Znak sprawy: PZH 3/2018

Warszawa, dnia 10 maja 2018 r.
Pełnomocnik Zamawiającego –
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny:
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Ul. Bagatela 10 lok. 5
00 – 585 Warszawa
Wszyscy wykonawcy
dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Stworzenie i wdrożenie
Systemu EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru
Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, znak sprawy: PZH 3/2018
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w związku z
czym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela się poniższych odpowiedzi:
1) Dot. wymagania NE.1.1.
Prosimy o potwierdzenie czy system musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i
zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą
zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego
oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje.
Odp.: Wykonawca zobligowany jest wykonać zamówienie w zgodzie z przepisami obowiązującymi w
dniu odbioru końcowego systemu.
2) Dot. wymagania NE.1.1.
Prosimy o potwierdzenie czy funkcjonalność dotycząca rejestracji niepożądanych odczynów
poszczepiennych musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21
grudnia 2010 w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich
rozpoznawania
Odp.: Wykonawca zobligowany jest wykonać zamówienie w zgodzie z przepisami obowiązującymi
w dniu odbioru końcowego systemu.
3) Dot. wymagania NE.1.1.
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Prosimy o potwierdzenie czy w ramach funkcjonalności związanej z meldunkami należy
uwzględnić wymagania związane z tworzeniem raportów: MZ-56, MZ-57, MZ-58 zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki
publicznej

Odp.: Wykonawca zobligowany jest wykonać zamówienie w zgodzie z przepisami obowiązującymi w
dniu odbioru końcowego systemu.
4) Dot. wymagania NE.1.2.4.
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to dotyczy jedynie przechowywania historii zmian w
zakresie zgłoszeń ZLK//ZLB, wywiadów epidemiologicznych, wykonawstwa szczepień i NOP.
W przeciwnym wypadku realizacja tego wymagania będzie wymagała rozbudowanej
infrastruktury (zasobów) – czy Zamawiający będzie dysponował takimi zasobami?
Odp.: Nie, Zamawiający nie potwierdza. Wersjonowaniu muszą podlegać wszystkie dane
wprowadzane i modyfikowane w systemie przez użytkownika lub poprzez udostępnione interfejsy
API.
5) Dot. wymagania NE.1.2.12 i podrzędne.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszeń, wywiadów, informacji o szczepieniach oraz
NOP przeniesionych do archiwum nie można wykonać na nich operacji opisanych w dalszych
wymaganiach, w szczególności: wyszukania i podglądu, modyfikacji, przekazania, dodania
uwag i komentarzy, zmiany statusu, oznaczania jako duplikat, parowania, drukowania,
tworzenia na ich podstawie innych dokumentów (np. wywiadów). Zarchiwizowane dokumenty
nie są również widoczne przez podsystemy: raportowe, analiz danych, integracji z Modułem
Udostępniania ISP, integracji z systemami trzecimi, rejestru zdarzeń, kalendarium, modułu
monitorowania i wczesnego powiadamiania alertowego, modułu przeprowadzania ankiet.
Powyższe funkcjonalności dotyczą zgłoszeń, wywiadów, informacji o szczepieniach oraz NOP
przechowywanych jedynie w bieżącej bazie. Natomiast zgodnie z NE.1.2.12.4 istnieje
możliwość
przeniesienia
dokumentu
z
archiwum
do
bieżącej
bazy.
Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wyjaśnienie pojęcia archiwum, do czego ma
być używane, jaka jest jego rola.
Odp. Nie, Zamawiający nie potwierdza. Rolą archiwum jest odseparowanie danych bieżących od
historycznych. Danymi bieżącymi nazywamy wywiady, zgłoszenia, NOPy itp., które mogą
podlegać modyfikacjom ze względu na trwające prace osób merytorycznych nad nimi np. ze
względu na prowadzone dochodzenie, prace nad ogniskiem epidemicznym, wykonywanie
badań dodatkowych itp. Ekrany prezentujące listy z wywiadami, zgłoszeniami, informacji o
szczepieniach oraz NOP domyślnie nie prezentują wpisów przeniesionych do archiwum. W
celu prezentacji wpisów archiwalnych (wraz z aktualnymi) na w/w listach użytkownik musi
dodatkowo zaznaczyć odpowiedni element (np. pole typu checkbox, radiobutton). Dane
archiwalne, tj. przeniesione do archiwum nie mogą podlegać modyfikacjom (między innymi:
zmiana zawartości merytorycznej, wartości pól, zmiany statusów, dodawania komentarzy),
oznaczania jako duplikat, parowania. Użytkownik musi mieć możliwość wyszukania,
podglądu, drukowania, tworzenia na ich podstawie innych dokumentów (np. wywiadów).
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Zarchiwizowane dokumenty są również widoczne przez podsystemy: raportowe, analiz
danych, integracji z Modułem Udostępniania ISP, integracji z systemami trzecimi, rejestru
zdarzeń, kalendarium, modułu monitorowania i wczesnego powiadamiania alertowego,
modułu przeprowadzania ankiet.
W niektórych sytuacjach może zachodzić konieczność dołączenia dodatkowej dokumentacji
do przypadku lub korekty wpisów, dlatego system musi umożliwiać przeniesienie danych z
archiwum do “bazy” bieżącej i ich powtórna archiwizację.
Podstawowym celem archiwum jest optymalizacja prędkości działania głównych ekranów
Systemu EpiBaza.

6) Dot. wymagania NE.1.2.12.3.
Prosimy o doprecyzowanie, czy do archiwum są przenoszone tylko dane bieżącej wersji
zgłoszenia, wywiadu, informacji o szczepieniach i NOP, lub czy do archiwum przenoszone są
dane bieżącej wersji zgłoszenia, wywiadu, informacji o szczepieniach i NOP razem z historią
modyfikacji, historią obiegu (zmiany statusów, przeniesień), załącznikami, komentarzami. Czy
w sposób automatyczny przenoszone są również duplikaty i pary? Czy do archiwum
przenoszone są informacje o powiązaniach z innymi dokumentami, np. wywiadami,
zdarzeniami
itp.
Prosimy również o doprecyzowanie, czy w przypadku przeniesienia do archiwum dokumentu,
w miejscach gdzie dany dokument jest wykorzystywany powinien się pojawić stosowny
komunikat, a sam dokument nie powinien być dostępny, przykładowo: przeniesione do
archiwum zgłoszenie nie będzie dostępne z poziomu wywiadu z którym było skojarzone.
Odp.: Zamawiający nie wymaga fizycznego przenoszenia danych do archiwum, a jedynie możliwość
oznaczenia wpisów jako archiwalne. Oczywiście sposób realizacji leży w gestii Wykonawcy,
a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Zamawiający nie narzuca sposobu realizacji wymagania, w związku z czym nie określa gdzie
znajdą się poprzednie wersje danych (lub informacja o zmianach w poprzednich wersjach).
Jedynym wymaganiem w tej kwestii jest, aby nigdy nic fizycznie nie było usuwane z Systemu
- dotyczy to zarówno danych bieżących, archiwalnych, jak i historii zmian (poprzednich
wersji) tych danych .
W przypadku przeniesienia dokumentu do archiwum, w miejscach gdzie dany dokument jest
wykorzystywany nic nie powinno ulec zmianie - tzn. system powinien prezentować te same
możliwości jak w przypadku danych nie archiwalnych. Wyjątkiem są akcje typu edytuj, usuń
na obiektach archiwalnych, które nie są dostępne.
7) Dot. wymagania NE.1.2.12 i podrzędne.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni odpowiednią infrastrukturę na potrzeby
archiwum.
Odp: Zamawiający nie wymaga, ani nie przewiduje dodatkowej infrastruktury dla Archiwum.
8) Dot. wymagania NE.1.2.12.1.
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Prosimy o potwierdzenie, że anonimizacja dotyczy jedynie danych osobowych
pacjenta/chorego/zmarłego, nie dotyczy natomiast danych osobowych zgłaszającego
lekarza/felczera/kierownika szpitala itp.

Odp: Nie potwierdzamy. Powinna być możliwość anonimizacji wszystkich danych osobowych
natomiast czas jej dokonywania może być różny.
9) Dot. wymagania NE.1.2.12.1.
Prosimy o potwierdzenie, że anonimizacja jest powiązana z funkcjonalnością przeniesienia
zgłoszenia do archiwum i nie ma zastosowania do zgłoszeń przechowywanych w bieżącej bazie.
Odp: Nie, nie potwierdzamy - Anonimizacja nie jest związana z przenoszeniem do archiwum i może
mieć zastosowanie także do zgłoszeń przechowywanych w bazie bieżącej - np. zgłoszeń
zakażeń HIV. W przypadku zgłoszeń przeniesionych do archiwum anonimizacja będzie
zależna od czasu upływającego od rejestracji lub ostatniej modyfikacji danych
10) Dot. wymagania NE.1.2.12.2.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność różnicowania
czasu anonimizacji dla różnych jednostek chorobowych.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności. Sformułowanie „powinna” należy
każdorazowo rozumieć jako wymóg obligatoryjny.
11) Dot. wymagania NE.2.1.1-NE.2.2.2.
Prosimy o potwierdzenie, że rejestracja instytucji i określanie wzajemnych relacji następuje w
istniejącym już systemie CRUiP (mówi o tym wymaganie NE.2.1), analogicznie z rejestracją
użytkowników. Innymi słowy czy Zamawiający potwierdza, że w module Nadzoru
Epidemiologicznego nie jest wymagany dedykowany interfejs użytkownika do rejestracji
instytucji, określania relacji pomiędzy nimi oraz do rejestracji użytkowników.
Odp.: Tak, Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności w module Nadzoru Epidemiologicznego.
12) Dot. wymagania NE.2.1.2.
Ponieważ zgodnie z NE.2.1 wykorzystywany jest system CRUiP, prosimy o potwierdzenie, że
CRUiP również nie posiada ograniczeń co do ilości poziomów instytucji.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.
13) Dot. wymagania NE.2.3.3.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „reguły walidacyjne powinny”.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał
funkcjonalność opisaną w wymaganiu, czy też system może mieć taką funkcjonalność, ale nie
musi.
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Odp.: Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności. Sformułowanie „powinna” należy każdorazowo
rozumieć jako wymóg obligatoryjny.
14) Dot. wymagania NE.2.3.5.
Czy Zamawiający wymaga, aby do realizacji procesu obsługi zgłoszeń i wywiadów było
zastosowane oprogramowanie standardowe, o którym mowa w rozdziale 2.1 OPZ tj. serwer
silnika procesów, a co za tym idzie obsługa statusów i przekierowań zgłoszeń, wywiadów itd.
jest obsługiwana przez silnik procesów?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga aby konfiguracja procesów odbywała się przez Oprogramowanie
Standardowe opisane w punkcie 2.1 OPZ.
15) Dot. wymagania NE.3.2.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zamiast anonimizacji danych osobowych została zastosowana
pseudonimizacja danych osobowych (jeden ze sposobów ochrony danych osobowych
dopuszczanych przez RODO) – dane te nie byłyby dostępne dla wszystkich użytkowników lecz
tylko dla tych, którzy mają przyznane odpowiednie uprawnienia.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza pseudonimizację dopuszczaną przez RODO jednak wymaganie
NE.3.2 nie dotyczy anonimizacji danych. Dokładna odpowiedź dotycząca postępowania z
anonimowymi danymi na etapie zgłoszenia zawarta jest w odpowiedziach na pytania 45 i 46
16) Dot. wymagania NE.3.7.3.
W dużych projektach uruchamiane jest specjalne środowisko testowe, w którym użytkownicy
mogą testować rozwiązanie (w tym nowe wersje – na etapie utrzymania), dokonywać
testowych wpisów itp. Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie takiego środowiska
testowego, a tym samym może odstąpić od realizacji tego wymagania na rzecz możliwości
testowania w dedykowanym środowisku testowym?
Odp.: Zamawiający przewiduje posiadanie środowiska testowego, jednak nie odstępuje od
możliwości testowego wypełniania formularzy w środowisku produkcyjnym.
17) Dot. wymagania NE.3.7.3.
Jeśli Zamawiający nie odstępuje od tego wymagania, to prosimy o potwierdzenie, że możliwość
wypełnienia testowego formularzy dotyczy wyłącznie wypełnienia, a nie przejścia wszystkich
kroków procesu związanych z danym rodzajem formularza.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności, bez konieczności przejścia wszystkich
kroków procesu, jednak z koniecznością uruchomienia wszystkich reguł walidacyjnych.
18) Dot. wymagania NE.3.9.1.
Prosimy o potwierdzenie czy przekierowanie czasowe należy rozumieć jako przekazanie
dokumentu na czas realizacji danego kroku procesu.
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Odp.: Tymczasowe/czasowe przekierowanie nie musi być osobnym krokiem procesu. Użytkownik
musi mieć możliwość tymczasowego/czasowego przekierowania formularza do innej
jednostki celem uzupełnienia części danych, niezależnie od konfiguracji kroków procesu. W
zależności od definicji procesu może to być osobny krok, ale finalna realizacja wymagania
zależy od Wykonawcy.
19) Dot. wymagania NE.3.10.1.
Prosimy o potwierdzenie, że możliwość dodania uwag/komentarzy/próśb dotyczy całego
zgłoszenia, a nie pojedynczego pola w formularzu.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
20) Dot. wymagania NE.3.10.4.1.
Prosimy o potwierdzenie, że baza podmiotów, o których mowa w wymaganiu jest bazą
zdefiniowaną w wymaganiu NE.2.1 – innymi słowy, czy podmioty będą zarejestrowane w
CRUiP i dostępne dla modułu NE poprzez interfejs WS.
Odp.: Tak, jest to sama baza opisana w NE.2.1. System CRUiP rozsyła nowo-dodane wpisy
automatycznie do systemów dziedzinowych, które to powinny je dodać do swoich baz
danych. Dane przechowywane w Systemie CRUiP nie są dostępne dla systemów
dziedzinowych na ich żądanie.
21) Dot. wymagania NE.3.10.4.3
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć akcję w systemie? Czy Zamawiający dostarczy listę
akcji, dla których będą aktywowane powiadomienia? Czy może pojęcie „akcja” należy
rozumieć jako przejście do kolejnego kroku procesu obsługi zgłoszenia.
Odp.: Zamawiający dostarczy listę akcji Wykonawcy. Akcjami w rozumieniu zamawiającego jest
unikalna akcja wykonana na formularzu przez użytkownika systemu taka jak: zmiana
statusu, przekierowanie, dodanie komentarza itp. W zależności od konfiguracji systemu
“akcją” może być przejście do kolejnego kroku procesu, aczkolwiek Zamawiający tego nie
wymaga.
22) Dot. wymagania NE.3.10.4.4.
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa bramki SMS oraz serwera pocztowego nie jest
elementem tego postępowania.
Odp.: Zamawiający informuje, że bramka SMS jest elementem tego postępowania, oraz, że serwer
pocztowy nie jest elementem tego postępowania.
23) Dot. wymagań NE.3.10.5- NE.3.10.6.
Jakie warunki musza zostać spełnione aby dane zgłoszenie zostało odblokowane. Czy
Zamawiający potwierdza, że wystarczy oznaczenie uwagi/komentarza jako „Przeczytane”,
„Zrobione”?
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Od.: Warunkiem ‘odblokowania’ zgłoszenia do zamknięcia/akceptowania jest konieczność
rozwiązania wszystkich uwag/komentarzy oznaczonych jako krytyczne. Poprzez
‘rozwiązanie’ Zamawiający rozumie oznaczenie takiej uwagi/komentarza statusem
‘Zrobione’ lub równoważnym o tym samym znaczeniu np. ‘Rozwiązano’.
24) Dot. wymagania NE.3.10.7.
Czy Zamawiający potwierdza, że oznaczenie o którym mowa w wymaganiu jest tożsame z
nadaniem odpowiedniego statusu o którym mowa w wymaganiu NE.3.10.2?
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.
25) Dot. wymagania NE.3.10.8.
Czy Zamawiający potwierdza, że oznaczenie o którym mowa w wymaganiu jest tożsame z
nadaniem odpowiedniego statusu o którym mowa w wymaganiu NE.3.10.2?
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, jednak zwraca uwagę, że każda z instytucji nadrzędnych może
nadać inny status dla tego samego zgłoszenia.
26) Dot. wymagania NE.3.10.9.
Co oznacza pojęcie „poziom” w wymaganiu. Czy dodanie uwagi krytycznej powoduje
automatyczną zmianę statusu na „błędne” i przekazanie zgłoszenia do jego autora celem
poprawy?
Odp.: Zamawiający pod pojęciem ‘poziom’ rozumie miejsce w strukturze administracyjnej tj. poziom
PSSE, poziom WSSE, poziom NIZP-PZH, GIS. Dodanie uwagi krytycznej powoduje usunięcie
statusów Zamkniętych/Zaakceptowanych na wszystkich poziomach.
27) Dot. wymagania NE.3.10.10.
Prosimy o wyjaśnienie czym są wstępne klasyfikacje zgłoszenia ZLK. Czy jest to pojedynczy
słownik, czy możliwej jest oznaczenie zgłoszenia kilkoma klasyfikacjami równocześnie?
Odp.: Po wpłynięciu zgłoszenia do stacji powinna być możliwość oznaczenia zgłoszenia np. do
uzupełnienia, do przekazania, zgłoszenie alarmowe itd. Może być także konieczność
oznaczenia działań, które powinny być podjęte - np. powiadomienie GIS, objęcie nadzorem
osób z otoczenia/kontaktów. Powyższe oznacza, że wstępna klasyfikacja zgłoszenia może
wymagać przynajmniej dwóch klasyfikacji.
28) Dot. wymagania NE.3.10.10.
Prosimy o potwierdzenie, że użyte w wymaganiu sformułowanie „dalsze postępowanie”
odnosi się jedynie do możliwych zmian statusu oraz możliwego przekazania zgłoszenia. W
przypadku braku potwierdzenia prosimy o doprecyzowanie sformułowania „dalsze
postępowanie”.
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Odp.: Jak wynika z odpowiedzi na pyt. 27 sformułowanie odnosi się również do wysłania
powiadomień, konieczności uzupełnienia zgłoszenia, poinformowania przez system o
konieczności podjęcia działań wobec osób z otoczenia.
29) Dot. wymagania NE.3.12.
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to dotyczy wygenerowania zawiadomienia/wezwania
w postaci pisma wg ustalonego wzoru jedynie w postaci wydruku papierowego.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że chodzi o wydruk papierowy.
30) Dot. wymagania NE.3.14.
Prosimy o potwierdzenie, że określony zakres, o którym mowa w wymaganiu podlega
konfiguracji w systemie dla danego typu zgłoszenia.
Odp.:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż zakres podlega konfiguracji z uwzględnieniem typu
zgłoszenia

