
Pytania do III Przedmiot Zamówienia  

1. Dot. punktu II.1  – poprosimy więcej informacji dotyczącej integracji bazy umów 

z systemem obiegu dokumentów. Jaki jest zakładany sposób integracji, czy integracja 

będzie odbywała  się poprzez szynę danych (jeżeli tak to przez jaką? Czy odpowiedni 

adapter ze strony ESOD jest gotowy - może to wpływać na terminy realizacji), czy np. 

pliki wymiany (proponowany przez nas system oprócz API ma też moduł importu plików 

w postaci dokument + plik sterujący XML). Jaki jest zakładany kierunek integracji, czy 

system ESOD będzie powiadamiał bazę umów o nowym dokumencie i przesyłał 

podstawowe dane tego dokumentu, czy baza ma obserwować ustalone zasoby pod 

kątem nowych dokumentów? 

Odpowiedź na pytanie: 

Dopuszczalne są dwa sposoby integracji systemem obiegu dokumentów: 

a) Integracja przez szynę danych WSO2EI 7.0.2 dawniej WSO2ESB, 

b) Integracja bezpośrednio z API Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD) 

przy czym za bardziej optymalny wariant Zamawiający przyjmuje integrację przez szynę 

danych WSO2EI 7.0.2. 

System obiegu dokumentów posiada udokumentowane API oraz obsługuję metodę 

wymiany informacji przez przekazanie plików XML z załącznikami zadokowanymi w 

plikach XML w formie kodowania transportowego Base64. 

Zakładanym kierunkiem integracji jest odczyt danych z systemu obiegu dokumentów w 

kierunku Systemu Digitalizacji Umów Międzyoperatorskich (SDUM) poprzez: 

a) okresowe pobieranie informacji o dokumentach dostępnych do pobrania z systemu 

ESOD do SDUM, przy czym okres pobierania tych informacji powinien być 

konfigurowalny, 

b) okresowe pobieranie dokumentów dostępnych do pobrania z systemu ESOD do 

SDUM, przy czym okres pobierania tych dokumentów powinien być konfigurowalny, 

c) pobieranie dokumentów dostępnych do pobrania na żądanie użytkownika z systemu 

ESOD do SDUM. 

2. Dot. punktu II.2 – czy samo zasilenie systemu archiwalnymi umowami ma być 

wykonane przez dostawcę jako usługa, czy system ma po prostu dawać taką możliwość? 

Jest to powiązane z kolejną uwagą, czy indeksy opisujące importowane dokumenty 

będą pozyskiwane poniższymi mechanizmami, czy mają być pozyskane w ramach usługi 

przez dostawcę? 

     Odpowiedź na pytanie: 

Inicjalne zasilenie danymi wskazanymi w punkcie II.2 jest elementem zamówienia i ma 

zostać zrealizowane przez wykonawcę zgodnie z katalogiem typów nośników, na których 

znajdują się umowy będących w posiadaniu UKE wymienionym w tym punkcie. 

Indeksy opisujące importowane dokumenty powinny zostać pozyskane przez Wykonawcę 

na etapie inicjalnego zasilenia systemu.  

System powinien umożliwiać dodawanie  kolejnych indeksów  na etapie prowadzenia 

digitalizacji oraz podczas dalszej jego eksploatacji. 



3. Dot. punktu II.3 – proponowany przez nas system wyposażony jest w mechanizmy 

wspierania operatorów przy pozyskiwaniu danych z dokumentów takie jak: Click Ocr, 

Smart Input, jednakże za finalne określenie indeksu (zatwierdzenie metadanych 

pobranych automatycznie, wybór i zatwierdzenie metadanych gdzie pobranie 

automatyczne nie dało jednoznacznej wartości, wprowadzenie ręczne lub zatwierdzenie 

braku metadanych gdzie pobranie automatyczne nie dało żadnej wartości) 

odpowiedzialny będzie operator (użytkownik piszący), rozumiemy, że takie jest 

założenie Zamawiającego?  

     Odpowiedź na pytanie: 

Zastosowanie mechanizmów wspierających pozyskiwanie indeksów nie wyklucza 

możliwości podejmowania decyzji o rodzaju indeksu przez operatora – takie jest założenie 

Zamawiającego. 

4. Dot. punktu 6 – oczekują Państwo „odwzorowań” poszczególnych umów w PDF, co w 

sytuacji w której plik źródłowy nie będzie w formacie PDF? Jakie formaty plików 

zdarzają się dla dotychczas zdigitalizowanych dokumentów z nośników cyfrowych? 

Odpowiedź na pytanie: 

Co do zasady posiadane przez nas odwzorowania są w formacie .pdf, jednak nie można 

wykluczyć, że niektóre umowy są w innych formatach (np. .docx, gdy strona umowy 

przesłała nam nie kopię umowy, ale jej tekst; sporadycznie mogą się także zdarzać obrazy 

np. .jpeg oraz tabele zapisane w plikach .xlsm). W takiej sytuacji wystarczająca byłaby 

możliwość zapisania pliku w takim formacie, w jakim zapisany był plik, którym zasilono 

zbiór umów. 

Pytanie do IV Termin realizacji zamówienia 

Określony jest ostateczny termin realizacji zamówienia, czy jest też zdefiniowany 

gwarantowany termin rozpoczęcia prac? Czy w przypadku ewentualnego przedłużania się 

procedur (związanych z wyborem oferty i podpisaniem umowy) termin realizacji może ulec 

zmianie? 

Odpowiedź na pytanie: 

Początkowy termin realizacji zamówienia nie został określony. Jeśli chodzi zaś o 

przesunięcie terminu realizacji, to co do zasady jest to możliwe, ale nie nastąpiłoby to 

automatycznie i wymagałoby zgody po stronie UKE. 

Pytanie do VI Inne istotne postanowienia dotyczące zamówienia 

Dot. pkt. 9 Wspominają Państwo o umowie i zawartych w niej karach. Wydaję się nam 

stosownym aby taki draft pojawił już na tym etapie, zapoznanie się z warunkami umowy i 

jej wymagań może wpływać na koszt projektu.  

Odpowiedź na pytanie: 

Na etapie zaproszenia nie przedstawiamy projektu umowy. 

Pytania do Załącznika nr 1 

Poprosimy o więcej informacji odnośnie Centralnego Serwera Uwierzytelniania, na ile 

różni się od WSO2 IS, czy możemy przyjąć, że mechanizmy zgodne z SAML/OAuth są 

dostępne? 



Odpowiedź na pytanie: 

Centralny System Uwierzytelniania zbudowany jest w oparciu o WSO2IS w wersji 5.7.  

"Procesor klasy x86" - czy stacje klienckie są 32-bitowe, czy 64-bitowe? 

Odpowiedź na pytanie: 

Stacje klienckie wyposażone są w system operacyjny MS Windows 7,8 za równo w wersji 

32, jak i 64 bitowej z przewagą systemów 64 bitowych. Wersja 64 bitowa  - Windows 10. 

 

 


