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Dotyczy postępowania nr 100/2020 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZESTAW 1 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania 

poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1  

-Czy w celu przygotowania struktur danych wraz z ich opisem do przekazania do 

repozytorium interoperacyjności zamawiający przekaże kody źródłowe posiadanego 

przez siebie systemu, dokumentację techniczną, wsparcie techniczne, itp.? W jakiej 

technologii wytworzony jest przygotowany przez Zamawiającego system? Czy możemy 

od Zamawiającego otrzymać szerszą informację na temat przygotowania struktur danych 

do przekazania do repozytorium interoperacyjności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje weryfikacji posiadanych systemów i danych oraz określenia które 

zdaniem eksperta są konieczne do przekazywania do repozytorium interoperacyjności. 

Zamawiający nie dysponuje systemem przekazywania danych do repozytorium 

interoperacyjności. Zadaniem Wykonawcy będzie określenie również, jakie dane i w jakiej 

formie należy przekazywać do repozytorium interoperacyjności a także czy istnieje 

konieczność przekazywania danych ze strony IBE. 

Pytanie 2 

- Czy zamawiający preferuje jakieś narzędzia, w których mają być przygotowane 

struktury wymiany danych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada preferencji co do narzędzia.  Zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych wraz z przepisami powiązanymi struktury danych 
mają być przygotowane w formacie XML. 
Pytanie 3  

- Czy ze względu na sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość zmiany roboczego 

harmonogramu prac i wydłużenie terminu z 35 na 60 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby i pozostawia termin realizacji zamówienia 

określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia  

Pytanie 4  



 

   

 

 

- W jaki sposób opisane są procesy, dla których należy przeprowadzić analizę ryzyka? Czy 

Państwo dysponujecie jakimiś narzędziami? Czy procesy są zwizualizowane w 

dedykowanych do tego narzędziach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje dokumentami wymienionymi w pkt.2 OPZ  “Wykonanie 
ekspertyzy” w wersji pdf oraz edytowalnej typu word. Zamawiający nie dysponuje 
dedykowanymi do tego narzędziami. 
Pytanie 5  

- W jakim terminie IBE planuje wdrożyć przygotowane procedury? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ Zamawiający nie określa terminu wdrożenia procedur.   