31) Dot. wymagania NE.3.14.
Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienie/poprawienie zgłoszenia jest możliwe jedynie dla
zgłoszeń o określonym statusie umożliwiającym uzupełnienie/poprawę.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza
32) Dot. wymagania NE.3.15.
Prosimy o wyjaśnienie jakie są konsekwencje oznaczenia zgłoszenia jako zduplikowane. Jak
wygląda dalsza obsługa takiego zgłoszenia? Czy do dalszej obsługi zgłoszenia zduplikowanego
mają zastosowanie zgłaszanie uwag/komentarzy, analiza danych, umieszczenie w raportach,
możliwość podpięcia do wywiadu itp. , czy też ma być ono ignorowane przez system?
Odp.: Dla zgłoszeń oznaczonych jako Zduplikowane nie ma zastosowania jego dalsza obsługa,
dodawania komentarzy, analiza danych czy też dołączanie ich w raportach, analizach i zestawieniach.
Zduplikowany wpis musi posiadać informację, którego wpisu jest duplikatem.
33) Dot. wymagania NE.3.15.
Prosimy o potwierdzenie, że automatyczne wykrywanie duplikatów odbywa się wyłącznie w
ramach rejestracji (ręcznej lub za pośrednictwem importu) lub modyfikacji zgłoszenia.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza te założenia jednocześnie zwracając uwagę na konieczność
eliminacji efektu tak zwanego ‘wyścigu’.
34) Dot. wymagania NE.3.15.1.
„[..] System musi umożliwiać zdefiniowanie różnych typów reguł w zależności od typu
formularza oraz jednostki chorobowej.” Prosimy o potwierdzenie, że poprzez rożne typy reguł
Zamawiający rozumie reguły (bazujące na określonych polach formularza zgłoszenia oraz
interwałach czasowych) odnoszące się do pary: typ formularza i jednostka chorobowa.
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Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.
35) Dot. wymagania NE.3.15.2.
Czy Zamawiający potwierdza, że powiadomienie, o którym mowa w wymaganiu jest
realizowane jedynie w postaci powiadomienia systemowego? Jeśli nie, to prosimy o
doprecyzowanie o jakich powiadomieniach mowa w wymaganiu.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że powiadomienie, o którym mowa w wymaganiu jest
realizowane jedynie w postaci powiadomienia systemowego.
36) Dot. wymagania NE.3.16 oraz NE.3.17.
Prosimy o potwierdzenie czy parowanie zgłoszeń jest tym samym co duplikowanie zgłoszeń.
Jeśli Zamawiający tego nie potwierdza , to prosimy o wyjaśnienie czym jest parowanie
zgłoszeń, w jaki celu jest wykonywane i co ma być jego efektem.
Odp.: Parowanie oraz wykrywanie duplikatów jest czymś innym. Duplikatem nazywa Zamawiający
powielone zgłoszenie - tego samego typu (ZLK lub ZLB) dotyczące tej samej osoby dla tej
samej jednostki chorobowej w tym samym przedziale czasu. Natomiast parowanie dotyczy
połączenia logicznego (i/lub fizycznego) zgłoszeń ZLK i ZLB dotyczących tej samej osoby dla
tej samej jednostki chorobowej w tym samym przedziale czasu. Do parowania dopuszcza się
więcej niż jedno zgłoszenie ZLK i ZLB dla tej samej osoby o ile zawierają informacje
uzupełniające się w ocenie pracownika nadzoru epidemiologicznego
37) Dot. wymagania NE.3.16.
Prosimy o potwierdzenie, że automatyczne parowanie odbywa się w ramach rejestracji
(ręcznej lub za pośrednictwem importu) lub modyfikacji zgłoszenia.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza te założenia jednocześnie zwracając uwagę na konieczność
eliminacji efektu tak zwanego ‘wyścigu’.
38) Dot. wymagania NE.3.19.
Prosimy o potwierdzenie, że import ręczny poprzez pliki nie jest funkcjonalnością dedykowaną
dla instytucji zgłaszających (np. POZ) lecz dla pracowników SSE lub NIZP-PZH.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.
39) Dot. wymagania NE.3.19.
W związku z tym, że Wykonawca nie jest stroną dla Systemu Monitorowania Zagrożeń, prosimy
o potwierdzenie, że do obowiązków Zamawiającego należy dostarczenie Wykonawcy
wszelkich informacji (w tym specyfikacji wymiany danych, danych konfiguracyjnych typu adres
IP, port, itp.) niezbędnych do integracji tworzonego rozwiązania z Systemem Monitorowania
Zagrożeń (SMZ) w celu zapewnienia automatycznego importu zgłoszeń z SMZ. W przypadku
niedostarczenia przez Zamawiającego kompletu tych informacji Zamawiający odstąpi od części
wymagania odnoszącej się do automatycznego importu zgłoszeń z SMZ.
Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00–
0003/15-00
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny

Znak sprawy: PZH 3/2018

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, jednak zwraca jednocześnie uwagę, iż System EpiBaza musi
posiadać własny interfejs API służący do ładowania zgłoszeń ZLK/ZLB opisany w punkcie
NE.3.21
40) Dot. wymagania NE.3.19.
Wg stanu wiedzy Pytającego obecnie SMZ nie udostępnia interfejsu do automatycznego
pobrania zgłoszeń. Czy w związku z tym Zamawiający rezygnuje z tego wymagania?
Odp.: Obecnie system SMZ nie posiada takich interfejsów, jednak Zamawiający nie jest w stanie
stwierdzić jaki będzie stan systemu oraz jego funkcjonalności w trakcie realizacji Systemu
EpiBaza, w związku z czym Zamawiający nie rezygnuje z tego wymagania. Jednocześnie
Zamawiający przypomina, iż umożliwienie integracji z systemem SMZ może odbyć się
poprzez udostępniony interfejs API w Systemie EpiBaza (punkt NE.3.21, NE.8.3 oraz NE.8.8)
41) Dot. wymagania NE.3.25.
Czy określenie stanu obsługi zgłoszenia jest tożsame z określeniem statusu obsługi o którym
mowa w wymaganiu NE.3.10.2?
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
42) Dot. wymagania NE.3.27.
Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie jest szczegółowo doprecyzowane w NE.6?
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
43) Dot. wymagania NE.3.28.
Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do działania
zamawianego rozwiązania, w tym również do przechowywania załączników (o których mowa
w wymaganiu) leży po stronie Zamawiającego.
Odp.: Tak, Zamawiający zapewnia odpowiednią infrastrukturę.
44) Dot. wymagania NE.4.1.2.
Prosimy o potwierdzenie, że klonowanie możliwe jest jedynie dla tego samego wzoru formularza.
Odp.: Nie, system musi umożliwiać klonowanie danych pomiędzy różnymi wzorami formularzy - w
takim przypadku jedynie część wspólna zostanie skopiowana, tak jak to zostało opisane w
NE.4.1.2
45) Dot. wymagania NE.4.1.3.
Pojęcie anonimizacji danych osobowych w danym zbiorze danych odnosi się do całkowitego i
nieodwracalnego usunięcia danych osobowych z tego zbioru danych. Czy poprzez to
wymaganie Zamawiający miał na myśli ewidencję wywiadów bez konieczności wprowadzania
danych osobowych osób innych niż pacjent? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie, w
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szczególności wyjaśnienie zastosowanego w wymaganiu pojęcia wywiadów częściowo
zanonimizowanych. Na czym polega częściowa anonimizacja?

Odp.: Wymaganie dotyczy postępowania w systemie ze zgłoszeniami ZLK/ZLB i tworzonymi na ich
podstawie wywiadami w sytuacji, gdy zgłoszenia NIE zawierają pełnych danych osobowych,
a nie anonimizacji w systemie. W przypadku niektórych chorób (w chwili obecnej zakażenie
HIV, ale być może zostanie to poszerzone na inne choroby przenoszone drogą płciową)
pacjent może zastrzec wszystkie lub część danych osobowych, co powoduje, że zgłoszenie
jest całkowicie lub częściowo zanonimizowane zanim zostanie wprowadzone do systemu.
System powinien umożliwiać rejestrację takich zgłoszeń.
46) Dot. wymagania NE.4.1.4.
W przypadku powiązania zanonimizowanego wywiadu ze zgłoszeniem ZLK/ZLB zawierającym
dane osobowe, należy przyjąć, że (od momentu powiązania) wywiad również zawiera dane
osobowe. Czy w związku z tym Zamawiający rezygnuje z wymagania NE.4.1.3 i/lub grupy
wymagań NE.4.1.4?
Odp.: Nie, Zamawiający nie rezygnuje z tego/tych wymagań. Należy zauważyć, że łączone będą
ZLK/ZLB dotyczące tego samego zachorowania/zakażenia. Jeśli przy kolejnym zgłoszeniu
tego samego zachorowania/zakażenia pacjent zdecyduje się przekazać swoje dane osobowe,
to należy uznać, że nie są już one zastrzeżone i mogą być przetwarzane w systemie na
zasadach ogólnych.
47) Dot. wymagania NE.4.1.4.1.
Ze względu na użyte w wymaganiu sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy system musi udostępniać funkcjonalność podpowiadającą zgłoszenia ZLK i ZLB,
które pasują (wg określonych, ustalonych z Zamawiającym kryteriów) do wywiadu.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
48) Dot. wymagania NE.4.1.4.1
Prosimy o wskazanie algorytmu pasowania zgłoszeń do wywiadów lub wskazanie zakresu
danych, na których będzie on oparty. Jest to niezbędne do szacowania pracochłonności
realizacji wymagania i wymagań podrzędnych.
Odp.: Algorytm musi sugerować zgłoszenia dotyczące tej samej osoby (w przypadku możliwości
identyfikacji) dla tej samej jednostki chorobowej oraz w tym samym przedziale czasie.
49) Dot. wymagania NE.4.1.4.1.1.
Ze względu na użyte w wymaganiu sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy system musi udostępniać funkcjonalność podpowiadającą wywiady pasujące
(wg określonych, ustalonych z Zamawiającym kryteriów) do nowododanego zgłoszenia
ZLK/ZLB.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
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50) Dot. wymagania NE.4.1.4.1.1.
Czy Zamawiający potwierdza, że opisana w wymaganiu funkcjonalność jest uruchamiana
jedynie na żądanie użytkownika w ramach dodawania zgłoszenia?
Odp.: Nie, Zamawiający wymaga aby funkcjonalność był uruchamiana podczas dodawania zgłoszenia
(NE.4.1.4.1.1) lub podczas dodawania lub edycji wywiadu (NE.4.1.4.1) oraz także na żądanie
użytkownika (NE.4.1.4.1.3)
51) Dot. wymagania NE.4.1.4.1.2.
Czy Zamawiający potwierdza, że informacja o odrzuceniu propozycji nie musi być
zapamiętywana w systemie.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza o braku konieczności zapamiętania takiej akcji.
52) Dot. wymagań NE.4.1.4.1.2- NE.4.1.4.1.3.
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym system podpowiada użytkownikowi
zgłoszenia pasujące (wg ustalonych cech) do wywiadu i zapamiętuje tylko te decyzje
użytkownika, które dotyczą połączenia wywiadu i zgłoszenia – nie zapamiętuje odrzuconych
propozycji?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
53) Dot. wymagania NE.4.1.5.
Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do działania
zamawianego rozwiązania, w tym również do przechowywania załączników (o których mowa
w wymaganiu) leży po stronie Zamawiającego.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
54) Dot. wymagania NE.4.1.7.
Prosimy o potwierdzenie, że określenie klasyfikacji wstępnej jest wykonywane ręcznie przez
użytkownika systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że wstępna klasyfikacja jest wykonywana ręcznie przez
użytkownika systemu chociaż musi podlegać weryfikacji systemowej zgodnie z przyjętymi regułami
walidacyjnymi
55) Dot. wymagania NE.4.1.8.
Prosimy o potwierdzenie, że określanie klasyfikacji końcowej jest wykonywane ręcznie przez
użytkownika systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że klasyfikacja końcowa jest wykonywana ręcznie przez
użytkownika systemu chociaż musi podlegać weryfikacji systemowej zgodnie z przyjętymi regułami
walidacyjnymi
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56) Dot. wymagania NE.4.1.9.
Prosimy o potwierdzenie, że oznaczanie wywiadu jako należącego do ogniska epidemicznego
jest wykonywane ręcznie przez użytkownika systemu. W przypadku braku potwierdzenia,
prosimy o doprecyzowanie sposobu oznaczenia wywiadu jako należącego do ogniska
epidemicznego.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że oznaczanie wywiadu jako należącego do ogniska
epidemicznego jest wykonywane ręcznie przez użytkownika systemu.
57) Dot. wymagania NE.4.1.9.
Prosimy o potwierdzenie, że oznaczenie nie jest wskazaniem konkretnego ogniska
epidemicznego (moduł nie będzie bowiem zawierał rejestru ognisk) lecz jedynie ustawieniem
flagi „należy do ogniska”
Odp.: Zamawiający wymaga aby System dawał możliwość wyboru ogniska dla użytkownika z
zastosowaniem wstępnej filtracji (rodzaj jednostki chorobowej, zakres lat wystąpienia,
obszar wystąpienia itp.) Dodatkowo lista ognisk musi być dostępna w wymaganiach: NE.8.2,
NE.10.7, NE.12.8
58) Dot. wymagania NE.4.1.10.
Wymaganie NE.4.1.9 odnosi się do wywiadu, natomiast NE.4.1.10 do zgłoszenia, prosimy o
uszczegółowienie, czy eksport danych do ROE dotyczy danych jedynie wywiadu, czy może
wywiadu i powiązanych z nim zgłoszeń, czy może jedynie zgłoszeń przypisanych do wywiadu
oznaczonego jako należący do ogniska epidemicznego.
Odp.: W punkcie NE.4.1.10 powinno być “przypadku wywiadu należącego” zamiast “przypadku
zgłoszenia należącego”. Nie ma konieczności eksportu powiązanych zgłoszeń do systemu
ROE, jednak zgłoszenia te powinny być dostępne do pobrania poprzez interfejs API modułu
NE lub bezpośrednio w bazie danych przez system ROE.
59) Dot. wymagania NE.4.5.1.
Wymaganie NE.4.5 mówi o dynamicznym zachowaniu formularza w trybie edycji w zależności
od wybranych opcji, pozycji słowników itp. – niektóre pola formularza są wtedy widoczne lub
nie. Jak w tym kontekście Zamawiający rozumie wymaganie NE.4.5.1 które odnosi się do trybu
podglądu formularza, a zatem trybu podglądu nie dotyczą reguły wymagalności pól, wyboru
pozycji słownikowych itp?
Odp.: Tryb podglądu zapisanego formularza wywiadu w rozumieniu Zamawiającego nie dotyczy
reguł wymagalności pól, wyboru pozycji słownikowych itp. Podgląd zapisanego wywiadu
każdemu użytkownikowi systemu (w ramach uprawnień) musi umożliwiać odczytanie
wszystkich zapisanych w nim danych. Ponadto użytkownik musi mieć możliwość podglądu
niewypełnionego formularza wraz z jego wszystkimi regułami, słownikami i walidacjami
60) Dot. wymagania NE.4.5.1.
Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00–
0003/15-00
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny

Znak sprawy: PZH 3/2018

Prosimy o potwierdzenie, że podgląd formularza zależy od uprawnień użytkownika, a nie
instytucji, z której pochodzi. W przeciwnym wypadku takie podejście byłoby sprzeczne z ideą
uprawnień użytkowników.

Odp.: Podgląd wypełnionego formularza zależy od nadanych uprawnień, ale także od przynależności
użytkownika do instytucji. Takie podejście nie jest sprzeczne z ideą uprawnień
użytkowników.
Przykładowo mamy w systemie:
● 2 uprawnienia: “Wypełniający HBV”, “Analizujący HBV”
● 5 instytucji: PSSE Kraków, PSSE Katowice, PSSE Gliwice, WSSE Kraków, WSSE Katowice
● 5 użytkowników:
○ Aaa - należący do PSSE Kraków, posiadający rolę “Wypełniający HBV”,
“Analizujący HBV”
○ Bbb - należący do PSSE Katowice, posiadający rolę “Analizujący HBV”
○ Ccc - należący do PSSE Gliwice, posiadający rolę “Wypełniający HBV”,
“Analizujący HBV”
○ Ddd - należący do WSSE Krakow, nie posiadający uprawnień w obszarze HBV
○ Eee - należący do WSSE Katowice, posiadający rolę “Analizujący HBV”
Biorąc pod uwagę powyższe to:
● Użytkownik Aaa:
○ może dodawać/wypełniać wywiady HCV
○ może oglądać wywiady dodane przez innych użytkowników w PSSE Kraków
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE
Katowice
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE Gliwice
● Użytkownik Bbb:
○ NIE może dodawać/wypełniać wywiadów HCV
○ może oglądać wywiady dodane przez innych użytkowników w PSSE Katowice
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE Kraków
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE Gliwice
● Użytkownik Ccc:
○ może dodawać/wypełniać wywiady HCV
○ może oglądać wywiady dodane przez innych użytkowników w PSSE Gliwice
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE Kraków
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE
Katowice
● Użytkownik Ddd:
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE Kraków
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE
Katowice
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE Gliwice
● Użytkownik Eee:
○ NIE może oglądać wywiadów dodanych przez użytkowników w PSSE Kraków
○ może oglądać wywiady dodane przez użytkowników w PSSE Katowice
○ może oglądać wywiady dodane przez użytkowników w PSSE Gliwice
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61) Dot. wymagania NE.4.6.3.
W dużych projektach uruchamiane jest specjalne środowisko testowe, w którym użytkownicy
mogą testować rozwiązanie (w tym nowe wersje – na etapie utrzymania), dokonywać
testowych wpisów itp. Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie takiego środowiska
testowego, a tym samym może odstąpić od realizacji tego wymagania na rzecz możliwości
testowania w dedykowanym środowisku testowym?
Odp.: Zamawiający przewiduje posiadanie środowiska testowego, jednak nie odstępuje od
możliwości testowego wypełniania formularzy w środowisku produkcyjnym.
62) Dot. wymagania NE.4.6.3.
Jeśli Zamawiający nie odstępuje od tego wymagania, to prosimy o potwierdzenie, że możliwość
wypełnienia testowego formularzy dotyczy wyłącznie wypełnienia, a nie przejścia wszystkich
kroków procesu związanych z danym rodzajem formularza.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności, bez konieczności przejścia wszystkich
kroków procesu, jednak z koniecznością uruchomienia wszystkich reguł walidacyjnych.
63) Dot. wymagania NE.4.8.
Prosimy o potwierdzenie, że definicja sytuacji wyjątkowej nie jest tożsama z zagrożeniem
(patrz NE.13) i dotyczy jedynie sytuacji związanych z procesem obsługi zgłoszenia.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że wyjątkowa sytuacja nie jest tożsama z definicją zagrożenia
64) Dot. wymagania NE.4.8.
Czy Zamawiający potwierdza, że podany w przykładzie Powiatowy Lekarz Weterynarii nie
będzie użytkownikiem modułu NE? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym
powiadamianie osób z innych podmiotów niż NIZP-PZH oraz SSE (patrz też wymaganie NE.4.1)
odbywa się jedynie poprzez wiadomości email lub SMS? Osoby, które nie będą użytkownikami
systemu (nie będą zarejestrowane w CRUiP) na co dzień nie pracują z systemem więc nie będą
mogły odczytywać wiadomości systemowych.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że podany w przykładzie Powiatowy Lekarz Weterynarii nie
będzie użytkownikiem Systemu. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym powiadamianie
osób z innych podmiotów/osób nie będących użytkownikiem systemu odbywa się jedynie poprzez
wiadomości email lub SMS generowane automatycznie przez system lub ręcznie przez użytkownika.
65) Dot. wymagania NE.4.8.1.
Prosimy o potwierdzenie, że baza podmiotów, o których mowa w wymaganiu jest bazą
zdefiniowaną w wymaganiu NE.2.1 – innymi słowy, czy podmioty będą zarejestrowane w
CRUiP i dostępne dla modułu NE poprzez interfejs WS.
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Odp.: Tak, jest to sama baza opisana w NE.2.1. System CRUiP rozsyła nowo-dodane wpisy
automatycznie do systemów dziedzinowych, które to powinny je dodać do swoich baz danych. Dane
przechowywane w Systemie CRUiP nie są dostępne dla systemów dziedzinowych na ich żądanie.
66) Dot. wymagania NE.4.8.2.1.
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć akcję w systemie? Czy Zamawiający dostarczy listę
akcji, dla których będą aktywowane powiadomienia? Czy może pojęcie „akcja” należy
rozumieć jako przejście do kolejnego kroku procesu obsługi wywiadu.
Odp.: Zamawiający dostarczy listę akcji Wykonawcy. Akcjami w rozumieniu zamawiającego jest
unikalna akcja wykonana na formularzu przez użytkownika systemu taka jak: zmiana statusu,
przekierowanie, dodanie komentarza itp. W zależności od konfiguracji systemu “akcją” może być
przejście do kolejnego kroku procesu, aczkolwiek Zamawiający tego nie wymaga.
67) Dot. wymagania NE.4.8.2.2.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby wiadomości systemowe były wysyłane tylko do podmiotów
wewnętrznych tzn. tych które na co dzień będą pracowały z systemem. Wysyłanie wiadomości
systemowych do użytkowników z podmiotów zewnętrznych, które nie pracują na co dzień z
systemem nie przyniesie żadnych efektów.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jednocześnie odwołując się do pytania i
odpowiedzi nr 64.
68) Dot. wymagania NE.4.10.1.1
Jakie warunki musza zostać spełnione aby dany wywiad został odblokowany. Czy Zamawiający
potwierdza, że wystarczy oznaczenie uwagi/komentarza jako „Przeczytane”, „Zrobione”?
Odp.: Warunkiem ‘odblokowania’ zgłoszenia do zamknięcia/akceptowania jest konieczność
rozwiązania wszystkich uwag/komentarzy oznaczonych jako krytyczne. Poprzez ‘rozwiązanie’
Zamawiający rozumie oznaczenie takiej uwagi/komentarza statusem ‘Zrobione’ lub równoważnym
o tym samym znaczeniu np. ‘Rozwiązano’.
69) Dot. wymagań NE.4.10.2, NE.4.10.3.
Prosimy o potwierdzenie, że oznaczanie wywiadu ma się odbywać ręcznie przez użytkownika
(a nie automatycznie przez system).
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.
70) Dot. wymagania NE.4.11.
Prosimy o potwierdzenie czy przekierowanie czasowe należy rozumieć jako przekazanie
dokumentu na czas realizacji danego kroku procesu.
Odp.: Tymczasowe/czasowe przekierowanie nie musi być osobnym krokiem procesu. Użytkownik
musi mieć możliwość tymczasowego/czasowego przekierowania formularza do innej jednostki

Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00–
0003/15-00
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny

Znak sprawy: PZH 3/2018

celem uzupełnienia części danych, niezależnie od konfiguracji kroków procesu. W zależności od
definicji procesu może to być osobny krok, ale finalna realizacja wymagania zależy od Wykonawcy.
71) Dot. wymagania NE.4.11.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby decyzję o powrocie z czasowego przekierowania wywiadu
podejmowała osoba, do której wywiad został czasowo przekierowany?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość jako jedną z możliwości. Inną możliwością jest
anulowanie przekierowania przez instytucję, która dokonała przekierowania lub
automatyczny powrót po osiągnięciu zadanej uprzednio daty powrotu.
72) Dot. wymagania NE.4.11.
Prosimy o potwierdzenie, że akcja przekazania lub czasowego przekierowania wywiadu
epidemiologicznego jest wykonywana ręcznie przez użytkownika.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.
73) Dot. wymagania NE.4.12.
Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego bezpośrednich linków do formatów lub
udostępnienie specyfikacji tych formatów.
Odp.: Formaty zamieszczono pod linkiem https://hermes.pzh.gov.pl/sharing/9gyh5bDYT
74) Dot. wymagania NE.4.12.2.
Czy Zamawiający wymaga graficznego interfejsu do konfigurowania zmiany formatu
wysyłanych danych (i ich zakresu)?
Odp.:

Zamawiający nie wymaga zaawansowanego interfejsu graficznego w celu
definiowania/zmiany formatu. Zamawiający dopuszcza np. edytor tekstowy, w którym to
zdefiniuje listę kolumn (np. po średnikach) na podstawie dostępnych pól w obiektach oraz
określi listę funkcji (typu MIN, MAX, COUNT, AVR, SUM, ReMAP, CONVERT itp.), działań
matematycznych (DODAJ, ODEJMIJ, POMNÓŻ, PODZIEL itp.), działań logicznych(PORÓWNAJ,
JEŚLI, WIĘKSZE, MNIEJSZE itp.), które powinny być użyte podczas generacji danych
wyjściowych.

