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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. 

 

1. Czy wymogiem krytycznym rozwiązania jest model funkcjonowania on-

premises, czy też oferta może dotyczyć również nowoczesnych modeli 

hybrydowych łączących benefity własnej infrastruktury i najnowszych 

technologii dostępnych w chmurach prywatnych i publicznych? Takie 

rozwiązania są bardziej nowoczesne i wszechstronne, bezpieczniejsze, 

szybsze we wdrożeniu oraz oferują przewidywane koszty związane z 

utrzymaniem w ruchu. 

Odpowiedź 1: Zamawiający zakłada wstępnie rozwiązanie on-premise, lecz jest 

otwarty na różne modele. Ostateczne wymagania zostaną zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie RFI. 

 

2. Czy dopuszczalne jest, aby oferent ograniczył się do rekomendacji 

rozwiązania ChatBot-a oraz czy dopuszczalne jest zastosowanie wersji 

chmurowych tego rozwiązania? 

Odpowiedź 2: Preferencją Zamawiającego jest otrzymanie wyceny na wdrożenie 

chatbota; rekomendacja rozwiązania w wersji chmurowej jest dopuszczalna. 

 

3. W opisie funkcjonalności w punkcie 2 RFI założono, że dane z formularza 

będą przesyłane na wskazane adresy e-mail, co nie spełnia aktualnych 

wymagań prawnych związanych z RODO. Czy rzeczywiście wymagane jest 

właśnie takie działanie, czy raczej zapisanie danych z formularza w CRM lub 

w odpowiedniej strukturze danych w CMS i ewentualne powiadomienie 

odpowiedzialnych osób o złożonym zapytaniu? 

Odpowiedź 3: Zamawiający jest otwarty na wskazanie ewentualnych innych opcji 

realizacji podobnej funkcjonalności. Prosimy o wycenę rekomendowanego przez 

Wykonawcę rozwiązania i opisanie proponowanych mechanizmów w składanej 

ofercie. 

 

4. Wymogiem rozwiązania jest dostosowanie do aktualnych wymagań 

prawnych. Czy w związku z tym wymogi dotyczące np. zgodności z RODO 

(takie jak szyfrowanie, usuwanie danych i inne wymienione w ART 32. 

dotyczą samego systemu, czy także instalowanych w nim pluginów? Czy 

pluginy muszą spełniać wymagania RODO i pozostałych ustaw? 
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Odpowiedź 4: Zarówno system, jak i pluginy powinny spełniać wymogi RODO i 

pozostałych ustaw, o ile przepisy w nich zawarte dotyczą funkcjonalności tych 

pluginów/systemu. 

 

5. Z jakimi systemami rozwiązanie CMS powinno być zintegrowane? W 

założeniach wymienione jest tylko PIMCORE i Facebooka, Twittera i 

Linkedin-a. 

Odpowiedź 5: Poza wymienionymi w ww. pytaniu (Pimcore, Facebook, Twitter i 

Linkedin) zapytanie mówi jeszcze o Google Analytics, a załącznik nr 1 – o Active 

Directory. Zakres zapytania obejmuje te 6 rozwiązań. 

 

6. Czy wymogiem dla CMS jest dostępność funkcjonalności systemu 

mailingowego? Jeżeli tak, to jakie są oczekiwane jego funkcjonalności? 

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza obecność modułu Newsletter. Wymagania 

dot. Newslettera są opisane w załączniku nr 1, w Zakładce „Dodatkowe moduły” – 

wymagania „Newslettery”, „Szablony newslettera”, „Zarządzanie adresatami 

newslettera”. Moduł Newslettera powinien być zintegrowany z Microsoft Exchange, 

który jest elementem infrastruktury Zamawiającego.   

 

7. Czy wymagane są certyfikacje bezpieczeństwa i audyty rozwiązań w celu 

np. ograniczenie ewentualnych kosztów związanymi z audytami 

wymaganymi do spełnienia wymogów prawnych? 

