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Wszyscy Wykonawcy 

Oziatajqc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z'dnia2.9 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych (Oz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zri1.};~wa;nej dalej ustawq Pzp, Zamawiajqcy 
przekazuje zapytania dotyczqce tresci specy~ka9jt!Jll~totnych warunk6w zam6wienia do 
post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego' na'Dostawe, wdrozenie, dostosowanie do 
potrzeb Zamawiajacego, uruchomienie oraz seMis, gwarancyjny i IJstugi Wsparcia 
technicznego Systemu informatycznego t6dzkiej Karty Bibliotecznej" i udziela wyjasnien: 

Pytanie 1: ' " 

Czy majqc na uwadze tresc § 19 ust. 19.2 Wzoru l)mpwy Zamawiajqcy zgodzi si~ na zapis 

o nast~pujqcej tresci: " Kazdej ze stron przystugUjef 'prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupetniajqcego na zasadach og61nych (Strony riiniejszym wytqczajq odpowiedzialnosc 
z tytutu utraconych korzysci)"? ,." ",' 
Odpowiedz: , 
Zamawiajqcy nie zgadza si~ na zapis 0 zaproponowan~jtresci 

, 

Pytanie 2: 

Czy majqc na uwadze tresc § 19 ust. 19.4 Wzoru Umowy Zamawiajqcy zgodzi si~ na 

wykreslenie zdania 0 tresci: "Wykonawca wyraza zgod~ na potrqcenia kar umownych 

z wynagrodzenia"? 

Odpowiedz: 

Zamawiajqcy nie zgadza si~ na zapis 0 zaproponowanej tresci 


Pytanie 3: ''''':" I.:';'",,': 


Czy Zamawiajqcy wyraza zgod~ na dodanie w§H:i'widru Umowy kolejnego ust~pu nr 19.6 

w brzmieniu: "Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy. kaj-~' G1;nownq w wysokosci _ % wartosci 

netto Umowy, gdy Zamawiajqcy odstqpi od umo.wY~i!¥pr.z;yczyn niezaleznych od Wykonawcy 

oraz pokryje udokumentowane koszty poniesionez tytufllzawarcia i wykonywania Umowy"? 

Odpowiedz: 

Zamawiajqcy nie zgadza si~ na zapis 0 zaproponowanej tresci 


. :'t 

Pytanie 4: 
Zamawiajqcy w OPZ, p. 2.2 (str. 3) informuje, ze "Koszt uruchomienia i utrzymania ustugi 
Hostingu w okresie trwania zam6wienia miesci si~ w catkowitym koszcie zam6wienia". 
Ponadto w p. 11.2.7) Ogtoszenia 0 zam6wieniu.,~\ Zamawiajqcy informuje, ze okres 
obowiqzywania zam6wienia konczy si~ 31.12.2020.:jednoczesnie w wierszu trzecim tabeli 
zawartej w p. 5.2.1 Formularza ofertowego Zamawiajqcy 2:qda podania "ceny ustugi 
hostingowej niezb~dnej do wykonania niniejszego zam6wienia nie p6zniej niz do zakonczenia 
Etapu V umowy". Zgodnie z informacjq podanq w p.4 SIWZ realizacja etap6w od 1do V winna 
zakonczyc si~ w ciqgu 12 miesi~cy od dnia podpisania.umowy. 
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pytanie: Czy powyzsze zapisyoaleiy. rozumiec w ten spos6b, ze Zamawiajijcy zijda 

swiadczenia przez WykonawcEil us~ugihostingu do dnia zakonczenia Etapu V umowy? 


Odpowiedz: 

Tak, ale okres swiadczenia us~ugi hostingu wynikac powinien z harmonogramu bEildijcego 

integralnij cZEilsciij Projektu Rozwi~iania; w szczeg61nosci etap V Umowy moze trwac dtuzej 

niz okres swiadczenia ustugi hostingu;jezeli Wykonawca tak zaplanuje prace. 


Pytanie 5: -';- I 


Zamawiajijcy w sekcji 5 w p. 6 OPZ (str. 15) wymaga, aby: "System biblioteczny, OPAC oraz 

internetowy interfejs Systemu dostEilpnYI dla czytelnika muszij spe~niac standard WCAG 2.0 

w zakresie dostEilpnosci dla os6b niepe~nosprawnych na poziomie, co najmniej AA" 

Wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) w zakresie dostEilpnosci dla 

os6b niep~nosprawnych z zatozeniadotyczij serwis6w internetowych, zgodnie z koncepcjij 

tzw. web accessibility. """.V: 


pytanie: Czy wymaganie zawarte w punkcie 5.6 OPZ (str. 15), dotyczijce sp~nienia 


standardu WCAG 2.0 na poziomie AA, odnosi siEil wytijcznie do interfejs6w udostEilpnianych za 

pomocij przeglijdarki internetowejU(OPAC; internetowy interfejs Systemu dostEilpny dla 

czytelnika), natomiast nie dOtYCZYd apUkacji, przeznaczonej dla bibliotekarzy, uruchamianej ;'

f 

lokalnie na stacjach roboczych uzytkow.nM<.6w? 

Odpowiedz: \: ,':}\; 

Tak, wymaganie zawarte w punkcie5:;60PZ (str. 15), dotyczijce sp~nienia standardu WCAG 

2.0 na poziomie AA, odnosi sil$' wytijcznie do interfejs6w udostEilpnianych za pomocij i 
przeglctdarki internetowej. i 

Pytanie 6: I 
Zamawiajijcy w sekcji 7.1 p. 6 OPZ (str. 21) wymaga dostarczenia administracyjnych, kt6re 
pozwolij co najmniej na: (6.1) archiwizacjEil danych, (6.2) eksport/import danych, (6.3) I 
administrowanie bazami danych, (6.4)zarzijdzanie uzytkownikami. 

Pytanie: Czy Zamawiajijcy dopuszcza realizacjEil funkcji: (6.1) archiwizacja danych oraz (6.3) 
 I 
administrowanie bazami danych' za ,pomocij narzEildzi do administracji baz danych , 

dostarczanych z systemem bazodanowym, typu SQl Management Studio? 

Odpowiedz: 
 tTak, Zamawiajijcy dopuszcza realizacjEil funkcji: (6.1) archiwizacja danych oraz (6.3) ~ administrowanie bazami danych za pomocij narzEildzi do administracji baz danych £ 

dostarczanych z systemem bazodanowym, typu SQl Management Studio. 
f 

Pytanie 7: ! 
Zamawiajijcy w sekcji 7.2 p. 1.4 OPZ (str. 22) zijda stosowania wyr6znik6w graficznych Izwiijzanych z rodzajem dokumentu. Jednoczesnie w tej samej sekcji w p. 1.5 zijda 
"wprowadzenia dodatkowego elementu graficznego charakteryzujijcego cechy indywidualne f 
dokumentu widocznego w katalogu OPAC" ! 

Pytanie: Czy skan oktadki w postaci pliku jpg jest oczekiwanym dodatkowym elementem f 
graficznym charakteryzujctcym cechy indywidualne dokumentu? I 

I 
I 
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Odpowiedz:' '" 

Tak. Skan oktadki/oktadka lub inny element graficzny zast~pujqcy oktadk~ do czasu 

uzupetnienia (oktadka zast~pcza). Element graficznY.'l'owinien dotyczye rodzaju dokumentu: 

ksiqzka czarnodrukowa, audiobook, artykut z czasop~sniaiPtyta cd, dokument filmowy 


Pytanie 8: 

Zamawiajqcy w sekcji 7.6 p. 7 OPZ (str. 34) wymaga zarzqdzania parametrami formatu, tresci, 

cz~stotliwosci generowania raportow i zestawien statystycznych, szablony". 

pytanie: Czy przez "parametry formatu" Zamawiaj99y'~ozumie w tym przypadku parametry 

formatu papieru? . ," '.,. 

Odpowiedz: 

Przez nparametry formatu" Zamawiajqcy rozumie param~try formatu prezentacji danych. 


Pytanie 9: 

Zamawiajqcy w sekcji 7.2 p. 2.2 OPZ (str. 23) zqda"aby "obstugiwae procesy centralnego 

gromadzenia, w tym zapewniae centralnq obstug~ grdrrradzenia drukow ciqgtych (czasopism) 

w wersji drukowanej i elektronicznej" .' . 

Pytanie: Czy Zamawiajqcy rozumie gromadzenie 9ia~opism w wersj i elektronicznej, jako 

rejestracj~ wptywu tych dokumentow? . 

Odpowiedz: 

Tak, Zamawiajqcy rozumie gromadzenie czasopism w wersji elektronicznej. jako rejestracj~ 

wptywu tych dokumentow. .' 


pytanie 10: .Ij ;,;.ci' 


Zamawiajqcy w sekcji 7.4 p.12 OPZ (str. 30) wymaga"m.in. "OPAC - Raport ilosci wykonanych 

zapytari z podziatem na autorow i tytuty w zadanym przedziale czasu". Jednoczesnie 

Zamawiajqcy w sekcji 7.5 p. 7 OPZ (str. 31) wymaga m.in. "przeszukiwania wszystkich pol 

opisu katalogowego z wykorzystaniem jednego pola wyszukiwawczego. Opcje przeszukiwania 

poszczegolnych indeksow (autorskiego, tytutowego;'::".haset przedmiotowych itp.) majq bye 

dost~pne w wyszukiwaniu zaawansowanym".Z,tiigo wymagania wynika, ze kontekst 

wyszukiwawczy b~dzie dost~pny tylko w wyszukiwaniu taawansowanym, a w podstawowym 

mechaniimie wyszukiwawczym z wykorzystaniem jednego pola wyszukiwawczego nie b~dzie 


mozliwe okreslenie, czy zapytanie dotyczy autora bctdirtytutu. 

Pytanie: Czy wymagany przez Zamawiajqcago w p.12 z sekcji 7.4 OPZ "raport ilosci 

wykonanych zapytan z podziatem na autorow i tytuty,wzadanym przedziale czasu" dotyczy 

tylko wyszukiwania indeksowego dost~pnego w wysZlI-ktWaniu zaawansowanym? 

Odpowiedi: . ,. ,\ 

Tak, wymagany przez Zamawiajqcego w p. 12 z s~kcji 7.4 OPZ "raport ilosci wykonanych 

zapytari z podziatem na auto row i tytuty w· zadi;m.y.rn przedziale czasu" dotyczy tylko 

wyszukiwania indeksowego dost~pnego w wyszukiwaniu zaawansowanym 


Pytanie 11: 

Zamawiajqcy w sekcji 7.5 p.7 OPZ (str. 33) wymaga< "Mozliwose otrzymywania od Biblioteki 

powiadomieri i wprowadzania zrnian w tym zakresie (np,~ e-mail, SMS}". 

