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Olsztyn, dn. 06.12.2016r.
Zamawiający
Olsztyński Park Naukowo Technologiczny
ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
Do wiadomości
uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Realizacja usług informatyczno-programistycznych oraz z usług zakresu grafiki
komputerowej na potrzeby przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa
dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Pytania i odpowiedzi (1)
Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, w związku z prowadzonym
postępowaniem pn. „Realizacja usług informatyczno-programistycznych oraz z usług zakresu grafiki
komputerowej na potrzeby przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa
dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, działając na podstawie
art. 38 ust. 1 przedstawia poniżej treść pytań wniesionych przez Wykonawców ubiegających się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, tj.

Zadanie nr 1:
Jakie dane mają być wymagane do założenia konta użytkownika?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, tj.:
Rejestracja/ logowanie:
System logowania i rejestracji umożliwia identyfikację i zarządzanie użytkownikami. System
przechowuje informacje o kontach użytkowników: id, login, szyfrowane hasło, email, data rejestracji
i logowania. Użytkownicy mają możliwość dołączenia do portalu:
a) za pomocą systemowego formularza rejestracji
b) przy użyciu konta Google+
c) przy użyciu profilu Facebook
Użytkownik może logować się do systemu.
Użytkownik na każdej z podstron portalu może wylogować się z systemu.
Użytkownik może wywołać przypomnienie hasła do logowania. Użytkownik ma dostęp do swoich
danych (profil użytkownika, w którym będą zawarte informacje na jego temat).
Dane wymagane do założenia konta użytkownika:
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Imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, login, hasło, data urodzenia, płeć.
Pytanie nr 2:
Czy logowanie ma się odbywać jednoetapowo czy dwuetapowo?
Odpowiedź:
Logowanie dwuetapowe oraz przez media społecznościowe [FB/G+]
Pytanie nr 3:
Na jakiej podstawie mają być realizowane przekierowania do księgarń? Jako linki? Poprzez integrację
z systemami online wskazanych księgarni internetowych?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że system ma być zaprojektowany w taki
sposób, aby w przyszłości umożliwiał integrację z wieloma systemami partnerów (księgarń
internetowych, podmiotów branży turystycznej), podczas prac, których dotyczy ogłoszenie, w celu
oceny przydatności systemu do integracji z systemami zewnętrznymi, wykonawca powinien
przeprowadzić integrację z jednym systemem on-line wskazanym przez Zamawiającego (księgarnia
internetowa). Na kartach książek ma znajdować się literacka mapa danej książki, zaś z poziomu widoku
literackiej mapy świata można przejść bezpośrednio do karty książki w księgarni.
Pytanie nr 4:
Do jakich księgarń mają być realizowane przekierowania?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że księgarnia zostanie ujawniona po
wyłonieniu Wykonawcy, gdyż dotyczy umów partnerskich objętych tajemnicą handlową
Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający posiada projekt szaty graficznej platformy czy prace graficzne mają też być
elementem realizacji przedsięwzięcia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że prace graficzne mają być elementem
realizacji przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 6:
Według jakich kryteriów ma się odbywać filtrowanie?
Odpowiedź:
Użytkownik (zalogowany i niezalogowany) wybiera filtry, które zawężą wyniki na Literackiej Mapie
Świata, wyświetlą powiązane wpisy i punkty na mapie. Wyszukiwanie po:
 nazwisku i imieniu autora książek
 po tytule książki
 po regionie geograficznym (Państwo)
Pytanie nr 7:
Co rozumie Zamawiający poprzez pojęcie „szlak literacki”?
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Odpowiedź:
Szlak literacki to możliwość łączenia cytatów z książek na mapie w widoczne szlaki - sugestie tras
zwiedzania. Szlaki będą tworzone przez zalogowanych użytkowników i zatwierdzane przez
administratora. Szlaki są linią łączącą punkty na mapie oznaczone cytatami z książek, punkty powiązane
są geograficznie (regionalnie) i tematycznie (osoba autora).
Pytanie nr 8:
Co rozumie Zamawiający poprzez pojęcie „literacka mapa świata”?
Odpowiedź:
Literacka Mapa Świata to mapa z wykorzystaniem np. rozwiązania Google Maps. Mapa jest
zaopatrzona w wyszukiwarkę książek, która zawęża listę książek prezentowanych na mapie.
Lista przypisanych pozycji geograficznych do książek określana jest przy pomocy tagów geograficznych.
Użytkownik przegląda książki na mapie po "pinezkach" - znacznikach przypisujących dane książki
z lokalizacją na mapie - dodanych przez zalogowanych użytkowników, a także przegląda książki po
słowach kluczowych określających miejsce akcji. Każdy znacznik na mapie odpowiada wpisowi
użytkownika, który ją umieszcza. Wpisy są agregowane w zależności od zbliżenia. Możliwość tworzenia
społeczności portalu dzięki dopisywaniu się do znalezionego wpisu, komentowania go i oceniania.
Mapa umożliwia:
 dodawanie znaczników
 komentowanie znaczników
 umiejscowienie znaczników
Wyszukiwanie geograficzne np. dzięki mechanizmowi Google search lub podobnemu. Wyświetlanie
wpisów użytkowników dotyczące książek w pobliżu punktu geograficznego wybranego przez
użytkownika. Użytkownik ustawia znacznik w wybranym punkcie geograficznym. Dodaje powiązaną
z tym miejscem książkę, cytat, komentarz, ocenę. Do edycji znacznika użytkownik korzysta
z predefiniowanego formularza. Okładka książki i inne informacje o książce (cena, nr ISBN) zaciągane
są z bazy dostarczonej przez Zamawiającego.