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wymaga przedstawienia certyfikacji 

bezpieczeństwa i audytów rozwiązań ani też nie wymaga, by Wykonawca takie 

wykonał w trakcie realizacji zlecenia. Wymagania w zakresie zgodności z literą 

prawa zostały zawarte w załączniku 1. W przypadku posiadania 

certyfikacji/audytów rozwiązań przez Wykonawcę prosi o ich załączenie do oferty. 

W kosztach wdrożenia należy natomiast uwzględnić implementację rekomendacji 

poaudytowych dotyczących obszaru bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. 

 

8. Czy w przypadku rozwiązań HA dopuszczalne jest przedstawienie własnego 

kontraktu serwisowego dostawcy, dostosowanego do funkcjonujących już 

procesów serwisowych? Przy założeniu, że parametry takie jak np. czas 

reakcji nie będą niższe niż opisane w założeniach rfi. 

Odpowiedź 8: Tak, dopuszczalne jest przedstawienie własnego kontraktu 

serwisowego dostawcy. 

 

9. Jaki jest planowany czas realizacji projektu i kiedy zakłada się start 

projektu? 
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Odpowiedź 9: Zamawiający oczekuje przedstawienia Proponowanego 

harmonogramu wdrożenia (w tygodniach od podpisania umów). Start projektu jest 

planowany niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania i dopełnieniu 

formalności, związanych z podpisaniem umów. 

 

10.  Które wymagania należy zaliczyć do wyceny - MUST/SHOULD/COULD? 

Odpowiedź 10: Wycena może zostać podzielona na 3 części – realizację 

wymagań MUST, realizację wymagań SHOULD i realizację wymagań COULD, przy 

czym jednocześnie należy odnieść się do wykonalności wymagań za pomocą 

wypełnienia kolumny F tabel załącznika 1.: „Czy System spełnia oczekiwanie? 

(TAK/NIE)”. 

 

11.  Czy autorskie prawa majątkowe do wytworzonego kodu (5.2) obejmują 

kod rozwijający projekty open source i wymagają odpowiedniej licencji? Czy 

cały kod ma zostać opublikowany na  licencji Open Source? Wymaganie 

„System musi być aplikacją webową typu OpenSource.” 

Odpowiedź 11: Główny komponent, na którym oparty jest system CMS, powinien 

być rozwiązaniem dostępnym na licencji Open Source. Kod stworzony na 

specyficzne potrzeby zamawiającego nie musi być udostępniony na licencji Open 

Source, jednak Zamawiający wymaga przekazania praw autorskich do tego kodu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie komercyjnych pluginów typu COTS 

(commercial off-the-shelf); w tym przypadku Zamawiający nie oczekuje 

przekazania praw majątkowych. 

 

12.  Czy wszystkie serwisy WWW mają być zarządzane z jednego CMS? 

Odpowiedź 12: Tak, wszystkie serwisy specyfikowane przez Zamawiającego w 

zapytaniu mają być zarządzane z jednego CMS. 

 

13.  Czy w wycenie należy uwzględnić player audio-wideo wspierający WCAG 

2.1? 

Odpowiedź 13: Wymaganiem zamawiającego jest możliwość publikacji 

materiałów multimedialnych w serwisach WWW oraz zgodność z WCAG 2.1. 

 

14. Czy GUI back-office (CMS i inne aplikacje) ma spełniać wymagania WCAG 

2.1 AA? 

Odpowiedź 14: Wymagania WCAG 2.1 AA muszą być spełnione dla 

użytkowników końcowych, tj. odbiorców serwisów WWW.  
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15. Czy GUI back-office (CMS i inne aplikacje) ma być RWD? 

Odpowiedź 15: Jest to wskazane, ale nie niezbędne. 

 

16.  Czy system musi być zgodny ze standardem HTML 5? 

Odpowiedź 16:Zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Interoperacyjności, 

system musi być zgodny minimum ze standardem HTML 4.01. Zamawiający 

oczekuje jednak, że system będzie zgodny ze standardem HTML5. 