Pytania: Jakiego rodzaju powiadomieri ZamawiajqcY'ioczekuje? Jakiego wprowadzania zmian 

w tym zakresie Zamawiajqcy oczekuje i kto ma wprowad~ae te zmiany? 
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Odpowiedz: , ' 

Zamawiajqcy oczekuje, co najmniej'PQwiadomieri email, sms oraz powiadomieri wysytanych 

na konto czytelnika dost~pne z poziof.'riu katalogu OPAC. Zmiany dotyczq tresci komunikat6w, 

cz~stotliwosci ich generowania, zgody na dostarczanie komunikat6w oraz rodzaju zdarzeri 

generujqcych komunikaty. Osobq odpoWiedzialnq b~dzie administrator systemu. 


, ,'I 

Pytanie 12: '.' 

Zamawiajqcy w Regulaminie oraz h~rq:l.onogramje prezentacji systemu w p. 30 (Zat. 1 do OPZ, 

str.6) wymaga, aby: 'W trakcie pre~n~acji komputer z zestawu testowego, nie moze tqczyc si~ 


bezprzewodowo/przewodowo z innymi'komputerami i Internetem". 

Jednoczesnie w scenariuszach pr~entacji, opisanych w p. 14.4.8 SIWZ (na str. 26-27) 

wymaga si~ zaprezentowania m.in. procesu zaktadania konta czytelnika (scenariusz 

nr 1, punkt a) co wymaga dost~pu do,~erwerapocztowego, oraz pobierania opis6w z protokotu 

Z39.50 (scenariusz nr 2, punkt c), ~o wymaga dost~pu do serwera Z39.50. 


: ':' I ~: : J,; "' ' 

Pytanie: Czy Zamawiajqcy dopus21 'p6t~czenie z internetem komputera z zestawu testowego 

w trakcie prezentacji, w celu dost~pu do serwer6w: pocztowego i z39.50? 

Odpowiedz: .' ,,' . 

Nie. Srodowisko komputera zestaw.u;:testowego musi emulowac wszelkie niezb~dne elementy 

systemu dost~pne w wersji produk~yjoej za pomocq sieci/lnternetu. 


Pytanie 13:.,::. 

Zamawiajqcy w Regulaminie oraz harmonogramie prezentacji systemu w p. 30 (Zat. 1 do OPZ, 

str.6-7) wymaga, aby: 'W trakcie prei~\1tacji do komputera z zestawu testowego nie mogq bye 

podtqczone zadne urzqdzenia zewn~trzne (z wyjqtkiem projektora), jak np. nosniki danych 

z wytqczeniem klawiatury oraz urzqdzenia wskazujqcego ("myszy")." 

Jednoczesnie w scenariuszach prez~ntacji, opisanych w p. 14.4.8 SIWZ (na str. 26-27) 

wymaga si~ zaprezentowania m.in. uzyskania dost~pu do konta czytelnika za pomocq karty 

mifare i kodu kreskowego (scenarilJsz.nr 4, punkt a) co wymaga podtqczenie do komputera 

z zestawu testowego czytnika kod6w,!«eskowych i czytnika kart mifare. 

Pytanie: Czy Zamawiajqcy dopusci podtqczenie do komputera z zestawu testowego czytnika 

kod6w kreskowych i czytnika kart mifare? 

Odpowiedz: . , , 

Tak, Zamawiajqcy dopusci podtqc;z:eoie do komputera z zestawu testowego czytnika kod6w 

kreskowych i czytnika kart mifare .. 
,d 

r ',:~r:' ' 
Pytanie 14 
Dotyczy SIWZ pkt 14.4.3 . ,,' . 
Cena hostingu zalety od czasu swiadczenia tej ustugi. Zamawiajqcy nie okreslit precyzyjnie 
czasu hostingu, uzalezniajqc go.,.Qd I:podj~cia decyzji od wskazania docelowego sprz~tu 
Prosimy 0 podanie jaki czas hostingun;alezy podac w kryterium. 
Od powiedz: .'.~; 
Okres swiadczenia ustugi hosting4",WYVikac powinien z harmonogramu b~dqcego integralnq 
cz~sciq Projektu Rozwiqzania; w sZGzeg61nosci etap V Umowy moze trwac dtuzej niz okres 
swiadczenia ustugi hostingu jezeli W'y'kpnawca tak zaplanuje prace. 
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Pytanie 15: 

Dotyczy SIWZ pkt. 1B.2 ,'",' 

Pytanie: Zamawiaj~cy ramach prawa opcji, moze zlecae wydtuzenie okresu swiadczenia 

Wsparcia Technicznego oraz Gwarancji do maksymalnie 6 miesi~cy? Prosimy a wskazanie 

pozycji oferty. w kt6rej nalezy uwzgl~dnie koszty takieg0 poszerzenia:. 

Odpowiedz: 

Zamawiaj~cy w ramach prawa opcji b~dzie brat pod uwag~ cen~ wskazan~ 


w formularzu ofertowym w punkcie 5,2.1.2 w kolumnie 4. Patrz r6wniez § 9.7 Umowy. 

'! 

Pytanie 16: ,;,'1",: 

Dotyczy SIWZ pkt. 1B.2 
pytanie: 
Zdalna praca wszystkich BIBLIOTEK ma si~oqbyw.ae na jednej bazie umieszczonej 
na serwerze. Czy dodatkowe instytucje kt6re mogcf/Qye przyt~czane ramach prawa opcji 
na dodatkowe licencje, r6wniez maja bye podt~czane'jlo tej jednej bazy czy b~dzie mozna 
tworzye dla nich osobne bazy? 

Odpowiedz: 

Zamawiaj~cy dopuszcza obydwa rozwi~zania., 

Pytanie 17: 

Dotyczy Zat~cznik 1, pkt. 2.15 

pytanie: Czy zamawiaj~cy maze doktadniej opisae co miat na mysli w sformutowaniu 

"zapewnia mozliwose samodzielnego tworzenia nowego j~zyka informacyjno 

wyszukiwawczego, poprzez zdefiniowanie go za pomoc~ formatu MARC21"? Format MARC21 

jest to format danych, a nie metoda definicji j~zyka wyszukiwawczego. 

Odpowiedz.: '
;J,'-'" 

Tworzony j~zyk informacyjno-wyszukiwawczy miatbY~~QPerowae na polach 10kainychJormatu 

MARC21, st~d potrzeba bezposredniego odniesienia go do formatu MARC21 


Pytanie 18: 

Dotyczy Zat~cznik 1, pkt 1.10 

"postugiwanie si~ zestawem znak6w narodowycfi', wedtug kodowania Unicode ( ... ). 

Obstugiwanymi standardami musz~ bye UTF-B; UTF-16.~10 ile w przypadku importu I exportu 

nie ma to znaczenia 0 tyle wewn~trznie system, powinien uzywae: jednego kodowania. 

Kt6rego UTFB czy UTF16? .. ,,~V;;':'\! 


Odpowiedz.: 

Zamawiaj~cy podaje now~ trese pkt 1.10: 

"posJugiwanie si~ zestawem znak6w narodowych wedtug kodowania Unicode, pozwalaj~c na 

wprowadzanie znak6w diakrytycznych oraz umo~U~iae okreslenie standardu kodowania 

polskich znak6w diakrytycznych w pobieranym pliku. ,Obstugiwanym standardem musi bye 

UTF-B" 


Pytanie 19: 

Dotyczy: Zat~cznik 1, pkt. 1,14 :,~ 


System powinien pozwalac na biez~ce retrospektywne ~uzupetnienie rekord6w bibliotecznych a 

Deskryptory BN:". W jaki spos6b system ma pozWalae na retrospektywne uzupetnianie 

rekord6w? Czy chodzi a model r~czny {kt6ry w przypadku takiej ilosci dokument6w bytby 


IIModernizacja, rozszerzenie funkcji i wyp()saienie bibliotek" 
Umowa numer UDA-RPLD.06.01.01-1b~o003/16-00 

5 

http:si~oqbyw.ae


FunduS2e Unia Europejska
Europejskie EUfoPtjsk:l FllndllU.t! 

R()'lWojU ~iot\ilMCOProgrii'l'l RlI':giOf\il''''~ 

Projekt pn. IIModernizacja, rozszerzenie'fUnkcji i wyposaienie bibliotek" jest wspotfinansowany przez 

Uni£: Europejskq z Europejsklego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budietu Miasta todzi 


niezwykle zmudny), czy automatyczny? Jesli automatyczny, jak ma wygli:!dae algorytm 

dobierania deskryptor6w do juz istniej~c;;ych rekord6w? 

Odpowiedz: '.. ' 

Na etapie projektu rozwii:!zania Wykonawca musi zaproponowae algorytm. 


It'''' 

Pytanie 20:·", 

Dotyczy Zati:!cznik 1, pkt. 3.8. 

System ma umozliwiae ponowne .', otwarcie jut zamkni~tego skontrum" Czy to oznacza, 

ze system, ma miee mozliwose cofni~cia stan6w do momentu przed rozpocz~ciem skontrum? 

Jak ma to funkcjonowae, jesli biblioteka rozpocz~ta juz prac~ wypozyczalni po skontrum? 

Odpowiedz:' 

Nie. Ponowne otwarcie stuzy uzupetnieniu juz przeprowadzonego skontrum. 


Pytanie 21: " ," 

Dotyczy Zati:!cznik 1. pkt 7.3.12 '. 

System ma miee mozliwose inforlllo~(lia czytelnika mi~dzy innymi przy pomocy SMS. Czy 

umowa z operatorem dostarczaji:!cym.SMSy ma bye elementem wyceny? Jesli tak, to jaka 

miesi~czna ilose SMS6w ma bye zagwarantowana? 

Odpowiedz: ' 

Umowa z operatorem nie jest elementem wyceny. 


, ..... '.,' 
Pytanie 22:,. 

Dotyczy: Zati:!cznik 1, pkt 7.4.3 

"System musi zapewnie mozliwose.·.·tworzenia i zapisywania wtasnych raport6w przez 

uzytkownik6w nie b~di:!cymi Administratorami Systemu." Jak ma doktadnie wygli:!dae taka 

funkcjonalnosc, szczeg61nie w zakre~ieJworzenia nowych raport6w? 

Odpowiedz: ,.' . ' 

Na etapie projektu rozwii:!zania W~~.~oawca jest zobowii:!zany przedstawie projekt takiego l 

rozwii:!zania. 
 IPytanie 23: 

~, . 

Dotyczy: Zati:!cznik 1, pkt. 7.5.17 
"interaktywnosci i funkcji spotecznosqipwych - wti:!czanie spotecznosci Czytelnik6w w zycie 
Biblioteki np. poprzez umozliwienie w katalogu oceniania i recenzowania ksii:!zek. dodawania 
tag6w I komentarzy czy WYP9wi~dzi na forum,", Stwierdzenie jest zbyt ptynne. 
Prosimy 0 konkretne wskazanie funkcj",nalnosci jaki:! ma zapewniae System 
Odpowiedz: '~."" , r 
Zamawiaji:!cy wymienit konkretne fupkcjonalnosci, kt6re maji:! zostae uwzgl~dnione. i 
Pytanie 24: )
Dotyczy Zati:!cznik 1, pkt 7.5.18 

Pytanie: t 

Na jakich urzi:!dzeniach i systemach.oJ1),eracyjnych ma dziatae mOPAC? 