Pytanie nr 9:
Zamawiający poprzez wskazanie technologii jakie mają zostać wykorzystane przez stworzeniu
platformy w postaci ASP.NET WebApi 2, .Net framework v4.6, język programowania C#, Windows
Server 2008R2, MS SQL 2008 lub wyższy, Entity Framework 6 jednoznacznie wskazuje na jedno źródło
tych technologii jakim jest firma Microsoft, co godzi w zasadę konkurencyjności obowiązującą we
wszystkich postepowaniach publicznych, w szczególności z wykorzystaniem dofinansowania ze strony
Unii Europejskiej. Czy w takiej sytuacji Zamawiający zgadza się na to by doboru technologii
wykorzystywanych w celu realizacji przedmiotu zamówienia dokonał Wykonawca? Jeśli nie to proszę
o uzasadnienie wymogu wykorzystania tych z wymienionych technologii, które nie mogą być w ramach
realizacji projektu zastąpione inną technologią gwarantującą taki sam efekt końcowy.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że wskazanie technologii wykonania
uzasadniamy potrzebą interoperacyjności systemowej. Zakres prac przewiduje współpracę z innymi
aplikacjami i bazami danych Zamawiającego. Start-up posiada już system we wskazanej technologii,
a także dostosowane do niej serwery i administratorów. Okładka książki i inne informacje o książce
(cena, nr ISBN, tagi geograficzne) zaciągane są z bazy dostarczonej przez Zamawiającego, dlatego
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niezwykle istotną rzeczą jest, aby dalsze prace programistyczne prowadzone były w homogenicznym
środowisku.
Pytanie nr 10:
Przez jak długi okres powinien Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia
zapewniać utrzymanie działania systemu w sposób nieprzerwany, aktualizacje, ciągłość działania,
naprawę wykrytych błędów?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na wskazany
w pytaniu temat opisane zostały w § 11 istotnych postanowień umowy - załącznik nr 4 do SIWZ,
„Gwarancja jakości, rękojmi za wady”.
Pytanie nr 11:
Jaki jest przewidziany termin realizacji zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
realizacji przedmiotu zamówienia, dla każdej z części objętej niniejszym postepowaniem, szczegółowo
określone zostały w Rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia”.
Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający przewiduje podział zamówienia na etapy?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje podziału przedmiotu
zamówienia na poszczególne etapy.
Pytanie nr 13:
Czy i w jaki sposób przewiduje Zamawiający prototypowanie oraz odbiór prototypu, a także fazę testów
zamkniętych a następnie testy otwarte?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje prototypu, przewiduje
się natomiast testy wewnętrzne i zewnętrzne w celu sprawdzenia zgodności przedmiotu zamówienia
z wymaganymi funkcjonalnościami.
Pytanie nr 14:
Jakie będą stosowane przez Zamawiającego kryteria wyboru Wykonawcy?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
kryteriów oceny ofert (tj. wyboru Wykonawcy), dla każdej z części objętej niniejszym postępowaniem,
szczegółowo określone zostały w Rozdziale XV SIWZ „Kryteria oceny ofert”.
Pytanie nr 15:
Jakie będą obiektywne kryteria odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 istotnych postanowień umowy - załącznik nr 4 do
SIWZ. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że odstępuje od określenia sztywnych warunków/ kryteriów
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odbioru przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia obejmuje bowiem realizację
wszystkich niezbędnych prac, testów i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca tym samym
uwagę, że strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej organizacji prac,
która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, we
wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie rozliczenia
i zakończenia projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.
2017 r.
Pytanie nr 16:
Jak będzie wyglądała za strony Zamawiającego procedura odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 15, Zamawiający wyjaśnia, że
odstępuje od określenia sztywnych warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin
wykonania zamówienia obejmuje bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów
i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy
o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych
przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz
uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma
startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.2017 r.

Zadanie nr 4:
Pytanie nr 1:
Proszę podać oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji zadania?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
realizacji przedmiotu zamówienia, dla każdej z części objętej niniejszym postepowaniem, szczegółowo
określone zostały w Rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia”.
Pytanie nr 2:
Co Zamawiający rozumie przez „komponent informacji o dystansie wraz z pod stroną ze szczegółowymi
danymi”? O jaki dystans chodzi? Odbyty? Pozostały?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że zakres pojęcia „komponent informacji
o dystansie wraz z pod stroną ze szczegółowymi danymi” z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie
może zostać ujawniony. Informacje w powyższym zakresie z uwagi na okoliczność, iż nie wpływają na
wycenę prac zostaną ujawnione Wykonawcy po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne.
Pytanie nr 3:
Co Zamawiający rozumie przez „komponent informacji o energii wraz z pod stroną ze szczegółowymi
danymi”? Jakiej energii?
Odpowiedź:
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Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że zakres pojęcia „komponent informacji
o energii wraz z pod stroną ze szczegółowymi danymi” oraz pozostałe dane z uwagi na tajemnicę
przedsiębiorstwa nie może zostać ujawniony. Informacje w powyższym zakresie z uwagi na okoliczność,
iż nie wpływają na wycenę prac zostaną ujawnione Wykonawcy po podpisaniu umowy o zamówienie
publiczne.
