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           Warszawa, dnia 27.03.2023 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/118/2023 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 3 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania 
poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 
Pytanie nr 1  

Czy testy aplikacyjne muszą zawierać wszystkie kontrole standardu ASVS ?, jeśli tak to który 
poziom standardu ASVS jest wymagany dla tej aplikacji ?  
Jeśli nie to czy mogą zostać wykonane tylko czynności wymienione w OPZ ? 

Opowiedź do pytania nr 1 

Zamawiający informuje, że: 
- testy aplikacyjne nie dotyczą wszystkich kontroli standardu ASVS, tylko tych, 
wskazanych w OPZ; 
- dla realizacji zamówienia zamawiający przyjmuje poziom 1 standardu.    

 

Pytanie nr 2 

Pytania do Aplikacji: 

a) W jakim języku aplikacja została napisana? 

b) Z jakich frameworków korzysta aplikacja? 

c) Czy aplikacja używa wywołań interfejsu API? 

d) Ile usług API ma aplikacja? 

e) Ile formularzy ma aplikacja? 

f) Ile unikalnych funkcjonalności posiada aplikacja? 

g) Które z nich są krytyczne? 

h) Czy aplikacja korzysta z zewnętrznych bibliotek i usług? 

i) Ile ról i poziomów uprawnień jest zdefiniowanych? 

j) Ile publicznych punktów końcowych ma aplikacja? 

Opowiedź do pytania nr 2 

Ad. a), b): Aplikacja jest wykonana z wykorzystaniem technologii: HTML5, CSS3 i 

Bootstrap, a także JS (wraz z bibliotekami JQuery i JQuery UI), AJAX oraz baz danych 

w MySQL. Dodatkowo, Zamawiający planuje kontynuację prac modernizacyjnych w 

oparciu o model LAMP (Linux-Debian, Apache, MySQL, PHP). 

Ad. c): Tak 

Ad. d): 1 

Ad. e): 1 formularz składający się z 24 pól, zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

Ad. f):  Można powiedzieć 2:  

 synchronizowanie swojej bazy danych uczelni oraz kwalifikacji z bazą danych 

ZRK, 



 

 

 

  

 przekazywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji do rejestru 

kwalifikacji. 

Ad. g): Obie ww. funkcjonalności są kluczowe dla funkcjonowania aplikacji. Są one 

wręcz jej istotnym celem, dla których ją stworzono. 

Ad. h): Aplikacja korzysta z bazy danych ZRK w celu aktualizowania swojej listy uczelni 

oraz kwalifikacji możliwych do opisania. 

Ad. i): Jest to opisane w OPZ, w punkcie „Informacje o narzędziu informatycznym 

obsługującym opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji” (str. 2) Narzędzie jest 

przeznaczone dla następujących grup użytkowników: 

1. ADMINISTRATOR NARZĘDZIA – uprawniony pracownik Instytutu Badań 
Edukacyjnych. 
2. UCZELNIA – w imieniu uczelni uprawniony pracownik dokonujący zgłoszenia 
kierunku studiów po zalogowaniu się do narzędzia, przygotowujący opis kwalifikacji 
oraz następnie akceptujący recenzję opisu kwalifikacji. 
3. RECENZENT 1, RECENZENT 2 – ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, osoba 
oceniająca zgodność przygotowanego opisu z wytycznymi stosowanymi w 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

 
Ad. j): 2 (strona www + API) 

 

Pytanie nr 3 

Pytania do przechowywania danych: 

a) Jakie bazy danych są używane? 

b) Ile z nich jest publicznie dostępnych? 

c) Czy wrażliwe dane są przechowywane przez aplikację? 

d) Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to dane? 

e) Jeśli tak, czy dane te zostaną zanonimizowane do celów testowych? 

Opowiedź do pytania nr 3 

Ad. a): Maria DB 

Ad. b): 0 

Ad. c), d): Brak danych wrażliwych. Aplikacja przechowuje jedynie następujące dane 

osobowe użytkowników: imię nazwisko, adres e-mail. Niemniej, dane te dotyczą 

pracowników uczelni którzy zakładają konta użytkowników w aplikacji, a dane te są w 

większości przypadków dostępne na stronach uczelni. 

Ad. e): Nie, na chwilę obecną nie przewiduje się anonimizacji ww. danych o ile nie 

zajdzie taka konieczność. 

 

Pytanie nr 4 

Pytania dotyczące “Środowiska”: 

a) Gdzie znajduje się aplikacja? (Chmura / Lokalnie) 



 

 

 

  

b) Czy jest dostępne środowisko testowe? 

Opowiedź do pytania nr 4 

Ad. a): Lokalnie 

Ad. b): Zamawiający udostępni środowisko lokalne. 

 

Pytanie nr 5 

Pytanie dotyczące ograncizeń: Jakie są ograniczenia testowe? (wewnętrzne polityki, czas 

testowania, obciążenie testowe, brak modyfikacji danych, itp). 

Opowiedź do pytania nr 5 

Testy ograniczają się do działań opisanych w części 2 w OPZ. Czas testowania 

odpowiada harmonogramowi opisanemu w OPZ, w części 5 – Harmonogram ramowy. 

 

 


