MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 17-12-2012 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-9075-3/JP/12
WSZYSCY WYKONAWCY
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem

jest

przygotowanie

projektu

oraz

wykonanie

strony

internetowej

www.fbr.zdrowie.pl., - przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9075/JP/12, 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.), przedstawiam treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:
1. str. 2 załącznika - w punkcie 2.5) wymienione zostały formaty plików, które mają być

obsługiwane przez CMS. Chcemy zapytać, jak ma wyglądać obsługa tych formatów,
zwłaszcza w kontekście podania w wymogu obsługi formatu .PHP oraz .HTACCESS.
Chcieliśmy zwrócić uwagę, że obsługa tu wymienionych formatów może znacząco wpłynąć
na poziom bezpieczeństwa,
Odpowiedź :
Preferowany format plików, na których ma działać CMS to .HTACCESS, .PHP. System CMS
ma nie dopuszczać do wgrywania ww. plików z wykorzystaniem mechanizmu CMS.
2. str. 4 załącznika - w punkcie 4.b) - e) zamieszczone przez państwa warunki są właściwie

uzależnione od sytemu statystyk Google Analytics, a nie od nas. Czy i na ile ewentualne
zmiany w systemie GA wymuszałyby na naszej firmie stworzenie dedykowanych
rozwiązań? Jaka jest Państwa wizja dot. tego elementu realizacji umowy i późniejszej
współpracy,
Odpowiedź:
W opisie przedmiotu zamówienia jako przykład systemu statystyk został podany Google
Analytics. Oczywiście akceptujemy także inne systemy statystyk.
3. str. 5 - punkt 8. a) zawiera sformułowanie Pojemność serwera do 50GB, domyślamy się, że

chodziło o pojemność od 50GB ze względu na brak serwerów o tak małej pojemności, ale
jednak wolelibyśmy to wyjaśnić,
4. cały wyżej wymieniony punkt budzi nasze wątpliwości, ponieważ naszym zdaniem

precyzyjnie wielkość potrzebnego serwera można określić dopiero po stworzeniu samego
serwisu - prosimy o komentarz w tej sprawie,
Odpowiedź:
Pojemność serwera powyżej 50GB. Zamawiający akceptuje umieszczenie serwisu www na
serwerze wirtualnym (Virtual Private Server).

5. str. 6 - termin wykonania przedmiotu umowy - naszą wątpliwość budzą terminy -

początkowo załącznik zawiera w sobie informację, że realizacja prac powinna zawrzeć się
w 60 dniach kalendarzowych, przy czym w punkcie 3. widnieje informacja, że dostarczenie
systemu powinno mieć miejsce w terminie 40 dni kalendarzowych - co de facto oznacza, że
prace powinny być zakończone w 40, a nie 60 dni. Czy możemy prosić o rozjaśnienie tej
sprawy.
Odpowiedź:
Podany termin 60 dni dotyczy wykonania usługi w pełnym zakresie tj. z przeprowadzeniem
szkoleń opisanych w pkt, natomiast termin 40 dni dotyczy wykonania części usługi tj. bez
szkoleń.
Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.