Pytanie nr 4:
Co Zamawiający rozumie przez „komponent informacji o błędach wraz z pod stroną ze szczegółowymi
danymi”? Jakie błędy?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że zakres pojęcia „komponent informacji
o błędach wraz z pod stroną ze szczegółowymi danymi” oraz pozostałe informacje z uwagi na tajemnicę
przedsiębiorstwa nie może zostać ujawniony. Informacje w powyższym zakresie z uwagi na okoliczność,
iż nie wpływają na wycenę prac zostaną ujawnione Wykonawcy po podpisaniu umowy o zamówienie
publiczne.
Pytanie nr 5:
Co Zamawiający rozumie przez „komponent informacji o ostrzeżeniach wraz z pod stroną ze
szczegółowymi danymi”? Ostrzeżenia przed czym?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że zakres pojęcia „komponent informacji
o ostrzeżeniach wraz z pod stroną ze szczegółowymi danymi” oraz pozostałe informacje z uwagi na
tajemnicę przedsiębiorstwa nie może zostać ujawniony. Informacje w powyższym zakresie z uwagi na
okoliczność, iż nie wpływają na wycenę prac zostaną ujawnione Wykonawcy po podpisaniu umowy
o zamówienie publiczne.
Pytanie nr 6:
Co Zamawiający rozumie przez „komponent informacji o statystykach pojazdów wraz z pod stroną ze
szczegółowymi danymi”? Jakie statystyki mają być przedstawiane? W jaki sposób? Jakie dane mają być
uwzględniane?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że zakres pojęcia „komponent informacji
o statystykach pojazdów wraz z pod stroną ze szczegółowymi danymi” oraz pozostałe informacje
z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie może zostać ujawniony. Informacje w powyższym zakresie
z uwagi na okoliczność, iż nie wpływają na wycenę prac zostaną ujawnione Wykonawcy po podpisaniu
umowy o zamówienie publiczne.
Pytanie nr 7:
Skąd będą pochodziły obrazowane dane?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że powyższe dane będą pochodziły z bazy
danych zarządzanej przez back-end Zamawiającego.
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Pytanie nr 8:
Skąd będzie pochodziło ID i nazwa pojazdu? Czy użytkownik będzie je sam nadawał, czy będą te dane
odczytywane automatycznie? Skąd?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że powyższe dane będą pochodziły z bazy
danych zarządzanej przez back-end Zamawiającego.
Pytanie nr 9:
Co Zamawiający rozumie przez „progres bar prezentujący stopień naładowania baterii (graficznie oraz
liczbowo)”? Jakiej baterii? Skąd będą pochodziły te dane? W jaki sposób mają one być dostarczane?
Jaka integracja jest wymagana? Jakie standardy komunikacji mają być obsługiwane?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora 0-100% dane pochodzą z back-end systemu, komunikacja odbywa się z wykorzystaniem
Ajax.
Pytanie nr 10:
Co ma obrazować strona z wykresami typu histogram?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że na histogramie mają być przedstawione
dowolne wartości liczbowe. Wymagane jest dostosowanie graficzne wykresów do grafiki strony
- spójność.
Pytanie nr 11:
Jak ma się odbywać logowanie użytkownika? Jednoetapowo? Dwuetapowo? Jakie zabezpieczenia są
wymagane przez Zamawiającego? Czy ma być wykorzystywane szyfrowanie? Jakie? Z wykorzystaniem
jakiego klucza?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma przygotować część
graficzną formularza, z logowaniem, szyfrowanie itp. Zarządza back-end Zamawiającego.
Pytanie nr 12:
Jak Zamawiający oczekuje, że ma się odbywać przypominanie hasła? Przypomnienie na maila? Na
telefon? Push? Aplikacja?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma przygotować część
graficzną formularza, logowaniem, szyfrowanie itp. Zarządza back-end Zamawiającego.
Pytanie nr 13:
Co Zamawiający rozumie przez „efektywność pracy pojazdów”? Co mają obrazować wykresy i tabele?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że na wykresach i tabelach mają być
przedstawione dowolne wartości liczbowe. Wymagane jest dostosowanie graficzne wykresów do
grafiki strony -spójność.
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Pytanie nr 14:
Jakie będą stosowane przez Zamawiającego kryteria wyboru Wykonawcy?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
kryteriów oceny ofert (tj. wyboru Wykonawcy), dla każdej z części objętej niniejszym postępowaniem,
szczegółowo określone zostały w Rozdziale XV SIWZ „Kryteria oceny ofert”.
Pytanie nr 15:
Jakie będą obiektywne kryteria odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Tym samym Zamawiający wyjaśnia, że odstępuje od określenia sztywnych
warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia obejmuje
bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca
tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej
organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi
w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie
rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia
30.04.2017 r.
Pytanie nr 16:
Jak będzie wyglądała procedura odbioru zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 15, Zamawiający wyjaśnia, że
odstępuje od określenia sztywnych warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin
wykonania zamówienia obejmuje bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów
i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy
o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych
przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz
uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma
startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.2017 r.

Zadanie nr 5:
Pytanie nr 1:
Co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie „usługa ekspercka z zakresu grafiki” skoro określił
opracowanie grafiki jako osobne zadanie oprócz usługi eksperckiej?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że usługa ekspercka z zakresu grafiki
oznacza usługi doradztwa z zakresu grafiki komputerowej z doświadczeniem.