 

17.  Czy treści publikowane w jednym serwisie, mogą być też opublikowane w 

innych? 

Odpowiedź 17: Tak, Zamawiający zakłada taką logikę publikacji. 

 

18.  Czy Baza Produktów i Usług ma być dostępna pod jednym adresem URL 

czy w wielu serwisach? 

Odpowiedź 18: Baza Produktów i Usług ma być dostępna w wielu serwisach jako 

łącze internetowe do zewnętrznej aplikacji. Zamawiający przewiduje także 

integrację systemu CMS z Bazą Produktów i Usług w zakresie pobierania 

wybranych informacji o produktach, usługach oraz grupach produktów i usług 

oferowanych przez Łukasiewicza w celu prezentacji tej oferty na stronach WWW. 

 

19.  Ile serwisów ma powstać inicjalnie w dniu uruchomienia produkcyjnego? 

Odpowiedź 19: W dniu uruchomienia produkcyjnego powinien być dostępny 

serwis WWW dla Sieci Badawczej Łukasiewicz. W systemie CMS powinny być 

zaimplementowane szablony stron, zgodnie z punktem 2.3.6, do późniejszego 

wykorzystania podczas uruchamiania serwisów WWW poszczególnych Instytutów. 

 

20.  Co oznacza „stopniowa migracja serwisów” i czy jej zakończenie jest 

jednym z kryteriów sukcesu projektu? 

Odpowiedź 20: „Stopniowa migracja serwisów” oznacza, że Zamawiający 

przewiduje rozwój portfolio serwisów WWW w oparciu o wdrożony system CMS. 

Jej pełne zakończenie nie jest jednak w zakresie zapytania. Zamawiający 

przewiduje migrację serwisów poszczególnych Instytutów w ramach usługi 

powdrożeniowej, a także własnych kompetencji wynikających z przeprowadzonych 

na rzecz Zamawiającego szkoleń. 
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21.  Kto ma zasilić CMS nowymi treściami do serwisów przed uruchomieniem 

produkcyjnym? 

Odpowiedź 21: Zasilenie jest elementem prac Wykonawcy, zgodnie z pktem 2.2, 

podpunkt 5., w oparciu o teksty przygotowane przez Zamawiającego. 

 

22.  Kto ma zapewnić tłumaczenia na wersję angielską? 

Odpowiedź 22: Tłumaczenie na wersję angielską pozostaje po stronie 

Zamawiającego.  

 

23.  Czy wszystkie treści mają mieć wersję angielską (identyczna architektura 

informacji)? Co ma się stać jeśli nie będzie tłumaczeń? 

Odpowiedź 23: Tak, wszystkie treści mają mieć wersję angielską. Zamawiający 

dostarczy tłumaczenia wszystkich treści. 

 

24.  Czy system ma umożliwiać dowolne formatowanie i zmianę struktury i 

prezentacji treści w serwisach? Wymaganie „System musi umożlwić 

tworzenie i aktualizację stron i podstron www z predefiniowanych 

komponentów (np. fragment tekstu, tabela) i szablonów (np. wpis bloga, 

wpis aktualności).” 

Odpowiedź 24: Tak, system powinien umożliwiać formatowanie i zmianę 

struktury i prezentacji treści w serwisach. 

 

25.  Czy wyszukiwarka ma przeszukiwać i prezentować wspólne wynik z 

wszystkich serwisów? 

Odpowiedź 25: Tak, jest to preferowane przez Zamawiającego rozwiązanie 

techniczne. Zamawiającemu zależy na zastosowaniu mechanizmu wyszukiwania 

typu pełno tekstowego, np. elastic search. 