75) Dot. wymagania NE.4.19
Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie jest szczegółowo doprecyzowane w NE.6?
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
76) Dot. wymagania NE.4.20.
Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do działania
zamawianego rozwiązania, w tym również do przechowywania załączników (o których mowa
w wymaganiu) leży po stronie Zamawiającego.
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Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

77) Dot. wymagań NE.5.1, NE.5.2.
Prosimy o doszczegółowienie kto rejestruje roczne i okresowe sprawozdanie ze szczepień
ochronnych, czy są to jedynie pracownicy PSSE, WSSE, NIZP-PZH?
Odp.: Sprawozdania te rejestrują jedynie PSSE
78) Dot. wymagania NE.5.8.3
W dużych projektach uruchamiane jest specjalne środowisko testowe, w którym użytkownicy
mogą testować rozwiązanie (w tym nowe wersje – na etapie utrzymania), dokonywać
testowych wpisów itp. Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie takiego środowiska
testowego, a tym samym może odstąpić od realizacji tego wymagania na rzecz możliwości
testowania w dedykowanym środowisku testowym?
Odp.: Zamawiający przewiduje posiadanie środowiska testowego, jednak nie odstępuje od
możliwości testowego wypełniania formularzy w środowisku produkcyjnym.
79) Dot. wymagania NE.5.8.3.
Jeśli Zamawiający nie odstępuje od tego wymagania, to prosimy o potwierdzenie, że możliwość
wypełnienia testowego formularzy dotyczy wyłącznie wypełnienia, a nie przejścia wszystkich
kroków procesu związanych z danym rodzajem formularza.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności, bez konieczności przejścia wszystkich
kroków procesu, jednak z koniecznością uruchomienia wszystkich reguł walidacyjnych.
80) Dot. wymagań NE.5.11, NE.5.11.1.
W związku z tym, że Wykonawca nie jest stroną dla Systemu Monitorowania Zagrożeń, prosimy
o potwierdzenie, że do obowiązków Zamawiającego należy dostarczenie Wykonawcy
wszelkich informacji (w tym specyfikacji wymiany danych, danych konfiguracyjnych typu adres
IP, port, itp.) niezbędnych do integracji tworzonego rozwiązania z Systemem Monitorowania
Zagrożeń (SMZ) w celu zapewnienia automatycznego importu zgłoszeń niepożądanego
odczynu poszczepiennego z SMZ. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego
kompletu tych informacji Zamawiający odstąpi od części wymagania odnoszącej się do
automatycznego importu zgłoszeń z SMZ.
Odp.: Obecnie system SMZ nie posiada takich interfejsów, jednak Zamawiający nie jest w stanie
stwierdzić jaki będzie stan systemu oraz jego funkcjonalności w trakcie realizacji Systemu EpiBaza,
w związku z czym Zamawiający nie rezygnuje z tego wymagania. Jednocześnie Zamawiający
przypomina, iż umożliwienie integracji z systemem SMZ może odbyć się poprzez udostępniony
interfejs API w Systemie EpiBaza (punkt NE.5.13, NE.8.3 oraz NE.8.8)
81) Dot. wymagania NE.5.16.
Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie jest szczegółowo doprecyzowane w NE.6?
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Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.

82) Dot. wymagania NE.5.17.
Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do działania
zamawianego rozwiązania, w tym również do przechowywania załączników (o których mowa
w wymaganiu) leży po stronie Zamawiającego.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
83) Dot. wymagania NE.6.1.6.
Prosimy o potwierdzenie, że zakres danych na raportach nie będzie wykraczał poza zakres
danych gromadzonych w ramach ww. wymagań dotyczących zgłoszeń i wywiadów.
Odp.: Zakres danych w raportach będzie wykraczał poza zakres danych gromadzonych w ramach
zgłoszeń i wywiadów ponieważ będzie obejmował także sprawozdania ze szczepień i
zgłoszenia NOP. Ponadto w raportach wykorzystywane będą dane wychodzące poza te
źródła np. dane z GUS o ludności zaimportowane wcześniej do Systemu.
84) Dot. wymagania NE.6.1.6.
Prosimy o przedstawienie złożoności predefiniowanych raportów, w szczególności: czy
pojedynczy raport będzie dotyczył jednego obszaru (np. zgłoszeń ZLK/ZLB) , czy będzie
przekrojowy (np. łączył dane zgłoszeń z danymi wywiadów, łączył dane zgłoszeń i dane NOP)
czy raport będzie miał postać tabelaryczną, czy raport będzie zawierać maksymalnie 1 tabelę,
czy wiele tabel, itp. ). Informacje te są niezbędne Oferentowi do oszacowania pracochłonności
realizacji wymagania oraz przyjęcia założeń co do narzędzi, które będą musiały zostać
zastosowane co będzie się przekładało ona wycenę oferty.
Odp. Nie przewiduje się łączenia w jednym raporcie predefiniowanym takich obszarów jak
zgłoszenia wystąpień NOP oraz wywiady o zachorowaniach (w tym dane ze zgłoszeń
ZLK/ZLB) oraz zgłoszenia zgonów; dominować będą raporty pobierające dane tylko z jednego
obszaru: ZLK/ZLB/wywiady, NOP, szczepienia, zgony. Raporty tabelaryczne będą stanowiły
podstawowy format raportów, jednak przewiduje się również raporty uwzględniające
tabele, ryciny, mapy i tekst. Raporty będą zróżnicowane - będą zawierać od jednej do wielu
tabel, przykłady predefiniowanych raportów stanowią np. raporty dostępne pod linkami:
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2016/Ch_2016.pdf;
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2016/Sz_2016.pdf;
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/2018/G_18_04D.pdf;
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm;
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm;
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2018/INF_18_04B.pdf
85) Dot. wymagania NE.6.1.6.
Prosimy o potwierdzenie, że przekazanie przez Zamawiającego określonych wzorów nastąpi w
fazie projektowania rozwiązania.
Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00–
0003/15-00
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny

Znak sprawy: PZH 3/2018

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
86) Dot. wymagania NE.6.1.9
Ze względu na ograniczony czas na przygotowanie oferty (w tym przeanalizowanie materiałów)
prosimy o wskazanie przez Zamawiającego bezpośrednich linków do formatów lub
udostępnienie specyfikacji tych formatów
Odp.: Formaty zamieszczono pod linkiem https://hermes.pzh.gov.pl/sharing/9gyh5bDYT
87) Dot. wymagania NE.6.1.10.
Ze względu na ograniczony czas na przygotowanie oferty (w tym przeanalizowanie materiałów)
prosimy o wskazanie przez Zamawiającego bezpośrednich linków do formatów lub
udostępnienie specyfikacji tych formatów
Odp.: Formaty zamieszczono pod linkiem https://hermes.pzh.gov.pl/sharing/9gyh5bDYT
88) Dot. wymagania NE.6.8.2.
Automatyczna generacja nowych raportów może powodować niekontrolowany przyrost ilość
wersji raportu ponieważ zgodnie z wymaganiem jakakolwiek zmiana danych będzie
powodować konieczność generacji nowego raportu. Dodatkowo wymaganie nie uniezależnia
generowania nowej wersji od określonego statusu raportu (np. już po zaakceptowaniu przez
instytucję nadrzędną). Czy w związku z tym Zamawiający rezygnuje z tego wymagania
dotyczącego automatycznej generacji nowego raportu? Jeśli Zamawiający nie rezygnuje , to ze
względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność automatycznej
generacji nowych wersji raportów, o której mowa w wymaganiu.
Odp.: Zamawiający nie wymaga, aby System przetrzymywał każdą wygenerowaną wersję raportu.
Zamawiający wymaga, aby np. link prowadzący do raportu ABC zawsze prowadził do
najnowszej wygenerowanej jego wersji (z najświeższymi danymi). Zamawiający wymaga
funkcji automatycznej generacji raportu.
89) Dot. wymagania NE.6.8.3.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność ręcznego
uruchomienia generacji.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
90) Dot. wymagania NE.6.8.4.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby każda wersja raportu zawierała informacje, o
których mowa w wymaganiu.
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Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takich informacji.
91) Dot. wymagania NE.6.8.5.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność dodawania
komentarzy/informacji do poszczególnych elementów raportu, o których mowa w wymaganiu.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
92) Dot. wymagania NE.6.9.
Prosimy o potwierdzenie, że inne instytucje będą zarejestrowane w CRUiP oraz będą
użytkownikami systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
93) Dot. wymagania NE.6.10.
Prosimy o potwierdzenie, że inne podmioty będą zarejestrowane w CRUiP oraz będą
użytkownikami systemu.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że inne podmioty będą zarejestrowane w CRUiP, jednak nie
każdy podmiot musi posiadać użytkowników w Systemie EpiBaza. Analogicznie do odpowiedzi w
pytaniu nr 64, w przypadku wysyłania wiadomości email, jej adresat nie musi być użytkownikiem
systemu. W przypadku wiadomości wyświetlanych w systemie, ich adresat jest użytkownikiem
systemu.
94) Dot. wymagań NE.8.3, NE.8.5, NE.8.6, NE.8.7.
Prosimy o potwierdzenie, że zagwarantowanie realizacji interfejsów udostępnianych przez
strony trzecie (np. NFZ) leży po stronie Zamawiającego a nie Wykonawcy. Wykonawca może
służyć konsultacjami, natomiast nie może być stroną w ustalaniu interfejsu oraz nie ma wpływu
na strony trzecie. Czy w przypadku gdy nie dojdzie do ustalenia zakresu pomiędzy
Zamawiającym a stroną trzecią, Zamawiający odstąpi od realizacji przez Wykonawcę tego
wymagania integracji?
Odp.: Obecnie systemy SMZ, NFZ nie posiadają takich interfejsów, jednak Zamawiający nie jest w
stanie stwierdzić jaki będzie stan systemu oraz jego funkcjonalności w trakcie realizacji Systemu
EpiBaza, w związku z czym Zamawiający nie rezygnuje z tego wymagania. Jednocześnie Zamawiający
przypomina, iż umożliwienie integracji danych z obszarów wymienionych w punktach NE.8.3, NE.8.5,
NE.8.6, NE.8.7 może odbyć się poprzez udostępniony interfejs API w Systemie EpiBaza (zgodnie z
odpowiedziami nr 40, 80), które to będą także wykorzystane w wymaganiu NE.8.8
95) Dot. wymagania NE.10.
Prosimy o potwierdzenie, że rejestr zdarzeń dotyczy zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla
zdrowia publicznego oraz informacji o planowanych i/lub podjętych działaniach. W
przeciwnym wypadku prosimy o wyjaśnienie czym jest zdarzenie.
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Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. Zdarzeniem jest unikalny wpis w bazie danych opisany w NE.
10.2
96) Dot. wymagania NE.10.
Prosimy o wyjaśnienie kto może rejestrować zdarzenia.
Odp.: Rejestrować zdarzenia może każdy użytkownik systemu z odpowiednim uprawnieniem bezpośrednio w systemie lub poprzez interfejs API (NE 10.4).
97) Dot. wymagania NE.10.2.
Prosimy o potwierdzenie, że rejestrację zdarzeń mogą wykonywać zarejestrowani w CRUiP
użytkownicy.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
98) Dot. wymagania NE.10.7
W celu zapewnienia spójności obsługi systemu, czy wymaganie może zostać zrealizowane
analogicznie jak NE.4.1.9 i NE.4.1.10?
Odp.: Tak, może. Jednocześnie odsyłamy do pytania/odpowiedzi nr 57.
99) Dot. wymagania NE.10.9
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „akcja”, ponieważ występuje w dokumencie w kilku różnych
kontekstach.
Odp.: “Akcja”, o której mowa jest szczegółowo opisana punktach od NE.11 do NE.12.10
100) Dot. wymagań NE.11 oraz NE.12 i podrzędne.
Prosimy o definicję pojęcia „akcja”. Czy jest jakaś relacja pomiędzy zdarzeniami (NE.10) a
akcjami?
Odp.: Akcją jest unikalny wpis w bazie danych, będący opisem planowanych/wykonanych działań
podjętych poza systemem. Ewentualne “Połączenie” akcji i zdarzenia odbywa się przez relacje w
bazie danych
101)
Dot. wymagania NE.12.1
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „akcja pozasystemowa”
Odp.: Jest to czynność wykonywana przez użytkownika systemu poza Systemem EpiBaza.
102)
Dot. wymagania NE.12.4.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał mechanizm
powiadamiania/informowania użytkownika, o którym mowa w wymaganiu.
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Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza

103)
Dot. wymagania NE.12.8.
W celu zapewnienia spójności obsługi systemu, czy wymaganie może zostać zrealizowane
analogicznie jak NE.4.1.9 i NE.4.1.10?
Odp.: Tak, może. Jednocześnie odsyłamy do pytania/odpowiedzi nr 57, 98.
104)
Dot. wymagania NE.13.1.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność informowania
użytkownika o wykrytych zagrożeniach na jego terenie.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
105)
Dot. wymagania NE.13.2.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność
automatycznego monitorowania i analizowania nowododanych zgłoszeń o czym mowa w
wymaganiu.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
106)
Dot. wymagania NE.13.3.1.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność informowania o
zaistniałym fakcie o czym mowa w wymaganiu.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
107)
Dot. wymagań NE.14.2 z wymaganiami podrzędnymi i NE.14.3 z wymaganiami
podrzędnymi.
Czy Zamawiający wymaga graficznego interfejsu użytkownika (GUI) do konfigurowania
kwestionariuszy ankiet oraz obsługi bazy pytań?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga graficznego interfejsu użytkownika do konfigurowania
kwestionariuszy.
108)
Dot. wymagania NE.14.1.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność
przeprowadzania ankiet przez użytkowników.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
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109)
Dot. wymagania NE.14.1 i podrzędne.
Prosimy o potwierdzenie, że wypełniającymi ankiety będą użytkownicy zarejestrowani w
CRUiP. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o wyjaśnienie kim będą osoby
wypełniające ankiety oraz w jaki sposób będą wypełniały ankiety.
Odp.: Wypełniającymi ankiety mogą być respondenci nie będący użytkownikami systemu.
Ankiety wypełniane przez respondentów spoza systemu powinny być udostępniane poprzez
indywidualne linki przesłane przez system na email pobrany z bazy instytucji/podmiotów lub
podany przez użytkownika.
110)
Dot. wymagania NE.14.3.1.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał bazę pytań (o czym mowa w
wymaganiu).
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
111)
Dot. wymagania NE.14.3.4.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność
przechowywania wcześniej utworzonych użytych kwestionariuszy ankiet.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
112)
Dot. wymagania NE.14.3.5.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność wykorzystania
do tworzenia nowych kwestionariuszy ankiet, całych lub wybranych fragmentów
przechowywanych kwestionariuszy.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
113)
Dot. wymagania BZ.1.
Prosimy o potwierdzenie, iż rejestracja instytucji korzystających z Modułu Bezpieczeństwa i
Żywności będzie realizowana w zewnętrznym systemie tj. CRUiP , analogicznie jak to ma mieć
miejsce w przypadku modułu Nadzoru Epidemiologicznego.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
114)
Dot. wymagania BZ.1.10.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego jest dostarczenie odpowiedniej
infrastruktury, tak aby było możliwe spełnienie tego wymagania.
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Odp.: Tak, obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sprzętowej,
jednak obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego oprogramowania do spełnienia
tegoż wymagania.
113)

Dot. wymagania BZ.1.
Prosimy o potwierdzenie, iż rejestracja instytucji korzystających z Modułu Bezpieczeństwa i
Żywności będzie realizowana w zewnętrznym systemie tj. CRUiP , analogicznie jak to ma mieć
miejsce w przypadku modułu Nadzoru Epidemiologicznego.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza
114)

Dot. wymagania BZ.1.1.
Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie definiowania grup o jednolitych uprawnieniach
można zastosować równorzędny mechanizm polegający na definiowaniu ról użytkowników,
gdzie wszyscy użytkownicy z przypisaną daną rolą mają jednolite uprawnienia?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że można zastosować równorzędny mechanizm polegający na
definiowaniu ról użytkowników, gdzie wszyscy użytkownicy z przypisaną daną rolą mają
jednolite uprawnienia
115)

Dot. wymagania BZ.1.9.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system działał w postaci witryny sieci web.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
116)

Dot. wymagania BZ.1.10.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwia jednoczesną pracę 1000
użytkowników bez pogorszenia parametru czasu dostępu do systemu i danych w nim
zawartych.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
117)

Dot. wymagania BZ.1.10.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego jest dostarczenie odpowiedniej
infrastruktury, tak aby było możliwe spełnienie tego wymagania.

Odp.: Tak, obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sprzętowej,
jednak obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego oprogramowania do
spełnienia tegoż wymagania.
118)

Dot. wymagania BZ.1.10.
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Prosimy o informację czy i w jaki Zamawiający zamierza weryfikować spełnienie tego
wymagania przez budowane rozwiązanie. Pytanie to jest również szczególnie istotne ze
względu na to, że Wykonawca nie dostarcza infrastruktury i nie jest za nią odpowiedzialny.

Odp.: Zamawiający zamierza zweryfikować to wymaganie za pomocą narzędzi do testów
automatycznych części klienckiej dostępnych poprzez http(S). Narzędzia tego typu posiadają
możliwość uruchamiania testów obciążeniowych, które to umożliwiają uruchomienie wielu
scenariuszy równolegle, a także wielu wątków każdego scenariusza.
119)

Dot. wymagania BZ.1.12.
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „zasobu”

Odp.: Pod pojęciem „Zasób” zamawiający rozumie zestaw danych dotyczących określonego obszaru
badań.
120)

Dot. wymagania BZ.1.12.
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza przyznawanie i edytowanie praw „w zakresie regionów
geograficznych”.
Odp.: Zamawiający rozumie „przyznawanie i edytowanie praw «w zakresie regionów
geograficznych»” jako nadawanie uprawnień do dostępu do danych pochodzących z
określonych obszarów kraju – cały kraj, województwo, powiat
121)

Dot. wymagania BZ.1.12.
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza przyznawanie i edytowanie praw „w zakresie przedziałów
czasowych”. przyznawanie i edytowanie praw «w zakresie przedziałów czasowych»

Odp.: Zamawiający rozumie „przyznawanie i edytowanie praw «w zakresie przedziałów
czasowych»” jako nadawanie
uprawnień do dostępu do danych pochodzących z
określonego okresu czasu
122)

Dot. wymagania BZ.1.14.
Czy poprzez „interfejs użytkownika” Zamawiający rozumie graficzny interfejs użytkownika
(GUI)?

Odp.: Tak, poprzez „interfejs użytkownika” zamawiający rozumie graficzny interfejs użytkownika
(GUI)
123)

Dot. wymagania BZ.1.15.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność personalizacji
interfejsu o czym mowa w wymaganiu.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
124)

Dot. wymagania BZ.1.15.
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Czy Zamawiający uzna, że system spełnia wymaganie jeśli użytkownik będzie miał możliwość
personalizacji interfejsu w zakresie: wyboru elementów na stronie startowej oraz listy
najczęściej używanych elementów?

Odp.: Tak, zamawiający uzna, że system spełnia wymaganie, jeśli użytkownik będzie miał możliwość
personalizacji interfejsu w zakresie: wyboru elementów na stronie startowej oraz listy
najczęściej używanych elementów
125)

Dot. wymagania BZ.1.15.
Czy Zamawiający potwierdza, że personalizacja interfejsu musi się odbywać za pomocą
graficznego interfejsu użytkownika (GUI)?

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że personalizacja interfejsu musi się odbywać za pomocą
graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
126)

Dot. wymagania BZ.1.16.
Czy używając pojęcia „interfejs” Zamawiający ma na myśli graficzny interfejs użytkownika
(GUI)?

