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Warszawa, 05 grudnia 2018 r. 

 

Dotyczy postępowania na wybór Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu 

internetowego na platformie Microsoft SharePoint 2013 na potrzeby Polskiego Holdingu 

Nieruchomości S.A. 

W związku z ogłoszeniem powyższego postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od 

Podmiotów uczestniczących w postępowaniu: 

Pytania: 

1. W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym na „Zaprojektowanie, 

wykonanie i wdrożenie portalu internetowego na platformie Microsoft SharePoint 2013” 

chciałabym zapytać czy możliwe byłoby zrealizowanie części wymagań dotyczących np. 

rejestracji umów, systemu zleceń prawnych, i obsługi wniosków Do Inspektora Danych 

Osobowych w aplikacji typu Workflow działającej poza systemem SharePoint? 

2. Czy prace mogą być wykonywane w trybie zdalnym z wykorzystaniem łącza VPN ? 

3. Czy Wykonawca będzie odpowiedzialny tylko za instalacje i konfiguracje serwera SharePoint ? 

4. Czy Zamawiający przygotuje serwer SQL ? 

5. Czy architektura środowiska będzie skalowana na wysoką czy średnią wydajność ? 

6. Czy prawa można oprzeć o grupy AD m, czy należy stworzyć osobne grupy SharePoint jako 

właściwy model uprawnień? 

7. Co należy rozumieć pod pojęciem sekcja/podsekcja, czy chodzi o witryny i podwitryny? 

8. Na czym polega praca grupowa, którą Zamawiający planuje usprawnić ? 
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9. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem, że każdy element 

powinien być opisany typem zawartości ? 

10. Czy Zamawiający dopuszcza w projekcie dostawę przez Dostawcę własnych lub firm trzecich 

rozwiązań dostarczanych na zasadach licencyjnych (bez przekazywania praw) licencjonowane 

Dostawcy (aplikacje/systemy/webparty na platformę sharepoint)? 

11. Czy w ramach projektu będzie projekt analizy i projektowania grafiki? 

12. Czy dostawca powinien wycenić takie działanie? 

13. Prosimy o przekazanie dokładnego standardu dokumentacji (wzór) 

14. Prosimy o przekazanie informacji dla jakich ról należy wykonać dokumentację oraz 

doprecyzować jej zakres i szablon 

15. Czy Zamawiający przewiduje płatność w transzach ? 

16. W jakiej wysokości jest przewidziane wadium i w jakim terminie należy je wpłacić? 

 

Odpowiedzi: 

1. Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym wymaga, aby wszystkie części wyszczególnione w Opisie 

przedmiotu zamówienia były zrealizowane zgodnie ze specyfikacją. 

2. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac w trybie zdalnym z wykorzystaniem łącza VPN. 

3. Zamawiający informuje, iż Wykonawca jest odpowiedzialny w zakresie wyszczególnionym w 

Opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający informuje, iż dodatkowa konfiguracja serwera SQL konieczna do uruchomienia 

systemu Microsoft SharePoint 2013 powinna być przeprowadzona przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający informuje, iż architektura będzie skalowana na średnią wydajność. 

6. Zamawiający dopuszcza użycie grup AD do modelu uprawnień. 

7. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem sekcja/podsekcja chodzi o witryny i podwitryny. 



 

3 z 3 
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000383595  

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 46.786.030,00 zł 

8. Zamawiający wyjaśnia, iż przez pracę grupową rozumie np. możliwość jednoczesnej edycji pliku 

przez wielu użytkowników i wersjonowanie dokumentów. 

9. Zamawiający informuje, iż każdy element zawartości (dokument) powinien mieć możliwość 

otagowania zawartości słowami kluczowymi. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na 

korzystanie z dostarczonego oprogramowania w zakresie określonym w art. 74 i 75 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

11. Zamawiający wymaga opracowania graficznej strony portalu zgodnie z wytycznymi osoby 

wskazanej przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający wyjaśnia, iż Dostawca powinien wycenić takie działania. 

13. Wszystkie informacje niezbędne do przedstawienia oferty i podlegające udostępnieniu są zawarte 

w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje możliwości 

przekazania standardu dokumentacji. Dane takie zostaną udostępnione Wykonawcy po 

podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. 

14. Zamawiający informuje, iż dokumentację należy wykonać dla wszystkich uczestników procesów. 

15. Zamawiający informuje, iż dopuszcza płatność w dwóch transzach. 

16. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wniesienia wadium przez Wykonawcę. 