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Pytanie nr 2:
Do jakiej aplikacji mają być opracowane zestawy kolorów? Aplikacji stacjonarnej, mobilnej czy
uniwersalnej? Na jaki system? Windows? Android? iOS? Od jakiej wersji ma być dany system
obsługiwany?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że powyższe opracowania skierowane mają
być do aplikacji uniwersalnej. Nie wprowadza się ograniczeń co do wersji oprogramowania.
Pytanie nr 3:
Według jakich kryteriów Zamawiający będzie dokonywał akceptacji projektów grafiki?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że akceptacja projektów grafiki będzie
dokonywana za pośrednictwem kryteriów wizualnych.
Pytanie nr 4:
Do jakich urządzeń mobilnych Zamawiający wymaga dostosowanie? Tablety? Telefony? Laptopy?
Na jaki system? Windows? Android? iOS? Od jakiej wersji ma być dany system obsługiwany?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że wymaga się dostosowania do:
 Tablety, Telefony, Laptopy (Por. odpowiedź na pytanie nr 2).
Pytanie nr 5:
Czy aplikacja ma być wielojęzyczna czy tylko po polsku?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że aplikacja ma być wielojęzyczna.
Pytanie nr 6:
Co w sytuacji, jeśli poprawki zgłoszone przez Zamawiającego nie zmieszczą się w 50 godzinach?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że Zamawiający nie przewiduje
dodatkowych płatności za niezgodność produktu z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca powinien
wliczyć sobie w ofertę wszelkie koszty nieprzewidziane, które mogą pojawić się w toku wykonywania
zlecenia.
Pytanie nr 7:
Co w sytuacji, jeśli nastąpi rozbieżność oceny pracochłonności/ czasochłonności poprawek pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że Zamawiający nie przewiduje
dodatkowych płatności za niezgodność produktu z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca powinien
wliczyć sobie w ofertę wszelkie koszty nieprzewidziane, które mogą pojawić się w toku wykonywania
zlecenia.
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Pytanie nr 8:
Obsługi jakich emulatorów wymaga Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że emulatory nie są wymagane, jeśli
aplikacja przygotowana będzie do testów na tablety, smartfony, laptopy.
Pytanie nr 9:
Na jakich tabletach i urządzeniach mobilnych ma być aplikacja testowana? Jaki system? Jakie
parametry techniczne sprzętu?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że aplikacja może być testowana na
dowolnych urządzeniach dostarczonych przez wykonującego zlecenie.
Pytanie nr 10:
Kto ma dostarczyć sprzęt i emulatory do testów? Zamawiający czy Wykonawca?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że wszelkie urządzenia do wykonania
zlecenia dostarcza Wykonawca.
Pytanie nr 11:
Zamawiający wymaga na część drugą minimum 280 godzin pracy projektantów/ programistów nad
makietą oraz 80 godzin na poprawki po testach. Jednocześnie wymaga on Czas na wykonanie niniejszej
części zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni oraz odpowiednio 3 dni na dokonanie ewentualnych
poprawek. Licząc po 8 godzin pracy dzienne daje to 45 dni pracy dla jednej osoby lub wymaga
zaangażowania przy realizacji zamówienia zespołu minimum 7 osób. W ten sposób Zamawiający
dyskryminuje mikroprzedsiębiorstwa chcące przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia.
Szczególnie uwzględniając wymaganie by Wykonawca na czas realizacji niniejszej części zamówienia
oddelegował swoich pracowników do siedziby Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego.
To samo dotyczy trzeciej części przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że Zamawiający nie ma podstaw prawnych
do ingerowania w to ilu pracowników zatrudnia Wykonawca oraz ile godzin pracuje się w jego firmie.
Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (…)”. Natomiast oddelegowywanie
pracowników poza biuro do wykonania zadań zleconych przez pracodawcę nie jest ograniczeniem,
a spotykaną na co dzień formą współpracy firm z wykonawcami. Przedmiotowe zlecenie powinno być
wykonane terminowo i z należytą starannością.
Pytanie nr 12:
Czy osoby-użytkownicy do etapu testowania aplikacji z użytkownikami zostaną dostarczeni przez
Zamawiającego czy mają zostać pozyskani przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że testy przeprowadza Wykonawca w pełni,
w co również wlicza się pozyskanie grupy testowej.
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Pytanie nr 13:
Czy rajd samochodowy z kibicami rajdowymi do testu manualnego w terenie zostanie wyznaczony
przez Zamawiającego czy może zostać wybrany przez Wykonawcę? Według jakich kryteriów ma być
wybrany rajd?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że można wybrać dowolny rajd, wybór
będzie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym (Kryterium - rajd samochodowy).
Pytanie nr 14:
Jak ma być testowana poprawność działania mechaniki testowania aplikacji, skoro Zamawiający nie
określił jej w ramach opisu przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że zaprojektowanie testów i ich
przeprowadzenie leży po stronie wykonującego zamówienie.
Pytanie nr 15:
Czy terminy podane przez Zamawiającego jako wymagane terminy na realizację są liczone
bezwzględnie od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie
przedmiotu zamówienia? Czy są one liczone względnie od momentu realizacji poprzedzającej części
zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
realizacji przedmiotu zamówienia, dla każdej z części objętej niniejszym postepowaniem, szczegółowo
określone zostały w Rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia”.
Pytanie nr 16:
Jaki jest wymagany przez Zamawiającego ostateczny termin realizacji całości zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
realizacji przedmiotu zamówienia, dla każdej z części objętej niniejszym postepowaniem, szczegółowo
określone zostały w Rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia”.
