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Wrocław, 15.02.2017 r. 

Zamawiający: 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 

ul. Świdnicka 44 

50-027 Wrocław 

 

Do: 

Wszystkich zainteresowanych 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę 

i wdrożenie Platformy e-Usług Publicznych Dolnego Śląska (PEUP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, 2.1. E-usługi 

publiczne, 2.1.1. E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udziela następujących odpowiedzi: 
 

Pytanie 1: 

Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik A do SOPZ, 1. Wstęp, 2. Kryterium PZ2 pkt c) i. Prosimy o potwierdzenie, że lista 

wartości Klasyfikacji aktywności przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do SIWZ na stronie 25 w pkt. 13. W przypadku 

niepotwierdzenie prosimy o przedstawienie wartości jakie tworzą Klasyfikację aktywności wymaganych do utworzenia 

listy parametrów tworzących logikę wartościowania znaczenia POI w ramach poszczególnych aktywności. 

 

Odpowiedź 1: 

Potwierdzamy, że lista wartości Klasyfikacji aktywności przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do SIWZ na stronie 25 

w pkt. 13. 

 

Pytanie 2: 

Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik A do SOPZ, 1. Wstęp, 2. Kryterium PZ2 pkt c) i. Prosimy o potwierdzenie, że lista 

wartości Klasyfikacji POI przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do SIWZ na stronie 24 w pkt. 11 (trzeci poziom wg 

klasyfikacji POI). W przypadku niepotwierdzenie prosimy o przedstawienie wartości jakie tworzą trzeci poziom 

Klasyfikację POI wymaganych do utworzenia listy parametrów tworzących logikę wartościowania znaczenia POI w 

ramach poszczególnych aktywności. 

 

Odpowiedź 2: 

Informujemy, że lista wartości Klasyfikacji POI przedstawiona jest w Załączniku nr 1 do SIWZ zarówno na stronie 24 

w pkt. 11 (1 poziom), jak i w działach dotyczących: metodyki klasyfikacji e-informacji turystycznej, kulturalnej oraz 

innych spraw obywatelskich (klasyfikacja szczegółowa). 

 

Pytanie 3: 

Pytanie 3: Dotyczy: Załącznik A do SOPZ, 3. Zakres i terminy instalacji oraz konfiguracji oprogramowania i baz 

danych, pkt. 3. Wykonanie migracji danych z bazy danych CPD. Zgodnie z załącznikiem FIIZ udostępni Wykonawcy 

dane będące przedmiotem migracji. 

Chcąc dotrzymać wymaganych terminów migracji prosimy o przekazanie próbki danych w formacje i strukturze w 

jakiej zostaną przekazane Wykonawcy na etapie realizacji wraz z opisem zawartości przekazanej próbki. 

 

Odpowiedź 3: 

Dane podlegające migracji zostaną przekazane Wykonawcy w postaci następujących plików: PDF, JPG, PNG 

oraz XLSX/CSV. Redaktorzy Zamawiającego, zasób treści będący przedmiotem migracji wprowadzali do bazy danych 
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w czasie 0,5 osobomiesiąca. W praktyce oznacza to, że 2 osoby powinny wykonać te czynności przez 5 dni roboczych. 

 

Pytanie 4: 

Pytanie 4 Dotyczy kryterium oceny PZ2, w którym „Dane są weryfikowalne pod względem merytorycznym — nie 

zawierające błędów". Prosimy o podanie kryteriów merytorycznych wg których wykonywana będzie ocena np. poprzez 

przedstawienie opracowania referencyjnego jak np. publikacji naukowa, na postawie której Zamawiający będzie 

wykonywał oceny. 

 

Odpowiedź 4: 

Procedura została opisana w Załączniku A do SOPZ. Wszystkie dane są weryfikowane przez komisję powołaną w celu 

oceny ofert, w skład której wchodzą specjaliści dziedzinowi. 

 

Pytanie 5: 

Pytanie 5 Dotyczy: Kryterium oceny TI, TK, TP, TO w którym Zamawiający wymaga instalacji i konfiguracji 

odpowiednich produktów na serwerach i urządzeniach Zamawiającego. Dla każdego z kryteriów prosimy o wskazanie 

co najmniej: 

a. Lokalizacji fizycznej w której dostępny jest sprzęt i urządzenia Zamawiającego. 

b. Potwierdzenia lub zaprzeczenia, że Wykonawca otrzyma zdalny dostęp (np. VPN) do sprzętu i urządzeń 

Zamawiającego. 

c. Specyfikację techniczne sprzętu, na którym ma być wykonana instalacja i konfiguracja. 

d. Opis konfiguracja udostępnianej infrastruktury w szczególności zainstalowane oprogramowanie narzędziowo — 

systemowe na maszynach fizycznych oraz wirtualnych (jeżeli występują). 

 

Odpowiedź 5: 

ad a. Informacje zostały ujęte w Załączniku B do SOPZ. 

ad b. Zamawiający wymaga od Wykonawcy platformy sprzętowej (patrz załącznik H do SOPZ), w szczególności 

Sprzętowego systememu zabezpieczeń Firewall/VPN. Będzie on wykorzystany do uruchomienia tunelu IPsec VPN 

pomiędzy lokalizacjami Wykonawcy i Zamawiającego. Tunel będzie wykorzystywany w celu bezpiecznego dostępu 

zarówno do infrastruktury udostępnionej przez Wykonawcę Zamawiającemu, jak i do zdalnego dostepu dla Wykonawcy 

do infrastruktury Zamawiającego, w szczególności do dostarczanej platformy serwerowej. 

ad c. i d. Do instalacji może zostać wykorzystana  dostarczana platforma serwerowa (patrz Załącznik B do SOPZ pkt 6) 

oraz dwa serwery wirtualne (1 vCPU, 6GB RAM, 20GB HDD). 


