejestrowanego 
UPRAWNIENIE – przyznane Użytkownikowi prawo lub pozwolenie wynikające z przypisanych 
Ról lub Uprawnień 
ROLA – zbiór Uprawnień w różnych obszarach POK nadawany Użytkownikom 
WITRYNA INTERNETOWA POK - obszar obsługi komunikacji użytkownika POK z systemami PKN 
PN – Polska Norma 
PDN – Polski Dokument Normalizacyjny 
prPN – projekt Polskiej Normy 
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Rozdział 2 Stan aktualny 


W PKN są wykorzystywane następujące systemy i narzędzia informatyczne.  
1. SAP ERP – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania. 
Wersja: SAP ERP Central Component (ECC) 6.0 
Baza danych: ORACLE 12.1.0.2.0 
Wdrożone moduły wchodzące w skład systemu to: 


 FI: Rachunkowość Finansowa (Financial Accounting) 
 FI-GL: Księga Główna (General Ledger Accounting) 
 FI-AP: Rozrachunki z Dostawcami (Accounts Payable) 
 FI-AR: Rozrachunki z Odbiorcami (Accounts Receivable) 
 FI-BL: (Bank Accounting) 
 FI-AA: Majątek Trwały (Asset Accounting) 
 CO: Controlling 
 PA: Administracja Kadrami (Personnel Management) 
 PT: Zarządzanie Czasem Pracy (Personnel Time Management) 
 PY: Lista Płac (Payroll) 
 MM: Gospodarka Materiałowa (Materials Management) 
 SD: Sprzedaż i Dystrybucja (Sales and Distribution) 
 SAP Netweaver Records Management 25 000 rekordów. 


W skład architektury systemów SAP wchodzi również hurtownia danych SAP BW wraz  
z aplikacją SAP PORTAL. 
Wersja: SAP NETWEAVER 7.5 
Dwukierunkową wymianę danych pomiędzy systemami PZN i SCSPU  
a systemem zarządzania SAP ERP zapewnia usługa Web Service i aplikacja SOAMANAGER. 
PKN dysponuje 30 licencjami dla rozwiązania SAP CRM (SAP Customer Relationship 
Management) wspierającego w całości proces obsługi klientów, od rejestracji kontaktów 
handlowych po planowanie działań marketingowych. 


2. Polski Zasób Normalizacyjny (PZN)  
System PZN ma za zadanie wspierać pracę członków Organów Technicznych (OT)  
w trakcie procesu opracowywania norm, udostępniając zasoby normalizacyjne PKN  
oraz umożliwiając efektywną komunikację pomiędzy członkami OT oraz pomiędzy 
członkami OT a pracownikami PKN. Zapewnia kompleksowe zarządzanie pracami OT, 
głosowaniami i dokumentami w obiegu wewnętrznym OT. Umożliwia zarządzanie zasobami: 
dokumentami normalizacyjnymi, uprawnieniami użytkowników i rolami  
oraz pracami w OT. Gwarantuje szybki do nich dostęp, sprawną dystrybucję, zatwierdzanie, 
akceptowanie, tworzenie elektronicznych teczek akt normy  
oraz wykonywanie prac normalizacyjnych zgodnie z procedurami określonymi w PKN. 


Zasób sieciowy dokumentów – zbiór dokumentów normalizacyjnych dostępny w formacie 
pdf.  Ścieżka dostępu do zasobu jest generowana przez w PZN i przesyłana do SCSCPU 
poprzez interfejs. Rozmiar zasobu na koniec lutego ok. 85 GB – pliki PDF, przyrost rocznie ok. 
3-4 GB. 


System PZN działa w oparciu o trzy główne moduły uruchomione na systemie operacyjnym 
Linux Ubuntu Server 18.04.1 LTS wykorzystujące serwer aplikacyjny Apache Tomcat 7.0.72  
oraz maszynę wirtualną Java w wersji 1.7.0_79-b15. 
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Alfresco 4.2.c Community Release 
PZN-Share - zbudowany na Alfresco Share 4.2.c  
PZN-Repository - zbudowany na Alfresco Repository 4.2.c  


Użytkownicy PZN stan na koniec lutego 2021: 229 pracowników PKN,  
3734 zewnętrznych/reprezentantów, 
Dane w systemie: Polskie Normy PN (102 649 rekordów), Polskie Dokumenty Normslizacyjne 
PDN (300 rekordów), Projekty Polskich Norm PrPN (4 034 rekordów) 


o Zajmowane miejsce/wielkości zasobów Systemu PZN  z kodami aplikacji oraz  
logami systemu Alfresco 4.2c - ponad 500 GB  
o PZN-Share - ok 16GB    
o PZN-Repository - ok 12 GB  


W module Alfresco 4.2c na serwerze Linuxowym przechowywany jest zbiór dokumentów  
biblioteki OT = łącznie ok 450 GB – przyrost 5gb miesięcznie 
Baza danych Oracle 


o Schemat Oracle - ALF PROD - 8 GB łącznie - 100 tabel - cześć pusta. Zawiera tabele 
schematu modułu Alfresco z metadanymi  i  plikami dokumentów w PZN. 
o Schemat Oracle - PZN_PROD  - ok 40 GB - 470 tabel,  część pusta.  Import danych, 
Perinorma, Tabele  PZN, tabele tymczasowe,  oraz tabele odnośnie modułu Activity czyli 
zadań. 
o Schemat Oracle - KEYCLOAK - 170 MB -  wspólna baza SCSPU i PZN przechowująca 
dane do autoryzacji użytkowników. 