 

26.  Jaki jest oczekiwany zakres konfiguracji Google Analytics? 

Odpowiedź 26: Dla Zamawiającego ważna jest konwersja na cel: uzupełnienie 

formularza Wyzwania Łukasiewicza. Zamawiający oczekuję również wskazania 

przez wykonawcę innych możliwości analitycznych na podstawie znajomości przez 

wykonawcę treści, które pojawią się na stronie. 
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27.  Czy dopuszcza się stosowanie innych narzędzi do zbierania danych niż 

Google Analytics? 

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych narzędzi, które 

zapewniają funkcjonalności zbliżone do Google Analytics. 

 

28.  Jakie funkcjonalności ma wirtualne biuro prasowe – prosimy o 

przedstawienie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych 

Odpowiedź 28: Zmawiający oczekuje rekomendacji rozwiązań w zakresie 

wirtualnych biur prasowych. 

 

29.  Jakie funkcjonalności ma chatbot – prosimy o przedstawienie wymagań 

funkcjonalnych i niefunkcjonalnych 

Odpowiedź 29: Wymagania dotyczące chatbota zostały zawarte w Załączniku 1, 

w zakładce „Dodatkowe moduły”, w wymaganiach „Implementacja chatobota”, 

„Proponowanie spotkań przez chatbota”, „Rezerwacja terminów przez chatbota”, 

„Prezentowanie treści przez chatbota”, „Zbieranie danych przez chatbota”, 

„Bezobsługowy chatbot”, „Konfigurowalny chatbot”.  

 

30.  Kto ma zasilić chatbota treściami i regułami? 

Odpowiedź 30: Zasilenie chatbota treściami i regułami będzie 

odpowiedzialnością  Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

 

31.  Czy chatbot może być usługą Saas na okres 12 miesięcy? 

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza, by chatbot był usługą SaaS na okres 

12 miesięcy. Ostateczne wymagania zostaną zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie RFI. 

 

32. Czy wirtualne biuro prasowe może być usługą Saas na okres 12 miesięcy? 

Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza, by wirtualne biuro prasowe było usługą 

SaaS na okres 12 miesięcy. Ostateczne wymagania zostaną zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie RFI. 

 

33.  Z jakim kalendarzem ma się integrować chatbot? Czy kalendarz ma API? 

Odpowiedź 33: Wymaganie Zamawiającego „Chatbot musi posiadać opcję 

logowania do kalendarza ustalonych z użytkownikiem terminów spotkań” nie 
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determinuje konieczności integracji z kalendarzem. Chodzi o możliwość 

zanotowania przez chatbota daty i godziny spotkania w sposób zapewniający, że 

różni interesariusze nie zostaną umówieni na ten sam termin. Integracja z 

kalendarzem poczty Outlook byłaby dodatkową zaletą dla Zamawiającego, ale nie 

jest zasadniczym wymaganiem. Ostateczne wymagania zostaną zawarte w opisie 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie RFI. 

 

34.  Czy Baza Produktów i Usług ma API oraz dokumentację API, czy możemy 

ją otrzymać? 

Odpowiedź 34: Tak, można je znaleźć na poniższej stronie WWW: 

https://pimcore.com/docs/pimcore/current/index.html Rozszerzenia wynikające z 

konfiguracji dokonanej na rzecz Zamawiającego zostaną udostępnione na etapie 

analizy przedwdrożeniowej z wybranym Dostawcą. 

 

35.  Czy w ramach szkoleń należy przeprowadzić szkolenie redaktorów z 

administrowania systemem? 

Odpowiedź 35: Tak, zgodnie z zapisem „Zakres szkoleń ma obejmować pełen 

zakres obsługi i konfiguracji Systemu na poziomie zaawansowanym”. 

 

36.  Czy zmiany w szablonie graficznym serwisu powinny się automatycznie 

propagować na wszystkie serwisy? 

Odpowiedź 36: Tak. 

 

37.  Jakie raporty mają być tworzone z formularzy? 

Odpowiedź 37: Raportowanie powinno obejmować liczbę wypełnionych 

formularzy, datę i godzinę wypełnienia formularza i inne ewentualnie dostępne 

metadane. Ostateczne wymagania zostaną zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie RFI. 

