
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.001.2022.AS Warszawa, dnia 23 marca 2022 r.                           

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup  

i wdrożenie platformy pełnotekstowego silnika wyszukującego – w ramach budowy Zintegrowanej Platformy 
wsparcia procesów kontrolnych”. 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

 

Pytanie:  

Czy rozdział 5.4 Interfejs użytkownika dotyczy funkcjonalności REST API, które powinien dostarczać silnik wyszukiwania, 
czy chodzi o przygotowanie kontrolek możliwych do osadzenia na stronach internetowych? 

Jeżeli dotyczy to kontrolek możliwych do osadzenia na stronach internetowych, w jakiej technologii powinny być one 
wykonane i gdzie docelowo będą one osadzane? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oferowane rozwiązanie posiadało gotowe komponenty, z których Wykonawca zbuduje  
w ciągu 4 miesięcy System spełniający wszystkie warunki opisane w punkcie 5. OPZ (zatem nie tylko interfejs 
użytkownika). Przez gotowe komponenty rozumie się tutaj istniejące funkcjonalności REST API oraz gotowe 
konfigurowalne interfejsy dla użytkowników,  administratorów IT i administratorów  zarządzających dostępem do treści.  
Powyższe wynika z treści całego OPZ.  

Zamawiający zwraca uwagę na treść punktu 5.4.1 OPZ oraz punktu 4.2.OPZ akapit zaczynający się od słów „Zakłada się, 
że (…)”, z którego wynika, że w ciągu pierwszych 4 miesięcy realizacji przedmiotu umowy musi zostać uruchomiona 
gotowa do użycia aplikacja działająca w przeglądarce i wyszukująca w dwóch zasobach informacyjnych. Aplikacja ta 
będzie sukcesywnie rozbudowywana w trakcie realizacji przedmiotu umowy poprzez dołączanie (indeksowanie) kolejnych 
zasobów informacyjnych i adekwatnych do każdego zasobu funkcjonalności. Przy czym funkcjonalności, o których mowa 
powyżej zostały opisane w punkcie 5.4 OPZ. 

Zamawiający nie może narzucać wymogów technologicznych aby nie narazić się na zarzut preferowania lub wykluczania 
istniejących rozwiązań. 
 

Pytanie:  
Na stronie 6 OPZ Zamawiający pisze: 
"Drugim krokiem projektu będzie integracja wyszukiwarki z systemami eksploatowanymi w NIK na poziomie interfejsu 
użytkownika (GUI) tych systemów. Dotyczyć to będzie przede wszystkim systemu EZD, dwóch systemów CMS  
i SharePoint." 

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia "integracja wyszukiwarki ... na poziomie interfejsu użytkownika (GUI)". 
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Czy chodzi o zapewnienie REST API wyszukiwarki, z których te systemy mogą korzystać, czy o zbudowanie 
dedykowanych kontrolek (np. pole wyszukiwania) i stron (np. wyniki wyszukiwania) w tych systemach? 

Jeżeli Wykonawca ma przygotować dedykowane strony i kontrolki, prosimy o wyszczególnienie listy tych stron i kontrolek 
oraz technologii, w których powinny zostać przygotowane dla każdego z systemów. Bez tych informacji ten element 
Zamówienia jest niemożliwy do wyceny. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w tym przypadku chodzi o zapewnienie funkcjonalności REST API wyszukiwarki jako 
minimum.  

Na tym etapie nie ma potrzeby podawania osobnej wyceny tego elementu zamówienia, ponieważ tego typu prace będą 
zlecane w ramach procedury opisanej w punkcie 8. OPZ z dostępnej puli roboczogodzin zapisanej we wzorze Umowy 
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.  
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