3. SCSPU – Magento – Dostępna na otwartej licencji platforma sklepu internetowego 
Magento Commerce. Wykorzystywana technologia Magento Community v1.7, PHP, MySQL,  
Dedykowane rozszerzenia do Magento, opracowane w celu spełnienia przez platformę 
Magento wymagań stawianych przed SCSPU. 
MySQL 5 - System zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL - Linux CentOS 
PostgreSQL 8.4 - System zarządzania relacyjnym bazami danych PostgreSQL-  
Wykorzystywana technologia - Linux CentOS 


Aktualnie w sklepie utworzonych jest ponad 52000 kont  


Liczba zamówień miesięcznie to ok 3 000. Zamówienia mogą być składane przez 
użytkowników zarejestrowanych lub jako gość. 


4.  Czytelnia - umożliwia czasowe udostępnianie klientom treści publikacji w przeglądarkach 
internetowych. Publikacja prezentowana czytelnikowi jest zabezpieczona przed edycją i 
zapisem. Wykorzystywana technologia Angular 4+, J2EE, Java, JHipster; Architektura 
Mikroserwisowa; Docker, KeyCloak Aktualnie w czytelni rocznie czytanych jest ok 6 000 
dokumentów.  
5. KeyCloak - Komponent zapewniający mechanizmy autentykacji dla Magento oraz  
Czytelni. Odpowiada on za weryfikację nazwy Użytkownika/hasła, przechowywanie sesji 
Użytkowników oraz rozwiązania SSO pomiędzy podłączonymi do KeyCloak aplikacjami. 
Wykorzystywana technologia KeyCloak 4.8.0, Docker  
Wykorzystywany przez SCSPU, Czytelnię, PZN. 
6. SOE - System Obsługi e-Faktur, służący do magazynowania i obsługi faktur w formie 
elektronicznej.  
Wykorzystywana technologia Linux CentOS, PostgreSQL, C/C++, wxWidgets, PHP 
7. e- płatności 
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Rozszerzenie eCard dla Magento - Rozszerzenie implementujące płatności eCard w systemie 
Magento, dostarczane w formie licencji.  
Wykorzystywana technologia PHP, Magento v1.7 
8. WIEDZA to serwis informacyjny, który zawiera artykuły dotyczące podstawowych pojęć z 


zakresu normalizacji i popularnych zagadnień normalizacyjnych. Zawiera: usługę dostępu 
do treści norm (normy on-line), szkolenia e-Learningowe, newslettery. Środowisko 
softwarowe składa się z następujących komponentów: 


 Linux CentOS w wersji 6.9. 
 Serwer www: Apache 2.2 
 Serwer aplikacyjny: Apache Tomcat 7.0.53 
 Środowisko Java: Java 1.7.0_51 ze sterownikami do łączności z MySql 5.1.71 
 Silnik bazy danych: MySql i Oracle 
 Aplikacja do wyświetlania plików pdf: FlowPaper wersja 2.4.8. 
 Biblioteka indeksująca wyszukiwanie tekstów: Lucene 4.4.0 
 Aplikacja CMS portalu: Liferay CE 6.1.1 GA2 
 Używane środowisko programistyczne Eclipse Kepler 64 
 Aplikacja e-Learning: EIS 7.5.11 – system klasy LMS (Learning Management System). 


Zawarte są w nim kursy, lekcje i testy oraz mechanizmy umożliwiające zarządzanie 
kursami. Aplikacja zapewnia dostęp do kursów oraz realizuje proces nauki. Treści e-
Learing umieszczane w Aplikacji e-Learning są zgodne ze standardem SCORM. 
Liczba użytkowników portalu WIEDZA: 1 906. Liczba subskrybentów - Newsletter norm:  
1 534. Liczba subskrybentów - Newsletter zakładek: Zakładka - Wiedza normalizacyjna: 
510, Zakładka - Edukacja: 453, Zakładka - Szkolenia: 399, Newsletter zakładek (suma): 1 
362. Ścieżki szkoleniowe do kupienia w sklepie PKN: 5. Bezpłatne ścieżki szkoleniowe 
dostępne dla pracowników PKN i członków KT: 7. Liczba kursów w ścieżkach 
szkoleniowych (suma): 21, Liczba egzaminów w ścieżkach szkoleniowych (suma): 6, 
Aktualna Liczba użytkowników w ścieżkach szkoleniowych (suma): 268. 


 Biblioteka: Liczba dostępnych dokumentów ponad 100 tys. ( liczba stale rosnąca, w 2020 
przybyło 1600 dokumentów) Obecnie mamy ok 130  klientów z dostępem do czytania 
norm Kilku klientów przez jedno konto umożliwia dostęp dużej liczbie 
użytkownikom np.  członkom  Polskiej Izby Inż. Budownictwa (ponad 100 tys. 
członków). Realizowane jest to przez ustawienie liczby sesji równoległych 
(obecnie max liczba sesji równoległych to 75 stanowisk jednoczesnego dostępu). 
Usługa obecnie realizowana jest w portalu WIEDZA. Dokumenty są wyświetlane 
użytkownikom w aplikacja do wyświetlania plików pdf: FlowPaper. 
 


