Warszawa, 2 października 2015 r.
GŁÓWNY URZĄD
GEODEZJI I KARTOGRAFII

DEPARTAMENT
NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
NG-KiSZ.2611.6.2015

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do
którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

Stworzenie i implementację systemu informatycznego zawierającego „Centralny rejestr osób
posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii”.
Nr postępowania NG-KiSZ.2611.16.2015
Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą Warszawie przy ulicy Wspólnej 2, 00-926 Warszawa
zawiadamia, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty:
Poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
PYTANIE 1:
Ustawienia widoków w module administracyjnym. Na czym polega ustawienia widoku pól? Czy
założeniem Zamawiającego jest ukrycie widoczności konkretnych pól opisanych w punkcie moduł
przeglądania?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający chciałby mieć możliwość ustawienia widoczności konkretnych pól, możliwość ich
ukrywania, jak również możliwość pogrubiania czcionki w pewnych polach lub wielkości samego pola
edycyjnego (możliwe są ustawienia predefiniowanych trzech wielkości) lub zmiany ich koloru aby
uwidocznić ważność pewnych pól w systemie (możliwe są ustawienia predefiniowanych trzech
kolorów).
PYTANIE 2:
Czy ukryte pola mają być widoczne w edycji wpisu?
ODPOWIEDŹ:
W Module edycji wpisu powinny być dostępne wszystkie pola opisane w SOPZ w Module
przeglądania, oczywiście w tym module jest możliwość ich edytowania.
PYTANIE 3:

Na czym ma polegać opcja ustawień drukarek? Aplikacja uruchomiona będzie w przeglądarce WWW,
która nie pozwala na manipulowanie ustawieniami drukarek systemowych. Aplikacja mogłaby jedynie
konfigurować drukarki dostępne dla serwera, na którym zainstalowana będzie aplikacja, ale nie będzie
to miało wpływu na domyślną drukarkę systemową użytkownika.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający chciałby mieć możliwość wydruku z poziomu serwera logów systemowych, raportów
uprawnień opisanych w dalszej części. W związku z tym pole ustawienia drukarki systemowej dla
systemu uruchomionego na serwerze jest niezbędne. Zamawiający ma świadomość, iż ustawienia
drukarek dla poszczególnych użytkowników na komputerach operatorów systemu będzie odrębny.

PYTANIE 4:
Jakie są przewidywane formaty wydruku raportów i logów?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający posiada drukarki w formacie A4 oraz A3 i takie wydruki powinny być
zaimplementowane. Ustawienia odnośnie tego formatu są ustawiane zgodnie z SOPZ w MENU:
Ustawienia wydruków

PYTANIE 5:
Ustawianie ścieżek dostępu do bazy danych oraz ręczne wykonywanie zapytań SQL może mieć
bezpośredni wpływ na działanie aplikacji WWW. W szczególnych przypadkach może prowadzić do
przerwania działania systemu, lub niezamierzonej utraty danych. Czy opisane opcje na pewno mają
być częścią aplikacji?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający napisał: „Edytor SQL – zakładka umożliwiająca wprowadzenie kwerend bezpośrednio
z systemu do bazy danych opcjonalnie jest możliwość implementacji narzędzia PHPMyAmin”
Zamawiający jest świadomy skutków użycia języka SQL.
Zamawiający zastrzegł odpowiedzialność swoją w klauzuli: „Wykonawca nie będzie zobowiązany do
usunięcia wad spowodowanych wyłącznie obsługą Aplikacji niezgodną z dokumentacją użytkownika
ani wad spowodowanych wyłącznie działaniem osób trzecich, za których działania Wykonawca nie
będzie ponosić odpowiedzialności. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie
aplikacji wynikającej z wprowadzania poprawek/modyfikacji przez Zamawiającego.”

PYTANIE 6:
Na czym ma polegać opcja aktualizacji systemu? Możliwe są sytuacje, w których najnowsza wersja
oprogramowania, nie jest pożądaną wersją oprogramowania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie rozumie możliwości wystąpienia przypadku, iż najnowsza wersja systemu nie jest
najwłaściwszą. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność, iż przez 12 miesięcy system działa
stabilnie a wszelkie wady fabryczne będą eliminowane. Zamawiający rozumie, iż testowanie aplikacji
zgodnie z dobrymi praktykami odbywać się będzie w środowisku testowym a dostarczona aplikacja
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będzie wolna od błędów i będzie najnowsza i najwłaściwsza do użytkowania. Bardzo proszę zapoznać
się z poniższym zapisem z SOPZ:
„Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnej rocznej asysty dla Systemu, która umożliwia
wprowadzenie poprawek do wykrytych krytycznych usterek oraz ewentualnych problemów z
funkcjonowaniem.
Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Aplikacji,
a w szczególności za to, że Aplikacja będzie funkcjonowała ściśle zgodnie z opisem zawartym
w dokumentacji, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w trakcie realizacji Zamówienia, przy
czym będzie charakteryzowało się tymi samymi parametrami oraz możliwościami technicznymi,
posiadała te same funkcje oraz wymagania sprzętowe co określone w dokumentacji użytkownika.
Jeżeli po odbiorze Usług, ale nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty odbioru (okres gwarancji),
wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające przydatność Aplikacji, Zamawiający niezwłocznie
o ich wystąpieniu powiadomi Wykonawcę. Wykonawca dokona na swój koszt naprawy gwarancyjnej
przez usunięcie wad albo przez wymianę całości lub części Aplikacji.”

