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WO-ZP.2310.6.2018             Rzeszów, 15 marca 2018 r. 

 

   

       Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

 

      WYJAŚNIENIA 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) 

udziela wyjaśnień oraz zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz 

wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX 

RPO WP 2014-2020. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 1.  

 

Czy możemy prosić o udostępnienie liczby błędów jaka była zgłoszona na przestrzeni ostatnich  

6 miesięcy (najlepiej w rozbiciu miesięcznym) ? 

 

WYJAŚNIENIA 1. 

 

W okresie ostatnich 6 miesięcy przez użytkowników systemu zostało zgłoszonych 12 błędów. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 2.  

 

Jaka jest maksymalna liczba osób jakie można przeszkolić w trakcie pojedynczego szkolenia ? 

 

WYJAŚNIENIA 2. 

 

Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać konkretnej  ilości osób, która zostanie 

przeszkolona podczas pojedynczego szkolenia. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 3.  

 

Czy została wdrożona produkcyjnie integracja z systeme SL 2014 ? 

 

WYJAŚNIENIA 3. 

 

TAK 



__________________________________________________________________________________________ 

Strona 2 z 2 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 4.  

 

Jeśli jest zapewniona integracja z SL to czy zostało to dostosowane pod nowy mechanizm id jaki był 

modyfikowany po stronie SL 2014 ? 

 

WYJAŚNIENIA 4. 

 

NIE 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 5.  

 

Czy został wdrożony podpis elektroniczny ? 

 

WYJAŚNIENIA 5. 

 

NIE 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 6.  

 

Czy był wykonany audyt pod kątem WCAG, jeśli tak to kiedy i czy uwagi po audycie zostały 

poprawione przez obecnego Wykonawcę ? 

 

WYJAŚNIENIA 6. 

 

W związku z audytem systemu LSI w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych pod kątem 

zgodności z WCAG 2.0 Wykonawca wykonał stosowne poprawki niwelujące nieprawidłowości. Po 

akceptacji Zamawiającego zostały wdrożone na środowisku produkcyjnym systemu w listopadzie 

2017 r. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA 7.  

 

Prosimy o listę licencji płatnych jakie są wykorzystywane w sytstemie LSI WUP ? 

 

WYJAŚNIENIA 7. 

 

Przy obsłudze systemu LSI nie wykorzystuje się płatnych licencji. 

 

 

Z up. Dyrektora 

                                                  Mateusz Kutrzeba 

                                                                              Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 

 


