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Warszawa dn. 06.08.2020 r. 

 
Wykonawcy 

 

Dotyczy: „Narzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych 

opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk)” 

Znak sprawy: IBE/55/2020 

 
 

Odpowiedzi na pytania.  Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ.  
Przesunięcie terminu składania ofert 

 
I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły 
do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego 
pytań wraz z odpowiedziami: 

 
 

Pytanie nr 1 

Proszę o informację czy przewidujecie Państwo możliwość realizacji projektu w formie Umowy o 
dzieło? 
 

Odpowiedź: 
Charakter zawieranej Umowy wynika z jej treści oraz opisu przedmiotu zamówienia 

stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.  

Pytanie nr 2 

W systemach informatycznych słownik danych rozumiany jest jaka tabela relacyjna powiązana ze 
strukturą danych, przechowująca standardowe informacje wybierane przez użytkownika jako jedna z 
opcji słownikowych i przypisywane do pojedynczej encji ze zbioru głównej struktury danych . 
W Państwa systemie zbiorem z główną strukturą danych jest tabela KWALIFIKACJE. 
Do konkretnej kwalifikacji (encji z głównego zbioru ) przypisywany jest tekstowy syntetyczny opis oraz 
zestaw dodatkowych danych. Proszę o informację , które z dodatkowych danych wymienionych poniżej 
są danymi słownikowymi oraz w jakiej formie taki słownik powinien zostać uzupełniony ( ręcznie przez 
administratora czy też importowany automatycznie w jakiejś formie z innego sytemu, jeżeli tak to z 
jakiego i w jakiej formie). Jest to pytanie istotne z punktu widzenia oferty, ponieważ określa zakres prac 
do wykonania, a moim zdanie wszelkie wymienione dane dodatkowe są danymi słownikowymi. Nawet 
jeżeli Państwo dostarczycie zawartość takiego słownika, to struktura jego obsługi musi zostać 
wykonana przez programistę.Proszę o określenie (potwierdzenie,) , które obiekty z poniższych są 
danymi opisowymi, wpisywanymi ręcznie przez użytkownika (O) a , które słownikowymi , wybieranymi 
z zestawu istniejących możliwych do modyfikacji i uzupełniania opcji (S) : 
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1. Tytuł zawodowy 
2. Kierunek studiów 
3. Specjalność 
4. Instytucja nadająca kwalifikację 
5. Dziedzina ISCED 
6. Państwo/region 
7. Poziom ERK 
8. Profil studiów 
9. Język 
10. Kompetencje absolwenta 
11. Typowe miejsca/stanowiska pracy 
12. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości 
13. Podstawa prawna −do nadawania kwalifikacji 
14. Posiadane dodatkowe akredytacje 
15. Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji 
16. Sektorowe Ramy Kwalifikacji 
17. Informacje o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na kompetencje 
absolwenta 
18. Forma prowadzenia studiów 

 
Odpowiedź: 
W poniższej strukturze za dane stricte słownikowe przyjmujemy: 
1. Tytuł zawodowy 
2. Kierunek studiów 
5. Dziedzina ISCED 
6. Państwo/region 
7. Poziom ERK 
8. Profil studiów 
9. Język 
12. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości 
13. Podstawa prawna −do nadawania kwalifikacji 
18. Forma prowadzenia studiów 
 
Słowniki powinny być możliwe do zarządzania przez administratora w pełnym zakresie 
(CRUD), we wszystkich polach. 
 
Za dane opisowe przyjmujemy: 
3. Specjalność 
10. Kompetencje absolwenta 
11. Typowe miejsca/stanowiska pracy 
14. Posiadane dodatkowe akredytacje 
15. Uprawnienia zawodowe związane z uzyskaniem kwalifikacji 
16. Sektorowe Ramy Kwalifikacji 
17. Informacje o szczególnych cechach programu studiów istotnych ze względu na 
kompetencje absolwenta 
 
Natomiast tabela główna "Kwalifikacje" oraz 
4. Instytucja nadająca kwalifikację 
 
są wielopoziomowymi zestawami danych pochodzącymi z bazy POL-
on https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json i 
przechowywanymi w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. 
 