Pytanie nr 17:
Jakie będą stosowane przez Zamawiającego kryteria wyboru Wykonawcy?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
kryteriów oceny ofert (tj. wyboru Wykonawcy), dla każdej z części objętej niniejszym postępowaniem,
szczegółowo określone zostały w Rozdziale XV SIWZ „Kryteria oceny ofert”.
Pytanie nr 18:
Jakie będą obiektywne kryteria odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Tym samym Zamawiający wyjaśnia, że odstępuje od określenia sztywnych
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warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia obejmuje
bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca
tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej
organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi
w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie
rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia
30.04.2017 r.
Pytanie nr 19:
Jak będzie wyglądała za strony Zamawiającego procedura odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 18 Zamawiający wyjaśnia, że
odstępuje od określenia sztywnych warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin
wykonania zamówienia obejmuje bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów
i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy
o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych
przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz
uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma
startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.2017 r.

Zadanie nr 6:
Pytanie nr 1:
Zamawiający określił, iż w zakres usługi wchodzi wybór, złożenie, oprogramowanie oraz dostarczenie
urządzeń, a jednocześnie sprecyzował jedynie warstwę sprzętową? W jaki sposób Zamawiający
oczekuje, że wykonawca oprogramuje dostarczone urządzenia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że oprogramowani jakie ma zostać
wdrożone na urządzeniu przekaże Zamawiający. Usługa polega na wgraniu gotowych systemów oraz
konfiguracji urządzenia oraz jego uruchomienia bez tworzenia dedykowanego oprogramowania.
Pytanie nr 2:
Ile czasu zakłada Zamawiający na testy, skoro łączny czas realizacji zamówienia jest 28 dni od dnia
podpisania umowy?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający przewiduje na testy
ostatnie 3 dni z 28 przeznaczonych na czas realizacji zamówienia.
Pytanie nr 3:
Co z terminem realizacji, jeżeli okaże się, że oprogramowanie przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego zawiera wady i wymaga poprawek?
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Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający nie przewiduje sytuacji
opisanej w pytaniu. Obie strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne dołożą starań, aby
przekazywane materiały do prac pozostawały sprawne, umożliwiając tym samym realizację
przedmiotu zamówienia w ustalonych terminach oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
Pytanie nr 4:
Co z przedstawioną ofertą i wymaganym terminem realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający
wadliwie określił wymagania sprzętowe i parametry dostarczonego sprzętu muszą być skorygowane
nie z winy Wykonawcy?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że przed wykonaniem zamówienia
(wszczęciem postępowania) przetestowano określone parametry i określano je na podstawie
działającego prototypu z wgranym konkretnym oprogramowaniem, które zostanie przekazane
Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zatem sytuacji opisanych w pytaniu.
Pytanie nr 5:
Co z terminami realizacji, jeżeli dwa godzinne spotkania nie wystarcza by ostatecznie zatwierdzić
platformę sprzętową do testów?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji zamówienia nie ulega
w takich okolicznościach zmianie. Zamawiający powyższe spotkania określił jajko minimum, w razie
konieczności możliwe jest zatem przeprowadzenie, kolejnych spotkań. Wykonawca dokonując wyceny
oferowanych usług powinien uwzględnić konieczność odbycia dodatkowych spotkań, każdorazowo
bowiem jest to dążenie Zamawiającego oraz Wykonawcy do prawidłowego i terminowego wykonania
przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że nie przewiduje się dodatkowego
wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu konieczności odbycia dodatkowych spotkań.
Pytanie nr 6:
Kto będzie wyznaczał terminy spotkań? Zamawiający czy Wykonawca?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że terminy i godziny spotkań wyznacza
Zamawiający. Jednak w razie konkretnych potrzeb Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się
ustanowić dodatkowe terminy spotkań - maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby.
Pytanie nr 7:
Co w sytuacji, jeśli wyznaczony termin nie jest możliwy do zrealizowania przez drugą stronę?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie oraz przy założeniu, że dotyczy ono terminów spotkań, o których
mowa np. w pytaniu nr 6, Zamawiający wyjaśnia, że ustalany jest odpowiednio kolejny dogodny termin
pasujący obu stronom.
Pytanie nr 8:
Jakie mechanizmy są przewidziane by uniemożliwić grę na zwłokę przez drugą stronę w postaci
odwoływania lub ciągłego przesuwania terminów spotkań?
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Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający nie przewiduje takich
mechanizmów ze względu na to, że jakakolwiek gra na zwłokę nie jest w jego interesie i tego samego
oczekuje od Wykonawcy. Zamawiający zwraca tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy
o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych
przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, w zgodzie, we wspólnym porozumieniu oraz
uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma
startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.2017 r.
Pytanie nr 9:
Czy Wykonawca w sytuacji odraczania terminów spotkań przez Zamawiającego ma prawo do zerwania
umowy bez konsekwencji finansowych dla niego? Po ilu odroczeniach lub przesunięciach terminów?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający nie przewiduje odroczeń
od terminów spotkań, przede wszystkim z uwagi na pilność realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający ponownie zwraca uwagę, że strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne
zobowiązane są do takiej organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć zgodnie
z wymaganiami opisanymi w SIWZ, w zgodzie, we wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu
powinności Zamawiającego w zakresie rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma startowa dla
nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.2017 r. Zamawiający podtrzymuje tym samym
dotychczasowe zapisy istotnych postanowień umowy, które określają zasady realizacji przedmiotu
zamówienia, rozwiązania umowy oraz naliczania kar umownych.
