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Odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania narzędzia do badania firm – Skaner. 
 
Pytanie 1.  

Kto i jak często będzie redagował pytania ankiety? 
Odpowiedź: 

Pytania do ankiety dostarczy Zamawiający. Powinna ona być wprowadzona do narzędzia 
przez wykonawcę jednorazowo na etapie jego przygotowania. Nie należy zakładać oddania 
FPPP edytora do samodzielnej zmiany, edycji, dodawania pytań itd.  

Pytanie 2.  
Czy pytania ankiety może redagować wyłącznie administrator systemu (po stronie dostawcy) 
z panelu administracyjnego aplikacji? 

Odpowiedź: 
 Odpowiedź jak w pytaniu 1.  
Pytanie 3.  

Jakie jest szacowane natężenie ruchu i planowane użycie:  
                a) jednoczesna liczba użytkowników/operacji; 
                b) średnia miesięczna liczba odwiedzin i wypełnionych ankiet. 
Odpowiedź: 

Ad a) wartość ta będzie rosła w czasie, należy przyjąć do 50 jednoczesnych użytkowników. 
Narzędzie powinno umożliwić założenie do 100 kont. Jest to wartość orientacyjna.   
Ad b) wartość ta będzie rosła w czasie, należy przyjąć, iż będzie to maksymalnie 600 ankiet 
na miesiąc. Jest to wartość orientacyjna i nie może być traktowana jako zobowiązanie 
Zamawiającego 

Pytanie 4. 
Czy na poziomie umowy możemy zdefiniować warunek maksymalnego jednoczesnego 
obciążenia systemu (liczbę jednoczesnych operacji przez różnych użytkowników) oraz limit 
maksymalnej miesięcznej liczby wypełnionych ankiet? Koszt utrzymania aplikacji w modelu 
PaaS jest proporcjonalny do stopnia jej używania. Przy znacznej liczbie użytkowników, 
również jednoczesnych, koszty mogą przewyższyć budżet (w tym próg zamówień PZP). 

Odpowiedź: 
Jedyne wskaźniki jaki może podać Zamawiający podane są w odpowiedzi na pytanie 4. 

Pytanie 5.  
Jaka liczbę pytań szacunkowo będzie zawierała ankieta? 

Odpowiedź: 
 Odpowiedź jest zawarta w pkt 1 Załącznika nr 1 do Umowy.  
Pytanie 6.  

Czy narzędzie ma wspierać tworzenie i utrzymywanie wielu ankiet przez użytkowników po 
stronie zamawiającego, czy to administrator systemu po stronie dostawcy będzie 
odpowiedzialny za ten zakres? 
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Odpowiedź: 
Narzędzie będzie zawierało tylko jedną ankietę. Tryb jej tworzenia został opisany w 
odpowiedzi na pytanie 1.  

Pytanie 7.  
Czy zarządzanie użytkownikami i przypisywanie ich do ról to zadanie wykonywane po stronie 
zamawiającego czy dostawcy usługi? 

Odpowiedź: 
 Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pkt 4.b.i Załącznika nr 1 do Umowy. 
Pytanie 8.  

Jaką liczbę ankiet zamawiający szacuje do przeprowadzenia w ciągu 24 miesięcy? 
Odpowiedź: 

Należy przyjąć 10 000 ankiet, przy czym jest to wartość orientacyjna i nie może być 
traktowana jako zobowiązanie Zamawiającego   

Pytanie 9.  
Czy zamawiający wybrał system CRM, który będzie potencjalnie przedmiotem integracji? 

Odpowiedź: 
Nie, system nie został wybrany. Należy jednak założyć, że wybrany system będzie posiadał 
możliwość integracji przy użyciu API lub innych dostępnych technologii.  

Pytanie 10.  
Czy termin rozpoczęcia świadczenia usługi to dni robocze (od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) czy dni kalendarzowe? Bardziej ogólnie, za 
każdym razem, gdy zamawiający używa określenia "dni", czy chodzi o dni robocze czy dni 
kalendarzowe? 

Odpowiedź: 
Jeżeli użyte jest określenie „dni” dotyczy to dni kalendarzowych. W przypadku dni roboczych, 
jest to wyraźnie zamieszczone.  

Pytanie 11.  
Czy firma dostarczająca ma też zarządzać domeną, na której wystawimy ankietę? 

Odpowiedź: 
 Tak.  
Pytanie 12.  

W specyfikacji mamy wymaganie "Formularz musi mieć możliwość cofnięcia się respondenta 
do poprzedniej odpowiedzi i jej korekty oraz przerwania i powrotu do badania w tym samym 
miejscu". Czy oznacza to, że każda wybrana odpowiedź jest zapisywana na serwerze i 
częściowo wypełnione formularze mają status "wersji roboczych"? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jak wykonawca zrealizuje tą 
funkcjonalność.  

Pytanie 13.  
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W Parametrach SLA mamy stwierdzenie "Problem utrudniający pracę, powodujący znaczne 
zwolnienie w działaniu Skanera". Co będzie rozumiane jako znaczne spowolnienie? Raport 
generowany powyżej 1/5/10 min? Czas dostępu do strony powyżej 5/10/20s? 

Odpowiedź: 
Należy przyjąć, iż znaczne spowolnienie oznacza czas reakcji/odpowiedzi systemu  powyżej 
20 sekund, w sytuacji w której przyczyną nie jest jakość połączenia z internetem.  

Pytanie 14.  
Czy "nadawanie haseł" należy rozumieć jako nadanie normalnego hasła czy hasła 
tymczasowego które użytkownik musi zmienić przy pierwszym logowaniu? 

