
Odpowiedzi na pytania do dokumentacji do II etapu dialogu technicznego dotyczącego 

zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie, wytworzenie, wdrożenie modułu 

Ewidencji i Sprawozdawczości Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami oraz integracja z funkcjonującym pod adresem: http://bdo.mos.gov.pl modułem 

Rejestr Podmiotów wraz z utrzymaniem zintegrowanego systemu. 

 

Pytanie 1 

Nagłówki w tabeli w pliku Checklista „CLOUD + DC MŚ” oraz „CLOUD + BACKUP W DC 

MŚ”. Co oznaczają te dwa warianty? Prosimy o rozwinięcie/dodanie opisu.  

Odpowiedź: 

Nagłówki „CLOUD + DC MŚ” oraz „CLOUD + BACKUP W DC MŚ” w tabeli w pliku 201805-

22 -II etap dialogu- Checklista v1.docx oznaczają dwa możliwe według MŚ warianty realizacji 

projektu. Zagadnienia wyszczególnione w pliku w ramach pkt 1-12 należy opisać przy uwzględnieniu 

przynajmniej jednego z tych dwóch wariantów i/lub wariantu proponowanego przez Potencjalnego 

Wykonawcę w ramach nagłówka kolumny „INNE ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ 

POTENCJALNEGO WYKONAWCĘ”. Poprzez nagłówek „CLOUD + DC MŚ” MŚ rozumie 

rozwiązanie hybrydowe łączące technologie chmury obliczeniowej z centrum przetwarzania 

danych opartym o infrastrukturę MŚ, natomiast poprzez nagłówek „CLOUD + BACKUP W DC 

MŚ” MŚ rozumie rozwiązanie oparte na chmurze obliczeniowej z backupem umiejscowionym 

na infrastrukturze MŚ.  

Pytanie 2 

Pkt 11 tabeli w pliku Checklista „Rozwiązanie Customer Experience, wbudowane w BDO”. Co 

oznacza to sformułowanie? Prosimy o sprecyzowanie zakresu oczekiwań lub dodatkowy opis.  

Odpowiedź: 

Poprzez sformułowanie „Rozwiązanie Customer Experience, wbudowane w BDO” MŚ rozumie 

narzędzia/funkcjonalności służące zbieraniu doświadczeń i sugestii użytkowników związanych 

z wykorzystaniem systemu, które można wbudować w system BDO. W toku dialogu technicznego 

MŚ chciałoby pozyskać informację na temat dostępnych i stosowanych na rynku rozwiązań Customer 

Experience i ich kosztach, dlatego nie precyzuje szczegółowo zakresu oczekiwań w ramach tego 

zagadnienia. 

Pytanie 3 

Pkt 12 tabeli w pliku Checklista „Contact Center”. Prosimy o sprecyzowanie zakresu 

oczekiwań lub dodatkowy opis. Prosimy o opisanie funkcjonalności lub dodatkowy opis.  

Odpowiedź: 

W ramach zagadnienia pkt 12 „Contact Center” MŚ chciałoby pozyskać informację na temat 

proponowanego przez Potencjalnych Wykonawców zakresu i formy wsparcia użytkowników 

systemu BDO tj.: podmioty zobowiązane do wpisu do Rejestru Podmiotów, pracownicy Jednostek 

Administracji Publicznej, pracownicy służ kontrolnych itp.  

 

Pytanie 4 

Czy dopuszczalne będzie rozwiązanie „on premises” z backupem/DR w chmurze (DC MŚ) lub 

czysto chmurowe?  



Odpowiedź: 

MŚ w toku prowadzonego dialogu technicznego zamierza pozyskać informację na temat różnych 

technologii dostępnych na rynku, dlatego nie wyklucza żadnego rozwiązania. W sytuacji, gdy 

Państwa propozycja rozwiązania jest inna od zaproponowanych przez MŚ wariantów „CLOUD + DC 

MŚ” lub „CLOUD + BACKUP W DC MŚ”, prosimy o jej opisanie w ramach wariantu „INNE 

ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ POTENCJALNEGO WYKONAWCĘ”. 
 