Pytanie nr 10:
Jakie przysługują mu w takiej sytuacji rekompensaty za poświęcony czas ze strony Zamawiającego?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że strony przyszłej umowy o zamówienie
publiczne zobowiązane są do takiej organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć
zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, w zgodzie, we wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu
powinności Zamawiającego w zakresie rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma startowa dla
nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.2017 r. Zamawiający podtrzymuje tym samym
dotychczasowe zapisy istotnych postanowień umowy, które określają zasady realizacji przedmiotu
zamówienia, rozwiązania umowy oraz naliczania kar umownych. Zamawiający na podstawie przyszłej
umowy o zamówienie publicznie nie przewiduje wypłat żadnych rekompensat dla Wykonawcy.
Ewentualne roszczenia mogą być realizowane przez Wykonawcę na drodze sądowej.
Pytanie nr 11:
Jaki jest w związku z tym wymagany przez Zamawiającego ostateczny termin realizacji całości
zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
realizacji przedmiotu zamówienia, dla każdej z części objętej niniejszym postepowaniem, szczegółowo
określone zostały w Rozdziale III SIWZ „Termin wykonania zamówienia”.
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Pytanie nr 12:
Jakie będą stosowane przez Zamawiającego kryteria wyboru Wykonawcy?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
kryteriów oceny ofert (tj. wyboru Wykonawcy), dla każdej z części objętej niniejszym postępowaniem,
szczegółowo określone zostały w Rozdziale XV SIWZ „Kryteria oceny ofert”.
Pytanie nr 13:
Jakie będą obiektywne kryteria odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Tym samym Zamawiający wyjaśnia, że odstępuje od określenia sztywnych
warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia obejmuje
bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca
tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej
organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi
w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie
rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia
30.04.2017 r.
Pytanie nr 14:
Jak będzie wyglądała za strony Zamawiającego procedura odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 13 Zamawiający wyjaśnia, że
odstępuje od określenia sztywnych warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin
wykonania zamówienia obejmuje bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów
i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy
o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych
przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz
uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma
startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.2017 r.

Zadanie nr 7:
Pytanie nr 1:
Czy części 1, 2, 3 i 4 mają być realizowane równolegle czy następując po sobie?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że część nr 1 i nr 2 mogą być realizowane
równolegle. Część nr 3 realizowana jest po cześć nr 2, natomiast część nr 4 może być zaczęta
niezależnie jednak koniec jej realizacji jest uzależniony od części nr 3.
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Pytanie nr 2:
Czy termin realizacji 14 dni od dnia podpisania umowy uwzględnia dni robocze czy kalendarzowe?
Inaczej: czy zamawiający przewiduje 2 czy 3 tygodnie na realizacje przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że termin realizacji zamówienia obejmuje
dni kalendarzowe.
Pytanie nr 3:
Co Zamawiający rozumie przez wymaganie „Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania
co najmniej 10 godzinnych spotkań”? Czy tylko jedno spotkanie może się odbyć każdego dnia? Czy
może odbyć się kilka godzinnych spotkań dziennie? Jaki musi być odstęp pomiędzy spotkaniami, żeby
liczyły się jako oddzielne spotkania?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że podział czasowy spotkań będzie zależny
od potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy w określonym momencie realizacji przedmiotu zamówienia.
Może to być zarówno 10x1 godzin jak i 5 x 2 godziny. Zamawiający informuje ponadto, że wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienie stosownych konsultacji na zasadach opisanych w § 3 istotnych
postanowień umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
Pytanie nr 4:
W jaki sposób będzie dokumentowane, że odbyło się spotkanie?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że w przypadku gdy Wykonawca będzie
wymagał zachowania pisemnej formy udokumentowania przebiegu spotkania dotyczącego realizacji
przedmiotu zamówienia wówczas po jego zakończeniu zostanie sporządzony odpowiedni protokół/
notatka.
Pytanie nr 5:
Czy miejsce spotkania będzie zapewnione przez Zamawiającego czy musi je zorganizować Wykonawca?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że to Zamawiający zapewni odpowiednie
miejsce spotkań. Przewiduje się, że wszelkie spotkania będą realizowane na terenie Olsztyńskiego
Parku Naukowo – Technologicznego.
Pytanie nr 6:
Proszę przedstawić kryteria wyboru/ wyłonienia Wykonawcy.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
kryteriów oceny ofert (tj. wyboru Wykonawcy), dla każdej z części objętej niniejszym postępowaniem,
szczegółowo określone zostały w Rozdziale XV SIWZ „Kryteria oceny ofert”.
Pytanie nr 7:
Jakie są kryteria akceptacji ze strony Zamawiającego każdego z etapów?
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Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Tym samym Zamawiający wyjaśnia, że odstępuje od określenia sztywnych
warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia obejmuje
bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca
tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej
organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi
w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie
rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia
30.04.2017 r.
Pytanie nr 8:
Skoro w ramach 3 z 4 części zamówienia przewidzianych jest 10 godzinnych spotkań (30 godzin łącznie)
to jaka jest przewidziana procedura ze strony Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Zamawiający z przyczyn
subiektywnych nie akceptuje propozycji przedstawianych przez Wykonawcę w ramach jednego lub
wielu etapów realizacji zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że pierwsze, graficzne etapy zamówienia
oraz wybrany system narzucą obu stronom dalsze ramy współpracy, które będą zaakceptowane przez
obie strony i wykluczają element subiektywny.