Odpowiedz: 

Co najmniej systemy operacyjne And'roid, lOS, Windows Phone. 
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Pytanie 25: 
Dotyczy Zalqcznik 1, pkt 7.5.18 
"Aplikacja rna taki:e dawae mozliwose przygotowania 'grywalizacji, dedykowanej okreslonym 
grupom obecnych i potencjalnych Czytelnik6w Biorioteki Miejskiej w todzi", Jest to zbyt 
lakoniczny opis, prosimy dokladnie opisae. Jakie elementy grywalizacji majq bye oferowane. 
Odpowiedz: ., 
Zamawiajqcy wyjasnia zapis w dalszej cz~sci akapitu: Obowiqzkowq funkcjonalnosciq 
aplikacji rna bye geolokalizacja, umozliwiajqca wYszukanie najblizszej filii bibliotecznej. 
Aplikacja ma taki:e dawae mozliwose przygotowanjagrywalizacji, dedykowanej okreslonym 
grupom obecnych i potencjalnych Czytelnik6w Biblfoteki Miejskiej w todzi. Jej celem jest 
zwi~kszenie swiadomosci oraz zaangazowania czytelnik6w za pomocq gier, kt6rych za~ozenia 
b~dq mogty bye przekazane wykonawcy cetem urucllol'Qienia odpowiednich mechanizm6w w 
niej zawartych, wykorzystujqcych co najmniej tzw, P.~\(f¥ aktywnosci, P~tl~ zaangazowania 
oraz P~tI~ post~pu. ),' . 

'~y ;1· 

Pytanie 26: .~ '" 

Dotyczy Zalqcznik 1, pkt, 7.5.8 ,"r;,.""l 

OPAC rna funkcjonalnose w wersji j~zykowej' pO:I~~ie.j,· angielskiej, oraz "wybranej innej. 

Prosimy konkretnie przedstawie list~ wersji j~zykowych~ 'Jakie rna bye dost~pne, 

Odpowiedz: 

Usta zostanie okreslona z Wykonawcq na eta pie realizacji projektu. 


Pytanie 27: 

Dotyczy Zalqcznik 1, pkt. 7.6.8 , ' 

Modut katalogowania powinien miee funkcjonalnosc import! Eksport - uruchomienie procedury 

aktualizacji opis6w z BN, weryfikacja poprawnosci"'"Jak rna to funkcjonowae? Czy rekordy 

importowane z BN b~dq w trybie tylko do odczytu,d, b~dq aktualizowane tylko zmianami 

pobranymi z samej BN, czy rna bye mozliwose aktualizDwania rekord6w utworzonych przez 

bibliotekarzy danymi pobranymi z BN? Jesli ta druga·opcj~. Jak system rna si~ zachowywae w 

przypadku wystqpienia r6znic, czy rna nadpisywae:dane' wprowadzone przez Bibliotekarza? 

Jak dok~adnie rna wyglqdae ta procedura? 

Odpowiedz: ·...n:·,: 


System powinien umozliwie pobieranie opis6w z dO'SWpnych protokot6w z nim jak r6wniez 

aktualizowanie rekord6w utworzonych przez biblidtekarzy poprzez ich nadpisywanie. 

Automatyczne aktualizacje b~dq dotyczyty tylko wybranych pOt opisu bibliograficznego z 

wczesniej okreslonego zbioru opis6w bibliograficznyclj. 


Pytanie 28: 

Dotyczy Zalqcznik 1, pkt. 7.7.12 -:, I, 

'Wszystkie prace zwiqzane z Migracjq muszq bye realizowane przez Wykonawc6w w taki 

spos6b, aby nie zakt6cae ptynnosci pracy Biblioteki" tNie·da si~ tego zagwarantowae nie znajqc 

wielkosci danych do migracji. Jesli godziny robocze biblioteki to sobota do godziny 15, 

i poniedziatek od godziny 8, w6wczas moze si~ okaZae iz jest zbyt mato czasu na wykonanie 

migracji okreslonej biblioteki w czasie jej zamkni~cia. W jakich terminach wg. Paristwa 

powinna zatem przebiegach procedura migracji, kt6ra hie zakt6ci ptynnosci pracy biblioteki? 
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• 1- .'."', ~~'" 

Odpowiedz: 

Po podpisaniu umowy Wykonawca uzyska dane pozwalajqce okreslie szczeg6towy termin 

i procedury Migracji. Zamawiajqcy. dopuszcza wstrzymanie pracy biblioteki na uzgodnionych 

z Wykonawcq warunkach. .'1 , 


Pytanie 29: "I 

Dotyczy Zalqcznik 1, pkt. 7.7.13 
"Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,za··poprawnose migrowanych danych do Systemu.lI 

• 

ezy to znaczy iz Wykonawca ma;;ib~~"odpowiedzialny r6wniez za ewentualne niesp6jnosci 

w systemie ir6dtowym i ma je usun~6podczas migracji? 

Odpowiedz: 

Tak, Wykonawca ma bye odpowiedzialny r6wniez za ewentualne niesp6jnosci w systemie 

zr6dlowym i ma je usunqe podczas.roigracji. 


Pytanie 30: 

Dotyczy Zatqcznik 1, pkt. 7.B.1 

Integrowae w katalogu bibliotecznym opisy bibliograficzne zbior6w dost~pnych 


w trybie Open Access ( ... )". ezy integracja ma bye zautomatyzowana, czy uruchamiana 

r~cznie przez bibliotekarza, co jakis czas? 

Odpowiedz: 

Wykonawca powinien uwzgl~dnie oba scenariusze. 


Pytanie 31: ,... 

Dotyczy Zatqcznik 1, pkt 7.B.6 

Pytanie: "System musi udost~pniae API umozliwiajqce dost~p do Systemu". ezy Zamawiajqcy 

moze wyspecyfikowae elementy Systemu, kt6re majq bye dost~pne przez API? ezy 

Zamawiajqcy pozostawia Wykonawcy wyb6r tych element6w? 

Od powiedz: ,', ... ; .. 

Zamawiajqcy nie moze narzucaesposobu wymiany danych. API powinno obejmowae 

wszystkie obszary pracy systemu b'b!io~znego. 


Pvtanie 32: 

Dotyczy Zatqcznik 1,pkt. 7.9 

pytanie: ezy zamawiajqcy przewiduje. rozpocz~cie szkolen jut w trakcie wykonywania etapu " 

i I"? ezy dopiero po zakonczeniu etapu.III? 

Odpowiedz: 

Zamawiajqcy przewiduje rozpocz~cies2:kolen po zakonczeniu III etapu. 


Pytanie 33: 

Dotyczy Zatqcznik 1, pkt. 7.9·· . 

Pytanie: ezy szkolenia mogq si~ odbywae w siedzibie Oferenta np. w Poznaniu? 

Odpowiedz: 

Nie, Szkolenia nie mogq odbywa'onsi~ w siedzibie Oferenta. Zamawiajqcy przewiduje 

ze szkolenia b~dq odbywaty si~ na terenie Miasta lodzi. 


'\1."' 
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Pytanie 34: 

Dotyczy ZaJqcznik 1, pkt 7.10.1 I 7.10.2 

System wykonany przez Wykonawc~ umoi:.liwi prac~,'Cb najmniej 300 Ui:.ytkownikow i 1000 

Czytelnikow jednoczesnie przy zaJoi:.eniu wydajnosci opisanej w pkt. 4;". Wspomniany pkt. 

4 brzmi "Brak dost~pnosci usJug realizowanych przez Hosting z poziomu Ui:.ytkownika lub 

Czytelnika traktowany b~dzie jak BJqd Systemu;". Prosimy 0 popraw~ specyfikacji i konkretny 

opis wymaganej wydajnose systemu, oraz informacj~ jak ma bye wykonywany pomiar 

wydajnosci. Na ktorym etapie b~dq wykonywane testy' wydajnosciowe i jak te testy majq 

wyglqdae? ,., ," 

Odpowiedz:"" 

pkt. 7.10.1 i 7.10.2 - wystqpH oczywisty bJqd pisarski. Powinno bye odniesienie do pkt.S. 

Wykonawca na eta pie projektu rozwiqzania zaproponuj~ form~ i narz~dzia przeprowadzenia 

testow wydajnosciowych. 


...... ' '.Pytanie 35: 

Dotyczy: Umowa pkt. 3.1 

Pytanie: "Dostawa, Instalacja i Konfiguracja Rozwiqzania p~dq realizowane przez Wykonawc~ 


w Lokalizacjach wskazanych przez ZamawLajCl:cego w terminach ustalonych 

z Zamawiajqcym w Harmonogramie.", System ma:J:~tacowac na Hostingu, ktory zaoferuje 

Wykonawca, wi~c Zamawiajqcy nie moi:.e wskazywae lokalizacji. 

Odpowiedz: 

Wykonawca realizuje dostaw~, Instalacj~ i konfjguracj~ rozwiqzania w lokalizacjach 

wskazanych w Zafqczniku nr 10. 


Pytanie 36: 

Dotyczy: Umowa pkt. 7.6 

pytanie: W pkt 7.6 umowy czytamy Ii: 'Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnlenla 

w lokalizacjach Zamawiajqcego wsparcia technicznego oraz usfug serwisowych w ciqgu 

cafego procesu testowania i wdrai:.ania" Czy jest mOi:.liwe zdalne wsparcie techniczne. czy 

musi bye one w tych etapach caJy czas swiadczone wLokalizacjach Zamawiajqcego? 


" 

~ -'.
, " 

Odpowiedz:" " 

Tak, 0 He nie jest i nie b~dzie to w sprzecznosci z pra\lllem i regulacjami prawnymi Biblioteki 

Miejskiej w todzi. 


Pytanie 37: 

Dotyczy: Umowa pkt. 13 - . .t. 

pytanie: W jaki sposob zdeponowane kody.,zr6dfowe b~dq zabezpieczone przez 

Zamawiajqcego w przypadku przekazania ich"r.'rdo firm trzecich, zwJaszcza firm 

konkurencyjnych, do Wykonawcy? .. 

Odpowiedz: 

Ureguluje to umowa mi~dzy Zamawiajqcym a firmq ;trtZlaeiq z poszanowaniem praw autorskich 

Wykonawcy. 
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\ 
iPytanie 38: iDotyczy: Umowa pkt. 13.11.8 .. i:. 


Pytanie: Co oznacza okreslenie "repr~ntatywna pr6bka kod6w zr6dtowych"? 


I 
tOdpowiedz: 


"Reprezentatywna pr6bka kod6w ,zr¢dtowych" powinna okreslac wybranq funkcjonalnosc 

systemu bibliotecznego. 


Pytanie 39: ' ;IN~l';' 


Dotyczy: Umowa pkt. 13.12 

Pytanie: "Powyzsze postanowienia:, majq zastosowanie takze do wszelkich kolejnych 
 I 
aktualizacji (update i upgrade) dl~ Systemu Bibliotecznego.". Czy postanowienia te mogq ldotyczyc taki:e okresu po zakonczeniu,.umowy? fOdpowiedz: 

Postanowienie dotyczy okresu trwania'.umowy. 