9. Sprzęt i oprogramowanie bazodanowe.  
Systemy PZN oraz SAP korzystają z wspólnego rozwiązania bazodanowego firmy Oracle 
opartego na dedykowanej maszynie Oracle Exadata X2-2 Quarter Rack. Bazy danych 
działają w oparciu o rozwiązanie klastrowe RAC (Oracle Real Application Clusters) oraz 
Oracle Grid Infrastructure w wersji 12.2.0.1, umożliwiając współdzielenie dostępnych zasobów 
bazodanowych dla wielu instancji bazy danych. Baza Systemu PZN działa na wersji Oracle 
DB Enterprise 11.2.0.4, natomiast bazy SAP w oparciu o wersję Oracle SAP DB Enterprise 
12.2.0.1. 
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10. Środowisko wirtualne 
10.1. Środowisko wirtualne oparte jest na 8 fizycznych serwerach działających pod 


kontrolą oprogramowania VMware vSphere w wersji 6.5. 
1) 4 sztuki Dell PowerEdge M820  wyposażone w 4 8-rdzeniowe procesory Intel Xeon CPU 


E5-4650L 2.60GHz z technologią Hyper-Threading (dostępne 64 logiczne procesory dla 
systemów wirtualnych) oraz 768GB pamięci RAM. 


2) 2 sztuki Dell PowerEdge MX740c  wyposażone w 2 16-rdzeniowe procesory Intel Xeon 
Gold Gold 6226R 2.90 GHz z technologią Hyper-Threading (dostępne 64 logiczne 
procesory dla systemów wirtualnych) oraz 512GB pamięci RAM. 


3) 2 sztuki Dell PowerEdge MX740c  wyposażone w 2 24-rdzeniowe procesory Intel Xeon 
Gold Gold 6240R 2.40 GHz z technologią Hyper-Threading (dostępne 96 logicznych 
procesorów dla systemów wirtualnych) oraz 512GB pamięci RAM. 


10.2.  Środowisko wirtualne podzielone jest na dwa klastry. 
10.2.1 Klaster przeznaczony dla maszyn wirtualnych działających pod kontrolą systemów 


operacyjnych Windows (na podstawie licencji Windows Server DataCenter). 
W jego skład wchodzą 4 serwery fizyczne. 
Średnia utylizacja wszystkich procesorów w klastrze osiąga obecnie 7% przy 
maksymalnym 18% obciążeniu procesorów pojedynczego serwera. 
Średnia utylizacja dostępnej pamięci RAM w klastrze osiąga obecnie 25% przy 
maksymalnym 40% obciążeniu pamięci pojedynczego serwera.  


10.2.2 Klaster przeznaczony dla maszyn wirtualnych działających pod kontrolą 
systemów operacyjnych innych niż Windows. 


W jego skład wchodzą 4 serwery fizyczne. 
Średnia utylizacja wszystkich procesorów w klastrze osiąga obecnie 11% przy 
maksymalnym 18% obciążeniu procesorów pojedynczego serwera. 
Średnia utylizacja dostępnej pamięci RAM w klastrze osiąga obecnie 35% przy 
maksymalnym 50% obciążeniu pamięci pojedynczego serwera. 


10.3. Dostępne zasoby dyskowe dla całego środowiska wirtualnego to 114TB, z czego 
obecnie wolnych jest 63TB. 


11. Strona www.pkn.pl  
 •  Linux Ubuntu 16.04.5 LTS 
• CMS Drupal core 8 
• Baza danych MySQL 5.7.31 
•  Serwer www apache 2.4.41 
• Rozmiar zasobu na serwerze: 17 GB 
• Ilość podstron: 983  


12. BAN - Biblioteka Aktów Normatywnych zbudowana jest w oparciu o platformę Microsoft 
Office SharePoint Server 2010, BizTalk Adapter Pack 2.0 oraz serwer bazodanowy Microsoft 
SQL Server 2008. Platforma Microsoft Office SharePoint Server 2010 stanowi repozytorium 
dokumentów XML umożliwiające efektywne zarządzanie dokumentacją. Serwer 
bazodanowy Microsoft SQL Server 2008 jest wykorzystany jako silnik bazodanowy. Produkty 
normalizacyjne (normy, inne dokumenty normalizacyjne) są dostępne w formacie XML.  


13. Wirtualizacja PN w wersji E - Przetwarzanie dokumentów PDF do XML odbywa się 
automatycznie na żądanie użytkownika w roli Zarządzającego pracą zespołu. W czasie 
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przetwarzania wyodrębniane są sekcje dokumentu określone w konfiguracji systemu (spis 
treści/spisy treści, zakres normy, Powołania normatywne). Po zakończeniu przetwarzania 
pliku, system prezentuje plik w postaci XML – do akceptacji lub odrzucenia. 
Zaakceptowane dokumenty trafiają do BAN. 


14. Wirtualizacja PN w wersji P Użytkownik tworzy nowy dokument, który jest zapisywany w 
formacie PDF i XML, który jest eksportowany do BAN. 


15. DIN Eksporter system do przetwarzania informacji o normach oraz generowania plików dla 
systemu DIN-Term, zgodnie z określonymi wymaganiami. Cykliczny Job, domyślnie 
uruchamiany raz w tygodniu pobiera dane norm z PZN. Dla każdej normy pobieranej z PZN 
Job wyszukuje jej odpowiednik w BAN. Po odnalezieniu pobiera informacje o terminach z 
jej treści. Po zebraniu informacji o normach z BAN i PZN, Job przygotowuje na ich 
podstawie pośredni plik XML, a następnie dodaje go do bazy danych narzędzia DIN 
Exporter, skąd eksportowany jest plik XML do zewnętrznej bazy DIN TERM. 