Odp.: Tak, używając pojęcia „interfejs” zamawiający ma na myśli graficzny interfejs użytkownika
(GUI)
127)

Dot. wymagania BZ.1.16.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna, iż wymaganie jest spełnione w części
dotyczącej zarządzania transmisją danych do zewnętrznych baz danych jeśli będzie ono
umożliwiało: ręczne uruchamianie, uruchamianie zgodnie z harmonogramem wysyłki, wybór
wierzy i pól, rejestrowanie wysłanych elementów. Jeśli nie, to prosimy o doprecyzowanie tej
części wymagania bez użycia sformułowania „np.”.

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że wymaganie jest spełnione w części dotyczącej zarządzania
transmisją danych do zewnętrznych baz danych, jeśli będzie ono umożliwiało: ręczne
uruchamianie, uruchamianie zgodnie z harmonogramem wysyłki, wybór wierszy i pól,
rejestrowanie wysłanych elementów.
128)

Dot. wymagania BZ.1.17.
Czy poprzez „interfejs użytkownika” Zamawiający rozumie graficzny interfejs użytkownika
GUI)?

Odp.: Tak, poprzez „interfejs użytkownika” Zamawiający rozumie graficzny interfejs użytkownika
GUI)
129)

Dot. wymagania BZ.1.18.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinny”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby WSZYSTKIE pola i elementy interfejsu były opisane
ORAZ wyposażone w system pomocy kontekstowej?
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Tak, zamawiający potwierdza, że WSZYSTKIE pola i elementy interfejsu muszą być opisane
ORAZ wyposażone w system pomocy kontekstowej
130)

Dot. wymagania BZ.1.19.
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy wyłącznie funkcjonalności związanej z
definiowaniem (tworzeniem) wzoru formularza, np. wymaganie BZ.6.2 czy BZ.5.11.

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczy wyłącznie funkcjonalności związanej z
definiowaniem (tworzeniem) wzoru formularza
131)

Dot. wymagania BZ.1.20.
W dużych projektach uruchamiane jest specjalne środowisko testowe, w którym użytkownicy
mogą testować rozwiązanie (w tym nowe wersje – na etapie utrzymania), dokonywać
testowych wpisów itp. Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie takiego środowiska
testowego, a tym samym może odstąpić od realizacji tego wymagania na rzecz możliwości
testowania w środowisku testowym?

Odp.: Zamawiający przewiduje posiadanie środowiska testowego, jednak nie odstępuje od
możliwości testowego wypełniania formularzy w środowisku produkcyjnym.
132)

Dot. wymagania BZ.1.20.
Jeśli Zamawiający nie rezygnuje z tego wymagania, to prosimy o potwierdzenie, że rekordy
testowe mogą być wprowadzane wyłącznie w ramach formularzy o których mowa w
wymaganiu BZ.3.3.6, BZ.4.6.6, BZ.5.11.6, BZ.6.2.6 oraz czynności o których mowa w
wymaganiach BZ.3.3.5, BZ.4.6.5, BZ.5.11.5, BZ.6.2.5.
Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że rekordy testowe mogą być wprowadzane wyłącznie w
ramach formularzy o których mowa w wymaganiu BZ.3.3.6, BZ.4.6.6, BZ.5.11.6, BZ.6.2.6 oraz
czynności o których mowa w wymaganiach BZ.3.3.5, BZ.4.6.5, BZ.5.11.5, BZ.6.2.5.
133)

Dot. wymagania BZ.1.20.
Jeśli Zamawiający nie rezygnuje z tego wymagania - ze względu na użyte niejednoznaczne
sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby
system udostępniał funkcjonalność zapisania w bazie danych rekordu testowego.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
134)

Dot. wymagania BZ.1.21.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalności wyszukiwania
prostego i zaawansowanego rekordów.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
135)

Dot. wymagania BZ.1.21.
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Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyszukiwania zaawansowanego dodatkowe 10 pól
nie będzie wykraczało poza zakres gromadzonych danych. Pytającemu chodzi o to, aby nie było
wymogu operowania polami, które wykraczają poza zakres gromadzonych danych.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wyszukiwanie nie będzie obejmowało spoza bazy danych
136)

Dot. wymagania BZ.1.21.
Czy poprzez „interfejs użytkownika” Zamawiający rozumie graficzny interfejs użytkownika
(GUI)?

Odp.: Tak, poprzez „interfejs użytkownika” zamawiający rozumie graficzny interfejs użytkownika
(GUI)
137)

Dot. wymagania BZ.1.22.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system przechowywał historię ostatnich 20
wyszukiwań dla danego użytkownika.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
138)

Dot. wymagania BZ.1.25.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność umożliwiająca
pobranie skanu wybranych dokumentów i zdjęć do urzędowej kontroli żywności.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
139)

Dot. wymagania BZ.1.25.
Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „pobranie skanu wybranych dokumentów” należy
rozumieć jako umieszczenie skanu w postaci załącznika do aktualnie edytowanego formularza
pozwalającego na dodanie takiego załącznika. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższego,
prosimy o wyjaśnienie pojęcia „pobranie skanu wybranych dokumentów”.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że sformułowanie „pobranie skanu wybranych dokumentów”
należy rozumieć jako umieszczenie skanu w postaci załącznika do aktualnie edytowanego
formularza pozwalającego na dodanie takiego załącznika
140)

Dot. wymagania BZ.1.26.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał użytkownikom w zależności od
uprawnień: wprowadzanie danych, edycję danych, logiczne kasowanie danych.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
141)

Dot. wymagania BZ.1.27.
Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00–
0003/15-00
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny

Znak sprawy: PZH 3/2018

Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał możliwość kaskadowego
usuwania lub modyfikowania powiązanych pól.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
142)

Dot. wymagania BZ.1.27.
Czy przez pojęcie „pole” należy rozumieć pole na formularzu? W celu dobrego zrozumienia
intencji Zamawiającego prosimy o podanie przykładu, w którym to kaskadowe
usuwanie/modyfikowanie pól będzie miało zastosowanie.

Odp.: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „pole” należy rozumieć pole formularza. Pod
pojęciem kaskadowe Zamawiający miał na myśli wielopoziomowe słowniki. Zamawiający
pod pojęciem słownika wielopoziomowego rozumie rodzaj słowników złożonych, w których
określonym wartościom nadrzędnym będą przypisane kolejne poziomy wartości
podrzędnych. Wartości podrzędne są doszczegółowieniem wartości nadrzędnej. Jednym z
przykładów słownika wielopoziomowego jest dla Zamawiającego słownik miejscowości.
Każde województwo ma wiele wartości typu powiat, każdy powiat ma wiele wartości typu
gmina, a gmina może mieć wiele miejscowości. Innym przykładem jest słownik kierunków
badań, który w skrócie prezentuje się następująco:
● Bakterie
○ Bacillus
■ Cereus
■ Nieokreślony
○ Brucella
■ Abortus
■ Melintensis
■ Suis
■ Nieokreślony
○ Campylobacter
■ Coli
■ Jejuni
■ Lari
■ Upsaliensis
■ Nieokreślony
○ ….. 10 kolejnych wartości
● Wirusy
● … 4 kolejne wartości
W związku z powyższym i biorąc za przykład wspomniany słownik kierunków badań Zamawiający
pod pojęciem ‘kaskadowe usuwanie/modyfikowanie ’ rozumie sytuację, gdy np. użytkownik usunie
wartość ‘Bakterie’ to system automatycznie zapyta go czy powinien także usunąć wartości
podrzędne ‘Bacillus’ oraz ‘Cereus’ z pól następujących.
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143)

Dot. wymagania BZ.1.28.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system przechowywał historię zmian o czym mowa
w wymaganiu.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
144)

Dot. wymagania BZ.1.28.
Przechowywanie historii zmian będzie wymagało odpowiedniej infrastruktury (zasobów
dyskowych). Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zapewni odpowiednią infrastrukturę
na potrzeby realizacji wymagania, a jeśli nie, to prosimy o wskazanie sytuacji w których historia
zmian musi być bezwzględnie zapamiętywania.

Odp.: Tak, Zamawiający zapewni odpowiednią infrastrukturę.
145)

Dot. wymagania BZ.1.29.
Prosimy o potwierdzenie, że sterowanie wymagalnością pól dotyczy pól na formularzach, a nie
pól w bazie danych.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że wymagalność dotyczy pól na formularzach.
146)

Dot. wymagania BZ.2.9.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność informowania
użytkownika o potrzebie pobrania próbki do badań.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
147)

Dot. wymagania BZ.2.9.
Informowanie o potrzebie pobrania próbek do badania zgodnie z programem zwiększonej
kontroli importu wymaga, aby w systemie były przechowywane odpowiednie dane wynikające
z tego programu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy odpowiedni wsad
(dane).

Odp.: Tak, Zamawiający dostarczy odpowiedni wsad (dane).
148)

Dot. wymagania BZ.2.9.
Informowanie o potrzebie pobrania próbek do badania zgodnie z programem zwiększonej
kontroli importu wymaga, aby w systemie były przechowywane odpowiednie dane wynikające
z tego programu. Czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność (GUI) do
wprowadzania tych danych? Jeśli tak, to prosimy o określenie złożoności tej funkcjonalności.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność (GUI) do wprowadzania
danych opisaną w punktach BZ.2.1, BZ.2.2, , BZ.2.2.1
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149)

Dot. wymagania BZ.2.10.
Wymaganie dotyczy przechowywania skanów formularzy CED i innych dokumentów, a zostało
umieszczone w grupie wymagań „Planem granicznej urzędowej kontroli żywności”. Prosimy
o wyjaśnienie jaki jest związek pomiędzy tym wymaganiem a Planem granicznej urzędowej
kontroli żywności.

Odp.: Dokumenty te są wymagane podczas urzędowej kontroli importu, zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (WE) NR 669/2009 ze zm.
150)

Dot. wymagania BZ.2.10.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy
odpowiednią infrastrukturę
umożliwiająca przechowywanie skanów i innych dokumentów o których mowa w wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający zapewni odpowiednią infrastrukturę.
151)

Dot. wymagania BZ.2.10.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „system powinien”. Prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał przechowywanie
skanów formularzy CED i innych dokumentów importowych.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
152)

Dot. wymagania BZ.2.11.
Wymaganie dotyczy przechowywania wyników kontroli dokumentów, a zostało umieszczone
w grupie wymagań „Planem granicznej urzędowej kontroli żywności”. Prosimy o wyjaśnienie
jaki jest związek pomiędzy tym wymaganiem a Planem granicznej urzędowej kontroli żywności.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że punkt odnosi się do punktu BZ.3 i zostanie umieszczony jako BZ3.9
153)

Dot. wymagania BZ.2.11.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „system powinien”. Prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał przechowywanie
wyników kontroli dokumentów.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
154)

Dot. wymagania BZ.2.12.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy niezbędny wsad tj. wytyczne dotyczące
pobrania próbki, wytyczne kryteriów metody analitycznej, informację o laboratorium
wykonującym określone badanie, kryteria zgodności z wymaganiami. Czy Zamawiający
wymaga, aby wsad ten został zaimportowany do systemu przez Wykonawcę na etapie
wdrożenia systemu?
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Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że dostarczy niezbędny wsad tj. wytyczne dotyczące pobrania
próbki, wytyczne kryteriów metody analitycznej, informację o laboratorium wykonującym
określone badanie, kryteria zgodności z wymaganiami. Zamawiający również wymaga, aby
wsad ten został zaimportowany do systemu przez Wykonawcę na etapie wdrożenia systemu.
155)

Dot. wymagania BZ.2.12.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „system powinien”. Prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał wytyczne i
wskazówki o których mowa w wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
156)

Dot. wymagania BZ.2.13.
Prosimy o potwierdzenie, że dane o laboratoriach urzędowej kontroli żywności będą
zarejestrowane w użytkowanym przez NIZP-PZH systemie CRUiP i dostępne dla budowanego
rozwiązania poprzez WS.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. System CRUiP rozsyła nowo-dodane wpisy automatycznie do
systemów dziedzinowych, które to powinny je dodać do swoich baz danych. Dane
przechowywane w Systemie CRUiP nie są dostępne dla systemów dziedzinowych na ich
żądanie.
157)

Dot. wymagania BZ.2.13.
Prosimy o potwierdzenie, że dane o użytkownikach pochodzących z laboratoriów urzędowej
kontroli żywności, będą zarejestrowane w użytkowanym przez NIZP-PZH systemie CRUiP i
dostępne dla budowanego rozwiązania poprzez WS.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. System CRUiP rozsyła nowo-dodane wpisy automatycznie do
systemów dziedzinowych, które to powinny je dodać do swoich baz danych. Dane
przechowywane w Systemie CRUiP nie są dostępne dla systemów dziedzinowych na ich
żądanie.
158)

Dot. wymagania BZ.2.13.
Prosimy o potwierdzenie, że osoby pochodzące z laboratoriów urzędowej kontroli żywności
będą użytkownikami Modułu Bezpieczeństwa Żywności.

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że osoby pochodzące z laboratoriów urzędowej kontroli
żywności będą użytkownikami Modułu Bezpieczeństwa Żywności
159)

Dot. wymagania BZ.2.13.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinno” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby laboratorium uzyskiwało informację o pobraniu
próbki oraz dostęp do wprowadzonych danych o próbce.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
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160)

Dot. wymagania BZ.4 i podrzędne.
Wymaganie BZ.4 dotyczy rejestru próbek pobranych podczas kontroli sanitarnych, zaś
podrzędne wymagania odnoszą się do rejestru granicznych kontroli sanitarnych. Prosimy o
potwierdzenie, że cała grupa wymagań BZ4 i podrzędne odnosi się do rejestry granicznych
kontroli sanitarnych lub wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że cała grupa wymagań BZ4 i podrzędne odnosi się do rejestrów
granicznych kontroli sanitarnych
161)

Dot. wymagań BZ.4.9 oraz wymagania w grupie BZ.5 i BZ.6 (odnoszące się do formularzy) .
W celu zapewnienia spójności systemu prosimy o potwierdzenie, że obsługa statusów i
przekierowań związana z procesem obsługi formularzy odbywa się z wykorzystaniem serwera
silnia procesów – patrz pytanie do wymagania NE.2.3.5.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby konfiguracja procesów odbywała się przez Oprogramowanie
Standardowe opisane w punkcie 2.1 OPZ.
162)

Dot. wymagania BZ.5.1.
Prosimy o udostepnienie specyfikacji planu urzędowej kontroli i monitoringu żywności.
Specyfikacja ta jest niezbędna do oszacowania pracochłonności realizacji tego wymagania, a
tym samym do przygotowania oferty.

Odp.: Zamawiający udostępnia przykładowe pliki planu urzędowej kontroli i monitoringu za 2015
rok (tzn. wybrane 3 rozdziały, pozostałych wygląda podobnie, choć większość jest mniej
rozbudowana).
Pliki
zostały
udostępnione
pod
adresem:
https://hermes.pzh.gov.pl/sharing/OiH9Lb1tc
163)

Dot. wymagania BZ.5.2.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „system powinien” prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system informował o postępie
realizacji planu urzędowej kontroli i monitoringu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
164)

Dot. wymagania BZ.5.2.
Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać informowanie o postępie realizacji planu urzędowej
kontroli i monitoringu żywności, w których momentach, kogo i na podstawie czego system
ma informować.

Odp.: W rozumieniu zamawiającego realizacja o postępie ma odbywać się na życzenie uprawnionego
użytkownika zgodnie z uprawnieniami i ma obejmować: procent realizowanych
pobranych/zbadanych próbek w zadanym przedziale czasu i obszarze (kraj, województwo,
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powiat), rozkład w zadanych przedziałach czasu, odsetek zbadanych próbek dla
poszczególnych analitów

165)

Dot. wymagania BZ.5.3.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „system powinien” prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność
informowania o pobranych do badania środkach spożywczych.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
166)

Dot. wymagania BZ.5.4.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego będzie dostarczenie niezbędnych
informacji, o których mowa w wymaganiu (wskazówki szczegółowe zawarte w planie
urzędowej kontroli żywności, wytyczne dotyczące pobrania próbki, wytyczne dotyczące
kryteriów metody analitycznej, informacje o laboratorium wykonującym określone badanie,
kryteria zgodności wyniku z wymaganiami), które
następnie będą udostępniane
użytkownikom w ramach Modułu Bezpieczeństwa Żywności.

Odp.: Tak, Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w wymaganiu (wskazówki
szczegółowe zawarte w planie urzędowej kontroli żywności, wytyczne dotyczące pobrania
próbki, wytyczne dotyczące kryteriów metody analitycznej, informacje o laboratorium
wykonującym określone badanie, kryteria zgodności wyniku z wymaganiami), które
następnie będą udostępniane użytkownikom w ramach Modułu Bezpieczeństwa Żywności
167)

Dot. wymagania BZ.5.4.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „system powinien” prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał wskazówki i
wytyczne, informacje i kryteria o których mowa w wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
168)

Dot. wymagania BZ.5.5.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinno” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność informowania
laboratorium o pobraniu próbki oraz funkcjonalność dostępu do wprowadzonych danych o
próbce.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
169)

Dot. wymagania BZ.6.1.7.
Wymaganie mówi o załączaniu wielu plików. Prosimy o potwierdzenie, że oceny ryzyka
prowadzone w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpieczeństwie Żywności i
Paszach (RASFF), również są plikami, które mogą być dołączane jako pliki-załączniki.
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Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że oceny ryzyka prowadzone w ramach Systemu Wczesnego
Ostrzegania o Niebezpieczeństwie Żywności i Paszach (RASFF), również są plikami, które
mogą być dołączane jako pliki-załączniki
170)

Dot. wymagania BZ.6.1.7.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga integracji Modułu Bezpieczeństwa
Żywności z systemem RASFF. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o udostępnienie
specyfikacji interfejsu wymiany danych gdyż jest to Pytającemu niezbędne do oszacowania
pracochłonności wykonania takiego interfejsu w Module BZ co będzie miało odzwierciedlenie
w Ofercie.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności. W tym zakresie dokonuje się zmiany SIWZ w
dalszej części niniejszego pisma.
171)

Dot. wymagania BZ.6.5.
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest relacja pomiędzy tym wymaganiem a wymaganiem BZ.5.10.2
ponieważ obydwa wymagania dotyczą odnotowywania wyników badania.

Odp.: Zamawiający informuje, że punkt 5.10.2 odnosi się do wyników badań dostarczonych przez
importera, zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 669/2009
172)

Dot. wymagania BZ.7.1.
Prosimy o udostepnienie informacji w jakim formacie będą dostępne dane do importu,
udostepnienie specyfikacji interfejsu wymiany danych lub wskazanie bezpośredniego linka do
tej specyfikacji. Dane te są niezbędne do oszacowania pracochłonności i wyceny prac na
potrzeby złożenia oferty.

Odp.:

Zamawiający informuje, że specyfikacja jest dostępna na stronie
https://www.efsa.europa.eu/en/food-consumption/comprehensive-database

EFSA

173)

Dot. wymagania BZ.7.2.8.
Ze względu na dużą ilość danych wprowadzanie ręczne informacji o spożyciu będzie bardzo
czasochłonne i praktycznie nierealizowalne przez użytkowników systemu. Dodatkowo w
BZ.7.1 Zamawiający wymaga import tych danych do systemu. Prosimy o odpowiedź czy ze
względu na powyższe fakty Zamawiający rezygnuje z wymagania ręcznego wprowadzania
danych o spożyciu.
Odp.: Zamawiający informuję, że dane dotyczące spożycia będą wprowadzane/aktualizowane w
systemie za pomocą importu plików w formacie .xlsx
174)

Dot. wymagania BZ.7.2.8.
Prosimy o doprecyzowanie wymagania, w szczególności w zakresie złożoności standardu
określonego przez Zamawiającego (o którym mowa w wymaganiu). Jest to niezbędne do
oszacowania pracochłonności, a tym samym do wyceny prac na potrzeby złożenia oferty.
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Odp.:

Zamawiający informuje, że specyfikacja jest dostępna na stronie
https://www.efsa.europa.eu/en/food-consumption/comprehensive-database

EFSA

175)

Dot. wymagania BZ.7.4.2.
Prosimy o doprecyzowanie warunków automatycznej generacji raportów. Czy wystarczającym
jest zrealizowanie wymagania analogicznie jak w BZ.7.3.2.1?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że wystarczające jest zrealizowanie wymagania analogicznie jak
w BZ.7.3.2.1
176)

Dot. wymagania BZ.7.5.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wszystkich danych”. Czy to
oznacza dostęp do danych źródłowych na podstawie których zostały utworzone raporty?
Prosimy o doprecyzowanie.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że oznacza to dostęp do danych źródłowych na podstawie
których zostały utworzone raporty.
177)

Dot. wymagania BZ.7.9
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność zapisu raportów
w formacie pdf oraz ich wydruku zgodnie z określonym formatowaniem.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
178)

Dot. wymagania BZ.7.10
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność eksportu danych
w postaci XML.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
179)

Dot. wymagania BZ.7.10.1
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinny” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby pliki XML miały nagłówki opisujące eksportowany
zasób.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
180)

Dot. wymagania BZ.7.10.2
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność kreatora
eksportu danych.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
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181)

Dot. wymagania BZ.7.10.2
Czy Zamawiający wymaga graficznego interfejsu użytkownika (GUI) do tworzenia szablonu
eksportu?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga graficznego interfejsu użytkownika (GUI) do tworzenia szablonu
eksportu
182)

Dot. wymagania BZ.7.11.
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia śledzenia dokonanych eksportów „w odniesieniu do
poszczególnych rekordów”.