Pytanie 40: 

Dotyczy: Umowa pkt. 13.19.4 

Pytanie: ,,( ...) W przypadku gdy dGl','przygotowania wersji instalacyjnych konieczne b~dzie 


uzycie narz~dzi licencjonowanych, nie: b~dqcych w posiadaniu Zamawiajqcego. Wykonawca 

zobowiqzany jest w ramach niniejszego Zam6wienia, dostarczyc zamawiajqcemu odpowiednie 

licencje", Licencje na narz~dzie informatyczne w tym wszelakie kompilatory 

i biblioteki Sq licencjami nieprzechodnimi. Zakup tych narz~dzi dla Zamawiajqcego znaczqco 

wptynie na cen~ oferty. Prosz~ 0 wykaz narz~dzi informatycznych b~dqcych w posiadaniu 

Zamawiajqcego oraz 0 wykazanie pozycji oferty, w kt6rej nalezy uwzgl~dnic te koszty. 

Odpowiedz: 

Zdanie: "W przypadku, gdy do przygotowania wersji instalacyjnych konieczne b~dzie uzycie 

narz~dzi licencjonowanych, nie' b~dqcych w posiadaniu Zamawiajqcego. Wykonawca 

zobowiqzany jest w ramach niniejszeg'oZam6wienia, dostarczyc zamawiajqcemu odpowiednie 

licencje" zostanie usuni~te z tresci IJnUlWY. 


Pytanie 41: 

Czy Zamawiajqcy wyraza ZgOdEi'i na Usunl~cle zapisow ust. 13.11.4, ust. 13.11.5, 

ust.13.11.7, ust.13.11.8, ust.13.11.9ataki:e ust. 13.12 Umowy? 

Odpowiedz: 

Zamawiajqcy nie zgadza si~ na usuni~cie ww. zapis6w. 


Pytanie 42: 

Czy Zamawiajqcy wyraza zgod~. na dodanie w ust. 13.13 Umowy zdania 0 tresci: 

"w przypadku spetnienia si~ przypadk6w opisanych w ust. 13.11.1 - 13.11.3 oraz w ust. 

13.11.6 ( ... )"? " 

Odpowiedz: 

Zamawiajqcy nie zgadza si~ na zapis o:zaproponowanej tresci 
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Pytanie 43: " ", "'hOc 


Czy Zamawiajqcy wyrai:a zgod~ na wykreslenie ust. 13~13,6 oraz 13,13,7 Umowy a taki:e ust. 

13,15 Umowy? ~:F~: 

Odpowiedz: , '<""', 

Zamawiajqcy nie zgadza si~ na usuni~cie ww, zapis6~ llmowy 

Pytanie 44: 
Czy w zwiqzku z tresciq § 15 "Licencje I prawa: 'lautorskie" Zamawiajqcy zgodzi si~ 
zmodyfikowae trese § 15 poprzez: 
a, Zmian~ § 15 "Licencje I prawa autorskie" na § 15 "Licencje"? 
b. Wykreslenie zdania drugiego ust. 15,5 0 tresci "Wykonawca przekazuje 
Zamawiajqcemu do kolejnych aktualizacji, modyfikacji"i rozszerzen Systemu Bibliotecznego 
prawa, 0 ktorych mowa w ust. 15.7?,",; 
c. Wykreslenie ust. 15.6.3 0 tresci: "przystd$Owania, zmiany uktadu wykonania 
lub jakichkolwiek innych zmian w Oprogramowaniu i Systemie Bibliotecznym"? 
d, Zmian~ ust. 15.6.4 0 tresci: "Zamawiajqcelillrprzystuguje prawo do sporzqdzania 
niezb~dnej liczby kopii Oprogramowania i Systemu Bibiiotecznego jako kopii zapasowej oraz 
odtwarzania Systemu z kopii zapasowej" na trese:il,Za,mawiajqcemu przystuguje prawo do 
sporzqdzania 1 kopii Oprogramowania i Systemu Bi'l:lIiotecznego jako kopii zapasowej oraz 
odtwarzania Systemu z kopii zapasowej"? 
e. Zmian~ ust. 15.6,9 0 tresci: "prawo do Udzi~lania licencji Bibliotekom oraz Miejskim 
Jednostkom Organizacyjnym a w szczegolnosci instytucjom kultury, bibliotekom szkolnym, 
szpitalom i innym" na trese: "prawo do Udzielatllia"licencji Bibliotekom oraz Miejskim 
Jednostkom Organizacyjnym a w szczegolnosci instytucjom kultury, bibliotekom szkolnym, 
szpitalom i innym za uprzedniq pisemnq zgodq wyraio!J~'przez Wykonawc~"? 
f. Wykreslenie ust. 15.6,10 Umowy 0 tresci: ;,prawo do powierzenia czynnosci 
zwiqzanych z eksploatacjq, utrzymaniem, aktualizacjq, rozbudowq i rozwojem Systemu 
Bibliotecznego, tqcznie z prawem dekompilacji I ui:ycia I modyfikacji I wykorzystania kodu 
zrodtowego i struktur baz danych podmiotowitrzeciemul', ;-, 
g. Wykreslenie ust. 15.6.11 Umowy 0 tresci;· prawo do wykorzystania w zakresie 
opisanym w § 15 ust. 15.6.10 w nast~pstwie, :realizacji uprawnien Zamawiajqcego 
o ktorych mowa w § 13 ust. 13.11 oraz we wszystk.ch przypadkach w ktorych zaistnieje 
koniecznose zlecenia przez zamawiajqcego realizacj~'wykonania zast~pczego. 
h. Wykreslenie ust. 15.7 0 tresci: "w celu realizacji czynnosci zwiqzanych z eksploatacjq, 
utrzymaniem, aktualizacjq, rozbudowq i rozwojem· Systemu Bibliotecznego w tym rowniei: 
przez podmioty trzecie, Wykonawca udziela Zaroawiajqcemu prawa i wyrai:a zgod~ 
na wykonywanie zalei:nego prawa autorskiego na pol~¢h eksploatacji wymienionych w ust. 
15.6 do Systemu Bibliotecznego"? , :, 
i. Wykreslenie ust. 15.8 0 tresci: "Przekazanie ~'raw, 0 ktorych mowa w ust. 15.6, 15.7 
i 13.13 obejmuje wszystkie wersje Systemu Bibliotecznego a taki:e wszystkie wersje kodow 
zrodtowych jakie muszq bye dostarczone Zamawiajqcemu przez wykonawc~ w ramach 
niniejszej umowy. -" ~ ,~;f." ':; 

Z uwagi na fakt, ii: Wykonawca posiada wytqczne l;ra"""a majqtkowe w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku 0 prawie autorskim'.i, prawach pokrewnych do oprogramowania 
Prolib oraz jest wytqcznym wykonawcq kompleksowych.uptug serwisowych i powdroi:eniowych 
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w zakresie w/w Systemu. Przedm,ip~em ur:nowy zgodnie z § 2.2.8 jest udzielenie licencji 

na zakupiony System nie zas przeni.Etsls,nie autorskich praw maj/=ttkowych do Systemu. 

Odpowiedz: 

Zamawiaj/=tcy nie zgadza si~ na pr~llpl)owane zmiany w tresci umowy. 


Pvtanie 45: 

Pkt.2. przedmiot zam6wienia. 

strA. pkt. 2.16. zapewnia wymiao~opis6w bibliograficznych i katalogowanie na nosnikach 

elektronicznych w oparciu 0 standard 1S0 2709; 

Czy poprzez "katalogowanie na n(!)sntKach elektronicznych" Zamawiaj/=tcy rozumie mozliwose 

eksportu rekord6w bibliograficznych wiformacie ISO 2709 do plik6w? 

Odpowiedz: :rl:: 

Zamawiaj/=tcy rozumie mozliwose eksportu i importu rekord6w bibliograficznych w formacie ISO 

2709 do plik6w. , ' 


Pytanie 46: 

Pkt.2. przedmiot zam6wienia. 

str.5; pkt. 5. Wszystkie dane wprQwadzone do systemu s/=t wtasnosci/=t Zamawiaj/=tcego. 

Wykonawca zapewnia bezptatne przekazanie danych z systemu w formie zgodnej z norm/=t 

ISO 2709:1996 (PN-ISO 2709:1998) na z/=tdanie Zamawiaj/=tcego. 

Norma ISO 2709: 1996 dotyczy wymiany danych bibliograficznych. Czy Zamawiaj/=tcy 

potwierdza, ze eksport danych w formacie, ISO 2709, 0 kt6rym tu mowa, dotyczy wyt/=tcznie 

opis6w bibliograficznych i ewentualmje,haset wzorcowych w formacie MARC21? 

Odpowiedz: ; 
j 

Tak. Spos6b eksportu innych danyct\ niezb~dnych do poprawnego funkcjonowania systemu 
musi bye przedstawiony w Projekc\~,.r~~il:t.zania. 

Pytanie 47: 
5. Wymagania og6lne. 
str, 15, pkt. 6. System biblioteczny, OPAC oraz internetowy interfejs Systemu dost~pny dla 
czytelnika musz/=t spelniae standard WCAG 2.0 w zakresie dost~pnosci dla os6b 
niepetnosprawnych na poziomie conajmniej AA. 
WCAG 2.0 to wymagania dla stron internetowych. W zwi/=tzku z tym, ze System biblioteczny 
ma bye dost~pny w trybie KlientiSerwer wnioskujemy 0 zmian~ wymagania przez usuni~cie 
Systemu bibliotecznego z tego wymag~nia i wprowadzenie nast~puj/=tcego brzmienia punktu: 
"0PAC WWW oraz internetowy int~rfejs Systemu dost~pny dla czytelnika musz/=t spetniae 
standard WCAG 2.0 w zakresie 'dq$t~pnosci dla os6b niepelnosprawnych na poziomie 
co najmniej AA." 
Odpowiedz: 
Jak odpowiedz na pyt. 5 

Pytanie 48: 
5. Wymagania og6lne. ";""?' 


str. 16, pkt. 14. System musi wylogowywae Uzytkownika i Czytelnika po okreslonym czasie 

bezczynnosci, okreslonym przez admipi,~tratora systemu. 


\:..... . 
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Zamawiaj~cy okreslit w wymaganiu koniecznosc·Mt¥logowania Uzytkownika j Czytelnika 

pO okreslonym czasie bezczynnosci. 0 ile w katalogu OPAC dla Czytelnika jest to jak 

najbardziej uzasadnione, 0 tyle w aplikacji dla,.~"Ui:ytkownika automatyczna czynnose 

wylogowywania aplikacji moze prowadzie do niemOi:~~osci wykonania pewnych operacji. 