16. Opis istniejących połączeń systemów IT PKN 


 
Schemat przedstawia obecnie wykorzystywane połączenia między systemami PKN. 
Realizowane są one głównie jako WebService (np. SAP SoeManager) lub dostęp do bazy 
danych (widoki zmaterializowane) 
System POK ma zastąpić następujące systemy: 


1. WWW 
2. SCSPU 
3. Wiedza 
4. BAN 


Zasób sieciowy dokumentów  
 


 


Interfejsy między systemami: 
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PZN-SAP 


Normy, projekty norm, dwukierunkowy 


Controlling, jednokierunkowy 


Zadaniem interfejsów jest przesyłanie danych o projektach norm i normach wraz ze 
wszystkimi opisującymi je informacjami oraz zrealizowanymi zadaniami wraz z danymi o 
pracochłonności. Numer materiału (SAP ID) przesyłany jest zwrotnie do systemu 
wywołującego PZN. 


PZN-SCSPU 


W ramach tego interfejsu, SCSPU pobiera szczegółowe informacje o normie na podstawie 
jej numeru nadanego zwrotnie z SAP (SAP ID). 


SCSPU-SAP 
Klienci, zamówienia-zlecenia, produkty (normy, szkolenia, publikacje), ceny, rabaty, faktury 
– interfejsy dwukierunkowe. 


SCSPU-Czytelnia – PZN  
Adres mailowy klienta (login), numer zamówienia, zamówione (opłacone normy) 
informacje  podstawowe o normach i dokumentach normalizacyjnych. 


SCSPU-WIEDZA  
ID ścieżki szkoleniowej, adres mailowy użytkownika. 
 
BAN – PZN pobieranie określonych informacji o PN/PDN z PZN oraz aktualizowanie w 
momencie modyfikacji. Odświeżanie danych raz dziennie lub w chwili jak użytkownik 
wywoła funkcję normy do przetworzenia. 
 


Rozdział 3 Portal Obsługi Klienta 


1. Wymagania ogólne  
1.1. PKN planuje wdrożyć platformę internetową - Portal Obsługi Klienta (POK), który 
będzie służył do realizacji następujących zadań: 


1.1.1.  Rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej,  
1.1.2.  Promocji systemu normalizacji dobrowolnej poprzez udostępnianie informacji o 
normach i działalności normalizacyjnej,  
1.1.3. Dystrybucji norm, dokumentów normalizacyjnych oraz innych produktów i usług 
PKN zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.  


1.2. Portal powinien zostać zbudowany według zasad architektury modułowej.  
1.3. Wstępnie zidentyfikowano następujące obszary POK do zaprojektowania: 


1.3.1. Obszar wyszukiwarki 
1.3.2. Obszar przyjmowania zamówień 
1.3.3. Obszar zarządzania Rolami Użytkowników 
1.3.4. Obszar biblioteki 
1.3.5. Obszar repozytorium dokumentów 
1.3.6. Obszar Witryny internetowej komunikacji z klientem 
1.3.7. Obszar personalizacji/zabezpieczenia produktu 


1.4. Wszystkie muszą współpracować z wykorzystywanymi w PKN systemami  
i narzędziami informatycznymi, o których mowa w Rozdziale 2 Stan aktualny, a także będą 
otwarte na rozbudowę w miarę pojawiających się potrzeb i oczekiwań.  
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1.5. POK będzie wykorzystywał środowisko wirtualne PKN, opisane w Rozdziale 2 pkt 10.  
1.6. POK musi zapewniać dostępność swoich zasobów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych oraz spełniać wymagania RODO. 
1.7. POK musi zostać zbudowany w technologii responsywnej, umożliwiającej poprawne 
wyświetlanie serwisu na różnych urządzeniach stacjonarnych, przenośnych, jak i mobilnych. 
1.8. Korzystanie z POK powinno odbywać się poprzez przeglądarkę internetową i/lub 
przez dedykowaną aplikację mobilną (zachowując pełną funkcjonalność POK).  
1.9. Korzystanie z POK poprzez przeglądarkę nie może wymuszać na Użytkowniku 
instalacji dodatkowego niestandardowego oprogramowania ani żądać zmian 
konfiguracyjnych na sprzęcie.  
1.10. Zarządzanie treścią w POK powinno odbywać się z wykorzystaniem systemu  
typu CMS. 
1.11. Dostęp do POK musi być zapewniony przez 24 godziny na dobę. 
1.12. POK musi zapewnić możliwość jednoczesnego dostępu dla min. 2 tys. Użytkowników.  
1.13. Zamawiający na tym etapie zidentyfikował następujące kategorie Użytkowników: 


1.13.1. Pracownicy PKN,  
1.13.2. Współpracownicy PKN,  
1.13.3. Klienci PKN. 


1.14. Użytkownicy, o których mowa w pkt. 1.13. mogą mieć wiele różnych Uprawnień i Ról.  
1.15. Logowanie do POK musi umożliwiać jednorazowe zalogowanie i uzyskanie dostępu 
do wszystkich autoryzowanych usług i zasobów (SSO). 
1.16. POK musi umożliwiać Logowanie z wykorzystaniem innych serwisów (np. Google, 
Facebook), profilu zaufanego albo dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 
1.17. POK musi posiadać możliwość zablokowania wydruku określonych zasobów. 
 


