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Pytania zostały przedstawione w formie, w jakiej zostały przekazane do Zamawiającego. 

Ewentualne niezbędne zmiany edycyjne ze względu na wymóg anonimizacji oznaczono 

poprzez nawiasy okrągłe () w treści pytania. 

 

Pytanie 1: Pytanie dotyczy wymagania poza funkcjonalnego w załączniku nr. 1  

Czy przez responsywność rozumieją Państwo to, że Pimcore ma działać poprawnie 

przy zmniejszonych wymiarach ekranów ? 

W samym Pimcorze kluczowe elementy nie będą mogły się redukować - nie daje 

takiej możliwości same środowisko PIM, ilość i typ informacji w nim zarządzanych.  

Oznacza to, że trzeba będzie dodać CustomView pod zarządzanie klasami i dostęp 

do kolejek zadań/folderów obiektów. Zwiększy to w znacznym stopniu wycenę 

realizacji systemu. Dlatego proponujemy, aby korzystać z systemu przy pomocy 

urządzeń desktop 

NF-030 POZAFUNKCJONALNE Użyteczność 

System musi posiadać responsywny interfejs 

użytkownika, dostosowujący się do wielkości 

ekranu, w celu zapewnienia ergonomicznej 

pracy na różnych typach urządzeń 

(komputerach, tabletach, smartfonach). 

 

Odpowiedź 1: Zamawiający, po rozpatrzeniu argumentów oraz weryfikacji 

potrzeb rezygnuje z ww. wymagania. Zmiana jest odzwierciedlona w 

zaktualizowanym dokumencie zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 2: Mam prośbę o doprecyzowanie  poniższych wymagań poza 

funkcjonalnych, dotyczy grupy Compliance 

Chodzi o podanie konkretnych wymagań  do systemu w ramach poniższych aktów 

prawnych - intencją tej prośby jest właściwa interpretacja zapisów w 

poszczególnych aktach prawnych. 

NF-012 POZAFUNKCJONALNE Compliance 

System musi spełniać wymagania zawarte w 

Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz 
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minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych. 

NF-013 POZAFUNKCJONALNE Compliance 

System powinien umożliwiac taką 

konfigurację, aby spełniał wymagania 

wynikające z Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

NF-014 POZAFUNKCJONALNE Compliance 

System powinien umożliwiac taką 

konfigurację, aby spełniał wymagania 

wynikające z Ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej. 

NF-015 POZAFUNKCJONALNE Compliance 

System powinien umożliwiac taką 

konfigurację, aby spełniał wymagania 

wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

NF-016 POZAFUNKCJONALNE Compliance 

System powinien umożliwiac taką 

konfigurację, aby spełniał wymagania 

wynikające z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  

 

Odpowiedź 2: Zamawiający, prosząc o uwzględnienie powyższych wymagań, 

miał na myśli w szczególności: 

A) W zakresie wymagania NF-012 (System musi spełniać wymagania zawarte 

w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.): 

Zamawiający ma na myśli kwestie interoperacyjności na poziomie 

technologicznym i minimalne wymagania wobec systemów 

teleinformatycznych (rozdział IV ww. aktu prawnego),  w 

szczególności: 

- sposoby kodowania znaków (par. 17),  

- udostępnianie zasobów informacyjnych (par. 18),  

- dostępność (par. 19, przy czym należy projektować system zgodny 

z normą WCAG 2.1., co wynika z odrębnych przepisów i statusu 

prawnego Centrum Łukasiewicz i jest odrębnym wymaganiem – NF-

009), 

-rozliczalność (par. 21 – logi systemowe). 
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B) W zakresie wymagania NF-013 (System powinien umożliwiać taką 

konfigurację, aby spełniał wymagania wynikające z Ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.): 

Zamawiający ma na myśli zapis z Art. 13.1 o wymaganiach 

minimalnych dla systemów oraz o zapewnieniu interoperacyjności, 

zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. 

 

C) W zakresie wymagania NF-014 (System powinien umożliwiać taką 

konfigurację, aby spełniał wymagania wynikające z Ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.): 

Zamawiający, po ponownej analizie zakresu przetwarzanych danych 

oraz wymogów prawnych, wynikających z ww. Ustawy rezygnuje z 

wymagania. Zmiana jest odzwierciedlona w zaktualizowanym 

dokumencie zapytania ofertowego. 

 

D) W zakresie wymagania NF-015 (System powinien umożliwiać taką 

konfigurację, aby spełniał wymagania wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.): 

Zamawiający w szczególności ma na myśli: 

− zapisy z Art. 5, dotyczący udostępniania w systemie informacji 

dotyczących dostawcy usług elektronicznych, takich jak np.: 

adresy elektroniczne, nazwa firmy, adres. 

− zapisy z Rozdziału 4 dotyczące ochrony danych osobowych, w 

szczególności możliwości oznaczenia w systemie danych, 

których podanie jest niezbędne do świadczenia usług 

elektronicznych. 

 

E) W zakresie wymagania NF-016 (System powinien umożliwiać taką 

konfigurację, aby spełniał wymagania wynikające z Ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych.): 

Zamawiający ma na myśli zapewnienie dostępności cyfrowej poprzez 

spełnienie przez system wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy 

EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1) na poziomach opisanych w załączniku 

do ww. Ustawy. 

 

 

 