W systemie zaimplementowanych jest szereg'Proced)..irtnarz~dziowych, meljoruj~cych duz~ 

Ijczb~ danych lub tez raportow przekrojowych, ktore.zracji swojego zakresu, wykonuj~ si~ 


dose dtugo. Automatyczne wylogowanie Uzytkownika·z. sesji spowodowa~oby niemozliwose 

wykonywania tych czynnosci w systemie. Czy Zamawiaj~cy dopuszcza ograniczenie tego 

wymagania do katalogu OPAC dla Czytelnika?;; 

Odpowiedz: ., \ 

Nie dopuszcza. 


Pytanie 49: 
5. Wymagania ogolne. 

str. 16. pkt. 15. System musi odnotowywae zrodfo wprowadzenia danych osobowych, 

ze szczegolnym uwzgl~dnieniem wprowadzenia dahych z innego zrod~a niz bezposrednio 

od osoby, ktorej dane dotycz~ lub jej prawnego opieki,u)ar" 

Co Zamawiaj~cy rozumie przez zrod~o wprowadzania;:danych osobowych 

Odpowiedz: ,";.' , 

Opinia GIODO jest nast~puj~ca: " . 

Wymagania, jakie powinien spetniae system informatyczny stuz~cy do przetwarzania danych 

osobowych zostaty okreslone w rozporz~dzeniu· Mini~tr.a~praw Wewn~trznych i Administracji 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentaeji'przetwarzania danych osobowych oraz 

warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim' p>Qwinny odpowiadae urz~dzenia i systemy 

informatyczne sfuz~ce do przetwarzania danych O$'d~0wych. Kazdy administrator danych, 

ktory przetwarza (m.in. gromadzi, modyfikujel,ljtli)s~pnia) dane osobowe w systemie 

informatycznym ma obowi~zek dostosowae go do wskazanych w rozporz~dzeniu wymogow. 

W sytuacji, gdy administrator danych pozyskujedane n~e od osoby, ktorej one dotycz~, ale 

z roznych, innych zrode~ (np. zrodet powszechnie dost~pnych: ksi~zka telefoniczna, Internet) 

i nast~pnie wprowadza je do systemu informatycznego,' powinien zadbae 0 to, aby system ten 

zapewnil odnotowanie tej informacji. Taki wymog stawia § 7 ust. 1 pkt 3 ww. rozporz~dzenia. 


Okresla on, iz dla kazdej osoby, ktorej dane osobowe s~ przetwarzane w systemie 

informatycznym - z wyj~tkiem systemow stuz~cych do przetwarzania danych osobowych 

ograniczonych wyt~cznie do edycji tekstu w celu udost~pnienia go na pismie - system ten 

powinien zapewniac odnotowanie zrodfa danych, w przypadku zbierania danych, nie od 

osoby, ktorej one dotycz~. Jest to zwi~zane z tym~~2iekazdy administrator danych powinien 

respektowae prawa osob, ktorych dane dotycz~, m:in; .poprzez umozliwienie jej wglqdu w jej 

dane oraz mozliwose ich poprawiania. Kazda osobai"ktorej dane dotycz~ ma taki:e prawo 

wiedziee kto przetwarza jej dane, w jakim celu i zakresie(na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy 

o ochronie danych osobowych). Tym samym administrator danych jest zobowi~zany! 

w przypadku zbierania danych nie od osoby, ktorej one dotycz~, do poinformowania jej sk~d 


ma jej dane oraz w jakim celu je przetwarza - wynika'toz.25 ust. 1 ustawy 0 ochronie danych 

osobowych, oraz ma obowi~zek odnotowania wsystemieinformatycznym zrodta pochodzenia 

danych osobowych..' ;F 

( http://www.giodo.gov.pllpI/329/3248 ):,\,»\;1 ~I, ''"':' 
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I 
fZatem w kazdym przypadku, kiedy da,qe SCl przekazywane przez innCl osob~, nalezy ten fakt 

odnotowac (np. kiedy jedno z rodzK;:p~.rejestruje dziecko) 

Pytanie 50: 
6. Warunki Gwarancji i Wsparcia T~.chnicznego. 
Wsparcie Techniczne .' r 
str.19. pkt.8. Aktualizacja oPAC , oraz internetowego interfejsu Systemu dost~pnego t 
dla Czytelnika wynikajClca z koni$C2;l'ilosci poprawnej obstugi wydawanych nowych wersj i 
przeglCldarek internetowych, musLnast<\pic najpozniej w okresie 1 miesiClca od ukazania si~ 
aktualizacji przeglCldarki internetowejbb~dzie dokonywana w ramach Wsparcia Technicznego. I 
Aktualnie na rynku dost~pnych. jej!it kilkadziesiClt przeglCldarek internetowych. Prosimy f 

a 
o podanie listy przeglCldarek, ktorych aktualizacji ZamawiajClcy b~dzie wymagat:. 

Odpowiedz: f 

Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Chrome, Safari. 


Pytanie 51: I 
7. SzczegOtowy opis przedmiotu zamowienia 
7.1. Wymagania funkcjonalne ogolne, I 
str. 21. pkt. 9. System musi obstugiwac'import dokumentow w standardzie Z39.50. f 
Prosz~ 0 potwierdzenie, ze zapis;~teTT'!dotyczy mozliwosci importu opisow bibliograficznych 
poprzez klienta protokotu Z39.50." :<;':"i' 

Odpowiedz: 
Tak, zapis ten dotyczy mozliwosciimportu opisow bibliograficznych poprzez klienta protokotu I

tZ39.50 

I 
~ 

" . ... . ,'~ 

Pytanie 52: ,,' 

I 
i7.2. Wymagania funkcjonalne w zakresie obstugi ksi~gozbioru 

str. 22.pkt. 1.4. wprowadzenie dowl?lnego nowego rodzaju dokumentu bibliotecznego wraz 
z okresleniem wyroznika graficzn·~O! ktory b~dzie si~ pojawiat przy opisie tego rodzaju 
dokumentu w katalogu bibliotecznYllJoraz katalogu OPAC; 1 

Czy aby utrzymac spojnosc zastbsowanych w systemie mechanizmow i wyroznikow I 

ZamawiajClcy dopuszcza spetnieniewymagania w ramach Wsparcia serwisowego? 

Odpowiedz: 

Nie, ZamawiajClcy nie dopuszcza takiego rozwiClzania. 
 IPytanie 53: .. '" . 
7.2. Wymagania funkcjonalne w zakresie obstugi ksi~gozbioru I 
str. 22, pkt. 1.5. wprowadzenie dodatkQwego elementu graficznego charakteryzujClcego cechy iindywidualne dokumentu, widocznego w katalogu OPAC; 

Jakiego rodzaju miatby byc to element graficzny i czego miatby dotyczyc (dziat, rodzaj Iliteratury)? -,{.l.:';.>:.i I 

". t 
,\ .! i 
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Odpowiedz: J ,: ;., 

Skan oktadki lub inny element graficzny zast~pujqcy ..;>kt~dk~ do czasu uzupetnienia (oktadka 

zast~pcza). Element graficzny powinien dotyczyc ro~~a.lu;dokumentu: ksiqzka czarnodrukowa, 

audiobook, artykut z czasopisma, ptyta cd, dokum,ent fjl",19WY 


~),;,. , 

Pytanie 54: ,,', , . ',~ 
3. Modut Skontrum spetniajqcy nast~pujqce wymagarifa funkcjonalne: 

str. 26, pkt. 3.7 realizowac wydruki skontrum takie jak:zatqczniki skontrum, wykaz brak6w (nie 

zgtoszonych), wykaz brak6w wzgl~dnych, wykaz sprzecznosci, podsumowanie skontrum; 

Jakie rodzaju sprzecznosci Zamawiajqcy ma na mysli? 


Odpowiedz: 

Raport wykazujqcy pozycje, kt6rych status trzeba .wyjasnic przed zakonczeniem_procesu 

inwentaryzacjL "': 


Pytanie 55: ... ;.;\;. 
7.3. Wymagania funkcjonalne w zakresie obstugi Cz~e.l.ntka. 

str. 27. System musi spetniac nast~pujqce wymagania:: 

pkt. 1. Umozliwiac grupowy import danych Czytelnik6wz.zewn~trznego edytowalnego pliku lub 

bazy danych, a taki:e eksport do zewn~trznego pliku 'Iub bazy danych (format txt, xlsx, xml, 

docx); 


. .: 

Czy Zamawiajqcy dopuszcza przygotowanietakich::~~sPort6w/import6w danych czytelnik6w 
w ramach serwisu w momencie wystqpienia konieczno~ci takiej operacji, po ustaleniu typu 
i formatu zr6dtowego/docelowego pliku. Nie ma m~i:ljwosci przygotowania uniwersalnego 
narz~dzia nie znajqc specyfiki zr6dta, z kt6rego dane, n~lezy zaimportowac! 
Odpowiedz: .,j , "! 

Zamawiajqcy nie dopuszcza przygotowania takich 'eksport6w/import6w danych czytelnik6w 
w ramach serwisu w momencie wystqpienia konieczt1oscHakiej operacji. 

Pytanie 56: 
7.3. Wymagania funkcjonalne w zakresie obstugi Czytelnika. 

str. 28, pkt. 16. System musi zapewnic powiqzanie wykonywanej dowolnej, zdefiniowanej 

czynnosci z czytelnikiem poprzez umieszczenie danyeh. :czytelnika w rejestrze wykonywanych 

czynnosci. ' 

Czy Zamawiajqcy dopuszcza zapis tych informacji w historii czytelnika? 

Odpowiedz: . ,', 

Zamawiajqcy nie dopuszcza zapis tych informacji w hls~orii czytelnika. 


Pytanie 57: , #', . 