2. Wygląd i funkcjonalność Witryny internetowej POK 
2.1. Witryna internetowa POK to obszar do obsługi komunikacji klienta z PKN oraz 
zarządzania klientem w zakresie oferowanych funkcjonalności: rozpowszechniania wiedzy 
normalizacyjnej; wyszukiwania produktów, usług, informacji; dokonywania zakupów; 
korzystania z usług dostępowych; wewnętrznej komunikacji między zalogowanymi 
użytkownikami (opcja forum); przekazywania komunikatów dla użytkowników (np. info o 
nowym produkcie powiązanym z już posiadanym, o nowym spotkaniu danego KT, etc.); 
wspomagania prowadzenia prac normalizacyjnych, przesyłania pytań/zgłoszeń z 
wykorzystaniem formularzy. 
2.2. Witryna internetowa POK ma zastąpić dotychczasową stronę internetową PKN, 
znajdującą się pod adresem www.pkn.pl oraz portal WIEDZA znajdujący się pod adresem 
wiedza.pkn.pl. Oznacza to konieczność przeniesienia  do nowej Witryny internetowej POK 
wszystkich treści z obu portali PKN, a także , danych o użytkownikach, informacji o usługach 
realizowanych dla danego użytkownika, realizowanych funkcjonalności. 
 
2.3. Szata graficzna Witryny internetowej POK powinna być prosta i intuicyjna w 


nawigacji, przejrzysta, czytelna oraz spójna, stworzona zgodnie z aktualnie 
obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej PKN.  
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2.4. Dla Witryny internetowej POK musi zostać dodatkowo zdefiniowany wariant 
okolicznościowy (np. żałobny).  


2.5. Witryna internetowa POK musi być dwujęzyczna (po przełączeniu na wersję 
anglojęzyczną – wszystkie funkcje i opisy są w tym języku). 


2.6. Witryna internetowa POK musi mieć możliwość skorzystania z Google Translatora 
(przycisk) do automatycznego tłumaczenia Witryny internetowej POK na inne języki. 


2.7. Witryna internetowa POK musi posiadać możliwość tworzenia statystyk odwiedzin dla 
każdej strony, podstrony, bannera i pobieranego pliku (np. narzędziem Google 
Analytics). Statystyki muszą posiadać możliwość prezentacji danych za wskazany 
okres.  


2.8. Dostępność – dla Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych (Role i 
Uprawnienia zdefiniowane w obszarze zarządzania Rolami Użytkowników). 


2.9. Należy przewidzieć możliwość tworzenia (przez administratorów POK) interaktywnych 
formularzy/ankiet dostępnych dla Użytkowników Witryny internetowej POK. 


2.10. Zaplanowanie możliwości wdrożenia kanałów RSS w POK. 
2.11. Przewidzieć opcję prenumeraty (Użytkownik) i wysyłki (administratorzy) newslettera 


produktów i usług PKN.  
2.12. Struktura Witryny internetowej POK  
2.12.1.  Strona główna  
2.12.2. Podstrony 
2.12.3. Interaktywna podstrona FAQ oraz automatycznie generowana mapa serwisu.  
2.13. Funkcjonowanie Witryny internetowej POK  
2.13.1. Użytkownik powinien mieć zapewnioną możliwość Logowania z różnych poziomów 


Witryny internetowej POK. 
2.13.2. Po zalogowaniu – widok podstrony spersonalizowany dla danego Użytkownika. 


Użytkownik ma dostęp do swojego panelu zakupowego, przypisanych do siebie 
produktów i usług, a także wszystkich systemów (Uprawnienia zdefiniowane w 
obszarze zarządzania Rolami Użytkowników).  


2.13.3. Personalizowanie treści w zależności od historii przeglądania.  
2.13.4. Możliwość wejścia do odpowiedniego zasobu i powrotu do nieprzeczytanego do 


końca materiału (wznowienie go od przerwanego momentu). 
2.13.5. Opcja tworzenia zakładek, komentarzy, dopisków, etc. do materiałów dostępnych 


na koncie zalogowanego Użytkownika zarejestrowanego (do użytku własnego). 
2.13.6. Przewidzieć opcję forum / czatu (tylko dla Użytkowników zarejestrowanych). 
 


3. Aplikacja mobilna PKN 
Stworzenie dodatkowej aplikacji mobilnej umożliwiającej zakupy, wyszukiwanie informacji, 
prace w PZN, korzystanie z wykupionych usług.  
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Rozdział 4 Schemat wzajemnych powiązań 
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Rozdział 5 Obszar wyszukiwarki POK 


1. Wymagania ogólne.  
1.1. Dostęp do Wyszukiwarki musi być zapewniony z poziomu wszystkich obszarów POK.  
1.2. Wyszukiwarka musi umożliwiać przeszukiwanie: 


1.2.1. Treści podstron POK i innych witryn PKN (Biuletyn Informacji Publicznej PKN), w tym 
podlinkowanych dokumentów w formacie PDF, 
1.2.2. Bazy z informacjami bibliograficznymi o normach  (PN) i ich projektach (prPN) 
oraz dokumentach normalizacyjnych (PDN) i ich projektach.  
1.2.3. Plików XML.  