Odp.: Zamawiający pod pojęciem „śledzenia dokonanych eksportów «w odniesieniu do
poszczególnych rekordów»” rozumie informacje dotyczące kto, jakie dane, kiedy i do kogo
dokonał eksportu
183)

Dot. wymagania BZ.7.12.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał predefiniowany szablon eksportu
danych (o czy mowa w wymaganiu) oraz aby w systemie były zaimplementowane wszystkie
funkcjonalność i ich obsługa wynikające z Data Exchange Guidelines v 2.0 (o czym mowa w
wymaganiu).

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
184)

Dot. wymagania BZ.7.12.
Ze względu na ograniczony czas na przygotowanie oferty (w tym przeanalizowanie materiałów)
prosimy u udostepnienie bezpośredniego linku do standardu Standard Sample Description 2.0.

Odp.: Zamawiający udostępnia wymagane przez EFSA specyfikacje dotyczące opisu SSD2.0 pod
adresem: https://hermes.pzh.gov.pl/sharing/mnBMe5wz2
185)

Dot. wymagania BZ.7.12.
Ze względu na ograniczony czas na przygotowanie oferty (w tym przeanalizowanie
materiałów)prosimy u udostepnienie dokumentu lub bezpośredniego linku do dokumentu
Specific Requirements , o którym mowa w wymaganiu.

Odp.:

Zamawiający udostępnia dokument Specific
https://hermes.pzh.gov.pl/sharing/qEqY6OQzD

186)

Dot. wymagania BZ.7.13.
Prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać możliwość modyfikacji funkcjonalności
związanych z eksportem danych.

Requirements

pod
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Odp.: Zamawiający usunął z w/w wymagania słowo ‘funkcjonalności’. Resztę wymagania
Zamawiający rozumie jako możliwość dostosowania w przypadku zmiany przez EFSA
formatu danych, możliwość zmiany zakresu eksportowanych danych, typu – czyli zmienienie
kolumn, przeliczeń częstotliwości wysyłki itp.
187)

Dot. wymagania BZ.7.13.
Czy Zamawiający wymaga, aby modyfikacja eksportu danych odbywała się z wykorzystaniem
graficznego interfejsu użytkownika (GUI)?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby modyfikacja eksportu danych odbywała się z wykorzystaniem
graficznego interfejsu użytkownika (GUI).
188)

Dot. wymagania BZ.7.15.
Prosimy o modyfikację wymagania tak, aby dostarczenie prostego i pełnego zestawu reguł
nastąpiło na etapie projektowania systemu. W przeciwnym razie Wykonawca nie będzie w
stanie przygotować odpowiedniego narzędzia (patrz BZ.7.17 - edytor reguł walidacyjnych) do
definiowania/zapisywania reguł.

Odp.: Tak, zamawiający potwierdza, że dostarczenie prostego i pełnego zestawu reguł walidacyjnych
nastąpi na etapie projektowania systemu. Wymaganie zostało zmodyfikowane w dalszej
części niniejszego pisma.
189)

Dot. wymagania BZ.7.16
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność wyłączania
sprawdzania reguł walidacyjnych.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
190)

Dot. wymagania BZ.7.17
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał edytor reguł walidacyjnych.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
191)

Dot. wymagania BZ.7.17.
Czy Zamawiający wymaga, aby edytor reguł walidacyjnych posiadał graficzny interfejs
użytkownika (GUI)?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby edytor reguł walidacyjnych posiadał graficzny interfejs
użytkownika (GUI)
192)

Dot. wymagania BZ.7.18.
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Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność opisaną w
wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
193)

Dot. wymagania BZ.7.19
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinny” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system generował komunikaty walidacyjne na 3
poziomach opisanych w wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
194)

Dot. wymagania BZ.8.1.1.
Prosimy o potwierdzenie, iż rejestracja użytkowników korzystających z Modułu
Bezpieczeństwa i Żywności będzie realizowana w zewnętrznym systemie tj. CRUiP ,
analogicznie jak to ma mieć miejsce w przypadku modułu Nadzoru Epidemiologicznego.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza
195)

Dot. wymagania BZ.8.1.2.
Prosimy o potwierdzenie, że rejestracja podmiotów obywa się w CRUiP, zaś Moduł
Bezpieczeństwa Żywności poprzez udostępnione interfejsy WS powinien pobierać dane o
zarejestrowanych w CRUiP podmiotach.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. System CRUiP rozsyła nowo-dodane wpisy automatycznie do
systemów dziedzinowych, które to powinny je dodać do swoich baz danych. Dane
przechowywane w Systemie CRUiP nie są dostępne dla systemów dziedzinowych na ich
żądanie.
196)

Dot. wymagania BZ.9.2.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „raport powinien”. Prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby raport zawierał elementy analizy
statystycznej o których mowa w wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
197)

Dot. wymagania BZ.10.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego jest dostarczenie wsadu do
bibliotek, o których mowa w wymaganiu BZ.10 i podrzędnych w formacie umożliwiającym
import danych (np. CSV).

Odp.: Tak, Zamawiający dostarczy wsadu do bibliotek, o których mowa w wymaganiu BZ.10 i
podrzędnych w formacie umożliwiającym import danych
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198)

Dot. wymagania BZ.10.1.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie zawierało bibliotekę o której
mowa w wymaganiu.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
199)

Dot. wymagania BZ.10.1.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinny być możliwe do oceny”.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał
funkcjonalność umożliwiającą ocenę danych za pomocą biblioteki.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
200)

Dot. wymagania BZ.10.1.
Prosimy o wskazanie numerów wymagań precyzujących zastosowanie tej biblioteki.

Odp.: Zamawiający rozumie zastosowanie do oceny ryzyka, opisane w pkt BZ 10.6
201)

Dot. wymagania BZ.10.2.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie zawierało bibliotekę o której
mowa w wymaganiu.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
202)

Dot. wymagania BZ.10.2.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinny być możliwe do oceny”.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał
funkcjonalność umożliwiającą ocenę danych za pomocą biblioteki o której mowa w
wymaganiu.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
203)

Dot. wymagania BZ.10.2.
Prosimy o wskazanie numerów wymagań precyzujących zastosowanie tej biblioteki lub
doprecyzowanie zastosowania.

Odp.: Zamawiający rozumie możliwość porównania danych z rozporządzeń dot. zasad pobierania
próbek z danymi dotyczącymi wielkości /ilości próbek i/lub podpróbek dla wybranej próbki
zawartej w bazie danych
204)

Dot. wymagania BZ.10.3.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie zawierało bibliotekę o której
mowa w wymaganiu.
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Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
205)

Dot. wymagania BZ.10.3.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinny być możliwe do oceny”.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał
funkcjonalność umożliwiającą ocenę danych za pomocą biblioteki o której mowa w
wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność umożliwiającą ocenę
danych za pomocą biblioteki o której mowa w wymaganiu
206)

Dot. wymagania BZ.10.3.
Prosimy o wskazanie numerów wymagań precyzujących zastosowanie biblioteki o której mowa
w wymaganiu lub doprecyzowanie zastosowania.

Odp.: Zamawiający rozumie możliwość porównania wyników z bazy danych z kryteriami wydajności
metod analitycznych dla danej próbki zawartej ww. bibliotece.
207)

Dot. wymagania BZ.10.4.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie pobierało dane z bazy danych
RASFF w celi prognozowania ryzyka.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności
208)

Dot. wymagania BZ.10.4.
Prosimy o udostępnienie interfejsu wymiany danych z systemem RASFF.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności.
209)

Dot. wymagania BZ.10.4.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego jest udostępnienie wszelkich (dane
logowania, adresy IP, porty i inne niezbędne) informacji niezbędnych do integracji
budowanego rozwiązania z systemem RASFF.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności.
210)

Dot. wymagania BZ.10.5.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie zawierało bibliotekę o której
mowa w wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
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211)

Dot. wymagania BZ.10.5.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinny służyć do opracowania
oceny ryzyka”. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system
udostępniał funkcjonalność umożliwiającą opracowanie oceny ryzyka.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
212)

Dot. wymagania BZ.10.5.
Prosimy o wskazanie numerów wymagań precyzujących zastosowanie biblioteki o której mowa
w wymaganiu lub doprecyzowanie zastosowania biblioteki.

Odp.: Zastosowanie tej biblioteki jest zawarte w BZ 10.6
213)

Dot. wymagania BZ.10.6.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie zawierało moduł oceny realizacji
planu urzędowej kontroli i monitoringu żywności wykonywanego przez administrację
państwową.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
214)

Dot. wymagania BZ.10.6.
Prosimy o wskazanie numerów wymagań precyzujących funkcjonalności modułu o którym
mowa w wymaganiu lub doprecyzowanie tych funkcjonalności.

Odp.: Zamawiający informuje, że funkcjonalność jest zawarta w BZ.5.2
215)

Dot. wymagania BZ.10.6.1.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie zawierało moduł oceny ryzyka
oraz prognozowania.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
216)

Dot. wymagania BZ.10.6.1.
Prosimy o wskazanie numerów wymagań precyzujących funkcjonalności modułu o którym
mowa w wymaganiu lub doprecyzowanie tych funkcjonalności.

Odp.: Zamawiający informuje, że Moduł ma spełniać następujące funkcje: możliwość porównania
danych dla wyników laboratoryjnych (i ich średnich, median itp. uzyskanych dla wybranych
grup środków spożywczych, wybranych zanieczyszczeń i wybranych przedziałów czasowych,
wg BZ9.2 z danymi taksometrycznymi i wymaganiami przepisów prawnych jak również
możliwości odniesienia ich do grup wiekowych, wartości spożycia i danych
antropometrycznych (masy ciała). Szczegółowy zakres zostanie uzgodniony z wykonawcą
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217)

Dot. wymagania BZ.10.7.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie zawierało potrzebne dane
demograficzne wraz z możliwością aktualizacji przez uprawnionego użytkownika.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
218)

Dot. wymagania BZ.10.7.
Czy Zamawiający potwierdza, że zakres danych demograficznych obejmuje tylko zakres
publicznie udostępniany przez GUS. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o
doprecyzowanie zakresu danych demograficznych.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że zakres danych demograficznych obejmuje tylko zakres
publicznie udostępniany przez GUS
219)

Dot. wymagania BZ.10.8.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „powinno”. Prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało tworzenie różnych
scenariuszy narażenia oraz umożliwiało ich porównanie.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności
220)

Dot. wymagania BZ.10.8.
Prosimy o wskazanie numerów wymagań doprecyzowujących (lub doprecyzowanie
wymaganych funkcjonalności) tworzenie różnych scenariuszy narażenia oraz ich porównanie.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności
221)

Dot. wymagania BZ.10.9.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „system powinien”.
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system przechowywał
bibliotekę wszystkich ocen ryzyka dokonanych w ramach działalności NIZP-PZH, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i innych wybranych.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
222)

Dot. wymagania BZ.10.9.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „system powinien”. Prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system przechowywał bibliotekę
odnośników do ocen ryzyka EFSA i innych wybranych przez NIZP-PZH instytucji.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
223)

Dot. wymagania BZ.10.9.
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W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „system powinien”. Prosimy o
jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system przechowywał bazę danych
parametrów toksykometrycznych.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
224)

Dot. wymagania BZ.11.1.1.
Czy poprzez „interfejs użytkownika” Zamawiający rozumie graficzny interfejs użytkownika
(GUI)?

Odp.: Tak poprzez „interfejs użytkownika” Zamawiający rozumie graficzny interfejs użytkownika
(GUI)
225)

Dot. wymagania BZ.11.1.3.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „system pomocy powinien”. Prosimy
o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność
opisaną w wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
226)

Dot. wymagania BZ.11.1.4.
W wymaganiu użyto niejednoznacznego sformułowania „system pomocy powinien”. Prosimy
o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność
opisaną w wymaganiu.

Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
227)

Dot. wymagania BZ.11.1.6.
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Zamawiającego jest udostępnienie wszelkich (dane
logowania, adresy IP, porty i inne niezbędne) informacji niezbędnych do integracji z systemem,
o którym mowa w tym wymaganiu.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że zostaną dostarczone wszystkie informacje niezbędne do
integracji z systemem, o którym mowa w tym wymaganiu.
228) Dot. wymagania ISP.3.2.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność publikowania
danych w formie zestawień tabelarycznych o określonej strukturze/strukturach.
Odp.: Tak, zamawiający wymaga takiej funkcjonalności
229)

Dot. wymagania ISP.3.2.
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Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność publikowania
danych w formie zestawień tabelarycznych o określonej strukturze/strukturach.

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
230)
Dot. wymagania ISP.3.5.
Prosimy o doprecyzowanie sformułowania „materiały mogą być publikowane w formie map”
Odp.: Zamawiający ma na myśli publikację danych w formie graficznej przedstawiającej obszar
geograficzny (np. Polska, województwo, powiat) z naniesionymi na ten obszar danymi, które
podlegają analizie.
231)
Dot. wymagania ISP.5.2.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność stronicowania
dla każdej listy obiektów, których liczba może przekroczyć 50.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
232)
Dot. wymagania ISP.5.2.1 oraz ISP.5.2.2.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinien” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalności o których mowa
w wymaganiach.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
233)
Dot. wymagania ISP.5.3.
Ze względu na użyte niejednoznaczne sformułowanie „powinna” prosimy o jednoznaczną
odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał funkcjonalność filtrowania i
sortowania po wielu właściwościach dla każdej listy obiektów o czym mowa w wymaganiu.
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności.
234)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s. 41

Zamawiający specyfikuje zapis:
„FE.29.
Oprogramowanie w zakresie pól formularzy zawierających dane osobowe
pacjentów musi współpracować z oprogramowaniem realizującym MPI (Master Patience
Index) w celu pseudonimizacji formularza.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dostarczy system MPI? Czy intencją Zamawiającego
jest zmapowanie w MPI danych rzeczywistych na dane pseudonimizowane?
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Odp.: Nie, Zamawiający nie dostarczy systemu MPI. Tak intencją Zamawiającego jest zmapowanie
w MPI danych rzeczywistych na dane pseudonimizowane.
235)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.53

Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.2.2 Oprogramowanie ma zapewniać pseudonimizację danych osobowych zgodnie z
architekturą IHE.”
Prosimy o wyjaśnienie, które dokumenty i na jakim etapie mają być pseudonimizowane?
Odp.: Dane ze zgłoszeń (ZLK, ZLB), wywiadów, NOP. Pseudonimizacja będzie zależna od czasu
upływającego od rejestracji lub ostatniej modyfikacji danych.
236)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.53
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.2.5 Oprogramowanie powinno wspierać standard HL7”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli dokumenty w standardzie HL7CDA?

Odp.: Tak, ale Zamawiający nie ogranicza się jedynie do standardu HL7CDA. Zamawiający miał na
myśli także inne standardy z grupy HL7, które można by wykorzystać w Systemie EpiBaza.
237)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.53
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.2.10 Oprogramowanie umożliwia przypisywanie ról do użytkowników.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza realizowanie tego wymagania w systemie
OpenAM/OpenIDM?

Odp.: Zamawiający obecnie używa systemu OpenAM i jeśli pytanie dotyczy użycia tegoż systemu (tej
instancji) to Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Dopuszczalne jest natomiast użycie
własnej instalacji systemu OpenAM, jednak należy pamiętać, iż zgodnie z wymaganiami, autoryzacja
musi przebiegać z użyciem systemu OpenAM użytkowanego przez Zamawiającego.
238)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.54
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.2.12
(…)
- do każdego dokumentu można ustawić następujące uprawnienia: pełen dostęp, dostęp do
danych tylko wybranej grupy, dostęp do danych na najbliższe 48 godzin,
(…)”
Prosimy o wyjaśnienie, czy dane uprawnienie ma być ustawiane przez inny system podczas
dodawania dokumentu (przez interfejs integracyjny)? Czy system powinien umożliwiać
zmianę uprawnienia, jeśli tak, to kto powinien mieć taką możliwość – jaka rola)?

Odp.: Sposób realizacji w/w wymagania należy do Wykonawcy. Zamawiający nie narzuca
rozwiązania. Według Zamawiającego zaproponowane w pytaniu rozwiązanie jest akceptowalne.
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Inną możliwością jest nadanie domyślnego poziomu uprawnień dla różnych TYPÓW dokumentów
(np. zgłoszenie, wywiad).
Tak, System powinien umożliwiać zmianę uprawnienia. Zamawiający na obecnym etapie projektu
nie posiada matrycy ról i ich uprawnień. Poszczególne role zostaną zdefiniowanie na etapie
projektowania systemu oraz wytwarzania systemu.
239)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.54
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.3.5
posiada możliwość definiowania reguły udostępniania:
- użytkownik może określić automatyczne reguły dotyczące dokumentu.
- reguły opierają się na atrybutach dokumentów
- w momencie, gdy system połączy regułę z wprowadzonym dokumentem możliwe jest
wywołanie następujących akcji (udostępnienie, wyślij email lub sms)”
Prosimy o wyjaśnienie, jakie to atrybuty dokumentów? Prosimy o wskazanie kilku
przykładowych.

Odp.: Atrybuty dokumentów to zestaw informacji pozwalających zdefiniować reguły o których
mowa w punkcie VNA 3.5. Przykładowe atrybuty dokumentu:
● identyfikator autora
● znacznik czasu (timestamp) dodania/utworzenia dokumentu
● identyfikator jednostki użytkownika dodającego/modyfikującego dokument
240)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.56
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.4.3
Do wywołania komunikacji niezbędne jest wskazanie dokumentu, podanie e-mail lub nr
telefonu drugiej osoby. System po wskazaniu w/w danych wyśle link do szybkiego podłączenia
się do sesji”
Prosimy o wyjaśnienie, czy użytkownik podłączający się będzie posiadał konto w OpenAM?

Odp.: Użytkownik będzie posiadał konto w systemie CRUiP, który to zapisuje informacje o kontach
w repozytorium LDAP. System OpenAM Zamawiającego korzysta z wymienionego repozytorium
LDAP jako dodatkowego ‘Data Store’.
241)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.56
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.5.1
System VNA udostępnia interfejsy integracyjne dla systemów zewnętrznych.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający akceptuje jako interfejs integracyjny standard IHE
XDS.b?

Odp.: Tak, Zamawiający akceptuje taki interfejs dla wymiany dokumentów. Zamawiający
dodatkowo przypomina, że to do Wykonawcy należy połączenie wszystkich wymaganych modułów
Projekt EpiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020
w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00–
0003/15-00
Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego
– Państwowy Zakład Higieny

Znak sprawy: PZH 3/2018

(dedykowanych oraz standardowych) w jeden System EpiBaza i zagwarantowanie poprawnej
wymiany danych pomiędzy nimi. Dostarczane rozwiązanie VNA musi zapewnić otwarte interfejsy do
wszystkich rodzajów przechowywanych danych, a nie tylko dokumentów, np. interfejs DICOM dla
danych obrazowych.
242)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.56
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.7.5 Możliwe jest przeszukiwanie kilku źródeł jednocześnie”
Jakie to źródła? Czy Zamawiający przewiduje podłączenie przeglądarki medycznej do innych
repozytoriów XDS.b?

Odp.: Zamawiający nie eliminuje możliwości posiadania kilku instancji oprogramowania VNA celem
rozdzielenia różnych typów danych np. w konfiguracji dane z informacjami personalnymi oraz dane
otwarte lub w podziale na źródło danych - dane z formularzy zgłoszeń, dane z formularzy wywiadów
itd. W związku z powyższym koniecznym jest zapewnienie takiej funkcjonalności.
243)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.56
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.7.7 Przeglądarka medyczna w trybie komunikacyjno/konsultacyjnym umożliwia zdalne
załadowanie badania”
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zdalne załadowanie badania?

