
1 
 

ZA.270.126.2018         Katowice, 19.09.2018r. 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie  
i wdrożenie portalu internetowego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz 
asysty technicznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. 

 
 
 

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści siwz, działając na podstawie art. 38 ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 

udzielam wyjaśnień: 

 
 

Pytanie: 

Po analizie zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia i odpowiedzi udzielonych przez 

Zamawiającego wykonawca rozumie, że obecnie zakres Serwisu OD w ramach niniejszego 

przedmiotu będzie polegał na: 

- zainstalowaniu narzędzia (serwis OD) do katalogowania zbiorów danych (np. CKAN, 

Dataverse, DSpace), 

- konfiguracji tego narzędzia i zdefiniowaniu kont dla użytkowników, 

- dodawaniu zbiorów danych do narzędzia (serwisu OD), które jest po stronie Zamawiającego, 

- integracji narzędzia (serwisu OD) z portalem polegającego na uspójnieniu kolorystycznym  

i umieszczenia linka do serwisu OD w ramach Portalu, ewentualna głębsza integracja np. 

wspólne konta użytkowników, nie będzie zasadna, gdyż portal GZM posiada inne cele i sposób 

edycji treści w stosunku do serwisu OD, gdzie głównymi użytkownikami będą administratorzy 

z jednostek wchodzących w skład metropolii, dlatego zestaw kont użytkowników będzie 

osobny dla Portalu i serwisu OD tj.: 

- serwis OD będzie udostępniany do edycji jednostkom (41 miastom), 

- natomiast portal pozostanie w gestii GZM, 

oczywiście zakładanie kont (co najmniej ich potwierdzanie) pozostanie w gestii GZM dla 

serwisu OD. 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie czy właściwie rozumie zakres dla 

punktu F umieszczony w Opisie Przedmiotu Zamówienia nr ZA.270.126.2018. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że interpretacja intencji Zamawiającego w zakresie pkt. F OPZ jest 

prawidłowa. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów lub całości 

rozwiązań dedykowanych do katalogowania i publikowania zbiorów danych takich jak CKAN, 

Dataverse czy DSpace pod warunkiem, że rozwiązanie to jest dostępne na licencji open 

source i po zainstalowaniu będzie spełniać wymogi określone w punkcie F załącznika 3 - Opis 

przedmiotu zamówienia, m.in. możliwość publikacji danych w różnych formatach, ich 

katalogowania, wyszukiwania, a także dostępu poprzez API. Wymogi  wyspecyfikowane  
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w punkcie F Opisu przedmiotu zamówienia w znacznym stopniu pokrywają się ze 

standardowymi funkcjonalnościami takich gotowych narzędzi jak CKAN, Dataverse czy 

DSpace jednak po stronie Wykonawcy jest zapewnienie, że wybrane przez niego rozwiązanie 

a także sposób jego instalacji umożliwi zrealizowanie wszystkich zapisów z Opisu przedmiotu 

zamówienia. Dodawanie zbiorów danych do systemu jest po stronie zamawiającego. 

Integracja na poziomie kont czy interfejsu do zarządzania nimi pomiędzy serwisem 

internetowym a serwisem Open Data nie jest wymagana. Zamawiający oczekuje jednak 

integracji opisanej w punkcie F.2, tj. unifikacji wyglądu i umiejscowienia filtrów (w tych 

miejscach w których ich zastosowanie ma merytoryczne uzasadnienie), a także możliwości 

publikacji w portalu GZM zbiorów, które zostały dodane do serwisu Open Data (np. przy okazji 

publikacji artykułu o transporcie na głównej stronie portalu GZM musi istnieć możliwość 

dodania odwołań do zbiorów danych dotyczących transportu opublikowanych w serwisie Open 

Data) - pkt. F.7 OPZ. 

 

 