https://polon.nauka.gov.pl/opi-ws/api/api-docs?url=/opi-ws/api/swagger.json
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Pytanie nr 3 

W trakcie realizacji obsługi obiegu dokumentacji redagującej syntetyczny opis kwalifikacji istnieje 
obszar komunikacji z systemem ZRK . Zarówno pobieranie danych inicjujących jak i zapis ostatecznej 
treści kwalifikacji do ZRK. Proszę o inforomację w jakiej technicznej formie ta komunikacja będzie się 
odbywać np.: Bezpośredni zapis do bazy danych , jeżeli tak to jakiej bazy danych i jaki jest interfejs 
komunikacji ) ? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający zakłada, że zarówno pobieranie danych inicjujących jak i zapis ostatecznej treści 
kwalifikacji do ZRK będzie odbywać się bezpośrednio, tj. przez dostęp do równoległej bazy 
danych. Struktura tej bazy danych, powiązania i sposób działania są przygotowywane w chwili 
obecnej w osobnym zamówieniu i nie są jeszcze Zamawiającemu w pełni znane. Istotne będzie, 
aby zapis ostatecznej treści kwalifikacji do ZRK nie naruszał integralności docelowego zestawu 
danych (był z nim kompatybilny, uwzględniał m.in. logi). 

Pytanie nr 4 

W trakcie realizacji systemów informatycznych poprawa istniejącego kodu może być bardziej 
pracochłonna niż napisanie go od początku . Czy kod poprzedniej aplikacji dostarczony przez Państwa 
może zostać uznany jako przykładowy i stanowić uzupełnienie dla właściwego kodu twórcy ? Innymi 
słowy chodzi o jednoznaczną informację , że nie ma konieczności modyfikacji istniejącego kodu jeżelei 
efekt dla końcowego użytkownika będzie zadowalający i identyczny użytkowo. Można tylko korzystać 
z poprzedniego kodu do realizacji celu. 

 
Odpowiedź: 

Zamówienie zostało zaplanowane w pozycji budżetowej jako modernizacja istniejącego narzędzia. 
Tym samym Zamawiający wymaga modyfikacji istniejącego kodu, a nie wykonania narzędzia od 
nowa. Jest to istotne, gdyż programiści Zamawiającego znają kod istniejącej aplikacji i w przypadku 
zachowania większości istniejącego kodu znacząco skróci się czas na wdrożenie ich do pracy w 
zmodernizowanym narzędziu. 
 
II. Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia w ten sposób że pierwotny termin 28 dni 
roboczych zostaje skrócony do 25 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy. W 
dokumentacji SIWZ w zakresie w jakim odnosi się ona do terminu realizacji zamówienia 
zostaje on odpowiednio zmodyfikowany z 28 do 25 dni roboczych. Mając na względzie 
modyfikację w zakresie terminu, Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji w 
zakresie Kryterium 2 oceny ofert – „Termin realizacji zamówienia”. Po zmianie punkty w 
tym kryterium będą przyznawane w sposób następujący: 
 

a) 15 dni roboczych - 10 punktów 

b) 16 dni roboczych - 9 punktów 

c) 17 dni roboczych - 8 punktów 

d) 18 dni roboczych - 7 punktów 

e) 19 dni robocze - 6 punktów 

f) 20 dni robocze - 5 punktów 

g) 21 dni robocze - 4 punkty 

h) 22 dni roboczych - 3 punkty 

i) 23 dni roboczych – 2 punkty 

j) 24 dni roboczych – 1 punkt 

k) 25 dni roboczych – 0 punktów 



 

 

St
ro

n
a4

 

III.  Zamawiający dokonuje również modyfikacji SIWZ w zakresie warunku udziału w 
postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia (§6 ust. 1 pkt 2) SIWZ.  

Warunek udziału w postepowaniu po modyfikacji (§6 ust. 1 pkt 2) SIWZ) otrzymuje 
brzmienie:  

„Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 
przynajmniej jednego projektu informatycznego wykonanego w technologii PHP+MYSQL, 
którego wartość przekroczyła 12 000,00 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość 
zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość powyższych 
kwot brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia).” 

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, jak wyżej, i koniecznością dokonania zmian 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.  

Nowy termin składania ofert to 10.08.2020r. godz. 12:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:30.  

 