PYTANIA ODNOSNIE: SIWZ ., '\ . 
5. Warunki udziatu w post~powaniu 
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str.4. pkt. 5.3.1.1. Warunek zostanie uznany za spelniony. jezeli Wykonawca wykaze, 
ze wykonal nalezycie w okresie oslatmch 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert. a jezeli 
okres prowadzenia dzialalnosci jesfkr6tszy - w tym okresie co najmniej: 
a) Jedno zamowienie (dostaw~):}.f::~olegajqce na dostawie zintegrowanego systemu 
bibliotecznego wraz z migracjq baz .. danych, udzieleniem licencji. instalacjq, hostingiem, 
wdrozeniem i serwisowaniem w bib~o\ekach gminnych lub szkolnych lub akademickich lub 
instytucji kultury. Wartose wykonanegb zamowienia nie moze bye mniejsza niz 250 000,00 
PLN brutto i nie moze uwzgl~dnia~"PQ§)taw sprz~tu komputerowego i biurowego oraz innego 
sprz~tu niezwiqzanego bezposredriio z':systemem 
bibliotecznym, 

Z powyzszego zapisu wynika, ze",zatnawiajqcy oczekuje spelnienia jednym zamowlemem 
specyficznego warunku lqcznej dostawy systemu bibliotecznego wraz z jednoczesnq ustugq 
hostingu. Majqc na uwadze fakt, z~, w przypadku polskich bibliotek, szczegolnie duzych 
(a 0 takie Zamawiajqcemu chodzi, to mozna wnosie, sqdzqc po wartosci zam6wienia) usluga 
hostowania zasob6w serwerowych ni~'jest jeszcze popularna w Polsce i ciqgle wybierany jest 
model instalacji system6w informaty~nych na wlasnej infrastrukturze teletechnicznej bibliotek, 
warunek ten mocno ogranicza' I'hozliwose udzialu Wykonawcom , kt6rzy posiadajq 
profesjonalne systemy biblioteczne; .~jq ~tosowne doswiadczenie oraz zdolnosci techniczne 
i zawodowe, ale wsr6d swoich klie.~tqw nie'posiadajq takich, kt6rzy chcq uzytkowae system 
na hostowanych zasobach serwerciw~l!h' 
Nie oznacza, to jednak. ze wykonawca nie b~dzie zdolny dostarczye ustugi hostingu oraz 
referencji w tym zakresie, ponieVla~..1J10ze on skorzystae z ustug podwykonawcy oraz jego 
doswiadczenia, '7>:: :" 
W zwiqzku z tym wnosimy 0 dopustciehie nast~pujqcej zmiany zapisu: 
a)Jedno zam6wienie (dostaw~). pplegajqce na dostawie zintegrowanego systemu 
bibliotecznego wraz z migracjq ~~af .~ariych, udzieleniem licencji, instalacjq, wdrozeniem 
i serwisowaniem w bibliotekach gminnych lub szkolnych lub akademickich lub instytucji kultury. 
Wartosc wykonanego zam6wienia',:n,e.~;moze bye mniejsza niz 250 000,00 PLN brutto i nie 
moze uwzgl~dniae dostaw sprz~t!:J:~::komputerowego i biurowego oraz innego sprz~tu 
niezwiqzanego bezposrednio z system em bibliotecznym, 
b)Jedno zam6wienie (dostaw~) polegajqce na dostawie ustugi hostingu zasob6w serwerowych 
o wartosci nie mniejszej niz 100 000 PLN brutto 

Odpowiedz: 

Zamawiajqcy nie zgadza si~ na zmi~,!~, zapisu. 


Pytanie 58: 

PYTANIA ODNOSNIE SIWZ 

5. Warunki udzialu w post~powaniu,', " 
Ze wzgl~du na to iz Zam6wieni~ J'D.a, bye realizowane dla miejskiej biblioteki publicznej 
wnosimy 0 uzupetnienie listy bibli9f!9K! VI ~t6rych moze bye wykonana dostawa (bibliotekach 
gminnych lub szkolnych lub ak,ad.~mJckich lub instytucji kultury) 0 taki typ biblioteki 
tj, "publiczna miejska" , .... + 

Odpowiedz: ,,"~ :, 'ito", 

ZamawiajC4cy nie widzi takiej potrzeoy.; . 


\,; ', .. :,,'.... 
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Pytanie 59: , 
7.6. Wymagania funkcjonalne w zakresie administrowania systemem 
str. 33, pkt. 7. Umozliwiae automatyczne zdefiniowanleuslawien dla kont przez Administratora 
Systemu Bibliotecznego r6znych rodzaj6w CzytelrHR6w zgodnie z zapisami regulaminu, 
obejmujClcych co najmniej limit wypozyczen w ±t!'e2nosci od typu dokumentu, okres 
wypozyczenia, wysokose i cz~stotliwose naliczania opfatza nieterminowy zwrot; 
Czy poprzez cz~stotliwose naliczania op~at Zamawir~j9cy rozumie np. mozliwose okreslenia 
okresu karencji bez naliczania o~aty, okres~el)ia~t!9tf1ych stawek w r6znych okresach 
czasowych? . .., ' 

, ~ '1.: 
Odpowiedz: . 

Tak, poprzez cz~stotliwose naliczania o~at Zamawiaj~cy rozumie w szczeg61nosci mozliwose 

okreslenia okresu karencji bez naliczania o~aty, 'okreslenia r6znych stawek w r6znych 

okresach czasowych. 


Pytanie 60: 
7.6. Wymagania funkcjonalne w zakresie administrowania systemem 
str. 34, pkt. 4. mozliwosc naliczania o~at za nieoddarw w terminie materiaty z doktadnosciCl do 
godziny . , 
Termin zwrotu dokumentu do data. Bez wzgl~du na tb, czy czytelnik odda rano, czy 2 min. 
przed zamkni~ciem biblioteki jest zwrotem w terminie.Czy wystarczajClce jest rejestrowanie 
takich szczeg6Jowych danych jedynie dla wypoiyczi3n nocnych, gdzie czytelnik przed 
rozpoczEllciem pracy wypozyczalni powinien zwr6cie dokument? 
Odpowiedz: . !,,:,~ 
ZamawiajClcy nie widzi podstaw do zmiany zapisu: 

;! ';" 

Pytanie 61: , . ; .. 
7.6. Wymagania funkcjonalne w zakresie administrdwarnasystemem 
str. 34, pkt. 4. mozliwose okreslenia na ile po u~i~,.!-ermjnu zwrotu jest mozliwa prolongata 

~". .~:~~'t~~~·~. ~<,' 
Przekroczenie terminu zwrotu dokumentu jest ,l;1iedotrzymaniem ustalen regulaminu. 

Czy ZamawiajClcy dopuszcza opcjEll prolongaty termil1uzwrotu, ale tylko przez Uzytkownika 

systemu? .;. ", ; 

Odpowiedz: 

Tak, ZamawiajClcy dopuszcza opcj~ prolongaty terminu zwrotu, ale tylko przez Uzytkownika 

systemu 


Pytanie 62: ... ' 
7.5. Wymagania dotyczClce katalogu OPAC 

str.31 , pkt. 15. wysytania i otrzymywania wiadomosci do i z Biblioteki dla wybranej, 
zdefiniowanej grupy Czytelnik6w. Przesytanie wiadomosci do Czytelnika musi bye 
zintegrowane z serwerem poczty elektronicznej, ' .. System moze przesy~ae wiadomosci 
bezposrednio na adres e-mailowy Czytelnika lub poWiadamiae, ze na jego konto w katalogu 
OPAC zostata przestana wiadomose, . '. ; 

., ;,-f 

~_'i ... ' 
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Wiadomosci e-mail z powiadomieniamido czytelnika przy integracji z serwerem pocztowym 
wysy~ane Sq na skrzynk~ pocztoW~:tCzytelnika a nie na konto w katalogu OPAC, w zwiqzku 
z czym powiadomienie 0 wys~aniu\wiadomosci na konto czytelnika nie ma tu zastosowania. 
Wnosimy 0 usuni~cie zapisu "Iub ppw.iadamiac, ze na jego konto w katalogu OPAC zosta~a 
przes~ana wiadomosc". Jest to 0 tyle;,zasadne, ze system wspiera takie powiadomienia do 
czytelnik6w inne niz e-mail i SMS,.:kt6re wtasnie Sq odczytywane w katalogu OPAC przez 
czytelnika. . . >. 

Odpowiedz: '.' 
Zamawiajqcy nie usunie zapisu. 

Pytanie 63: 
7.4. Wymagania funkcjonalne w zakresie raport6w i wydruk6w. 

str.30, pkt. 14. System musi z:apewnic mozliwosc, z dok~adnosciq na uzytkownika, 

raportowania w wybranym okresie czasu i liczby udost~pnionych czytelnikom informacji, 

bibliografii lub innych zdefiniowanych przez administratora systemu poj~e lub przedmiot6w 

Jakiego rodzaju dodatkowe poj~ciamogq bye zapisywane przy czytelniku? 

Odpowiedz: '..' . 

Administrator powlnlen miec.mozliwosc budowania s~ownika poj~e, kt6re b~dq 


wykorzystywane w celach statystyczl1:YCh. 


Pytanie 64: .ih·,.~· 
7.7. Wymagania w zakresie migracji danych. 

str. 19 p. 12.Gwarancja dotyczqca migracji 

Migrowane dane mogq ulec zmianie. w trakcie uzytkowania Systemu przez Zamawiajqcego. 

Co wi~cej, mogq one wynikac :z,.\lYykonywanych modyfikacji przez Uzytkownik6w lub 

Czytelnik6w. Udzielona gwarancja powinna zostac ograniczona tylko do uwag zg~oszonych 


przed etapem stabilizacji. . . ;<!' 


Czy Zamawiajqcy dopuszcza ograniczenie gwarancji na dane bibliograficzne? 

Czy w ramach usuwania ~~d6w w migracji dopuszcza patchowanie danych zamiast ponownq 

migracj~ ~~dnego zakresu danych?,.: '. 


Odpowiedz: 

Zamawiajqcy nie dopuszcza ograniczenia gwarancji ani usuwania ~~d6w migracji w formie 

"patchowania" . 


Pytanie 65: 
7.7. Wymagania w zakresie migracji danych. 
Str. 35 pkt. 7.7.Wymagania w zakresie.migracji 
W celu podniesienia jakosci.migracji wymagana jest wsp6tpraca Wykonawcy 
z Zamawiajqcym, poniewaz to Zamawiajqcy zna najlepiej uzytkowany przez siebie system 
i zawarte w nim niuanse zwiqiane, choeby z polami lokalnymi formatu MARC21 lub 
szczeg6towymi danymi dotyczqcymi czytelnik6w. 
Wnosimy 0 zmian~ zapis6w pkt. 1 na: 
Wykonawca przy wsp6~udziale .z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajqcego 
przeprowadzi analiz~ danych z nast~pujqcych system6w aktualnie dziatajqcych we wszystkich 
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filiach Miejskich Bibliotek Publicznych w todzU· Wykaz lokalizacji (filii) znajduje si~ 
w zalqczniku do OPZ. ',3.<t:::;-


Odpowiedz: 

Nie, Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmian~ zapisDw: 


, , ~T't 

Pytanie 66: 
7.7. Wymagania w zakresie migracji danych. 
pkt. 3 . r.•. ,. 

W systemach, kt6re nie majq w pelni zaimplememtowaoego formatu MARC21 i posiadajqcy 
wtasny format danych 0 czytelnikach i udost~p'nic)'ny¢h "zbiorach zdarzajq si~ zapisy, kt6re 
Sq zb~dne a czasem wr~cz bt~dne dla spelnienia wymagan poprawnosci danych wymaganych 
przez format MARC21 jak r6wniez dla pozostalych'danych spetniajqcych np. wymagania 
RODO. Migracja ich do systemu moze spowodowae, ze ;Zapisy w Systemie b~dq niepoprawne 
z wymaganiami. . 

Wnosimy 0 zmian~ zapisu na: 

Dane katalogowe - konwersja do formatu MARC 21' 'ma zostae przeprowadzona w spos6b 

bezstratny w zakresie opisanym w Projekcie Roz~iijZc;inia i uzgodnionym z Zamawiajqcym, 

z przeniesieniem wszystkich istotnych i niezb~dnY~h.irifcormacji zawartych w bazach, w tym 

dolqczonych do rekord6w danych multimedialnych i pbl1akalnych. Podczas tworzenia katalogu 

centralnego przeprowadzona ma bye deduplikacjaopis6w - tak by wszystkie egzemplarze 

zarejestrowane byly przy jednym opisie bibliograficznymi zr6znicowane za pomocq rekord6w 

egzemplarzy. W rekordach wynikowych znaleze si~;.,·r'6wniez musi informacja 0 dawnych 

numerach inwentarzowych i filii z kt6rej pochodzq. ,,,:; 

Odpowiedz: 

Zamawiajqcy nie zgadza si~ na proponowanq zmiamf:tapisu. 