Odp. Zamawiający poprzez to wymaganie rozumie możliwość wgrania/wyświetlenia badania na
żądanie użytkownika w trybie komunikacyjnym/konsultacyjnym - bez konieczności przesyłania
wszystkich danych badania na stację roboczą tj. np. dla danych obrazowych przesyłanie do
przeglądarki na stacji roboczej tylko koniecznego fragmentu danego obrazu, badania tak aby
niepotrzebnie nie obciążać łącza internetowego.
244)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.56
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.1.10 Przeglądarka medyczna posiada moduł wyszukiwania po fragmencie opisu
badania z dopasowaniem do pełnych słów”
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający akceptuje wyszukiwanie pełnotekstowe w ramach
dokumentacji konkretnego pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyszukiwanie pełnotekstowe. Jeśli intencją Wykonawcy jest
umożliwienie wyszukiwania jedynie konkretnego badania w zbiorze badań jednej osoby to
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Celem Zamawiającego w tym wymaganiu była
możliwość wyszukiwania badania po fragmencie opisu w zbiorze wszystkich badań
przechowywanych w systemie.
245)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.56

Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.7.11 Przeglądarka medyczna pozwala na eksport wyników do formatu JPG, PDF”
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Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgadza się na eksport do formatu XML – HL7CDA
(natywny dla archiwum) i PDF?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza eksport do formatu XML – HL7CDA (natywny dla archiwum) i PDF,
jednak ciągle wymaga możliwości eksportu do pliku JPG (lub równoważnego) w celu łatwego
osadzania w innych dokumentach (dokumentacji), z którą na co dzień pracuje Zamawiający oraz
przyszli użytkownicy z instytucji podległych.
246)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, s.53
Zamawiający specyfikuje zapis:
„VNA.2.1 Oprogramowanie klasy VNA ma zostać użyte jako bezpieczne repozytorium do
przechowywania spersonalizowanych danych medycznych i indywidulanej dokumentacji
medycznej oraz zapewniać dostęp dla uprawnionych użytkowników do powyższych
danych/dokumentów w kontekście konkretnej osoby/pacjenta.”
Prosimy o wyjaśnienie, jakie przykładowe dane znajdą się w repozytorium i jaką formę mają
mieć?

Odp.: Dane te są szczegółowo opisane w rozdziale 1 OPZ, a w szczególności rozdział 1.1 Nadzór
Epidemiologiczny (podpunkty NE).
247)

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór Umowy, s.8
Zamawiający specyfikuje zapis:
„§ 1. DEFINICJE
[…]
Wdrożenie
Ogół realizowanych przez Wykonawcę działań w ramach wykonywania
Umowy mający na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego Systemu, zgodnego z
wymaganiami określonymi w Umowie. Wdrożenie obejmuje również zaimportowanie
istniejących danych historycznych do Systemu w postaci danych z:
•
systemu SRWE do systemu analitycznego
•
systemu SRWE do systemu NE (Nadzór Epidemiologiczny)
•
systemu ROE do systemu analitycznego
•
digitalizacji wywiadów epidemiologicznych do oprogramowania zaawansowanej
analizy danych
•
digitalizacji biuletynów o zachorowaniach do systemu analitycznego
•
digitalizacji biuletynów o zaczepieniach do systemu analitycznego
•
digitalizacji formularzy ognisk epidemicznych do systemu analitycznego;
•
z zakresu Bezpieczeństwa Żywności do systemu analitycznego
•
zagregowanych danych z formularzy MZ do Systemu lub jego części;
Wdrożenie obejmuje również zasilenie systemu ISP ww. danymi zgodnie z wymaganiami
opisanymi w rozdziale ‘Moduł udostępniania ISP’”

Pytanie 1.1.

Prosimy o wyjaśnienie, jaki będzie zakres danych migracji? Jaki wolumen i format
danych będzie podlegał migracji?
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Odp.: Zgodnie z wnioskiem na budowę Systemu EpiBaza Zamawiający zobowiązał się do
migracji zgodnie z poniższą tabelą. Jest to minimalna liczba, która musi zasilić system.

Zamawiający informuje, że nie posiada jednego ustandaryzowanego formatu danych. Dane
są przechowywana w różnych formatach i standardach, w tym:
● relacyjne bazy danych,
● w oprogramowaniu EpiInfo (różne wersje),
● w oprogramowaniu Lotus (różne wersje z wykorzystaniem różnych formatów),
● w oprogramowaniu MS Access,
● pliki XML,
● pliki XLS, XLSX.
Pytanie 1.2.

Prosimy o wyjaśnienie, czy migracja będzie obejmować wyłącznie dane niezbędne do
rozpoczęcia pracy w nowym systemie czy również dane historyczne?

Odp.: Migracja będzie obejmować dane historyczne oraz dane bieżące.
Pytanie 1.3.

Prosimy o wyjaśnienie, czy możliwie jest dostarczenie danych do migracji z aktualnie
używanych systemów w formacie CSV?

Odp.: Nie, nie jest to możliwe, gdyż jedynie część danych jest przechowywana w plikach typu
CSV lub jest możliwa do konwersji do plików CSV. Znaczna część danych jest przechowywana
w relacyjnych bazach danych, systemach typu EpiInfo, Lotus, MS Access oraz plikach XML,
XLS, XLSX.
Pytanie 1.4.

Prosimy o wyjaśnienie, czy dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w
aktualnie użytkowanych systemach jest dostępna?

Odp.: Nie, Zamawiający nie posiada aktualnie pełnej dokumentacji technicznej. Przykładowy
standard gromadzonych dla obszaru bezpieczeństwa żywności jest dostępny pod linkiem
http://www.pzh.gov.pl/download/9318/
Pytanie 1.5.

Prosimy o wyjaśnienie, czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego
oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji?

Odp.: W większości przypadków Zamawiający do tworzenia zbiorów danych korzysta ze
standardowego oprogramowania typu EpiInfo, Excel i Access. W przypadku danych w
relacyjnych bazach danych oprogramowanie jest tworzone zarówno wewnętrznie jak i przez
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producentów zewnętrznych i ma ma wsparcie Programistów wewnętrznych lub firmy
zewnętrznej.

Pytanie Nr 2. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór Umowy, s.23
Zamawiający specyfikuje zapis:
„§ 11. SZKOLENIA I KNOW-HOW
[…]
7.
Wykonawca zapewnia sprzęt komputerowy oraz innych dla wszystkich uczestników
Szkoleń z dostępem do Internetu. Wykonawca zapewni także możliwość korzystania w czasie
Szkolenia ze sprzętu własnego uczestników”
Pytanie 2.1.

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby realizacji przerw kawowych Zamawiający
zapewni serwis i susz konferencyjny.

Odp.: Zapewnienie serwisu i suszu konferencyjnego leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie 2.2.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni nieodpłatnie sale na rzecz
przeprowadzenia szkoleń wraz z niezbędnym wyposażeniem w postaci rzutnika
multimedialnego, krzeseł oraz listwami zasilającymi.

Odp. Nie, Zamawiający nie udostępni nieodpłatnie sali na rzecz szkoleń. Sale dostępne w siedzibie
zamawiającego opisane są pod linkiem http://www.pzh.gov.pl/nasza-oferta/wynajem-sal/
Pytanie 2.3.

Prosimy o wskazanie jaką ilość i pojemność sal, które Zamawiający udostępni
nieodpłatnie Wykonawcy. Większa ilość sal pozwoli na sprawne i szybkie
przeprowadzenie szkoleń.

Odp.: Informacja w odpowiedzi na pytanie 2.2 powyżej
Pytanie 2.4.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach swojej organizacji przeprowadzi
rekrutację do grup szkoleniowych.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że przeprowadzi rekrutację osób do szkoleń
Pytanie 2.5.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskaże uczestników szkoleń jak i zapewni
im możliwość udziału w szkoleniach w ramach terminów szkoleń uprzednio
uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że wskaże uczestników szkoleń i zapewni im możliwość
uczestniczenia w nich.
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Pytanie 2.6.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej
5 dni roboczych przed szkoleniem o liczbie uczestników, którzy zamierzają korzystać z
własnego sprzętu podczas szkolenia.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie Nr 3. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór Umowy, s.23
Zamawiający specyfikuje zapis:
„8.
Prowadzącymi każdorazowo Szkolenie mogą być jedynie osoby uczestniczące
bezpośrednio w budowie poszczególnych elementów Systemu.
[…]
14.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w szczególności wykładowców posiadających
należyte doświadczenie szkoleniowe i odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonalności
Systemu w zakresie objętym przedmiotem szkolenia, materiały szkoleniowe, w tym zestawy
ćwiczeń i testów sprawdzających wiedzę uczestników szkolenia.”
Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że nie każda osoba uczestnicząca w tworzeniu systemów
posiadająca odpowiednie umiejętności techniczne jak i potrzebną wiedzę jest osobą która posiada
odpowiednie doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu szkoleń. Dlatego też, powyższe
wymagania jawi się jako nadmiarowe. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający
dopuści zmianę ww. wymagania na poniższe:
„8.
Prowadzącymi każdorazowo Szkolenie mogą być osoby uczestniczące bezpośrednio w
budowie poszczególnych elementów Systemu jak i oddelegowani przez Wykonawcę trenerzy.”
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuści takiej zmiany. Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez
zmian.
Pytanie Nr 4. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór Umowy, s.26
Zamawiający specyfikuje zapis:
„17.
Obowiązkiem Wykonawcy jest transfer wiedzy i know-how do Zamawiającego w taki
sposób, aby wyznaczony Zamawiający po zakończeniu Wdrożenia mógł posiąść umiejętności i
wiedzę pozwalające na samodzielną obsługę, rozwój i utrzymanie Systemu.
18.
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić osobom wskazanym przez Kierownika
Projektu Zamawiającego uczestnictwo we wszystkich pracach prowadzonych przez
Wykonawcę w ramach Umowy. W tym celu Wykonawca, na żądanie Kierownika Projektu
Zamawiającego, będzie informował takie osoby o wykonywanych pracach, ich zakresie,
miejscu wykonywania prac, oraz będzie udzielał im innych informacji, które będą niezbędne
do uczestnictwa w pracach Wykonawcy. Jeżeli jakiekolwiek prace w ramach realizacji Umowy
będą wykonywane przez takie osoby wskazane przez Kierownika Projektu Zamawiającego, nie
zwalnia to w żadnym wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności za rezultaty tych prac ani za
ich zgodność z wymaganiami wynikającymi z Umowy oraz terminowość prowadzenia prac
przez Wykonawcę, a takie osoby wskazane przez Kierownika Projektu Zamawiającego nie
będą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Wykonawcy. Wykonawca nie jest
uprawniony do wydawania jakichkolwiek wiążących poleceń członkom personelu
Zamawiającego.”
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Proces przekazywania nie powinien w żaden sposób zakłócać procesu tworzenia rozwiązania w
ramach postępowania dla Zamawiającego. W obecnym brzmieniu zapisów przedstawiciele
Zamawiającego mogą umyślnie bądź nie umyślnie znacząco wpływać na powodzenie sukcesu
projektu – kierując się tzw. transferem know-how. Zamawiający nie specyfikuje jakie „prace w
ramach realizacji Umowy będą wykonywane przez takie osoby wskazane przez Kierownika Projektu
Zamawiającego” będą wykonywane.
Co więcej, powyższy zapis całą odpowiedzialność za poczynania pracowników Zamawiającego kieruje
na Wykonawcę – który zgodnie z zapisem nie ma możliwości wpływu na ich działania. Powyższe
zapisy budzą obawy Wykonawcy, który dostrzega fundamentalną potrzebę szkoleń i wymiany wiedzy
ale powyższa forma znacząco podwyższa ryzyko realizacji postępowania.
Transfer wiedzy w głównej mierze w ramach projektu będzie się odbywać w ramach szkoleń. Dlatego
też powyższy zapis wydaje się nadmiarowy.
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy
w którym to pracownicy Zamawiającego towarzyszyć bez wykonywania pracy w lokalizacji
Zamawiającego.
„18.
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić osobom wskazanym przez Kierownika
Projektu Zamawiającego uczestnictwo we wszystkich pracach prowadzonych przez
Wykonawcę w ramach Umowy. W tym celu Wykonawca, na żądanie Kierownika Projektu
Zamawiającego, będzie informował takie osoby o wykonywanych pracach, ich zakresie,
miejscu wykonywania prac, oraz będzie udzielał im innych informacji, które będą niezbędne
do uczestnictwa w pracach Wykonawcy. Pracownicy Zamawiającego mogą towarzyszyć tylko i
wyłącznie w lokalizacji Zamawiającego bez wykonywania pracy.”
Odp: Zamawiający zmienia § 11 ust. 18 Załącznika nr 4 do SIWZ – wzór Umowy i nadaje mu
brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest umożliwić osobom wskazanym przez Kierownika Projektu
Zamawiającego uczestnictwo we wszystkich pracach prowadzonych przez Wykonawcę w ramach
Umowy. W tym celu Wykonawca, na żądanie Kierownika Projektu Zamawiającego, będzie informował
takie osoby o wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac, oraz będzie udzielał im
innych informacji, które będą niezbędne do uczestnictwa w pracach Wykonawcy. Wykonawca nie jest
uprawniony do wydawania jakichkolwiek wiążących poleceń członkom personelu Zamawiającego.”

248)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający specyfikuje zapis:
„ETL.3
System musi umożliwiać pobieranie i przetwarzanie danych pobranych z baz
danych (SQL i noSQL) oraz z plików w formatach XML, CSV lub MS Excel.”
Prosimy o wyjaśnienie czy celem zapewnienia konkurencji Zamawiający dopuszcza poniższe
brzmienie i zmianę wymagania na:
„ETL.1
System musi umożliwiać pobieranie i przetwarzanie danych pobranych z baz
danych SQL oraz z plików w formatach XML, CSV lub MS Excel.”
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Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymagania, gdyż Zamawiający aktualnie posiada bazę
danych noSQL i musi mieć możliwość jej włączenia do Systemu EpiBaza w przyszłości.
249)
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„ETL.10
System musi umożliwiać cykliczny import dużych wolumenów danych z
systemów źródłowych.”
Prosimy o wyjaśnienie o jak dużych wolumenach jest mowa oraz jak często jak często takie
ładowanie powinno następować?
Odp.: Przykładowo Zamawiający przewiduje ładowanie następujących danych:
● GUS - dane demograficzne - co najmniej raz w miesiącu
● GUS - dane TERYT - co najmniej raz w miesiącu
● import słowników FOODEX wersja PL i EN, ok 10 MB każdy, raz/dwa razy na rok
● import danych dotyczących spożycia, z EFSA, ok 10 MB raz/dwa razy na rok
Zamawiający przypomina iż są to tylko przykładowe użycia platformy ETL.
250)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.2.1
System musi zapewniać bezpośredni (bez potrzeby ładowania danych do
pośredniego silnika bazodanowego lub silnika in-memory) dostęp do różnych typów źródeł
danych: np. XML, Web Services, procedur składowanych, plików płaskich, baz relacyjnych, baz
wielowymiarowych, systemów transakcyjnych, hurtowni danych, hurtowni tematycznych,
źródeł big data (Hadoop, Hive).”
Prosimy o wyjaśnieni, czy Zamawiający wymaga żeby wszelkie operacje związane z
operacjami na danych odbywały się bezpośrednio w pamięci operacyjnej, bądź wyłącznie
bezpośrednio na źródle?

Odp.: Zamawiający nie precyzuje, gdzie mają odbywać się operacje, a jedynie definiuje wymaganie
aby moduł AN mógł łączyć się bezpośrednio do w/w źródeł danych bez potrzeby użycia dodatkowych
narzędzi zewnętrznych.
251)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.2.3
Rozwiązanie musi być oparte o jeden wspólny i centralny model metadanych
do raportów, kokpitów, źródeł danych, projektów, analiz ad-hoc.”
Wymaganie odnosi się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności
prosimy o usunięcie ww. wymagania.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
252)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
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„AN.2.4
System musi obsługiwać posiadane przez zamawiającego następujące
źródła danych: Baza Oracle, XLS/XLSX, XML, CSV, WS, REST.”
Nie wszystkie formaty znajdują zastosowanie w nowoczesnych rozwiązaniach. Niektóre
formaty zostaną dostosowane (przekonwertowane) przed ich analizą w oprogramowaniu
zaawansowanej analizy danych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza poniższe
brzmienie i zmianę wymagania na:
„AN.2.4
System musi obsługiwać posiadane przez zamawiającego następujące źródła
danych: Baza Oracle, XLS/XLSX.”

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymagania, gdyż Zamawiający posiada i/lub korzysta
w/w źródeł danych.
253)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.2.13
System powinien udostępniać otwarte biblioteki API do warstwy modelu
biznesowego metadanych.”
Wymaganie odnosi się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności
prosimy o usunięcie ww. wymagania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają
bez zmian.
254)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.2.15
System musi mieć możliwość instalacji na platformie systemu
operacyjnego posiadanego przez Zamawiającego tj.: MS Windows, Linux.”
Prosimy o wyjaśnienie czy celem zapewnienia konkurencji Zamawiający dopuszcza poniższe
brzmienie i zmianę wymagania na:
„AN.2.15
System musi mieć możliwość instalacji na platformie systemu
operacyjnego posiadanego przez Zamawiającego tj.: MS Windows lub Linux.”
Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający posiada i użytkuje
produkcyjnie systemy operacyjne MS Windows oraz Linux.

255)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.3.1
System musi zapewnić możliwość wykonania analiz „write-back”.”
Wymaganie odnosi się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności
prosimy o usunięcie ww. wymagania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza inny mechanizm zapisu analiz do bazy danych np. jako fragment
oprogramowania dedykowanego z formatu XML. Finalne rozwiązanie realizacyjne leży po stronie
Wykonawcy.
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256)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.3.5
System musi umożliwiać tworzenie własnych wizualizacji za pomocą
JavaScript.”
Wymaganie odnosi się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności
prosimy o usunięcie ww. wymagania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza użycie innego języka skryptowego. Zamawiający wymaga, aby użyty
język skryptowy był ogólnie znanym i powszechnym standardem.
257)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.3.8
System musi rekomendować użytkowników odpowiedni sposób wizualizacji
danych w zależności od danych zdefiniowanych w kryterium raportu tzw. data-driven insight.”
Wymaganie odnosi się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności
prosimy o usunięcie ww. wymagania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
258)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.3.10
System musi wspierać tworzenie tzw. sub-filtrów np. użytkownik może
wykorzystać rezultaty jednego raportu jako filtr drugiego raportu.
AN.3.11
System musi wspierać kaskadowe podpowiedzi (prompts) np. 2-ga
podpowiedź wyświetla tylko wyfiltrowane ważne wartości dla niej bazując na wartościach
zwróconych w 1-ej podpowiedzi.
Wymaganie odnosi się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności
prosimy o usunięcie ww. wymagania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
259)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.3.12
System musi wspierać możliwość generowania raportów w formacie
HTML,PDF,RTF,Excel (mhtml),Excel (html) Excel (*.xsls), PowerPoint (mhtml), PowerPoint
(*.pptx), MHTML, PDF/a,PDF/x,Zipped PDF, FO Formatted XML, Data (XML).
Prosimy o wyjaśnienie czy celem zapewnienia konkurencji – zestandaryzowaniu standardów Zamawiający dopuszcza poniższe brzmienie i zmianę wymagania na:
AN.3.12
System musi wspierać możliwość generowania raportów w formacie
HTML,PDF,) Excel (*.xsls), PowerPoint (mhtml)

Odp.: System musi wspierać możliwość generowania raportów co najmniej w formacie HTML,PDF,
(*.xsls), (*.pptx) , Data (XML).
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260)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.2.23
System musi zapewnić możliwość definiowania na raporcie nowych
obiektów wyliczalnych oraz grup, wykorzystując przy tym elementy z różnych poziomów
hierarchii danego wymiaru.
[…]
AN.3.25
System musi zapewniać możliwość tworzenia nowych grup
wyliczalnych z uwzględnieniem struktury hierarchicznej wymiaru.
Wymaganie odnosi się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności
prosimy o usunięcie ww. wymagania.

Odp.: Zamawiający nadaje następujące brzmienie punktowi AN.3.23 (zaznaczono usunięty
fragment):
AN.3.23
System musi zapewnić możliwość definiowania na raporcie nowych
obiektów wyliczalnych oraz grup, wykorzystując przy tym elementy z różnych poziomów hierarchii
danego wymiaru.
oraz wyraża zgodę na usunięcie wymagania AN.3.25 o treści:
AN.3.25
System musi zapewniać możliwość tworzenia nowych grup wyliczalnych z
uwzględnieniem struktury hierarchicznej wymiaru.
261)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.3.29
System musi umożliwiać tworzenie raportów operacyjnych o
dokładnie określonym układzie (tzw. pixel-perfect formatting). W szczególności system musi
mieć możliwość wykorzystania formularzy PDF Forms jako szablonów raportu.
AN.3.30
Dostęp do kokpitów, tworzenie raportów ad-hoc i tworzenie raportów
operacyjnych (tzw. pixel-perfect), musi być realizowane poprzez jeden spójny interfejs oparty
o przeglądarkę www.”
Wymaganie odnosi się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności
prosimy o usunięcie ww. wymagania.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Jednocześnie Zamawiający rezygnuje z PDF Forms jako
jedynego wskazanego formatu szablonów raportów tj. dopuszcza inne formaty szablonów pod
warunkiem, że są publicznie udokumentowane.
262)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
„AN.3.31
System musi umożliwiać tworzenie poprzez przeglądarkę internetową
firmowego stylu (template) który raz stworzony może być dziedziczony przez wszystkie
raporty.”
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Prosimy o wyjaśnienie, czy generowanie template może być realizowane z poziomu
analitycznego silnika które by załączać do repozytorium rozwiązania. Czy Zamawiający
dopuszcza taką możliwość?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
263)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.3.32
System musi pozwalać na proste tworzenie raportów operacyjnych za pomocą
generatora raportów prowadzącego użytkownika krok po kroku poprzez cały proces
tworzenia raportu.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość by zmodyfikować ten zapis na
wdrożenie systemu onboardingu zapoznającego użytkownika z aplikacją i procesem
tworzenia raportu, bądź też przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników wraz dodatkową
dokumentacja użytkownika opisująca poszczególne elementy systemu

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego wymagania i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
264)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.3.33
Strony portalu informacyjnego muszą mieć możliwość personalizacji na
poziomie użytkownika oraz na poziomie grupy użytkowników.
Prosimy o wyjaśnienie, o jakim rodzaju personalizacji mówimy w takim przypadku?

