ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTARCZENIE I
WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI DLA PJWSTK

1. Rozdział Repozytorium dokumentów
Punkt Możliwość automatyzacji usuwania duplikatów dokumentów.
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem?
Odpowiedź:
Zamawiający jako usuwanie duplikatów dokumentów rozumie możliwość automatycznego
odnalezienia i usunięcia duplikatów dokumentów umieszczonych w różnych miejscach (bibliotekach)
repozytorium. Za duplikat dokumentu uznaje się dwa lub więcej jednakowych plików
2. Rozdział Przepływ pracy (workflow)
Punkt Integracji przepływów z web-services, wywoływania web-services z poziomu workflow bez
konieczności kodowania przy wykorzystaniu prostych w obsłudze narzędzi portalu.
Punkt Możliwość skanowania dokumentów z poziomu wywołania workflow bez konieczności
uruchamiania zewnętrznych aplikacji i zapisywania skanowanego dokumentu na stacji klienckiej.
Prosimy o wyjaśnienie tych punktów. Jakie urządzenia skanujące i oprogramowanie posiada
Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje skanerami zgodnymi ze standardem TWAIN. Lista urządzeń może ulec
zmianie w trakcie wdrożenia i używania Systemu w związku z czym jedynym wyznacznikiem może być
kompatybilność z TWAIN.
3. Rozdział Zarządzanie i utrzymanie systemu
Punkt możliwość wyodrębnienia różnych komórek prowadzących rejestry dokumentacji – oraz
definiowania różnych rejestrów – w ramach jednej instalacji
- Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź:
Przez "rejestry dokumentacji" rozumie się różne biblioteki i listy dokumentów.
4. Rozdział Analiza przedwdrożeniowa
- Czy Zamawiający dostarczy szablony i zakres wymaganych dokumentów? Czym różni się Projekt
architektury od Projektu infrastruktury obiegu dokumentów? Czy projekt interfejsu z wytycznymi dla
projektantów to projekt interfejsu graficznego (GUI)? O jakich wykonawców chodzi? Prosimy o
doprecyzowanie co wg Zamawiającego ma zawierzać każdy z wymienionych w tym rozdziale
dokumentów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dostarczy szablonów dokumentów. Projekt Architektury powinien zawierać projekt
instalacji Systemu-rozmieszczenie komponentów systemu (serwery aplikacyjne, serwery baz danych,
serwery poczty etc.) zaś Projekt Infrastruktury powinien zawierać projekt logiki obiegu dokumentów
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(np. Data Flow Diagram czy Workflow). Wytyczne dla projektantów należy rozumieć jako zbiór zasad
którymi mają się kierować osoby rozwijające system w przyszłości. Zamawiający zamierza
wykorzystać standardowe GUI Systemu z niewielkimi modyfikacjami (zmiana kolorów, logo etc.).
Wytyczne dla projektantów powinny zawierać zasady rozmieszczenia poszczególnych elementów (np.
guziki pod formularzem, potwierdzenie po lewej, anulowanie po prawej).
5. Rozdział Dostarczenie licencji
W tabelce podano jedną licencje na SharePoint a poniżej jest wymaganie instalacji na trzy serwery:
środowisko produkcyjne, środowisko testowe oraz środowisko developerskie. Zamawiający będzie
posiadał odpowiednie licencje?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje instalacje trzech środowisk jako oddzielnych aplikacji na jednym serwerze
Systemu
-Czy tylko jedna licencja ma Visual Studio wystarczy – bowiem przewidywane są szkolenia dla
programistów w liczbie mnogiej?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający przewiduje, że jedna licencja Visual Studio zaspokoi jego potrzeby
6. Rozdział STUDENCKIE
Punkt Liczba wzorców podań: ponad 20. Zamawiający planuje implementację przykładowych podań
w trakcie warsztatów programistycznych zorganizowanych przez Wykonawcę i zobowiązuje się
samodzielnie oprogramować resztę wzorców.
-Czy można przyjąć że Wykonawca ma wykonać ściśle określoną liczbę, np. dwa wzorce a pozostałe
będą już po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź:
Należy przyjąć, że po warsztatach muszą być wykonane wzorce pokazujące sposoby integracji z
innymi systemami. Dokładna liczba wzorców będzie ustalona przez strony w trakcie analizy
przedwdrożeniowej i dostosowana do czasu trwania warsztatów.
7. Rozdział Dokumentacja
-Czym różnią się Instrukcja instalacji i odtworzenia systemu od Instrukcji odtworzenia Systemu
(disaster recovery)?
Odpowiedź:
Instrukcja instalacji i odtworzenia powinna zawierać instrukcję odzyskania poszczególnych
elementów systemu (np. skasowanych dokumentów). Zaś Instrukcja odtworzenia Systemu (disater
recovery) instrukcję odzysania Systemu po awarii (np. fizyczne uszkodzenie serwera)
-Czym różni się Instrukcja instalacji i odtworzenia systemu od Dokumentacji powykonawczej
instalacyjnej? Prosimy o doprecyzowanie co wg Zamawiającego ma zawierzać każdy z wymienionych
w tym rozdziale dokumentów
Odpowiedź:
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Instrukcja instalacji systemu powinna zawierać procedury, których wykonanie jest konieczne w
przypadku instalacji Systemu (np. w trakcie przenosin na inny serwer), spis wymaganych wymagań
wstępnych (np. zainstalowanych dodatkowych bibliotek) etc. Zaś Dokumentacji powykonawcza
powinna zawierać raport z instalacji Systemu składający się z rzeczy takich jak: opis architektury, lista
wykonanych czynności, logi z instalatorów itp.
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