1.3. Wyszukiwarka musi gromadzić i zapisywać historię zapytań w sposób umożliwiający 
dokonanie analizy tych danych.  
1.4. Widok wyszukiwarki dla Użytkownika zarejestrowanego powinien być zależny od 
przypisanych Ról i Uprawnień. 
 


2. Wymagania szczegółowe wyszukiwarki POK 
2.1. Wyszukiwarka powinna umożliwić wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków (litery, 


cyfry, zdefiniowane znaki specjalne). 
2.2. Wyniki wyszukiwania będą wyświetlane w postaci listy zawierającej m.in. tytuł, krótki 


opis/zakres, numer normy; z możliwością prezentowania miniatur okładek. 
2.3. Kryterium wyszukiwania w wyświetlanych wynikach musi być wyróżnione.  
2.4. Informacje o wyszukanym rekordzie będą linkiem do informacji szczegółowych  


o wyszukanym rekordzie w POK, innej lokalizacji lub linkiem umożliwiającym 
wyświetlenie/pobranie treści/dodanie produktu do koszyka. 


2.5. Wyniki muszą być wyświetlane z podziałem na kategorie. Kolejność wyświetlania 
wyników musi być dostępna w dwóch trybach: 


2.5.1. domyślnym – dla wszystkich Użytkowników identycznie,  
2.5.2. dynamicznym (profilowanym) – dla każdego Użytkownika indywidualnie. 


2.6. Wyszukiwarka musi umożliwiać wyszukiwanie w trybie zaawansowanym, tj. za 
pomocą dedykowanego formularza. 


2.6.1. W trybie zaawansowanym wyszukiwanie musi spełniać następujące 
wymagania:  


2.6.1.1. odbywać się po Polskich Normach (PN), Polskich Dokumentach 
Normalizacyjnych (PDN) oraz projektach Polskich Norm (prPN), 
2.6.1.2. umożliwiać wyszukiwanie norm według kilkunastu kryteriów, w tym kilku 
kryteriów jednocześnie, 
2.6.1.3. umożliwiać wybór kryterium ze słownika lub możliwość wpisania zapytania 
„ręcznie”, 
2.6.1.4. przeszukiwania po wyrazie, fragmencie wyrazu, frazie (np. instalacje 
elektryczne), iloczynie, sumie czy negacji wyrazów lub fragmentów wyrazów, 
2.6.1.5. umożliwiać wybranie kategorii (normy, projekty, wszystkie dokumenty) oraz 
wersji językowych i statusów, 
2.6.1.6. wyniki wyszukiwania (PN, PDN, prPN oraz ich elementy dodatkowe) będą 
domyślnie posortowane według hierarchii ustalanej przez administratora z możliwością 
modyfikacji ustawień przez Użytkownika, 
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2.6.1.7.  możliwość wczytywania poprzez import listy norm wg numerów 
referencyjnych (w formacie Excel) oraz exportu wyników wyszukiwania wg 
określonych kryteriów (np. stan aktualności, cena, wersja językowa, zmiany, poprawki, 
zastąpienia itp.) 


 


Rozdział 6 Obszar przyjmowania i obsługi zamówień 


System sprzedaży produktów PKN. Obszar składa się z panelu klienckiego dostępnego 
dla wszystkich klientów oraz panelu obsługi obszaru dostępnego wyłącznie dla 
uprawnionych pracowników.  


1. Ogólne wymagania funkcjonalne sklepu: 
1. Obszar powinien zapewnić przebieg pełnego procesu sprzedaży w pełnym trybie 
automatycznym z możliwością ręcznej edycji poszczególnych etapów. 
2. Obszar musi być zintegrowany z:  


1.2.1. Funkcjonującym w PKN systemem SAP (system nadrzędny),  
1.2.2. Zewnętrznym systemem weryfikacji (VIES),  
1.2.3. Systemem weryfikacji poprawności NIP, 
1.2.4. Systemem weryfikacji danych adresowych, 
1.2.5. E-płatnościami. 


3. Obszar powinien zapewnić wielopoziomowość Uprawnień po stronie panelu klienta 
oraz panelu obsługi. 


 


2. Funkcje po stronie panelu obsługi: 
2.1. Możliwość edycji form udostępniania produktów. 
2.2. Możliwość składania zamówień na prośbę Klienta (np. telefonicznie)  
2.3. Możliwość włączania i wyłączania wysyłania powiadomień oraz tworzenia i 


modyfikacji ich treści. 
2.4. Prosty w obsłudze system wizualizacji treści wyświetlanych po stronie panelu klienta.  
2.5. Zestawienia zamówień, klientów, faktur z eksportem danych do CSV, Excel XML, itp.  
2.6. Możliwość generowania kodów (np. kody do udostępnienia odroczonego terminu 


płatności przypisane do klienta).  
2.7. Możliwość dowolnego łączenia metod płatności z metodami dostawy, formami 


udostępnienia, typami klientów. 
2.8. Możliwość pobierania dokumentów z zamówienia (zabezpieczonych zgodnie  


z polityką PKN w obszarze personalizacji/zabezpieczenia produktu).  
2.9. Automatyczne (z możliwością ręcznego) dodawanie faktur/e-faktur do zamówień.  
2.10. Zarządzanie rabatami. 
2.11. Powiadomienia o zmianie danych przez klienta posiadającego Konto.  
2.12. Możliwość weryfikacji danych klienta po ich zmianie (dane sprzedażowe), a przed 


synchronizacją z systemem księgowym.  
2.13. Opcja wymuszania wysyłania powtórnych powiadomień.  
2.14. Rejestrowanie etapów realizacji zamówienia. 
2.15. Automatyczna zmiana statusu zamówienia (z możliwością ręcznej).  
2.16. Zarządzanie podatkami. 
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2.17. Zarządzanie gotowymi formularzami do składania zamówień w trybie poza 
koszykiem wraz z ich obsługą (np. prenumerata i inne usługi).  