Odp.: Zamawiający przez personalizację na poziomie grupy rozumie możliwość definiowania
dostępnych funkcji, raportów, postaci pulpitów dla użytkowników należących do jednej grupy.
Grupą użytkowników w rozumieniu Zamawiającego są także użytkownicy o takim samym zestawie
ról. Dodatkowo każdy użytkownik musi mieć możliwość dopasowania podstawowego wyglądu do
swoich potrzeb.
265)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.3.37
System powinien zapewniać możliwość historyzacji analiz i raportów w
postaci migawek z możliwością tworzenia dokumentów PDF zawierających pełną historię
zmian.
Prosimy o wyjaśnienie czy celem zapewnienia konkurencji Zamawiający dopuszcza poniższe
brzmienie i zmianę wymagania na:
AN.3.37
System powinien zapewniać możliwość historyzacji analiz i raportów w
postaci migawek z możliwością tworzenia dokumentów PDF
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego wymagania, gdyż Zamawiający musi
mieć możliwość łatwego dostępu do historii zmian w raportach i analizach.
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AN.3.38
System musi mieć możliwość tworzenia bezpośrednio z kokpitu zapytań
analitycznych opartych o SQL bazujących na modelach logicznym metadanych serwera BI i
bezpośrednich strukturach fizycznych podpiętych do serwera BI.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN.3.39
Rozwiązanie musi zapewniać pełne wsparcie dla analiz w języku R w tym m.in.
możliwość osadzania i parametryzowania wizualizacji R.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN.3.41
System musi pozwalać na wykonanie fizycznego zapytania lub wywołanie
funkcji bazy danych bezpośrednio na raporcie BI, przy czym raport może zawierać
jednocześnie kolumny pochodzące z modelu metadanych serwera analitycznego BI jak i
bezpośrednie odwołanie do zapytań/funkcji źródła danych.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagania.
AN.3.43
System musi wspierać formatowanie hierarchii wymiaru tak żeby każdy jej
poziom mógł być reprezentowany w inny sposób (np. inny kolor).
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie. Ze względu na specyfikację pracy
Zamawiającego w strukturze cztero poziomowej (lokalna PSSE, wojewódzka WSSE, centralna
NIZP-PZH, centralna GIS) takie rozróżnienie poziomów jest bardzo istotne. Zamawiający
wskazuje także, że dopuszczalne są inne formy reprezentowania poziomów w hierarchii niż
kolor.
AN.3.44
System musi zapewniać wbudowaną możliwość wywołania WebService
bezpośrednio z raportu z możliwością przekazania wybranych parametrów raportu.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN.3.45

System powinien wspierać obsługę hierarchii niezbalansowanych.

Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagania.
AN.3.48
System musi zapewniać możliwość ręcznej modyfikacji logicznego zapytania
SQL wygenerowanego w trakcie tworzenia raportu ad-hoc.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednak dopuszcza rozwiązanie równoważne,
polegające na podglądzie i skopiowaniu wygenerowanego zapytania, a następnie wklejenie
go do nowego raportu.
AN. 3.49
System musi umożliwić generowanie raportów operacyjnych w oparciu o
bezpośrednie zapytania fizyczne do źródła danych (z pominięciem modelu biznesowego) oraz
w oparciu o model metadanych (model biznesowy) serwera BI.
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Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN. 3.50
System musi umożliwiać wyświetlanie obiektów typu BLOB/CLOB
bezpośrednio na raporcie (w kolumnie raportu).
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN. 3.52
System musi zawierać kontekstową pomoc dla
użytkowników/administratorów.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN.3.53
System musi pozwalać użytkownikom/administratorom na rozbudowę
systemu pomocy.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z tego wymagania.
AN. 3.54
System musi zapewnić możliwość automatycznej weryfikacji modelu
metadanych pod kątem potencjalnych błędów w projektowaniu metadanych.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN. 3.63
System musi pozwalać użytkownikowi na zdefiniowanie procesu
obserwowania wyników zwracanych przez raport lub raporty w sposób cykliczny i
informowania użytkownika, jeżeli wartości progowe zostaną przekroczone. System musi
zapewniać możliwość sekwencyjnego obserwowania zdarzeń tzn., jeżeli jeden proces
obserwacji wyników zwróci oczekiwane rezultaty może zostać uruchomiony kolejny proces lub
procesy sprawdzające kolejne obszary. W rezultacie użytkownik powinien dostać stosowne
powiadomienie mailem lub w postaci przycisku na kokpicie BI.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN.3.64
System musi zapewniać możliwość szybkiego generowania analiz poprzez
umieszczenia wybranego raportu w pamięci cache serwera analitycznego. Proces ten ma być
realizowany na podstawie ustalonego wcześniej harmonogramu oraz zdefiniowanego
wcześniej warunku brzegowego (np. jeżeli wartości zostaną przekroczone, wygeneruje raport
i umieść jego zawartość w cache serwera analitycznego).
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagania.
AN. 3.65
System zapewnia możliwość pracy grupowej nad modelem metadanych
serwera analitycznego z możliwością wersjonowania repozytorium metadanych.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
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AN. 3.66
System musi zapewnić możliwość podglądu i drukowania schematu
fizycznego i biznesowego modelu metadanych.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN.4.6
System musi pozwalać na administrację zapytaniami SQL z poziomu
przeglądarki internetowej. Administrator musi mieć możliwość podglądu aktualnie
wykonywanych zapytań analitycznych i ich anulowanie.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN.4.7
System musi pozwalać na definiowanie autoryzacji dostępu do danych na
poziomie metadanych biznesowych serwera BI.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
AN.4.8
System musi zapewniać przezroczystość zmian atrybutów fizycznych obiektów
bazy danych w stosunku do raportów (zmiana nazwy elementów warstwy fizycznej jak tabela,
atrybuty tabeli, nie może wymagać konieczności modyfikowania raportów które z tych
elementów korzystają).
Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie i pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
Wymagania odnoszą się do specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności prosimy
o usunięcie ww. wymagania.
Odp.: Zamawiający umieścił odpowiedzi pod każdym w/w wymaganiem.
266)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.4.11
System musi zapewniać możliwość wykorzystania natywnych mechanizmów
bazy danych Oracle takich jak: szyfrowanie, VPD, Data Masking oraz failover.
Wymaganie jednoznacznie faworyzuje jedno rozwiązanie. Wymaganie odnosi się do
specyficznego rozwiązania. Celem zapewnienia konkurencyjności prosimy o usunięcie ww.
wymagania.
Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymagania.

267)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.5.4
System musi wspierać wielowątkowość.
Prośba o sprezycowanie w jakich obszarach wielowątkowość miała by mieć zastosowanie?

Odp.: Wielowątkowość musi mieć zastosowanie minimalnie w następujących obszarach:
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268)

dostęp do danych
opracowywanie wyliczeń
tworzenie agregatów

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.6.5
System musi zapewnić dystrybucję informacji minimum poprzez email, FTP,
WebDav, REST.
Prosimy o wyjaśnienie czy celem zapewnienia konkurencji Zamawiający dopuszcza poniższe
brzmienie i zmianę wymagania na:
AN.6.5
System musi zapewnić dystrybucję informacji minimum poprzez email, FTP

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymagania, gdyż Zamawiający posiada produkcyjne
rozwiązania korzystające z w/w protokołów.
269)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
AN.6.6
Dystrybucja informacji musi odbywać się na podstawie ustalonego
harmonogramu lub warunkowo.
Prosimy o wyjaśnienie czy celem zapewnienia konkurencji Zamawiający dopuszcza poniższe
brzmienie i zmianę wymagania na:
AN.6.6
Dystrybucja informacji musi odbywać się na podstawie ustalonego
harmonogramu

Odp.: Nie, Zamawiający nie zgadza się na zmianę brzmienia wymagania, gdyż Zamawiający chce aby
system zapewniał możliwość warunkowej dystrybucji informacji. Wymaganie to idzie w parze z
wymaganiem AN.3.63.
270)

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór Umowy, s.8
Zamawiający specyfikuje zapis:
„§ 4. ZASADY REALIZACJI UMOWY
[PODSYSTEM KOPII ZAPASOWYCH]
1.
W ramach Systemu Wykonawca wdroży podsystem kopii zapasowych, jako element
Systemu. Podsystem kopii zapasowych podlega odrębnemu Odbiorowi.
2.
Podsystem kopii zapasowych ma realizować następujące wymagania:
a)
integracji ze środowiskiem wirtualnym w celu kompleksowego zabezpieczenia
systemów i aplikacji wirtualnych;
b)
globalna deduplikacja, pozwalająca na lepszą utylizację zasobów dyskowych;
c)
możliwość zabezpieczenia danych przed ich celowym lub przypadkowym usunięciem;
d)
współpraca różnych generacji urządzeń oraz zarządzanie nimi z jednego punktu
dostępu
e)
zarządzanie środowiskiem z poziomu konsoli fizycznej oraz poprzez graficzny interfejs
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3.
Podsystem kopii zapasowych dotyczy danych newralgicznych, tak aby umożliwić
odtworzenie Systemu lub jego elementu po Błędach. W tym celu dane te będą poddawane
procesowi tworzenia kopii zapasowych. Wymóg ten dotyczy:
a)
danych w bazach danych,
b)
systemów operacyjnych,
c)
aplikacji,
d)
oprogramowania narzędziowego zainstalowanego na serwerach.
4.
Podsystem kopii zapasowych dodatkowo będzie wykonywał kopie zapasowe plików
konfiguracyjnych, logów systemowych oraz dzienników zdarzeń.
5.
W ramach podsystemu kopii zapasowych i w ramach Dokumentacji Administratorów,
Wykonawca opracuje i przekaże instrukcję odtwarzania Systemu lub jego części. Proces
tworzenia kopii zapasowych ma być zgody z instrukcją techniczną podsystemu, podzespołu
lub aplikacji będącej częścią Systemu.
6.
W ramach podsystemu kopii zapasowych będą tworzone każdorazowo po dwie kopie,
które będą przechowywane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu
bezpiecznym, zapewniającym ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, modyfikacją,
uszkodzeniem, zniszczeniem oraz wpływem środowiska.
7.
Kopie zapasowe należy tworzyć przynajmniej w następującym cyklu i zakresie:
a)
baza danych – pełny backup - raz w tygodniu
b)
baza danych – backup przyrostowy lub różnicowy – raz dziennie;
c)
system operacyjny – pełny backup - raz w tygodniu,
d)
aplikacje – pełny backup – raz w tygodniu;
e)
oprogramowania narzędziowe – pełny backup – raz w tygodniu.
8.
Kopie baz danych powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
9.
Okres przechowywania kopi zapasowych wynosi 3 miesiące od wytworzenia. Po
ustaniu użyteczności kopii zapasowych są one usuwane. Po upływie okresu przechowywania
nośnik może być wykorzystany ponownie po wcześniejszym upewnieniu się, iż wcześniejsze
dane zostały w sposób trwały usunięte. Wykorzystując ponownie ten sam nośnik
bezwzględnie weryfikować należy poprawność zapisu i możliwość odczytania jego zawartości.
Za wadliwe kopie zapasowe lub procedurę ich tworzenia, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
Oraz
§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
[…]
4.
Zamawiający informuje, iż zamierza w osobnym postępowaniu kupić sprzęt
komputerowy (serwery) na których będzie zainstalowany System. Zgodnie z postanowieniami
Harmonogramu Zamawiający i Wykonawca ustalą wymagania dotyczące serwerów na etapie
realizacji Umowy.”
W ramach zapisów umowy Zamawiający formułuje wymagania wdrożenia i podsystem kopii
zapasowych, jako element Systemu. Przy czym podsystem kopii zapasowych podlega
odrębnemu Odbiorowi.
Podsystem kopii zapasowych stanowi element Systemu, który bezpośrednio zależy od
przyjętej architektury systemu. Określenie finalnej architektury i adekwatnej jej
infrastruktury zostanie wykonane w ramach analizy przedwdrożeniowej. W tym momencie
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będzie możliwe określenie liczby oraz rodzaju licencji, które będą realizowały zadane zadanie
podsystemu kopii zapasowych.
Wobec powyższego, prosimy o usunięcie wymagania bądź wskazanie odpowiedniego
skalowania architektury dla której ma być dostarczony system kopii zapasowej tj.:

Pytanie 1.1.

Prosimy o wyjaśnienie, ile maszyn wirtualnych (jaki wirtualizator) ma zostać
objęta backupem.
Odp: Zaprojektowanie i konfiguracja środowiska produkcyjnego należy zgodnie z SIWZ do
zadań Wykonawcy i jest objęta niniejszym zamówieniem. Zamawiający nie zmienia zapisów
SIWZ.

Pytanie 1.2.

Prosimy o wyjaśnienie, jakie serwery (ilość CPU i rdzeni) ma zostać objęta
backupem.

Odp: Zgodnie z informacją podaną w §2 ust. 4 wzoru umowy sprzęt komputerowy zostanie
zakupiony w odrębnym postępowaniu. Zamawiający dokona opisu kupowanego sprzętu w
powiązaniu z projektowanym Systemem. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 1.3.

Prosimy o wyjaśnienie, jaka wielkość danych jest objętych backupem.

Wielkość danych objętych backupem zależy od sposobu wykonania Systemu i zastosowanych
rozwiązań, które są przedmiotem niniejszego zamówienia i należą do obowiązków
Wykonawcy. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający informuje, iż w
odpowiedzi na pytanie nr 247 podpytanie 1.1 umieścił tabelę zawierającą szacowaną liczbę
pól objętych migracją.

Pytanie 1.4.

Prosimy o wyjaśnienie, na jakich urządzeniach ma być przechowywany
backup.

Odp: Zgodnie z informacją podaną w §2 ust. 4 wzoru umowy sprzęt komputerowy zostanie
zakupiony w odrębnym postępowaniu. Zamawiający dokona opisu kupowanego sprzętu w
powiązaniu z projektowanym Systemem. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

271)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.1.2 Bezpieczeństwo i audyt systemu
Prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi tu o audyt przedwdrożeniowy czy w trakcie trwania
projektu? Jeśli w trakcie to na jakich zasadach miałby się odbywać?
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Odp.: Chodzi o audyt w trakcie trwania projektu i chodzi o audytowanie danych zawartych w
systemie. Szczegóły audytowania danych są opisane w NE.1.2.4, NE.1.2.5
272)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.2.1 Rejestracja instytucji (podmiotów) następuje w istniejącym już systemie NIZP-PZH o
nazwie CRUiP a zewnętrznym w stosunku do projektowanego rozwiązania, przy czym
rozwiązanie musi odczytywać informacje udostępnianie przez CRUiP i na tej podstawie
aktualizować własny rejestr podmiotów.
Prosimy o rozwinięcie skrótu CRUiP. Jakie dane mają być zintegrowane?
Odp.: CRUiP oznacza Centralny Rejestr Użytkowników i Podmiotów. System CRUiP służy do
rejestracji użytkowników i instytucji oraz określania ich wzajemnych relacji. System CRUiP rozsyła
nowo-dodane wpisy automatycznie do systemów dziedzinowych, które to powinny je dodać do
swoich baz danych. Rozsyłanie następuje poprzez protokół WS SOAP, który to musi zostać
zaimplementowany w każdym systemie dziedzinowym. Dane przechowywane w Systemie CRUiP nie
są dostępne dla systemów dziedzinowych na ich żądanie.
273)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.2.1.2
Brak ograniczenia co do ilości poziomów instytucji
Proszę o wyjaśnienie czym dla Państwa są poziomy instytucji.

Odp.: Zamawiający pod pojęciem ‘poziom’ rozumie umiejscowienie w strukturze administracyjnej.
Dodatkowo poziom określa relacje pomiędzy poziomem nadrzędnym i/lub poziomem podrzędnym.
Np. dla instytucji odpowiedzialnych za nadzór epidemiologiczny nad chorobami zakaźnymi w Polsce
przyjmuje się 4 poziomy tj. poziom lokalny stanowią PSSE, poziom wojewódzki WSSE a poziom
centralny NIZP-PZH jako jednostka specjalistyczna wskazana przez GIS.
274)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.2.3.1.1
Możliwość definiowania wielopoziomowych słowników
Proszę o wyjaśnienie czym dla Państwa są wielopoziomowe słowniki.

Odp.: Zamawiający pod pojęciem słownika wielopoziomowego rozumie rodzaj słowników
złożonych, w których określonym wartościom nadrzędnym będą przypisane kolejne poziomy
wartości podrzędnych. Wartości podrzędne są doszczegółowieniem wartości nadrzędnej. Jednym z
przykładów słownika wielopoziomowego jest dla Zamawiającego słownik miejscowości. Każde
województwo ma wiele wartości typu powiat, każdy powiat ma wiele wartości typu gmina, a gmina
może mieć wiele miejscowości. Innym przykładem jest słownik kierunków badań, który w skrócie
prezentuje się następująco:
● Bakterie
○ Bacillus
■ Cereus
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○

○

●
●
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■ Nieokreślony
Brucella
■ Abortus
■ Melintensis
■ Suis
■ Nieokreślony
Campylobacter
■ Coli
■ Jejuni
■ Lari
■ Upsaliensis
■ Nieokreślony
….. 10 kolejnych wartości

○
Wirusy
… 4 kolejne wartości

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.2.3.1.4
Każda wartość słownikowa ma posiadać numer rewizji oraz ważność w
przedziale czasowym
Proszę o wyjaśnienie tego punktu.

Odp.: Zamawiający wymaga aby każda wartość słownikowa była powiązana z numerem wersji (tzw.
rewizja). Dzięki temu wraz z połączeniem wymagania NE.1.2.4 (System musi przechowywać
informacje o czasie zmiany) pozwoli to na określenie przedziału czasu, w którym dana wartość
słownikowa była wykorzystywana przez system.
Z kolei powiązanie wartości słownikowej z ważnością w czasie daje możliwość Zamawiającemu na
sterowanie dostępnością poszczególnych wartości z wyprzedzeniem czasowym.
276)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.2.3.2
Możliwość definiowania nowych oraz dostosowania istniejących formularzy
zgłoszeń, wywiadów i raportów wraz z regułami wymagalności, regułami walidacji danych
oraz regułami autouzupełniania wraz z obsługą historii wersji
Prosimy o wyjaśnienie, czy tu chodzi o edytor/ kreator formularzy (tworzenie od podstaw
nowego) czy o edycję pól na już istniejącym formularzu?

Odp.: W tym przypadku chodzi zarówno o tworzenie od podstaw nowego formularza poprzez
kreator/edytor formularzy, jak również edycję już istniejącego formularza (edycja pól, reguł
walidacyjnych itp.)
277)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
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Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.3.12 Możliwość wygenerowania zawiadomienia/wezwania do osoby chorej/przypadku w
celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego
Prosimy o wyjaśnienie, jaką drogą powinno być zawiadomienie komunikowane? (email?
sms?)

Odp.: W tym przypadku system ma umożliwić rozsyłanie zawiadomienia przez wiadomości email lub
wiadomości sms z możliwością autouzupełnienia niezbędnych danych teleadresowych przez system
lub ręcznego uzupełnienia ich przez użytkownika systemu.
278)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.3.27 Możliwość utworzenia raportu ad-hoc na podstawie dostępnych w systemie danych
wraz z możliwością ich filtrowania, sortowania, analizy w zdefiniowanej przez użytkownika
formie (tabela, wykres, mapa )
Jaki ma być zakres raportów?

Odp.: Użytkownik ma mieć możliwość utworzenia dowolnego raportu pozwalającego na zestawienie
każdej wybranej zmiennej znajdującej się w module z inną zmienną/ymi z tego modułu. Szczegółowy
opis znajduje się w podrozdziale NE.6
279)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.4.8.2.2
Możliwośc wyboru drogi powiadomienia (email, wiadomość systemowa, sms,
pismo wg ustalonej matrycy)
Proszę o wyjaśnienie "pismo wg ustalonej matrycy"

Odp.: “pismo wg ustalonej matrycy” należy rozumieć jako spersonalizowane pismo o ustalonej
treści z danymi teleadresowymi do uzupełnienia przez system lub ręcznie przez użytkownika
systemu. System musi umożliwiać wydrukowanie takiego pisma, w tym na papierze firmowym
stacji.
280)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.4.10 Weryfikacja wywiadu epidemiologicznego przez instytucje nadrzędne
Proszę o doprecyzowanie tego punktu? Czym są Instytucje nadrzędne? Czy to są instytucje
zewnętrzne?