Pytanie 67: 
7.7. Wymagania w zakresie migracji danych. 

pkt 9. , 

Weryfikacja migracji danych jest bardzo waznytn etapem w trakcie realizacji projektu. 

To Zamawiajqcy zna bardzo dobrze uzytkowanycf'l' doWchczas system i dane w nim zawarte. 

W zwiqzku z powyzszym wnioskujemy 0 zmian~zapisutla: 


W Projekcie Rozwiqzania Wykonawca przedstawi s-pO"s6'b weryfikacji kompletnosci procesu 

Migracji. Weryfikacja migracji b~dzie realizowana przez wyznaczonych Uzytkownik6w 

Zamawiajqcego przy wsp61pracy z Wykonawcq.""···; 


Odpowiedz: '1 

Proponowany zapis Wykonawca moze zawrzee w Prll>jekcie Rozwiqzania. 

Pytanie 68: 
~ :7.7. Wymagania w zakresie migracji danych. \. . ." 

pkt. 11. 

Aby wyeliminowae ryzyko ewentualnych szk6d w::procesie migracji danych wnioskujemy 

o zmian~ zapisu na: 
W celu wykonania Projektu Rozwiqzania i procesu Migracji Zamawiajqcy udost~pni 
Wykonawcy kopie bazy danych System6w Zr6dtoWYGfl~W ich oryginalnej, nie przetworzonej 
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postaci lub w innej uzgodnionej postaci (np, zrzutu danych z tabel systemu zr6dtowego do 

postaci plik6w tekstowych). ';;;,j;:'~, 


Odpowiedz: 

W pkt 11 mowa jest 0 udost~pni~niu danych w uzgodnionej z Wykonawcq postaci. 

W zwiqzku z tym zapisem Zamawiaj~cy:nie widzi potrzeby zmiany. 


Pytanie 69: ,','; 
7.7. Wymagania w zakresie migracji danych. 
pkt 13: 
W przypadku przyj~cia zapisu z pktu. 11. powyzej, zapis z pktu 13. nie b~dzie miat 
zastosowania. '., t 

Odpowiedz: 
Nie, poniewaz Zamawiajqcy nie przyjmuje propozycji zmian w zapisach z pkt.11. 

Pytanie 70: 't~: 
7,10. Wymagania dotyczqce Hostingu i,wydajnosci Systemu 
str. 38, pkt. 4. Brak dost~pnosci ust~g'rea'lizowanych przez Hosting z poziomu Uzytkownika 
lub Czytelnika traktowany b~dzie ja,k Btqd Systemu; 
Wnosimy 0 zmian~ zapisu na: I; "Bl'ak' dost~pnosci ustug realizowanych przez Hosting 
z poziomu Uzytkownika lub Czyt¢lnika, nie spowodowanych awariq lub problemami 
zaistniatymi po stronie Uzytkownika/Czytelnika, traktowany b~dzie jak Btqd Systemu" 
Odpowiedz:>'i 
Zamawiajqcy nie zgadza si~ na zmiat)~,zapisu . 

• ,! ," ~ ... - , 
~, "'.L 

Pytanie 71 :~"';H, 
7.10. Wymagania dotyczqce Hosting!J:i IJI/ydajnosci Systemu 
str. 38, pkt. 5. Wymagany jest nast~puj~cy poziom obstugi: 
5.1. dost~pnosc ustugi: 97% w trybie rocznym w rozbiciu na miesiqce, 
5.2. czas potwierdzenia przyjE;lcia zgtoszenie Bt~du: 15 minut, 

Wnosimy 0 zmian~ zapisu na 

pkt. 5. Wymagany jest nastE;lpujqcy poziom obstugi: 

5.1. dost~pnosc ustugi: 97% w trybie rocznym w rozbiciu na miesiqce, 
5.2. czas potwierdzenia przyjE;lcia zgto$zenie Bt~du: 15 minut w dniu roboczym. 

Odpowiedz: 

Zamawiajqcy nie zgadza siE;l na zmi~f:l~+apisu. 


..
Pytanie 72: , 

d 

'," 
, 

. 
Dotyczy SIWZ: 

/ .. 
Zamawiajqcy w SIWZ w punkcie V, w· warunkach udziatu w postE;lpowaniu pisz~, ze Jedno 
zam6wienie (dostaw~) polegajqce na':dpstawie zintegrowanego systemu bibliotecznego wraz 
z migracjq baz danych, udzielemiem licencji, instalacjq, hostingiem, wdrozeniem 
i serwisowaniem w bibliotekach gminnych lub szkolnych lub akademickich lub instytucji kultury. 
Czy Zamawiajqcy przyjmie referenqe,,;firmy, kt6ra nie jest bibliotekq, ale posiada wtasnq 
bibliotek~? prywatna biblioteka~ .. ;:jest cz~sciq stowarzyszenia bibliotek medycznych 
na W~grzech i posiada zblii:one fun~~j~:do opisanych. Jezeli nie. to dlaczego? 
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Odpowiedz: ','" 

Zamawiajqcy na tym etapie nie ocenia spe.nienia warunku udzia.u w post~powaniu. 


Wykonawca powinien wykazae spe.nienie warunku \iJ\~p,no zam6wienie (dostiaw~) polegajqce 

na dostawie zintegrowanego systemu bibliotecznego.;wfa+ z migracjq baz danych, udzieleniem 

licencji, instalacjq, hostingiem, wdrozeniem i serw'isowaniem w bibliotekach gminnych lub 

szkolnych lub akademickich lub instytucji kultury. Wartose wykonanego zam6wienia nie moze 

bye mniejsza niz 250 000,00 PLN brutto i nie ,moze uwzgl~dniae dostaw sprz~tu 


komputerowego 

i biurowego oraz innego sprz~tu niezwiqzanego bez~rElQnio z systemem bibliotecznym". 


Pytanie 73: 

Dotyczy SIWZ 

Zamawiajqcy w SIWZ w punkcie V, w warunkach u~iq,t,u w post~powaniu pisz~, ze Jedno 

zam6wienie (dostaw~) polegajqce na dostawie zintegt6wanego systemu bibliotecznego wraz 

z migracjq baz danych, udzieleniem licencji, .r '~iffstalacjq, hostingiem, wdrozeniem 

i serwisowaniem w bibliotekach gminnych lub szkolnych rUb akademickich lub instytucji kultury. 

Czy Zamawiajqcy zaakceptuje referencje, w kt6rych nie wszystkie funkcje zosta.y dostarczone 

do biblioteki, np. hosting nie zostat wdrozony. gdyit biblioteki preferujq rozbudo~ w.asnej 

infrastruktury serwerowej. Ta tendencja powoli ulega, zmianie, ale nie wszystkie projekty 

zawierajq wsparcie i hosting. " , 

Odpowiedz: 

Nie, Zamawiajqcy nie zaakceptuje referencji. w;,kt6rych nie wszystkie funkcje zosta.y 

dostarczone do biblioteki, np. hosting nie zostaf wdrozony, gdyz biblioteki preferujq rozbudow~ 


wfasnej infrastruktury serwerowej ".>.'?', 


~ i' . '. :Pytanie 74: 
Dotyczy SIWZ 

W zafqczniku do SIWZ dotyczqcym prezentacji, Zamawiajqcy pisze, ze dopuszcza 
jednoczesny udziat maksymalnie 3 przedstawicie1i~i Wykonawcy do przeprowadzenia 
prezentacji. Czy jest mozliwe, aby na prezentacji z firmy prezentujqcej byty obecne wi~cej niz 
3 osoby, ale tylko 3 b~dq prezentowae - reszta przedstawicieli b~dzie pomagae w razie 
problem6w technicznych. 
Odpowiedz: ... ;j~.> 
Nie, Zamawiajqcy dopuszcza udzia. maksymalnie 3R~~~stawicieli Wykonawcy. 

_i·:';,•.. 

Pytanie 75: 

Dotyczy SIWZ 

Zamawiajqcy w SIWZ w punkcie V, w Scenariuszu Rr.4' opisuje obs.ug~ czytelnika za pomocq 

karty mifare. Czy czytnik do odczytu kart b~dzie'lIdost~pniony przez Zamawiajqcego. 

czy Prezentujqcy sami zaopatrzq si~ w dany czytnik w czasie prezentacji? 

Odpowiedz: ; , 

Czytnik Mifare oraz czytnik kod6w kreskowych dostareza PrezentujqcylWykonawca 


". c;, , : 
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Pytanie 76: 

W scenariuszu nr 4 Zamawiajctcy wym~ga aby zaprezentowae: 

a. Uzyskanie dost~pu do konta czytal,;i~a za pomocct 
i. Karty mifare: 	 , . 
ii. Bt~dny odczyt karty - odpowiedz ·systemu 
iii. Kodu kreskowego 	 . 
iv. Wyszukanie czytelnika przez wpisan\e nazwiska i imienia 
Do prezentacji tej funkcjonalnosci,;potrzebny jest czytnik kart mifare oraz czytnik kod6w 
kreskowych. Natomiast Zamawiajqcy.,w pkt. 31 Zatqczniku nr 1 do OPZ "Regulamin oraz 
harmonogram prezentacji Systemu" zastrzega, ze do komputera z zestawu testowego nie 
mogq bye podtctczone zadne urzqdzenia zewn~trzne. 

1.1 Czy Zamawiajqcy wyraza zgod~·na.podtqczenie tych czytnik6w do zestawu testowego? 
1.2 Czy Zamawiajctcy wyraza 	zg()d~na dotctczenie do zestawu testowego: czytnika kart 

mifare oraz czytnika kod6w kre.~~owych? 
1.3 Jesli Zamawiajqcy zapewnl' ,cZ-ytnik kart mifare oraz czytnik kod6w kreskowych 

prosimy 0 wskazanie modeti tyeh czytnik6w. 
Odpowiedz: ,'~ .: 
Zamawiajctcy dopuszcza podtctcze1'lie.:':do zestawu testowego czytnik6w kart i czytnika kod6w 
kreskowych. Zamawiajctcy nie zapewnia ww. sprz~tu. Dostarczenie, dotqczenie oraz instalacja 
czytnika kart mifare oraz czytnika k6d6~ kreskowych lezy po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 77: .' 1 


W scenariuszu nr 3 Zamawiajqcy wymaga aby zaprezentowae: 

Tester (z upowatnionego poziomuuprawniefl) tworzy dezyderaty dla wybranych przez siebie 

10 tytul6w kSiEltek pobierajElc opisy z protokolu Z39.5 lub tworzElc nowy opis. 