 

38.  Czy optymalizacja SEO zawiera pozycjonowanie? 

Odpowiedź 38: Tak, optymalizacja SEO zawiera pozycjonowanie. 

 

39.  Czy optymalizacja SEO dotyczy wyszukiwarki wewnętrznej? 

Odpowiedź 39: Tak. Jeśli praca z tym związana będzie stanowiła istotny procent 

kwoty oferty, Zamawiający prosi o jej wyszczególnienie jako odrębnej pozycji. 

https://pimcore.com/docs/pimcore/current/index.html
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40.  Czy zamawiający zakupi licencje na materiały graficzne potrzebne do 

realizacji projektu, czy należy je ująć w wycenie? 

Odpowiedź 40: Należy je ująć w wycenie – Zamawiający oczekuje podania ceny 

za całość prac objętych zapytaniem, w rozbiciu na składniki wskazane w tabeli z 

pktu 4 dokumentu RFI. 

 

41.  Jakie są założenia dotyczące infrastruktury na której ma być zainstalowane 

rozwiązanie, prosimy o specyfikację. 

Odpowiedź 41: Zamawiający oczekuje przekazania minimalnych wymagań 

systemowych dla serwerów, na których instalowany będzie system CMS, zgodnie 

z pktem 5.2, podpunkt 1. 

 

42.  Jakie są założenia dotyczące ilości środowisk i czy wymagany jest proces 

CI/CD? 

Odpowiedź 42: Zamawiający przewiduje 3 środowiska. Proces CI/CD nie jest 

wymagany. 

 

43.  Czy zamawiający dysponuje infrastrukturą do streamingu materiałów 

audio-wideo, czy możemy poznać specyfikację? 

Odpowiedź 43: Zamawiający nie dysponuje taką infrastrukturą. 

 

44.  Czy wymagania dotyczące identyfikacji wizualnej dotyczą back-office 

systemu? 

Odpowiedź 44: Nie, back-office systemu nie musi być konfigurowany zgodnie z 

identyfikacją wizualną. 

 

45.  Czy back-office systemu ma być poddany badaniom UX? 

Odpowiedź 45: Zamawiający nie zakładał takiego badania, ze względu na 

założenie, że konfigurowany jest standardowy system klasy CMS. 

 

46.  Czy mapa witryny ma być generowana automatycznie dl poszczególnych 

serwisów czy całego systemu? 



 

Strona 10 z 13 

Odpowiedź 46: Mapa witryny powinna być generowana dla poszczególnych 

serwisów. 

 

47.  Czy zamawiający będzie koordynował projekt z instytutami czy to zadanie 

wykonawcy? 

Odpowiedź 47: W zakresie zamówienia koordynacja prac będzie niezbędna w 

ograniczonym zakresie – zadanie to będzie spoczywać na Zamawiającym. 

 

48.  Czy zamawiający dopuszcza wytwarzanie oprogramowania w metodach 

zwinnych? 

Odpowiedź 48: Tak, zalecane jest wytwarzanie/konfiguracja oprogramowania w 

metodach zwinnych. 

 

49. Co to jest Baza Infrastruktury Badawczej? Prosimy o wymagania 

funkcjonalne i niefunkcjonalne. 

Odpowiedź 49: Baza Infrastruktury Badawczej to niezależna aplikacja webowa, 

przechowująca informacje o dostępnej infrastrukturze badawczej w Łukasiewiczu. 

Zamawiający nie przewiduje udostępniania jej specyfikacji – w ramach projektu 

nie będzie wymaga integracja z tą aplikacją. 

