
Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozw6j

Postgpowan ie SZP -27 1 -6 I 17

WyjaSnienia treSci
Ogloszenia o zam6wieniu

dotyczy : postgpowania, kt6rego przedmiotem zam6wienia j est

w, dn 28.02.2017 r.

koncepcji systemu ,,Zespoly Szybkiego Reagowanid' iwdrohenie te w szpitalach.

Zamawiaj4cy, Cenhum Monitorowania JakoSci w Ochronie
30-347 Krak6w informuje, 2e w dniu 21.02.2017 r. wplynglo zapytanie n

Szanownl Pafistwo

Zwracamy sig z uprzejmq pro$bq o wyjaSnienie treici Specyfikacji lstotnych
nastqpuj4cym zakresie:

PTTANIE NR 1.

(SlWz) w

W punkcie 3.3.3.2 Zamawlajqcy napisal, ie Platforma internetowa musi warunki:

c) Platforma zostanie uruchomiona i hostowana na serwerze Zamawiajqcegg

konfiguracji Unux + Apache+ PHP 5.2 (lub wiqkza) + MySQL 5.0 {albo wiqkza) .

domenie .cmj.org.pl w

Zwrac:my siq z pro5bq o podanie dystrybucjiw wersji systemu Linux
Czy Zamawaaj4cy dopuszcza instalacjq rozwiqzania w innyrn stosie bez koniecrno5ci
modyfikacjiobecnego stosu technologlcenego(Llnux + Apache+ PHP 5.2 +

PYTANIE NR 2,

W punkcie 3.3.3.2 Zamawiajqcy napisal, ie Platforma internetowa muJ jqce warunki: k)

Efektywnie dostosowywat sig do rozdzielczoScl ekranu, na kt6rym jest w tym
taklch urzqdzed jak Pg laptop, tablet, smartfon.

Zwracamy siq z pro{bq do Zamawiajqcego o okre6lenie minimalnych rozdzielczoici

dla ktdrych powinna by6 efektVwnie dostosowywana rozdzielczoS6.

PYTANIE NR 3.

W punkcle 3.3.3.2 Zamawiaj4cy napisal, ie Platforma internetowa musi warunki: l)

wersja 3 lubPoprawnie funkcjonowai co najmnlej na nastqpujEcych przeglqdarkach

nowsza, Internet Explorer 7 lub nowsza, Opera wersja 9lub nowsza, Chrome wersja Safari.

Ze wzglqdu na brak wsparcia producentdw dla starych wersji przeglqdarek (w lnternet

Explorer 7) I braku mo2liwo{ci zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczerlstwa

zwracamy siq z proCba o zmianq wymagania na:

z braku wsparcia

Poprawnie funkcjonowad co naJmniej na nastqpujqcych przeglqdarkach in

ia Eurc
ri Fundusz

a!'
b)

tablet ismartfon

(strona

Explorer, Opera, Chrome, Safari w najnowszych wersjach dostqpnych w dniu

ox, Internet



Fund'usze
Europejskie
wiedza Edukacja Rozwoj

Unla Eu
Europejski Fundusz

PYTANIE NR 4.

Dotycry zapisu w punkcie 3.3.3.4. W terminie do 20 grudnia 2O77 r. Wykonawca

vuypelnienia platformy internetowej treSciami merytorycznymi, skonfigurowania,

Zamawiajqcegq uruchomienia platformy i udostqpnienia jej uiytkownikom.

a) Zwracamy slq z pytaniem cry Zamawiajqcy dostarczy treSci konieczne do

internetowej?
b) Czy Zamawiajqcy dostarczy certyfikat sSL dla budowanej witryny?

PYIANIE NR 5.

Dotycuy zapisu w punkcie 3.8.Obowiqzki Wykonawcy zwiqzane z przekazaniem

odbioru koricowego przedmiotu zam6wienia Wykonawca Jest zobowiEzany do: a)

plikdw graficznych, plik6w konfiguracyjnych, instrukcji uruchomienia platformy oraz

Czq$d projektu wykonana moie byd przy uiyciu standardowych, gotowych

Off The Shelfl. Prosimy o potwierdzenie, ie z powyiszego wymaganla

ir6dfowych wylqczone sq tego typu produkty.

na kl6re udziela nastgpuj4cej odpowiedzi:

AD.I.
a) Zarnawiajqcy wskazuje, i2 dystrybucja wersji Linux to Lrnux
b) Zanaviaj4cy nie dopuszcza instalacji ro^r,ri4zaria w innej

AD.2.
ZamawiajqcyokreSlaminimaln4rozdzielczo1(,wz4dzeh,na:340x4
smartphone oraz 7 68x1 024px dIa vrzqdzef typu tablet.

AD. 3.

Zarnariajqcy przychyla sig do stanowiska Wykonawcy i zmienia
podpunkt I SOPZ uznajqc,2e platforma musi spelniai nastgpujqce w
,,Poprawnie funkcjonowaf, co najmniej na nastgpuj4cych
FirefoxFox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari w najnowsz
dniu podpisania umowy"

AD.4
a) Jednym z wymagafizam6wienia jest opracowanie

internetow4 (pkt 3.3.3. SOPZ).
Zaprojel<towanie pod wzglgdem struktury i grafiki,
merytorycznej, stworzenie, wypelnienie treSci4 i uruchomienie
lezy po stronie Wykonawcy.

wersJ

platformy

Na etapie
lrridlowegq

- Commerclal

kod6w

33.2

towych:
dostgpnych w

interne

b) Zamavnajqcy dostarczy ce$frkat SSL dla budowanej platformy.
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AD.5. ZanawiajEcy podtrzymuje zapisy zawarte w pkt. 3.8 SOPZ - zryma
wylqc zone 2adne pro dukty.
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