PYTANIE 7:
Odczyt archiwizacji. Jakie dane powinny być archiwizowane? Co ma się dziać z danymi zmienionymi
pomiędzy rozpoczęciem procesu odczytu, a wybraniem jakie różnice mają zostać wprowadzone. Takie
dane nie będą wyświetlone w przygotowanym na początku raporcie różnic (w momencie
przygotowania raportu jeszcze ich nie będzie), ale w momencie zatwierdzenia zmian już będą w bazie
danych. Czy bezpieczniejszym rozwiązaniem nie jest przywracanie pojedynczych wpisów, do
określonych wersji?
ODPOWIEDŹ:
Archiwizacja powinna dotyczyć całej bazy danych zawierającej uprawnienia geodetów, ich dane
osobowe zgodnie z wytycznymi oraz wszystkie logi systemowe oraz wpisy z Modułu archiwalnych
dokumentów.
Zamawiający napisał w SOPZ: „Podczas zastąpienia bieżących danych na dane z backupu
wyświetlany jest raport różnic i każdorazowo potwierdzana jest zgoda uprawnionego operatora na
zamianę. Raport różnic jest
plikiem wynikowym zmian jakie zostały naniesione do bazy i jakie pola zostały w nim zamieni one
w stosunku do bieżącej bazy danych. Operator będzie miał świadomość co zostało zmienione. Raport
jest generowany w postaci pliku wynikowego”
Zamawiający rozumie obawy zamawiającego, które mogą być wyeliminowane jeśli podczas
uruchomienia opcji „Odczytu archiwizacji” System wyloguje wszystkich użytkowników poza
uprawnionym administratorem systemu oraz administratorem danych osobowych potwierdzającym
odczyt archiwalnych danych.
Zamawiający dopuszcza jednak możliwość przywracania pojedynczych wpisów archiwalnych jeśli
w procesie tworzenia raportu różnic będą one każdorazowo wypunktowane i będą wymagały
akceptacji do zmiany.

PYTANIE 8:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie po stronie serwera Tomcat, wraz z Java?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza serwer Tomcat.
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Zamawiający nie dopuści rozwiązania opartego na mechanizmach Java po stronie serwera ze względu
na zalecenia organów kontrolujących. Zalecenia eliminowania tej technologii wynikają z
powszechnych problemów z bezpieczeństwem.
PYTANIE 9:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie po stronie interfejsu: AngularJS, Java Script, Css, Html?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza wymienione technologie po stronie interfejsu.

PYTANIE 10:
W przedstawionym wzorze umowy „Zalacznik-nr-3-do-Zaproszenia-Wzor-umowy.pdf” zalazł się
następujący zapis:
§10
Warunki zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:
(...)
4) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad płatności tego wynagrodzenia
w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu
Umowy
Zapis ten można odczytać w ten sposób, iż Zamawiający ma prawo, jeśli jest to dla niego korzystne,
zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy. Nie są nałożone żadne ograniczenia, przez co zmniejszenie
wynagrodzenia może być motywowane wyłącznie korzyścią Zamawiającego. W tej postaci zapis nie
może być przez nas zaakceptowany.
Bardzo proszę o wyjaśnienie intencji tego zapisu lub o ponowienie zamówienia publicznego
z odpowiednio poprawionym Załącznikiem nr 3.
ODPOWIEDŹ:
W par. 10 ust. 1 pkt 4 we wzorze umowy są podane przykładowe przypadki. Nie jest to prawo
kształtujące. Zawsze zmiany umowy dokonywane są w formie aneksu do umowy, na mocy zgodnego
porozumienia stron.

Jednocześnie ulega przedłużeniu termin składania ofert: do dnia 7 października 2015 r.
do godz. 16:00.
Z poważaniem,
w/z Dyrektora
NACZELNIK

Wydziału Nadzoru i Kontroli

Jolanta Przedlacka
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Pismo podpisane elektronicznie
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