2.18. Zarządzanie grupami klientów (krajowi, krajowi bez Logowania, spoza UE, UE 
niezweryfikowany, UE zweryfikowany itp.). 


2.19. Możliwość wprowadzania zamówień/ zapytań, składanych w trybie poza sklepem, 
dołączania załączników (kilku w dowolnym formacie) do jednego zarejestrowanego 
zamówienia/ zapytania, (rejestr edytowalny, z możliwością tworzenia przez 
administratora formularzy).  


2.20. Możliwość wprowadzania informacji o innych produktach PKN. 


 


3. Funkcje po stronie panelu klienta: 
3.1. Widok wyszukiwarki w trybie zaawansowanym (obszar wyszukiwarki).  
3.2. Możliwość wybrania typu klienta (firma, osoba fizyczna). 
3.3. Formularz danych do wypełnienia (adres płatnika, wysyłki, dostawy itp.).  
3.4. Wybór metody dostawy i płatności oraz form udostępnienia (zależnie od typu klienta, 


formy udostępnienia zamawianych produktów).  
3.5. W koszyku – opis kupowanego produktu, cena, rabat, opłata wysyłkowa.  
3.6. Widok etapów składania zamówienia.  
3.7. Akceptacja regulaminu, ogłoszeń, zgód itp.  
3.8. Możliwość zastosowania kodów np. rabatowego oraz dot. terminu płatności. 
3.9. Możliwość składania zamówień na własnych drukach firmowych klienta (dołączanie 


skanu zamówienia).  
 
Rozdział 7 Obszar zarządzania Rolami Użytkowników 


1. Wymagania ogólne 
1.1. Baza Administracyjnych Kont Użytkowników i Subkont do Administracyjnych Kont 


Użytkowników z przypisanymi Rolami w zakresie Uprawnień (zakres i rodzaj) na dostęp do 
zasobów PKN określanych w obszarach przyjmowania zamówień, biblioteki, e-Learning, 
zwanych dalej Kontami. 


2. Wymagania szczegółowe 
2.1 Do bezpośredniego zarządzania Kontami wymagane będzie użycie w POK 


wykorzystywanego przez PKN systemu KeyCloak. Rodzaj i zakres Ról będzie określany i 
nadawany w trybie ręcznym przez administratorów poszczególnych obszarów 
(indywidualnie dla Użytkownika lub dla całej grupy) lub w trybie automatycznym z 
obszaru zarządzania rolami Użytkowników i bezpośrednio z zarządzanego obszaru. 


2.2 Administracyjne Konta Użytkowników i Subkonta do Administracyjnych Kont dla 
Użytkowników (rozdział 3, punkt 1.13) powinny zawierać wspólny wyróżnik definiowany 
przez SAP. Obszar współpracuje z obszarami lub systemami: przyjmowania zamówień, 
biblioteki, Witryny internetowej komunikacji z użytkownikiem, KeyCloak, SAP, PZN, e-
Learnig.  
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Rozdział 8 Obszar biblioteki i czytelni - subskrypcja dostępu do dokumentów 
i zbiorów dokumentów 


1. Obszar ma zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do całego zasobu dokumentów 
normalizacyjnych tj. PN, prPN, PDN, oraz publikacji PKN.- Usługa subskrypcji 
długookresowej (rocznej, bezterminowej itp.). Użytkownik w zależności od roli uzyska 
dostęp do zbiorów dokumentów normalizacyjnych tworzonych np. wg klasyfikacji ICS, 
norm z Rozporządzeń EU lub zharmonizowanych do Dyrektyw, zakresów ICS dla Komitetu 
Technicznego lub wg wczytanej pierwotnej listy dokumentów (plik Excel, atrybut - nr 
referencyjny dokumentu z oznaczeniem wersji językowej). Usługa powinna zapewniać 
automatyczną aktualizację zbioru dokumentów danego użytkownika (aktualizacja z 
możliwością ograniczona do konkretnych wersji językowych np. tylko dokumenty w j. 
polskim), automatyczną wymianę plików w przypadku dokumentów poprawianych, 
powiadamiania użytkownika o nowo opublikowanych dokumentach które należą lub 
wejdą do danego zbioru , eksport listy dokumentów z danego zbioru (plik Excel, atrybut 
- nr referencyjny dokumentu z oznaczeniem wersji językowej, cena itp. ) z opcjami 
wskazywania zawartości zbioru początkowego i zmian które w nim zaszły, możliwość 
dodawania nowych dokumentów w trakcie trwania kontraktu spoza kryteriów 
podstawowych danego kontraktu (np. umowa dla ICS 93 a norma z nim nie związana). 