Do prezentacji tej funkcjonalnosci potrzebne jest potqczenie z Internetem. Natomiast 

Zamawiajctcy w pkt. 31 Zatctczniku nr 1 do OPZ "Regulamin oraz harmonogram prezentacji 

Systemu" zastrzega, ze komput~r z zestawu testowego nie moze tctczye si~ 


bezprzewodowo/przewodowo z Internetem. 

Czy w zwiqzku z tym, na czas prezentacji scenariusza nr 3 Zamawiajctcy wyrazi zgod~ na 

potctczenie z Internetem? 

Odpowiedz: , 

Nie. Srodowisko komputera zestawu testowego musi emulowae wszelkie niezb~dne elementy 

systemu dost~pne w wersji produkc;yjnej za pomocct sieci/lnternetu. 


, >. . 

. 
Pytanie 78: , 

~ 

Zamawiajctcy na formularzu ofertGwym ,wymaga podania ceny oferty b~dctcej sumct pi~ciu 
sktadowych (tabela 5.2.1 na str. 3). Natomiast w SIWZ, w cz~sci opisujqcej cenowe kryterium 
(tabela w p. 14.1 str. 18) nie jest wysztzeg61niony sktadnik ceny nr 5 z tabel 5.2.1 formularza 
ofertowego (Cena ustug szkolenia). 

I 't'~. f 	 ", 

Czy "Cena ustug szkolenia", wys?czeg6lniona w wierszu nr 5 tabeli 5.2.1 zawartej 

na formularzu ofertowym (str. 3) jest br~na pod uwag~ w procesie oceny ofert? 

Odpowiedz: .. " 

"Cena ustug szkolenia", wyszczegOlnlona po zmianie Formularza ofertowego w wierszu 4 

tabeli zawartej w punkcie 5.2.1 w Formularzu ofertowym (str. 3) jest brana pod uwag~ 
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w procesie oceny ofert w ramach kryterium "cena ustug'wdrozenia". Na kryterium "cena usrug 

wdrozenia" sktada si~ cena za wdrozenie systemu orat cena za szkolenia. Suma tych pozycji 

b~dzie brana pod uwag~ w ramach kryterium "cena ustug wdrozenia - 10%". Zar6wno cena 

szkolenia jak i cena wdrozenia Sq elementem ceny catkowitej oferowanej przez Wykonawc~. 


Zamawiajqcy dokona odpowiedniej zmiany SIWZ' wzakresie zmiany zatqcznika nr 2 -

Formularz ofertowy. . 

W przypadku ztozenia przez wykonawc~ oferty na Formularzu ofertowym sprzed w/w zmiany, 

zamawiajqcy zsumuje wiersz nr 4 i 5 w tabeli zawartej w punkcie 5.2.1 w Formularzu 

ofertowym i b~dzie jq brat pod uwag~ przy ocenie ofert-W kryterium "cena wdrozenia systemu". 


Pytanie 79: 

Czy "Cena ustugi wdrozenia systemu", b~dqca jedny,rtiz kryteri6w oceny ofert, wyst~pujqca 


w tabeli w p. 14.1 SIWZ (str. 18) oraz opisana wp:1,4.4.4 SIWZ (str. 21) zostanie przez 

Zamawiajqcego wyznaczona jako suma dwoch pozycjf z tabeli 5.2.1 formularza ofertowego: 

pozycji nr 4 i pozycji nr 5 (Cena ustugi wdroz~nia!:systemu i Cena uslug szkolenia)? 

Odpowiedz: --r . 

Tak, "Cena ustugi wdrozenia systemu", b~dqca jed~y.rnif kryteriow oceny ofert, wyst~pujqca 
w tabeli w p. 14.1 SIWZ (str. 18) oraz opisana w~R.;,tA.4.4 SIWZ (str. 21) zostanie przez 
Zamawiajqcego wyznaczona jako sum a dw6ch pozy-cjL.z tabeli 52.1 formularza ofertowego: 
pozycji nr 4 i pozycji nr 5 (Cena ustugi wdrozenia systemu i Cena uslug szkolenia). 

Pytanie 80: 
Dotyczy specyfikacji zamowienia: 
Zamawiajqcy w zalqczniku nr 1 do OPZ w regulaminie oraz harmonogramie prezentacji 
systemu pisze. ze w ramach zestawu testowego, Wykonawca jest zobowiqzany dostarczye 
nosnik danych. na kt6rym znajdowae si~ b~dzie obrazdysku/dysk6w komputera, ktory b~dzie 
elementem zestawu testowego. Dla kazdego dysku; obraz musi bye pojedynczym plikiem. 
Obraz dysku musi bye wykonany w taki sposob1":.aby za pomocq licencjonowanego 
oprogramowania, ktore b~dzie r6wniez elementemzestawu testowego, Zamawiajqcy mogt 
samodzielnie dokonae ewentualnego odtworzenia "obrazu" komputera i wykonae prezentacj~ 
Systemu. Oprogramowanie do odtworzenia obrazu/obrazow zapisanych na nosniku danych 
moze bye dostarczone najpozniej do chwili zakonczenia prezentacji przeprowadzanej przez 
danego Wykonawc~. Co Zamawiajqcy rozumie poo";Jfoj~ciem obraz dysku? Czy chodzi 
o format ISO? 0 jakim Oprogramowaniu i obrazie;qysJ<u wspomina Zamawiajqcy? Prosz~ 
doprecyzowae jaki rodzaj na kilku przykladach:;'W jaki spos6b mamy udost~pnie 
licencjonowane oprogramowanie? Czy obraz dyskLldmuSi zawierae caly Windows, poniewaz 
bez tego oprogramowania system biblioteczny nie b~azie dziafae? Prosz~ pami~tae, ze caly 
prezentowany system biblioteczny jest zbudowa~';::~a wirtualnych serwerach, kt6re Sq 
uruchamiane na Notebooku. Bez uruchomienia Po~tgr~su, Tomcat system biblioteczny nie 
b~dzie dzialae. a osoby bez doswiadczenia i wie~Y;.,mogq miee problem z uruchomieniem 
systemu testowego na innym urzqdzeniu. 
Odpowiedz: 
Zamawiajqcy wymaga aby Dostawca przygotowat obraZiobrazy dyskow zestawu testowego 
umozliwiajqce peIne odtworzenie srodowiska niezb~'dnego do przeprowadzenia prezentacji 
(peIne - to znaczy takie, ktore nie wymaga'·-·dodatkowych instalacji i konfiguracji 
po odtworzeniu). przy czym Zamawiajqcy nie naril!J~ formatu w jakim taki obraz b~dzie 
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przygotowanyani oprogramowania njezb~dnego do odtworzenia takiego obrazu na zestawie 
testowym"" 

Pytanie 81: 
Dotyczy specyfikacji zam6wienia: 
Zamawiajqcy w zatqczniku nr 1 do: OPZ w regulaminie oraz harmonogramie prezentacji 
systemu pisze, ze dla kazdego pliku 'ebrazu dysku/dysk6w komputera typu notebook, musi bye 
wytworzona suma kontrolna MD5 c ,Wartose ,sumy kontrolnej - ncyfrowego odcisku" pliku/plik6w 
musi bye wydrukowana i dotqczona do zestawu testowego. Wydruk z sumami kontrolnymi 
moze bye dostarczony najp6zniej ,dq ;phwili zakonczenia prezentacji przeprowadzanej przez 
danego Wykonawc~. :':{:,:~;.1.. 
W momencie uruchomienia kompLitera pliki ulegajq zmianie w systemie, a takZe wartosc sumy 
kontrolnej. Dlaczego i do czego Zamawiajqcy potrzebuje taki wydruk po zakonczeniu 
prezentacji? Czy dobrze rozumiemY,J ~e suma kontrolna ma bye zrobiona dla obrazu dysk6w 
wspomnianym w ptk nr 7 w zatqczni~~t.nr 1 do OPZ, czy jest to suma kontrolna dla notebooka, 
na kt6rym b~dziemy prezentowa6system biblioteczny. Prosz~ 0 wyjasnienie celu 
i sprecyzowanie wymagan do ptk nr 9f7. 
Odpowiedz.: ' 
Suma kontrolna MD5 obrazu dysku stuzy mozliwosci sprawdzenia czy dany plik (w tym 
przypadku obraz dysku) bytzrnJeniany (modyfikowany). Suma kontrolna dotyczy 
obrazu/obraz6w dysku/dysk6w opisanych w punkcie 7 zatqcznika nr 1 do OPZ, nie zas dysku 
komputera testowego po prezentacj\. Jedynie wydruk sum kontrolnych dysku/dysk6w musi bye 
dostarczony przed zakonczeniem prezentacji danego Wykonawcy. 

Pytanie 82:.:.., 

Dotyczy specyfikacji zam6wienia:, ,. 

Zamawiajqcy w SIWZ w punkcie 14, WVl{arunkach udziatu w post~powaniu pisze, ze czynnosci 

w scenariuszu nr 4 powinny zostae przeprowadzone przy pomocy karty mifare, a takZe przez 

czytnik kod6w kreskowych. CzyZamawiajqcy udost~pni na czas prezentacji sprz~t? 


Prezentujqcy musi w swoim zakres,ie iaopatrzye si~ w hardware? Prosz~ 0 doprecyzowanie. 

Odpowiedz.:",."i.... • 

Tak, Prezentujqcy musi sam zaopatrz¥;e! si~ w niezb~dny sprz~t. 


Pytanie 83: 

jnformuj~. ze VI! oglosleniu 0 lam6wjen~u,PLi~()stala lJrnieSICzona inforrnacja po prowadzonym 

diaiogu technicznyrn, kt6ry poprzedzal p,(ieo'miotwe zam6wienie, 

Obowi'lzek umieszczenia takiej inforrnacji W ogloszeniu 0 zam6wieniu wynika z art. 31c pZp, 


Zgodnie ze stanowiskiem M, StachOWiak. PrawQ zam6wierl publicznych. Komentarz (2014): 
W wysY!O{)f.'Qo do pLlL~!fko(ji w Dzienniku Url~'cfow.vm Uflii Europejskiej we 

,,,' -f: 

we WWFze oglos~e,ni() oddziell1ego mit.'Jsco no w5kazanie iqdanei 
umiesCll~v wybranyrn plze? zamowiojqcego rniejscu. 

Sugerujemy zatem skorygowanie ogioslenia 
" 

r.1oprzez dodanie intormacji 0 przeprowadzonym diaiogu 

technicznym. ' 
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Odpowiedz: 

Zamawiajqcy informuje, ze dokona odpowiedniej zmiany og~oszenia a zam6wieniu 

w powyzszym zakresie. 


Pytania zadane przez WykonawcQ i odpowiedzi udzielone przez Zamawiajctcego 

stanowict integralnct cZQsc SIWZ. . 


W zwictzku z udzielonymi wyjasnieniami, Zamawiajctcy zmienia tresc ogfoszenia 

o zam6wieniu oraz SIWZ m.in. w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert. 

/'
('. . I i'· .'.lUPPREZYDFNTA~~:OD~~ ;J I7 

\..A. Roman C esl. k.......-'L.
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