 

50.  Prosimy o doprecyzowanie 2.3.3 punkt 3 w kontekście wymagania System 

musi pozwalać na kategoryzację treści, zarówno poprzez hierarchiczne 

drzewa kategorii, jak i niehierarchiczne tagi” 

Odpowiedź 50: Punkt 2.3.3. punkt 3 zawiera następujący zapis: „treść powinna 

być grupowana w kontekst przy pomocy atrybutów (np. nazw, tagów); treść nie 

będzie posiadała klasycznej struktury drzewiastej, ponieważ jeden obiekt może 

występować na wielu gałęziach”. Wymaganie wymienione w pytaniu dotyczy 

możliwości systemu CMS, podczas gdy ww. punkt 3 w ramach części 2.3.3 mówi 

o preferowanym sposobie realizacji pierwszego serwisu WWW. Zamawiający chce 

mieć możliwość implementacji serwisów budowanych hierarchicznie. 

 

51.  Czy w ramach projektu mają powstać strony typu landing page dla 

kampanii (2.2.3 punkt 7)? Ile stron i kto jest stworzy? 

Odpowiedź 51: Landing page dla kampanii będzie oparty o moduły-szablony, tak 

jak reszta elementów strony. Wykonawca w ramach wsparcia będzie wspierał  

administratora strony w ich konfiguracji.  
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52.  Czy Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne do realizacji materiały w 

dniu rozpoczęcia projektu? Jeśli nie to do kiedy? 

Odpowiedź 52: Tak. 

 

53.  W jaki sposób system ma być powiązany z BIP? 

Odpowiedź 53: System powinien posiadać hiperłącze do BIP jednostek, których 

serwisy WW zostaną uruchomione. 

 

54.  Czy formularze interaktywne mają zawierać logikę biznesową? 

Odpowiedź 54: Tak, Zamawiający zakłada implementację prostej logiki 

biznesowej w formularzach. 

 

55.  Czy formularze mają być tworzone przy użyciu WYSIWYG? 

Odpowiedź 55: Formatowanie w konwencji WYSIWYG jest wymaganiem o 

priorytecie MUST dla formatowania treści w serwisach WWW opartych o wdrożony 

CMS. Formatowanie WYSIWYG jest preferowane przez Zamawiającego także w 

przypadku formularzy. 

 

56.  Czy system ma zapewnić wysyłanie newsletterów? Jeśli tak to prosimy o 

oszacowanie wielkości bazy i częstotliwości wysyłki? 

Odpowiedź 56: Zamawiający dopuszcza obecność modułu Newsletter, nie jest to 

jednak wymaganie obligatoryjne. 

 

57.  Prosimy o specyfikację interfejsu tworzenia newsletterów. 

Odpowiedź 57: Zamawiający prosi o przedstawienie rekomendowanego 

rozwiązania. 

 

58.  Prosimy o wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne dla działu Kariera? 

Odpowiedź 58: Publikacja ofert pracy oraz podstawowych informacji o 

Łukasiewiczu. Dodatkowo filtrowanie ofert pracy według kryterium: miasta, pionu 

oraz skonfigurowanie możliwości dodawania przez administratora serwisu nowych 

kryteriów filtrowania.  
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59.  Prosimy o wymienienie i zdefiniowanie zidentyfikowanych ról dla systemu. 

Odpowiedź 59: W systemie przewidziane są minimum role: 

- Redaktora Centralnego, z dostępem do edycji strony Sieci Badawczej 

Łukasiewicz i in. wybranych serwisów, 

- Redaktora Lokalnego, z dostępem do edycji konkretnego serwisu WWW, 

- Administratora, 

- Użytkownika niezalogowanego – odbiorcę treści serwisów WWW stworzonych w 

oparciu o wdrożony CMS. 

 

60.  Czy zarządzanie rolami i uprawnieniami ma być modułem CMS czy będzie 

pochodziło z systemu zewnętrznego? 

Odpowiedź 60: Uwierzytelnienie powinno odbywać się za pomocą Active 

Directory, natomiast w zakresie autoryzacji Zamawiający dopuszcza obie opcje i 

oczekuje rekomendacji. 