Odp.: Nie, nie są to instytucje zewnętrzne. Standardowo wywiady są wprowadzone przez stacje
PSSE, a dla takowych instytucjami nadrzędnymi najpierw są stacje WSSE, a następnie NIZP-PZH oraz
GIS.
281)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
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NE.4.12 Możliwość przekazania danych z wywiadów do ECDC, WHO, EFSA przez upoważniony
personel PZH zgodnie z formatami opublikowanymi na stronach powyższych organizacji
Prosimy o wyjaśnienie, czy te formaty są predefiniowane i w jaki sposób powinny być
udostępniane?
Odp.: Formaty zamieszczono pod linkiem https://hermes.pzh.gov.pl/sharing/9gyh5bDYT

282)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.4.12.1
System w chwili uruchomienia musi być zgodny z obowiązującymi
standardami w/w instytucji
Proszę o wyjaśnienie co to są za standardy, kto je określa, czy standardy są wcześniej
audytowane czy definiowane na etapie analizy?

Odp.: Standardy/Formaty są definiowane przez instytucje ECDC, WHO, EFSA. Formaty zamieszczono
pod linkiem https://hermes.pzh.gov.pl/sharing/9gyh5bDYT
283)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.4.12.2
Uprawniony personel musi mieć możliwość zmiany formatu wysyłanych
danych (i ich zakresu) poprzez odpowiedni interfejs użytkownika .
Proszę o wyjaśnienie gdzie mają być wysyłane dane i czy tu chodzi o zmianę formatu plików?

Odp.: Dane mają być przekazywane do ECDC, WHO, EFSA, zgodnie z wymaganiami NE.4.12 i
kolejnymi doszczegółowiającymi punktami. Jeśli chodzi o zmianę formatu to Zamawiający miał na
myśli format przekazywanych danych po zmianie wymagań przez jedną z instytucji ECDC, WHO,
EFSA. W szczególności chodzi o liczbę kolumn, typy kolumn, format danych w kolumnach itp.
284)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.5.2 Rejestracja okresowych sprawozdań ze szczepień ochronnych (do 3 typów
sprawozdań)
Prosimy o wyjaśnienie, czy to są dodatkowe formularze czy zawierają się w ramach
wspomnianych 90 szablonów?

Odp.: Nie, wspomniane 3 formularze nie zawierają się w ramach wcześniejszych 90 szablonów.
90 to liczba różnych formularzy do wywiadów epidemiologicznych dla różnych jednostek
chorobowych. Z kolei w wymaganiu NE.5.2 mowa o formularzach do rejestracji sprawozdań ze
szczepień ochronnych.
285)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
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NE.5.11.1-NE.5.11.2 Bezpośrednio poprzez interfejs API; Ręcznie lub automatycznie z
plików CSV, XML
Prosimy o wyjaśnienie, czy powinniśmy założyć dwa rodzaje integracji czy zdecydujecie się
Państwo na jeden wybrany?

Odp.: System ma wspierać dwa rodzaje integracji.
286)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.7 Integracja z Modułem Udostępniania ISP
Prosimy o wyjaśnienie punktu? Jak ma się obywać integraacja? Jaki zakres danych ma być
wymieniany?

Odp.: ISP - definicja: informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od
sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
lub audiowizualnej tworzona i gromadzona przez jednostki sektora publicznego
Zamawiający nie narzuca sposobu integracji. Zaprojektowanie i wykonanie leży po stronie
Wykonawcy.
Zakres udostępnianych danych ISP jest opisany w punktach NE.7.1, NE.7.2, NE.7.3 oraz dodatkowo
w rozdziale “1.3 Moduł udostępniania ISP” dokumentacji OPZ.
287)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.10.9 Możliwość łączenia zdarzeń z ‘akcjami’ (bezpośrednio w zdarzeniu lub w ‘akcji ’)
Prosimy o wyjaśnienie, czym się różni zdarzenie od akcji?

Odp.: Zdarzeniem jest zdarzenie stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz informacji o
planowanych i/lub podjętych działaniach. Akcją jest unikalny wpis w bazie danych, będący opisem
planowanych/wykonanych działań podjętych poza systemem. Ewentualne “Połączenie” akcji i
zdarzenia odbywa się przez relacje w bazie danych
288)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
NE.12.1 System musi posiadać rejestr akcji pozasystemowych użytkownika
Prosimy o wyjaśnienie, o jakie akcje pozasystemowe chodzi? Prosimy o wyjaśnienie, skąd
system ma czerpać informacje na ich temat?

Odp.: Zamawiający dostarczy listę akcji Wykonawcy. Wyjaśnienie czym jest ‘akcja’ podano w
odpowiedzi w pytaniu powyżej.
289)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
BZ.1.27 System powinien umożliwiać kaskadowe usuwanie lub modyfikowanie powiązanych
pól, jednocześnie system musi zawierać zestaw komunikatów informujących użytkownika o
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konsekwencjach kaskadowego usuwania danych oraz zapewniających dwukrotną aprobatę
tych czynności
Proszę o wyjaśnienie pojęcia kaskadowe usuwanie

Odp.: Pod pojęciem kaskadowe Zamawiający miał na myśli wielopoziomowe słowniki. Zamawiający
pod pojęciem słownika wielopoziomowego rozumie rodzaj słowników złożonych, w których
określonym wartościom nadrzędnym będą przypisane kolejne poziomy wartości podrzędnych.
Zamawiający pod pojęciem kaskadowe usuwanie rozumie usunięcie wszystkich wartości
podrzędnych usuwanej wartości. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na punkt BZ. 1.26 w
którym mowa jest o tym, że system realizuje jedynie logiczne usuwanie danych.
290)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
BZ.6.10 Możliwość stosowania systemu klasyfikacji wg standardu FOODEX (w języku
angielskim i polskim)
Prosimy o udostępnienie Wykonawcy wzoru przykładowego standardu

Odp.: Zamawiający przekazuje link do standardu FOODEX. Zamawiający dysponuje tłumaczeniem
standardu na język polski.
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/Foodex2revision2.zip
291)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający specyfikuje zapis:
BZ.10 Biblioteki
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób powinny być ładowane i aktualizowane?

Odp.: W rozumieniu Zamawiającego Biblioteki mają być ładowane i aktualizowane przez
użytkowników Systemu poprzez import plików (np. formatu XLSX).
292)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Prosimy o podanie szacunkowej ogólnej liczby użytkowników systemu.

Odp.: Zamawiający szacuje:
- dla modułu NE - około 1500 stałych użytkowników, z nasileniem użytkowania w dni
robocze od godziny 7 do 17
- dla modułu BZ - około 1000 stałych użytkowników, z nasileniem użytkowania w dni
robocze od godziny 7 do 17
- dla modułu ISP - użytkownicy modułów NE i BZ oraz trudna do oszacowania grupa
użytkowników będących profesjonalistami w zakresie zdrowia publicznego i
bezpieczeństwa żywności, pracownikami urzędów i instytucji publicznych, mediów oraz
ogółu społeczeństwa
293)

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
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Prosimy o podanie szacunkowej liczby tworzonych wymienianych formularzy w skali roku.
Odp.: W przypadku modułu NE większość szablonów formularzy wywiadów i sprawozdań nie
będzie wymagała wymiany ale może wymagać modyfikacji poprzez dodanie nowych zmiennych lub
dostosowania zmiennych już istniejących. Liczba nowotworzonych formularzy wywiadów dla
poszczególnych jednostek chorobowych nie powinna przekraczać 1-2 formularzy rocznie.
Natomiast liczba formularzy tworzonych pomocniczo w ramach wykonywania rutynowej pracy
związanej z nadzorem epidemiologicznym może wymagać tworzenia ad-hoc 200-400 formularzy
rocznie.
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następujących zmian w
SIWZ:

Nowe punkty w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ):

Punkt

Treść

NE.3.9.2

Moduł musi udostępniać użytkownikowi podgląd przekierowanych zgłoszeń
wraz z informacją kto i kiedy dokonał tejże czynności, czy to przekierowanie
jest czasowe czy permanentne oraz do jakiej stacji nastąpiło przekierowanie.

NE.3.9.3

Moduł musi udostępniać użytkownikowi podgląd przekazanych zgłoszeń wraz
z informacją kto i kiedy dokonał tejże czynności oraz do jakiej stacji nastąpiło
przekierowanie.

NE.3.9.4

Decyzję o powrocie czasowo przekierowanego zgłoszenia może podjąć osoba
z innej SSE, do której wywiad został przekierowany wraz z wymuszeniem
podania przyczyny zakończenia przekierowania w uwagach/komentarzach
(NE.3.10.1).

NE.3.9.5

Możliwość anulowania przekierowania przez instytucję, która dokonała
przekierowania.

NE.3.9.6

Możliwość ustawienia automatycznego ‘powrotu’ zgłoszenia do instytucji
przekierowującej w momencie definiowania przekierowania poprzez
określenie daty powrotu

NE.3.9.7

Dla zgłoszeń przekierowanych z opcją automatycznego ‘powrotu’ System
musi informować użytkownika za ile dni nastąpi ‘powrót’ (na listach oraz
wewnątrz wywiadu).
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NE.4.8.4

Powiadamianie osób z innych podmiotów/osób nie będących użytkownikiem
systemu odbywa się jedynie poprzez wiadomości email lub SMS generowane
automatycznie przez system lub ręcznie przez użytkownika

NE.4.11.1

Decyzję o powrocie czasowo przekierowanego wywiadu może podjąć osoba z
innej SSE, do której wywiad został przekierowany wraz z wymuszeniem
podania przyczyny zakończenia przekierowania w uwagach/komentarzach
(NE.3.10.1)

NE.4.11.2

Możliwość anulowania przekierowania przez instytucję, która dokonała
przekierowania.

NE.4.11.3

Możliwość ustawienia automatycznego ‘powrotu’ wywiadu do instytucji
przekierowującej w momencie definiowania przekierowania poprzez
określenie daty powrotu

NE.4.11.4

Moduł musi udostępniać użytkownikowi podgląd przekierowanych zgłoszeń
wraz z informacją kto i kiedy dokonał tejże czynności, czy to przekierowanie
jest czasowe czy permanentne oraz do jakiej stacji nastąpiło przekierowanie.

NE.4.11.3.1

Dla wywiadów przekierowanych z opcją automatycznego ‘powrotu’ System
musi informować użytkownika za ile dni nastąpi ‘powrót’ (na listach oraz
wewnątrz wywiadu).

NE.14.1.1.1

Przesłanie informacji wraz z linkiem do ankiety poprzez wiadomości
systemowe

NE.14.1.1.2

Przesłanie informacji wraz z linkiem do ankiety poprzez email

NE.14.1.1.2.1

Adres email odbiorcy ankiety może być pobrany z bazy użytkowników i
podmiotów/instytucji

NE.14.1.1.2.2

Adres email odbiorcy ankiety może być podany przez użytkownika

NE.1.3

Minimalna szybkość działania zostaje określona na poziomach:
- wyszukiwanie, edycja, zapis, lista - do 5s
- generowanie raportu, zestawienia, wykresów itd. po akcji użytkownika
-do 1000 elementów(wierszy) raportu - do 60 sekund

BZ.1.30

Minimalna szybkość działania zostaje określona na poziomach:
- wyszukiwanie, edycja, zapis, lista - do 5s
- generowanie raportu, zestawienia, wykresów itd. po akcji użytkownika
-do 1000 elementów(wierszy) raportu - do 60 sekund
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ISP.5.7

Minimalna szybkość działania zostaje określona na poziomach:
- wyszukiwanie, edycja, zapis, lista - do 5s
- generowanie raportu, zestawienia, wykresów itd. po akcji użytkownika
-do 1000 elementów(wierszy) raportu - do 60 sekund

NE.1.4

System musi działać poprawnie przy zachowaniu zakładanych prędkości na
serwerach o wartości rynkowej rzędu 250 000 złotych (wykluczając macierze
dyskowe oraz infrastrukturę sieciową) przy założonym obciążeniu
produkcyjnym (ilość zalogowanych użytkowników, ilość załadowanych
danych itp.) oraz przy założeniu, że wszystkie elementy Systemu
(oprogramowania dedykowane - NE, BZ, ISP oraz standardowe) są
zainstalowane na w/w serwerach, a nie na serwerach dodatkowych.

BZ.1.31

System musi działać poprawnie przy zachowaniu zakładanych prędkości na
serwerach o wartości rynkowej rzędu 250 000 złotych (wykluczając macierze
dyskowe oraz infrastrukturę sieciową) przy założonym obciążeniu
produkcyjnym (ilość zalogowanych użytkowników, ilość załadowanych
danych itp.) oraz przy założeniu, że wszystkie elementy Systemu
(oprogramowania dedykowane - NE, BZ, ISP oraz standardowe) są
zainstalowane na w/w serwerach, a nie na serwerach dodatkowych.

ISP.5.8

System musi działać poprawnie przy zachowaniu zakładanych prędkości na
serwerach o wartości rynkowej rzędu 250 000 złotych (wykluczając macierze
dyskowe oraz infrastrukturę sieciową) przy założonym obciążeniu
produkcyjnym (ilość zalogowanych użytkowników, ilość załadowanych
danych itp.) oraz przy założeniu, że wszystkie elementy Systemu
(oprogramowania dedykowane - NE, BZ, ISP oraz standardowe) są
zainstalowane na w/w serwerach, a nie na serwerach dodatkowych.

NE.1.5

Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przeciwko DDoS.

BZ.1.32

Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przeciwko DDoS.

ISP.5.9

Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przeciwko DDoS.

NE.1.6

System ma być odporny na listę 10 najbardziej krytycznych zagrożeń
bezpieczeństwa opisanych przez organizację OWASP(Open Web
Application Security Project):
https://www.owasp.org/index.php/Top_10-2017_Top_10

BZ.1.33

System ma być odporny na listę 10 najbardziej krytycznych zagrożeń
bezpieczeństwa opisanych przez organizację OWASP(Open Web
Application Security Project):
https://www.owasp.org/index.php/Top_10-2017_Top_10
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ISP.5.9

System ma być odporny na listę 10 najbardziej krytycznych zagrożeń
bezpieczeństwa opisanych przez organizację OWASP(Open Web
Application Security Project):
https://www.owasp.org/index.php/Top_10-2017_Top_10

Punkty OPZ – Załącznik nr 1 do SIWZ, w których następuje zmiana:

Pun
kt

Jest

Ma być

NE.3.10

Podgląd i weryfikacja zgłoszeń przez
instytucje nadrzędne

Podgląd i weryfikacja zgłoszeń

NE.3.10.1

Możliwość dodania
uwag/komentarzy/prośby o poprawę
/pytań do zgłoszenia przez instytucje
nadrzędne …..

Możliwość dodania
uwag/komentarzy/prośby o poprawę
/pytań do zgłoszenia ….

NE.4.1.10

“przypadku zgłoszenia należącego”

“przypadku wywiadu należącego”

NE.4.10

Weryfikacja wywiadu
epidemiologicznego przez instytucje
nadrzędne

Weryfikacja wywiadu
epidemiologicznego

NE.4.10.1

Możliwość dodania uwag/komentarzy
do zgłoszeń/wywiadów przez
instytucje nadrzędne

Możliwość dodania uwag/komentarzy
do zgłoszeń/wywiadów

NE.4.12.2

Uprawniony personel musi mieć
możliwość zmiany formatu wysyłanych
danych (i ich zakresu) poprzez
odpowiedni interfejs użytkownika.
Interfejs użytkownika wykonany
będzie w standardzie WCAG 2.0
poziom AA lub według standardu
równoważnego, zgodnie z
załącznikiem nr 4 Krajowych Ram
Interoperacyjności

Uprawniony personel musi mieć
możliwość zmiany formatu wysyłanych
danych (i ich zakresu) poprzez
odpowiedni interfejs użytkownika.
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BZ.2.11
BZ.4

przenieść jako BZ.3.9
Rejestr próbek pobranych podczas
kontroli sanitarnych

BZ.6.1.7

Rejestr próbek pobranych podczas
granicznych kontroli sanitarnych
Punkt usunięty

BZ.7.13

W związku ze zmiennością standardów
i reguł określonych w pkt. 7.12 należy
przewidzieć możliwość zmiany przez
użytkownika eksportu danych i
funkcjonalności nim związanych

W związku ze zmiennością standardów i
reguł określonych w pkt. 7.12 należy
przewidzieć możliwość zmiany przez
użytkownika eksportu danych

BZ.7.15

System musi umożliwiać sprawdzanie
prostych reguł walidacji danych na
bieżąco w trakcie wprowadzania
danych, a nie dopiero po zapisie
całości formularza (np. reguły
dotyczące dat, dozwolonych wartości
w polach itp.). Podstawowy zestaw
reguł walidacyjnych zamawiający
przekaże wykonawcy do
zaimplementowania na etapie
wdrożenia systemu.
System musi umożliwiać sprawdzanie
zaawansowanych reguł walidacji
danych podczas zapisu danych
(skomplikowane zależności pomiędzy
różnymi polami, interakcje z innymi
obiektami w bazie itp.). Pełen zestaw
reguł walidacyjnych zamawiający
przekaże wykonawcy do
zaimplementowania na etapie
wdrożenia systemu.

System musi umożliwiać sprawdzanie
prostych reguł walidacji danych na
bieżąco w trakcie wprowadzania danych,
a nie dopiero po zapisie całości
formularza (np. reguły dotyczące dat,
dozwolonych wartości w polach itp.).
Podstawowy zestaw reguł walidacyjnych
zamawiający przekaże wykonawcy do
zaimplementowania
na
etapie
projektowania systemu.
System musi umożliwiać sprawdzanie
zaawansowanych reguł walidacji danych
podczas zapisu danych (skomplikowane
zależności pomiędzy różnymi polami,
interakcje z innymi obiektami w bazie
itp.). Pełen zestaw reguł walidacyjnych
zamawiający przekaże wykonawcy do
zaimplementowania na projektowania
systemu.

BZ.8

Zarządzanie systemem

Zarządzanie modułem

BZ.9.1

Oprogramowanie powinno

Moduł musi

BZ.10.4

Punkt usunięty

BZ.10.8

Punkt usunięty
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BZ.11.1.7

Punkt usunięty

FE.16

System musi

Moduł FE musi

FE.17

System musi

Moduł FE musi

FE.20

System musi

Moduł FE musi

AN.2

architektury systemu

architektury oprogramowania do
zaawansowanej analizy danych

AN.3.1

System musi zapewnić możliwość
wykonania analiz „write-back”.

System musi zapewnić możliwość
wykonania analiz „write-back” lub inny
mechanizm zapisu analiz do bazy
danych np. jako fragment
oprogramowania dedykowanego z
formatu XML

AN.3.5

System musi umożliwiać tworzenie
własnych wizualizacji za pomocą
JavaScript.

System musi umożliwiać tworzenie
własnych wizualizacji za pomocą
JavaScript lub równoważnego języka
skryptowego.

AN.3.23

System musi zapewnić możliwość
definiowania na raporcie nowych
obiektów wyliczalnych oraz grup,
wykorzystując przy tym elementy z
różnych poziomów hierarchii danego
wymiaru.

System musi zapewnić możliwość
definiowania na raporcie nowych
obiektów wyliczalnych, wykorzystując
przy tym elementy z różnych poziomów
hierarchii danego wymiaru.

AN.3.25
AN.3.29

Punkt usunięty
System musi umożliwiać tworzenie
raportów operacyjnych o dokładnie
określonym układzie (tzw. pixelperfect formatting). W szczególności
system musi mieć możliwość
wykorzystania formularzy PDF Forms
jako szablonów raportu.

AN.3.41

System musi umożliwiać tworzenie
raportów operacyjnych o dokładnie
określonym układzie (tzw. pixel-perfect
formatting). W szczególności system
musi mieć możliwość wykorzystania
formularzy PDF Forms jako szablonów
raportu lub równoważnych pod
warunkiem, że są publicznie
udokumentowane.
Punkt usunięty
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AN.3.45
AN.3.48

Punkt usunięty
System musi zapewniać możliwość
ręcznej modyfikacji logicznego
zapytania SQL wygenerowanego w
trakcie tworzenia raportu ad-hoc.

System musi zapewniać możliwość
ręcznej modyfikacji logicznego
zapytania SQL wygenerowanego w
trakcie tworzenia raportu ad-hoc lub
rozwiązanie równoważne, polegające na
podglądzie i skopiowaniu
wygenerowanego zapytania, a następnie
wklejenie go do nowego raportu.

AN.3.53

Punkt usunięty

AN.3.64

Punkt usunięty

AN.4.11

Punkt usunięty

Wszystkie
pozycje
tabeli z pkt
2.3 OPZ

System

Moduł AN

Jednocześnie Zamawiający przesunie termin składania ofert. Informacja o nowym terminie
zostanie podana po opublikowaniu zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz na stronie
internetowej, na której publikowany jest SIWZ.
Powyższe brzmienie SIWZ jest obowiązujące od dnia jego wprowadzenia.

W imieniu pełnomocnika Zamawiającego
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