Odpowiedź: 
Prosimy o wycenę funkcji nadawania hasła tymczasowego dla nowego użytkownika z 
wymuszeniem jego zmiany przy pierwszym logowaniu, ale z umożliwieniem administratorowi 
Zamawiającego resetu i ustawienia nowego hasła jednorazowego.  

Pytanie 15.  
Biorąc pod uwagę, że "Skaner powinien być wykonany w technologii zwinnej (scrum) dającej 
Zamawiającemu możliwości bieżącego wpływu na docelowy produkt." Czy zmiany zgłaszane 
przez zamawiającego na etapie realizacji będą pozwalały na przesunięcie terminu odbioru? 

Odpowiedź: 
Jeżeli zgłaszane zmiany będą wpływały na termin to Wykonawca nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za taką zwłokę.  

Pytanie 16.  
Co do wykresu typu "radar" to czy gdy odpowiedź na pytanie brzmi "nie dotyczy mojej firmy" 
to czy na wykresie wartość dla pytania będzie 0? Rozumiem jednocześnie, że te odpowiedzi 
"nie dotyczy" nie będą liczone do średniej? 

Odpowiedź: 
Przy odpowiedzi „nie dotyczy mojej firmy” powinna być wartość zero i nie być brana do 
średniej.  

Pytanie 17.  
Formularz rejestracji – co ma się stać, jeśli firma nie posiada strony www lub oficjalnego 
adresu? 

Pytanie 18.  
Jeżeli Konsultant nie wypełni danych przynajmniej jednej osoby, to czy ma mieć zablokowaną 
możliwość przejścia do badania? 

Odpowiedź: 
Jeżeli konsultant nie podał danych co najmniej jednej osoby to nie może użyć opcji „Wyślij 
do samooceny”. Natomiast może użyć pozostałych opcji włącznie z „Przeprowadź badanie”. 

Pytanie 19.  
„…jeżeli podał adres e-mail osoby, która przeprowadziła już badanie to dostaje komunikat 
„Osoba o podanym adresie xx@vv.cc.com wypełniła już ankietę". Konsultant musi mieć 
możliwość usunięcia danych tej osoby z listy i ponownej próby zapisania” 
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Czy dotyczy to przeprowadzonego badania w całym systemie (tj. we wszystkich firmach, 
ankietach)?  TAK / NIE?  
Jeżeli odpowiedź to TAK, oznacza to, że raz wprowadzony email może wypełnić tylko raz 
ankietę.  
Jeżeli odpowiedź to NIE:  
W momencie usunięcia danych tej osoby z listy usunąć także jej odpowiedź dotyczącą 
badania? 
Lepszym rozwiązaniem byłoby wysłanie maili tylko do tych osób, które nie wypełniły ankiety. 

Odpowiedź: 
Tak jak to jest określone w opisie: „Konsultant musi mieć możliwość usunięcia danych tej 
osoby z listy” a nie z bazy. Lista w tym znaczeniu oznacza pola z wpisanymi adresami do 
wysyłki ankiety do samooceny.  
Walidacja adresu email pod kątem już raz wypełnionej ankiety dotyczy wszystkich adresów 
email w całej bazie, niezależnie od firmy. 
Jeżeli osoba wypełniła już ankietę to usunięciu/edycji powinno podlegać tylko pole z jej 
adresem email, na którym występuje wymagana walidacja. Wcześniej udzielone odpowiedzi 
mają pozostać w bazie.   

Pytanie 20.  
Co w przypadku, gdy badań dla firm jest więcej niż jedno? Może dojść do takiej sytuacji? 
Dany email mógłby wypełnić kilka ankiet na cały system. 

Odpowiedź: 
Nie wystąpi taka sytuacja. Będzie zawsze jedno badanie dla jednej firmy.  

Pytanie 21.  
wykres radarowy ma bazować na danych z odpowiedzi na pytania czy obszarów? 

Odpowiedź: 
Wykres ma podawać dane (średnie) dla obszarów. 

Pytanie 22.  
Jaka jest estymowana miesięczna liczba użytkowników, którzy będą pracowali na systemie? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź udzielona w pytaniu 3 i 4.  

Pytanie 23.  
Czy będzie jeden kwestionariusz na cały system? 

Odpowiedź: 
Tak.  

Pytanie 24.  
Czy będzie możliwość tworzenia kilku formularzy i zarządzania nimi (dodawanie usuwanie 
obszarów tematycznych, pytań)? 

Odpowiedź: 
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Nie. Zapytanie dotyczy opracowania narzędzia do badania przy użyciu jednej ankiety. 
Pozostałe szczegóły w odpowiedzi na pytanie 1 i 2.  

Pytanie 2.  
SLA – czy jest koniczne, aby zgłoszenia o błędach były procesowane również w weekendy, 
święta i po 17? Wpłynie to znacząco na koszt utrzymania aplikacji. 

Odpowiedź: 
Wymagana jest realizacja zgłoszeń tylko w godzinach roboczych od 8:00 do 17:00. Poza 
godzinami roboczymi wymagane jest tylko zapewnienie przyjmowania zgłoszeń poprzez 
www i email. Jeżeli zgłoszenie tym kanałem nastąpi po 17:00 to realizacji należy przystąpić 
o 8:00 najbliższego dnia roboczego i ukończyć do (dla priorytetu wysokiego) 11:00 
następnego dnia roboczego. Zamawiający NIE wymaga realizacji zgłoszeń poza godzinami 
roboczymi.  
 