 

61.  Czy użytkownicy serwisu mają mieć możliwość logowania? Wymaganie 

„System musi umożliwiać zapisywanie treści/stron/modułów z 

ograniczeniami ich odczytu/jako niewidoczne dla danej grupy 

użytkowników.” 

Odpowiedź 61: Możliwość logowania powinni mieć Administrator oraz 

Redaktorzy systemu CMS. Ograniczenia widoczności stron mają dotyczyć strony 

redakcyjnej poszczególnych serwisów WWW w taki sposób, że dany Redaktor 

Lokalny nie ma dostępu do edycji serwisu, który rozwija inny Redaktor Lokalny. 

Dodatkowo Zamawiający oczekuje możliwości zmian i rozwoju serwisów WWW 

tak, by zmieniane/nowe treści nie były widoczne dla Użytkowników 

niezalogowanych do czasu publikacji tych treści. 

 

62.  Czy możemy otrzymać listę treści do migracji? Wymaganie „Dostawca musi 

zapewnić inicjalne zasilenie serwisu treściami z dziś działających serwisów 

www, wskazanymi przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź 62: Zamawiający zakładania przeniesienie treści z obecnej strony 

WWW Centrum Łukasiewicz (materiały audio, video, graficzne i komunikaty 

prasowe). 

 

63.  Jaki jest oczekiwany zakres publicznej dokumentacji systemu? 

Odpowiedź 63: Zamawiający zakłada, że publicznie dostępna jest dokumentacja 

głównego komponentu będącego rozwiązaniem typu Open Source. 
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64.  Ile domen ma być skonfigurowanych na uruchomienie produkcyjne? 

Odpowiedź 64: Jedna domena – lukasiewicz.gov.pl 

 

65.  Z jakich systemów serwisy mają dynamicznie pobierać treści, prosimy o 

specyfikację metod integracji. 

Odpowiedź 65: Zamawiający przewiduje pobieranie treści z mediów 

społecznościowych oraz systemu Pimcore. Zamawiający oczekuje rekomendacji 

odnośnie metod integracji. 

 

66.  Czy planowane jest stworzenie listy przekierowań ze starych serwisów na 

nowe w kontekście SEO? Prosimy o podanie szacunkowej liczby 

przekierowań z uwzględnieniem migrowanych treści. 

Odpowiedź 66: Nie jest planowane. 

 

67.  Czy to wymaganie mówi o tym, że poszczególne serwisy mogą mieć różne 

szablony graficzne „System powinien umożliwiać szybką całościową zmianę 

kolorystyki serwisu.” 

Odpowiedź 67: Wymaganie zawarte w pytaniu to wymaganie „Kolorystyka 

okolicznościowa” – chodzi o możliwość dopasowania wizerunku serwisu WWW ze 

względu na szczególne wydarzenia/okresy roku, np. rocznice, święta, żałoba itp. 

 

68.  W jakich przeglądarkach mobilnych ma działać system? 

Odpowiedź 68: System powinien działać na jak największej grupie przeglądarek, 

w szczególności na najbardziej popularnych przeglądarkach mobilnych, tj. 

Chrome, Safari, Samsung Internet, Opera, Firefox. 

 

69.  () Mam pytanie o dopuszczane do oceny systemy informatyczne typu CMS. 

Czy obligatoryjne jest wykorzystanie CMS z głównym komponentem 

dostępnym na licencji Open Source, np. Wordpress, Drupal, Joomla, itp.? 

Jesteśmy () firmą z () własnym, sprawdzonym systemem CMS. () 

Wdrożenie oparte byłoby o nasz autorski system (). 

Odpowiedź 69: Na etapie zapytania o informację Zamawiający jest gotowy 

rozważyć alternatywne rozwiązania, choć nie mogą to być rozwiązania obarczone 

tzw. vendor lock-iem, czyli takie, które może rozwijać tylko jedna firma. 

Ostateczne wymagania zostaną zawarte w opisie przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem odpowiedzi na zapytanie RFI. 