Pytanie nr 9:
Ile osób ma zostać przeszkolonych w ramach 4 etapu? Jakie mają to być szkolenia? Indywidualne?
Grupowe? Ile godzin ma zostać przeznaczonych na przeszkolenie każdego użytkownika lub ile godzin
ma zostać przeznaczonych na szkolenia łącznie?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że do szkolenia podejdą maksymalnie
4 osoby. Szkolenie ma dotyczyć obsługi systemu. Szkolenie może być grupowe. Minimalny czas
szkolenia to 5 godzin jednak Zamawiający liczy na doświadczenie wykonawcy i liczy na to iż zaprojektuje
szkolenie tak aby rzetelnie przekazał wiedzę niezbędną do obsługi systemu i wykorzystania jego
możliwości.
Pytanie nr 10:
Skąd będą pochodziły dane do prezentacji w systemie? Czy będą one pobierane z czy też będą one
wprowadzane manualnie do systemu przez użytkowników lub Zmawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że dane pochodzić będą z bazy danych
MySQL Zamawiającego, którą będzie trzeba połączyć z wybranym systemem.
Pytanie nr 11:
Czy zamawiający przewiduje w ramach realizacji etap testowania zaprojektowanego oprogramowania?
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Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że przewidywane jest, aby przetestować
poprawność wdrożenia projektów oraz wymiany danych jak również prezentacji danych. Przewidziane
na to są ostatnie 3 dni realizacji zamówienia.
Pytanie nr 12:
Proszę zdefiniować zakres w jakim klient systemu będzie mógł tworzyć własne raporty i zdefiniować
zakres przewidzianych wykresów, gdyż zaprojektowanie, akceptacja a następnie realizacja systemu
dająca klientowi nieograniczone możliwości raportowania i tworzenia wykresów w terminie 14
dni od momentu podpisania umowy nie jest realistyczna nawet dysponując rozległym zespołem
programistów.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że Zamawiający wskazał dokładnie, iż silnik
nie ma być budowany od podstaw tylko na bazie jednego z gotowych rozwiązań: Brit, JasperReport,
Pentaho, SpagoBI, KNIME, ReportServer, Seal Report. Dzięki temu realizacja całego przedsięwzięcia
pozostaje jak najbardziej realna, a zakres będzie powodowany funkcjonalnością wybranego systemu,
co będzie stanowiło pierwsze kroki realizacji.

Zadanie nr 8:
Pytanie nr 1:
Proszę o określenie specyfikacji API za pomocą którego wspomniane pojazdy elektryczne, terminale
oraz stacje będą miały się komunikować z dostarczaną w ramach realizacji projektu platformą IT.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że pojazdy elektryczne jak i terminale
nie będą się komunikować w modelu MVP. Z API komunikować się będzie aplikacja mobilna
mChargelity oraz strona internetowa wChargelity. API w komunikacji będzie wykorzystywać JSON'a,
a zapytania HTTP będą podpisane z wykorzystaniem protokołu HMAC. Kod API musi być napisany
z wykorzystaniem Ruby on Rails i przetestowany z wykorzystaniem narzędzia RSpec.
Pytanie nr 2:
Zamawiający określił w ramach wymagań: „System www. do instalacji (umieszczania) urządzeń
w systemie.” Jakich urządzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że chodzi o umieszczanie urządzeń do
ładowania pojazdów elektrycznych. W tym przypadku tylko terminale.
Pytanie nr 3:
Zamawiający wymaga, aby aplikacja realizowała komunikację pomiędzy użytkownikami. W jaki sposób
ma się odbywać ta komunikacja? Email? Komunikator? Videochat? Inne? Czy Zamawiający dopuszcza
wykorzystanie gotowego rozwiązania lub integrację z już istniejącymi narzędziami w zakresie
komunikacji? Czy też Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przygotuje autorskie narzędzia do
komunikacji funkcjonujące tylko i wyłącznie w ramach aplikacji „mChargelity"?
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Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że komunikacja między użytkownikami
będzie tylko tekstowa i ma przebiegać w czasie rzeczywistym zarówno w mChargelity jak i wChargelity
(pomiędzy aplikacjami) przy wykorzystaniu stworzonego API.
Pytanie nr 4:
Czy, algorytmy na podstawie, których aplikacja ma przedstawiać propozycje optymalizacji czasu
podróży w oparciu o bazę dostępnych urządzeń i społeczność będą dostarczone przez Zamawiającego
czy ich opracowanie leży po stronie Wykonawcy? Czy Zamawiający akceptuje wykorzystanie już
dostępnych algorytmów czy oczekuje od Wykonawcy stworzenie nowych algorytmów tylko i wyłącznie
na potrzebę realizacji niniejszego projektu? Jakie dana mają być uwzględniane przy optymalizacji czasu
podróży (np. natężenie ruchu, klasa dróg) i kto je dostarczy? Czy będą one wprowadzane do systemu
przez Zamawiającego? Przez użytkowników aplikacji? Czy też będą pochodziły z zewnętrznych źródeł
np. serwisów internetowych? Czy wobec tego Zamawiający uwzględnia lub wymaga konieczności
integracji z zewnętrznymi serwisami lub oprogramowaniem stron trzecich? Jeśli tak to proszę wskazać
jakich?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że w zakresie niniejszego zamówienia
Zamawiający nie używa słowa „algorytm”, a wskazuje jakie czynności powinny być realizowane
w module mChargelity. Jednakże odpowiadając na pytanie to proponowany przez zainteresowanego
algorytm powinien realizować funkcje określone dla mChargelity takie jak:
Funkcje podstawowe obsługiwane przez wersję mobilną „mChargelity" to:
a) Aplikacja wykorzystująca wymianę informacji pomiędzy dostępnymi stacjami oraz użytkownikami
korzystającymi z systemu w formie „społeczności Celu".
