
 

 

 

PZP.271.4.2022                                     Warszawa, 24 marca 2022 r. 

 

  

                                                       WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi 

kompleksowej opieki nad portalami Muzeum POLIN (portal Muzeum Polin, Polscy 

Sprawiedliwi, Wirtualny Sztetl), obejmującej: serwis, rozwój, migrację” Zamawiający,  

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, działając zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej treść wniosków 

wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE nr 1: 

„W nawiązaniu do zapytania na: 

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej opieki nad portalami Muzeum 

POLIN PZP.271.4.2022 

W związku z faktem że Wykonawca posiada wysokie doświadczenie w przedmiocie 

zamówienia (tj. Usługi kompleksowej opieki nad portalami) jednak obsługa ta dotyczy 

różnych systemów CMS Open Source (nie tylko Drupal) proszę o informację: 

• Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia Wykonawcy w obsłudze 

tożsamych z DRUPAL rozbudowanych systemów CMS Open Source (jak np. Joomla / 

Wordpress) ? 

Są to systemy CMS równoważne do systemu DRUPAL (wszystkie są Open Source). Systemy 

tego typu mają podobną konstrukcję, są oparte na podobnej technologii oraz mechanice. 

Wykonawca prosi o możliwość dopuszczenia wykazania doświadczenia obsługi stron ogólnie 

na systemach OpenSource (bez wskazywania konkretnego systemu lub ze wskazaniem 

systemów Drupal / Joomla / Wordpress). Ogłoszenie jest dostępne na stronie 



 

 2 

https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2022/03/14/pzp27142022-swiadczenie-na-rzecz-

zamawiajacego-uslugi-kompleksowej-opieki „ 

 

PYTANIE nr 2: 

„Chciałam zapytać, czy w wykazie doświadczenie dopuszczają Państwo wykazanie 

doświadczenia w świadczeniu opieki serwisowej nad portalami działającymi w oparciu  

o systemy równoważne do CMS Drupal, oparte na tych samych językach programowanie 

(PHP).” 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania ujęte w treści SWZ  

w zakresie wykazania doświadczenia i zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.  

Niezależnie od podobieństw systemów zarządzania treścią typu open source, ważnym 

punktem odniesienia dla Zamawiającego jest to, że posiada portale o rozbudowanej 

strukturze i istotnej ilości autorskich modyfikacji źródłowego oprogramowania (Drupal). 

Przez wzgląd na przedmiot dotychczasowych prac deweloperskich, tj. znaczącą ilość 

zaawansowanych modyfikacji kodu i zakres usług objętych zamówieniem, w szczególności 

zaś zadanie zmigrowania do wyższej wersji oprogramowania największego z portali 

objętych zamówieniem, Zamawiający uznaje za niezbędne powierzenie realizacji tych 

zadań podmiotom wyspecjalizowanym w pracy z dużymi systemami opartymi o CMS 

Drupal. 
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