MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 19-02-2013 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-9076-2/JP/13
WSZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest usługa polegająca na „Zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu serwisów
internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnieniu ich serwisowania i hostingu” przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 wpłynęły zapytania:

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), podaję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W treści załącznika nr 3 do Oferty zawarto zapis, iż jedną z funkcjonalności krytycznych
jest punkt 5.34 Wersjonowanie artykułów.
Z załącznika nr 1 do SIWZ wynika, iż funkcjonalność została opisana nie w punkcie 5.34 a
5.32.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu się dotychczasowej treści załącznika nr 3
do Oferty i wpisuje w to miejsce:

Załącznik nr 3 do OFERTY
Opis sposobu spełnienia w oferowanym przez Wykonawcę CMS wymagań krytycznych (K).
Oferowany CMS musi spełniać poniższe wymagania na dzień składania ofert.
Brak spełnienia wymagania oznacza uznanie oferty za nieważną i jej odrzucenie jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

Lp.

Numer

Nazwa
(Opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ)

1.

4.1.

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

2.

4.4.

Dostęp do funkcji systemu

3.

4.5.

Baza danych

4.

5.1.

Serwisy tematyczne

5.

5.2.

Szablony i wygląd serwisu

6.

5.5.

Repozytorium plików

7.

5.8.

Edycja treści

8.

5.9.

Zawartość artykułu

9.

5.12.

Terminy publikacji

10.

5.16.

Mapa serwisu

11.

5.17.

Zarządzanie URL-ami

12.

5.23.

Komponenty CMS

13.

5.24.

Zarządzanie banerami

14.

5.28.

Panel administracyjny i funkcje administracyjne

15.

5.32.

Wersjonowanie artykułów

16.

6.3.

Technologia budowy interfejsu

17.

6.4.

Dostępność w przeglądarkach internetowych

18.

9.1.

Wymagania w zakresie niezawodności

19.

9.2.

Wymagania w zakresie dostępu do sieci Internet

Opis sposobu realizacji w oferowanym CMS
(Wypełnia Wykonawca)

Nr strony oferty (w szczególności dokumentacji
oferowanego sytemu lub innego dokumentu punkt
7.1.4 SIWZ) na której znajduje się potwierdzenie
spełnienie wymagania
(Wypełnia Wykonawca)

Nazwa
(Opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ)

Lp.

Numer

20.

9.3.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa

21.

9.4.

Wymagania w dostępności

22.

10.1.

Budowa systemu

23.

10.2.

Środowisko pracy

24.

10.4.

Kodowanie znaków

25.

10.6.

Optymalizacja dla wyszukiwarek

26.

10.7.

Obsługa błędów

27.

10.10.

Zabezpieczenie systemu

Opis sposobu realizacji w oferowanym CMS
(Wypełnia Wykonawca)

Nr strony oferty (w szczególności dokumentacji
oferowanego sytemu lub innego dokumentu punkt
7.1.4 SIWZ) na której znajduje się potwierdzenie
spełnienie wymagania
(Wypełnia Wykonawca)

Uwaga: Dokumentacja systemu (w szczególności użytkownika, administratora i inna) musi zawierać zrzuty ekranów prezentujących opisywaną funkcjonalność.

.........................dnia ..................................

....................................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

2. W treści załącznika nr 4 do Oferty zawarto zapis, iż wśród funkcjonalności
niekrytycznych będą oceniane m.in.: 5.32 Kosz i zakładki, 5.35 Załączanie plików
do pobrania, 5.36 Serwis wykonany zgodnie z zasadami elastycznego projektowania.
Z treści załącznika nr 1 do SIWZ wynika, iż funkcjonalności te zostały opisane w punktach
(odpowiednio 5.30, 5.33, 5.34)

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu się dotychczasowej treści załącznika nr 4
do Oferty i wpisuje w to miejsce:
Załącznik nr 4 do OFERTY

Opis sposobu realizacji przez Wykonawcę wybranych wymagań niekrytycznych (WP) w
oferowanym systemie.
Oferowany CMS może spełniać poniższe wymaganie na dzień składania ofert.
Spełnienie określonego wymagania oznacza przyznanie dodatkowych punktów w ramach
kryteriów oceny ofert.

L.p.

Numer w
załączniku
nr 1
SIWZ

1.

5.4.

2.

5.21.

3.

5.30.

4.

5.33.

5.

5.34.

6.

5.39.

7.

10.8.

8.

10.9.

Nazwa
(Opis znajduje się w załączniku nr 1 do
SIWZ)

Opis sposobu realizacji w
oferowanym CMS
(Wypełnia Wykonawca)

Nr strony oferty (w
szczególności dokumentacji
oferowanego sytemu lub
innego dokumentu) na której
znajduje się potwierdzenie
spełnienie wymagania
(Wypełnia Wykonawca)

Publikacja tej samej treści w
różnych serwisach i/lub
kategoriach
Tworzenie formularzy
Kosz i zakładki
Załączanie plików do
pobrania
Serwis wykonany zgodnie z
zasadami elastycznego
projektowania
Zatwierdzanie i publikacja
Import i Export danych
Bezpieczny dostęp

Uwaga: Dokumentacja systemu (w szczególności użytkownika, administratora i inna) musi zawierać
zrzuty ekranów prezentujących opisywaną funkcjonalność.
.........................dnia ................................
....................................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

3. W treści załącznika nr 4 do Oferty zawarto zapis, iż wśród funkcjonalności
niekrytycznych będzie oceniany punkt: 5.37 Zatwierdzanie i publikacja. Z treści
załącznika nr 1 do SIWZ wynika, iż nie ma funkcjonalności o takiej nazwie.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia polegającej na dodaniu w załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowym
Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale 5 Wymagania funkcjonalne punktu 5.39.
Zatwierdzanie i publikacja o następującej treści:

5.39. Zatwierdzanie i publikacja

WP

CMS musi posiadać narzędzie pozwalające na monitorowanie i koordynowanie przepływu
artykułów tworzonych w różnych miejscach systemu i przez wielu Redaktorów. Narzędzie
musi umożliwiać ustawienie kilkustopniowej ścieżki zatwierdzania artykułu/strony przed
publikacją.

4. Zamawiający obliguje Wykonawcę (pkt. 7.1.6. SIWZ) do załączenia do oferty
koncepcji graficznych obejmujących m.in. wstępny projekt graficzny strony działu
„Centrum Prasowe” Serwisu, oraz wstępny projekt graficzny podstrony działu
„Centrum Prasowe” Serwisu z rozwiniętym artykułem. Uprzejmie proszę o wskazanie
aktualnego adresu www działu „Centrum Prasowe”.

W odpowiedzi Zamawiający podaje aktualny adres www działu Centrum Prasowe.
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m0&ms=12&ml=pl&mi=12&mx=3&ma=&mr=m
99&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&ma=19183

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.