 komunikacja pomiędzy użytkownikami,
 lokalizacja na mapie urządzeń,
 możliwość nanoszenia, przypinania opinii o danym urządzeniu i wymiany informacji,
 zespół funkcji uniwersalnych dla urządzenia: informacje o dostępności, rezerwacji,
planowanym czasie wykorzystania, serwisowaniu urządzenia itp.
b) Zadania - proces realizowany przez aplikację:
 informacja o parametrach urządzeń (terminalach) takich jak system – rodzaj ładowania, ilość
portów, dostępność urządzenia, sprawność urządzenia, opinie innych użytkowników aplikacji,
systemie płatności itp.
 zespół funkcji wspomagający planowanie trasy podróży dla użytkowników aut elektrycznych
przez analizę dostępności terminali i propozycję optymalizacji czasu podróży w oparciu o bazę
dostępnych urządzeń i społeczność.
Pytanie nr 5:
Zamawiający określił w ramach wymagań: „Generator automatycznie będzie określał ilości
użytkowników aut, na podstawie statystyk z urządzeń dostępnych w systemie”. O jakie urządzenia
chodzi? Jakie dane będą te urządzenia generowały? Czy chodzi o czujniki nacisku w siedzeniach czy
jakie rozwiązanie ma Zamawiający na myśli?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że generator wChargelity to interaktywne
narzędzie wspierające proces decyzji podmiotów chcące umiejscowić – terminal do ładowania
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pojazdów elektrycznych w danej lokalizacji. Generator wspiera decyzję o lokalizacji urządzenia na
podstawie danych jakie są generowane przez społeczność korzystającą z mChargelity.
Pytanie nr 6:
Zamawiający określił w ramach wymagań, iż generator wskaże inne urządzenia w pobliżu, wykluczając
lub proponując lokalizację. Lokalizację czego ma generator proponować?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że generator wChargelity to interaktywne
narzędzie wspierające proces decyzji podmiotów chcące umiejscowić – terminal do ładowania
pojazdów elektrycznych w danej lokalizacji. Generator wspiera decyzję o lokalizacji urządzenia na
podstawie danych jakie są generowane przez społeczność korzystającą z mChargelity.
Pytanie nr 7:
Czy, algorytmy na podstawie, których generator automatycznie będzie określał ilości użytkowników
aut oraz wskaże inne urządzenia w pobliżu, wykluczając lub proponując lokalizację będą dostarczone
przez Zamawiającego czy ich opracowanie leży po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnia, że Generator wChargelity to interaktywne
narzędzie wspierające proces decyzji podmiotów chcące umiejscowić – terminal do ładowania
pojazdów elektrycznych w danej lokalizacji. Generator wspiera decyzję o lokalizacji (umiejscowieniu)
urządzenia na podstawie danych jakie są generowane przez społeczność korzystającą z mChargelity.
Pytanie nr 8:
Jakie będą stosowane przez Zamawiającego kryteria wyboru Wykonawcy?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe informacje na temat
kryteriów oceny ofert (tj. wyboru Wykonawcy), dla każdej z części objętej niniejszym postępowaniem,
szczegółowo określone zostały w Rozdziale XV SIWZ „Kryteria oceny ofert”.
Pytanie nr 9:
Jakie będą obiektywne kryteria odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Tym samym Zamawiający wyjaśnia, że odstępuje od określenia sztywnych
warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia obejmuje
bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów i czynności odbiorowych. Zamawiający zwraca
tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne zobowiązane są do takiej
organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć zgodnie z wymaganiami opisanymi
w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu powinności Zamawiającego w zakresie
rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” do dnia
30.04.2017 r.
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Pytanie nr 10:
Jak będzie wyglądała za strony Zamawiającego procedura odbioru przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zasady odbioru przedmiotu zamówienia
opisane zostały odpowiednio w § 3 ust. 5, 6, 7, 8, 9 oraz w § 4 ust. 3 istotnych postanowień umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiający wyjaśnia, że odstępuje
od określenia sztywnych warunków/ kryteriów odbioru przedmiotu zamówienia. Termin wykonania
zamówienia obejmuje bowiem realizację wszystkich niezbędnych prac, testów i czynności
odbiorowych. Zamawiający zwraca tym samym uwagę, że strony przyszłej umowy o zamówienie
publiczne zobowiązane są do takiej organizacji prac, która zapewni realizację niniejszych przedsięwzięć
zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, we wspólnym porozumieniu oraz uszanowaniu powinności
Zamawiającego w zakresie rozliczenia i zakończenia projektu „Platforma startowa dla nowych
pomysłów Hub of Talents” do dnia 30.04.2017 r.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert
o czym powiadomi odrębnym pismem opublikowanym odpowiednio na stronie internetowej
Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Zatwierdzam
Wojciech Samulowski
Dyrektor
Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego
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