
 

                       Warszawa, 22.04.2021 r. 

 

 

Dotyczy: Stworzenie narzędzia pozwalającego na opracowanie "Map kwalifikacji"  
w oparciu o Sektorowe Ramy Kwalifikacji. Znak sprawy: IBE/10/2021 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZESTAW 2. 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) Prawo 

zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników 

postępowania, dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść 

skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z odpowiedzą której udzieli Państwo na nasze pytanie:  

„Zgodnie z rozdziałem 13 OPZ wsparcie techniczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie 

obejmuje przede wszystkim usuwanie usterek w narzędziu, ale również rozwijanie i dostosowywanie 

funkcjonalności narzędzia.” 

czy planują państwo modyfikacje OPZ, bo punkt nr 13 zaprzecza takiej interpretacji 

"13. Asysta techniczna 

Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie od momentu 

przekazania zamówienia do 31.03.2023 roku. Zakres ten może zostać wykorzystany przez 

Zamawiającego cyklicznie lub jednorazowo na potrzeby usuwania usterek. Wykonawca oświadcza, że 

dopuszcza możliwość modyfikacji kodu aplikacji przez Zamawiającego bez utraty powyższego 

świadczenia." 

Dodatkowo z Państwa odpowiedzi nie wynika  wprost, czy wsparcie w postaci rozwoju aplikacji ma być 

świadczone do końca 31.03.2021 roku czyli ok 720 godzin, czy tylko 180 dni, czyli ok 240 godzin a po 

okresie 180 dni ma być tylko w formie napraw usterek. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany OPZ, w zakresie pkt 13 „Asysta techniczna”. Zapis 

OPZ po modyfikacji otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne w wymiarze 40 

godzin miesięcznie od momentu przekazania zamówienia do 31.03.2023 roku. Zakres ten może zostać 

wykorzystany przez Zamawiającego cyklicznie lub jednorazowo na potrzeby usuwania usterek oraz 

rozwijania i dostosowywania funkcjonalności narzędzia. Wykonawca oświadcza, że dopuszcza 



 

możliwość modyfikacji kodu aplikacji przez Zamawiającego bez utraty powyższego świadczenia”. 

Zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi załącznik nr 05 – OPZ po modyfikacjach. 

 

Pytanie nr 2: 

W Ogłoszeniu o zamówieniu, punkt 5.4 Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu zapisali 

Państwo wymagania 

a)      Jednego projektu informatycznego wykonanego w technologii Python, Javascript lub 

PHP (silnikiem bazy danych musi być MySQL), którego wartość przekroczyła 150 000,00 zł 

brutto 

b)      przynajmniej jeden programista backendowy, (przedstawienie przynajmniej  

5 współautorskich aplikacji webowych, bazujących na języku PHP i bazie danych MySQL 

  

Chciałbym zaproponować dopuszczenie w obu tych podpunktach wykazanie przez Wykonawcę 

doświadczenia również w technologii Java. Argumentem przemawiającym za zastosowania technologii 

Java jest jej skalowalność, duża dostępność specjalistów oraz wsparcie dla rożnych systemów 

operacyjnych. 

 

Odpowiedź: 

W rozdziale 9 OPZ "Wymagania techniczne" Zamawiający określił technologię w jakiej musi zostać 

wykonane narzędzie, są to Python, Javascript lub PHP.  

Warunki udziału w postępowaniu są potwierdzeniem umiejętności Wykonawcy w powyższym zakresie. 

W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza doświadczenia w zakresie zastosowania technologii JAVA. 

 

 

Pytanie nr 3: 

W załączniku nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 9. Wymagania techniczne, zapisali 

Państwo: 

„System nie może wymagać instalacji na komputerze dodatkowego oprogramowania, 

dodatkowych rozszerzeń przeglądarki ani wymagać posiadania zainstalowanych bibliotek języków, 

takich jak Java czy .NET.  Ze względu na kompatybilność z istniejącymi narzędziami ZRK, aplikacja 

ma być oprogramowana za pomocą Python, Javascript lub PHP (silnikiem bazy danych będzie 

MySQL); Rekomendowanymi frameworkami są Laravel, Angular, React, HTML5, CSS3, Bootstrap, 

JavaScript (wraz z bibliotekami JQuery i JQuery UI lub innymi wynikającym z charakteru aplikacji).” 

  

Proszę o rozważenie dopuszczenia wykonania warstwy backend w Java. Reszta wymagań zostanie 

spełniona po przez zastosowanie w warstwie UI freamworków React, HTML5, CSSS, Bootstrap  

i innymi zapisanymi w wymaganiach. Interfejs użytkownika zostanie wykonany tak aby nie 



 

wymagał instalowania dodatkowych rozszerzeń przeglądarki ani posiadania zainstalowanych 

bibliotek języków, takich jak Java czy .NET. 

 

Odpowiedź: 

W rozdziale 9 OPZ "Wymagania techniczne"  Zamawiający określił technologię w jakiej musi zostać 

wykonane narzędzie, są to Python, Javascript lub PHP. Z uwagi na fakt iż tylko te technologie są 

kompatybilne z istniejącymi narzędziami Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, Zamawiający nie 

dopuszcza wykonania narzędzia w innych językach programowania. 

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy backend w języku Java.  

 
 
 

        ……………………………… 
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