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                Tarnów, 12.01.2021 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

                                                                   

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr L.Dz./K-dzpz/5229/2020 z dnia 31.12.2020  r. na „Zakup  
i wdrożenie systemu repozytoryjnego dla Biblioteki PWSZ  w Tarnowie”. 

 

Pytanie 1.:  

Czy system, który zostanie wdrożony na podstawie zapytania L.Dz./K-dzpz/5229/2020 
może być udostępniony Państwu w formule Software as a service (SaaS)? 

 System udostępniany w formule Software as a Service, na podstawie umowy licencyjnej 
nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania czy utrzymywania serwerów. 
Dostęp odbywa się przez stronę internetową za pośrednictwem unikalnego loginu i 
hasła. System udostępniany jest z serwerów Wykonawcy w technologii chmury (ang. 
cloud). Udostępnienie systemu w formule SaaS daje możliwość zdalnej pracy i 
nieograniczoną dostępność – korzystanie z oprogramowania z dowolnego miejsca, z 
dowolnego komputera i o dowolnym czasie. Zamawiający ma dostęp do zawsze 
aktualnej wersji systemu - spodziewane są zmiany w rozporządzeniach dotyczących 
ewaluacji jakości działalności naukowej- w przypadku aplikacji udostępnionej w 
formule SaaS aktualizacja oraz dostosowanie systemu do zmian legislacyjnych odbywa 
się na bieżąco i leży w pełni po stronie Wykonawcy. System zgodny jest z wymogami 
bezpieczeństwa, wytycznymi RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz wymogami dla systemów 
informatycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zabezpieczenie oraz 
ochrona danych leży po stronie Wykonawcy na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  

 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie systemu repozytoryjnego w formule Software 
as a service (SaaS).  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamówienie obejmuje:  
 

 dostawę oprogramowania spełniającego w/w funkcjonalności (wraz z odpowiednimi 
licencjami) – z  zapewnieniem  minimum  5  licencji  dostępowych  jednoczesnego 
korzystania z oprogramowania dla użytkowników, 

 dostarczenie  mechanizmu  obsługi  bazy  danych  oraz  samej  bazy  danych  wraz  z 
niezbędną ilością licencji, 

 instalację oraz  wdrożenie oprogramowania (wraz z mechanizmem obsługi baz danych 
oraz  samej  bazy  danych)  na  posiadanych  już  przez  zamawiającego  maszynach 
wirtualnych z systemami operacyjnymi (Windows Serwer, LINUX), 
 

OPZ jednoznacznie określa, że oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerach 
(wirtualne maszyny) Zamawiającego. 