2. Usługa subskrypcji krótkookresowej - np. 30 minut lub dowolna wielokrotność tej jednostki.  
Użytkownik uzyskuje czasowy dostęp do  dokumentów zakupionych poprzez moduł 
przyjmowania i obsługi zamówień. Wykorzystanie czasu dostępu liczone jest jako aktywny 
dostęp bez ograniczenia czasowego momentu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z 
usługi.    Dokumenty udostępniane są w formacie tylko do odczytu. 


3. Dokumenty udostępniane w obydwu formach subskrypcji powinny być zabezpieczone 
zgodnie z atrybutami określonymi w module zarządzania rolami użytkowników i posiadać 
personalizację realizowaną przez moduł personalizacji produktów. 


4. Format udostępnianego pliku uzależniony jest od atrybutów określonych w module 
zarządzania rolami użytkowników (od pliku tylko do odczytu do pliku z możliwością 
kopiowania i nieograniczonej liczby wydruków). 


 
Rozdział 9 Obszar repozytorium dokumentów  


1. Wymagane jest stworzenie jednego zasobu (repozytorium) do gromadzenia i 
udostępniania wszystkich produktów normalizacyjnych (m.in. Projekty Polskich Norm, 
europejskich i międzynarodowych, Normy (PN) i Dokumenty normalizacyjne (PDN) oraz 
Wydawnictwa zwarte PKN) wszystkim Użytkownikom. Zasób nie będzie zawierał 
artykułów umieszczanych w portalu WIEDZA i na stronie www.pkn.pl. 


2. Zasób nie powinien posiadać żadnych ograniczeń co do formatu gromadzonych 
produktów. 


3. Zasób powinien mieć pojemność pozwalającą na zgromadzenie wszystkich produktów 
gotowych w momencie jego utworzenia oraz nowych – przekazywanych na bieżąco. 


4. Zasób powinien umożliwiać zasilenie w następujący sposób: 
4.1. Projekty norm polskich, europejskich i międzynarodowych – zasilanie automatyczne 


poprzez import. 
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4.2. Normy PN – jednorazowe zasilenie wszystkimi plikami PDF wraz z załącznikami  
w innych formatach, przygotowanymi przed stworzeniem zasobu oraz zasilanie 
bieżące nowo publikowanymi PN „ręczne” (np. wyślij do:) lub poprzez import, 
stosownie do formatu i sposobu przygotowania produktu. 


4.3. Planowany format nowo publikowanych PN – xml  (dialekt NISO STS – NISO STS 
Supporting Materials (niso-sts.org)). 


4.4. Z zasobu będą wyłączone PN, które ze względów technicznych lub związanych  
z prawami autorskimi wymagają przekazania odbiorcom w innej formie (np. 
zawierające wzorce na nośnikach papierowych lub zapisy wzorcowe/przykładowe 
na nośnikach fizycznych nagrywane indywidualnie dla klienta). W przypadku takich 
PN konieczne będzie wprowadzenie w sklepie oznaczenia „sprzedaż na 
indywidualne zamówienie”). 


4.5. Metadane – obejmujące wszystkie kryteria wyszukiwania ujęte w wymaganiach 
obszaru wyszukiwarki. 


4.6. Repozytorium musi posiadać mechanizm automatycznego tworzenia/pobierania 
istniejących metadanych z PZN przy hurtowym zasileniu repozytorium, z 
raportowaniem błędów do późniejszej analizy i uzupełnienia ręcznego. Mechanizm 
powinien również obsługiwać zasilenia bieżące. Metadane muszą być 
aktualizowane. 


4.7. Repozytorium musi posiadać możliwość konwertowania plików do różnych 
formatów, z jednoczesną możliwością sprawdzania poprawności struktury pliku XML 
NISO STS (walidacja) i sygnalizowaniem błędów przy imporcie. 


4.8. Wydawnictwa zwarte PKN (np. tłumaczenia, opracowania, Wiadomości PKN – 
numery specjalne) - zasilenie „ręczne” w formacie PDF. 


5. Zasób powinien umożliwiać wymianę poszczególnych produktów na inne wersje (np. na 
poprawiony plik lub jego zapis w innym formacie).  


6. Po opublikowaniu normy jej projekt powinien zostać automatycznie usunięty z 
repozytorium. 


7. Stworzenie warstwy klienckiej do zarządzania repozytorium – od momentu stworzenia i 
zapisu dokumentu, poprzez zarządzanie i przesyłanie do etapu archiwizacji. 


8. Z repozytorium będą pobierane produkty/dokumenty do personalizacji. 
 
Rozdział 10 Obszar personalizacji/zabezpieczenia produktu 


Narzędzie do konwertowania pobranego pliku z repozytorium (xml) do formatu 
wymaganego przez wybrany sposób udostępnienia, nadawania mu indywidualnego 
znaku wodnego dla każdego użytkownika i ustawiania uprawnień w zakresie kopiowania, 
drukowania, zapisywania w zależności od przypisanej roli w systemie POK użytkownika 
któremu dokument jest udostępniany. Podstawowym formą dystrybucji dokumentów 
elektronicznych jest plik pdf z opcją dołączania do niego odpowiednio skonwertowanego 
pliku xml. Zabezpieczone dokumenty do wykorzystania we wszelkich kanałach dystrybucji 
(wewnętrznej, zewnętrznej – sprzedane pliki, pliki tylko do odczytu obszarach czytelni 
sklepowej i  obszarze biblioteki. 
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