
1. Czy istnieje szczegółowy zakres wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, które będą 
realizowane w ramach systemu? Proszę o ich przekazanie. 
2. Jakie są wymagane produkty analizy i jaki jest ich termin dostarczenia przez Wykonawcę? 
3. Czy aplikacja ma być dostępna przez przeglądarkę internetową czy Zamawiający ma inne 
wymagania w tym zakresie? 
4. Jaka jest przewidywana liczba użytkowników systemu? 
5. Jaka jest przewidywana liczba osób objętych szkoleniem z nowego systemu? 
6. W jakiej lokalizacji/lokalizacjach będą prowadzone szkolenia oraz kto zapewni i sfinansuje 
wynajęcie pomieszczeń? 
7. Czy został wybrany dostawca płatności elektronicznych, czy rozwiązanie powinno zostać 
zapewnione przez Wykonawcę? 
8. Czy istnieje pełna lista komponentów/systemów zewnętrznych, z którą ma być zintegrowany 
system, jeżeli tak proszę o proszę o jej podanie. 
9. Czy istnieje zamknięty zakres obszarów biznesowych, w których ma nastąpić integracja 
pomiędzy systemami. Proszę o jego podanie. 
10. "każdy kandydat na kierowcę musi w pierwszej kolejności zarejestrować się w 
starostwie/dzielnicy". Czy każdy taki punkt posiada własny system do rejestracji kandydatów, czy 
wszystkie te miejsca korzystają z jednego centralnego systemu w celu rejestracji profilu kandydata 
na kierowcę? 
11. Jak duży wolumen danych znajduje się w bazie obecnie eksploatowanego systemu? 
12. Zarządzanie infrastrukturą i zasobami Zamawiającego, a nadto użytkownikami systemu i ich 
uprawnieniami: 

- Co Zamawiający rozumie poprzez infrastrukturę? Proszę o podanie elementów 
infrastruktury, którymi będzie zarządzał Wykonawca? 
- Co Zamawiający rozumie przez zasoby? Proszę o podanie o jakie zasoby chodzi?  
- Jaką Zamawiający widzi różnicę pomiędzy infrastrukturą a zasobami? 

13. Zarządzanie harmonogramem egzaminów, elektroniczną obsługę planu egzaminów, 
sporządzanie statystyk: 

- Czy istnieje zamknięty katalog statystyk? Proszę o jego podanie. 
14. Obsługę zapisów kandydatów na egzamin i ich ewidencjonowanie, w sposób uwzględniający 
rozliczenia finansowe: 

- Co Zamawiający rozumie przez ewidencjonowanie uwzględniające rozliczenia finansowe? 
Czy chodzi o integrację z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym? Jeżeli tak to 
proszę o podanie o jaki dokładnie system chodzi? 

15. Obsługę rezerwacji egzaminów znajdujących się w harmonogramie egzaminów i dokonywania 
płatności elektronicznych dokonywanych przez kandydatów poprzez serwis internetowy 
obsługiwany przez Wykonawcę 

- Czy należy przez to rozumieć, że system ma być dostępny dla kandydatów na kierowców 
poprzez stronę www w zakresie rezerwacji terminu egzaminu i opłaty tego egzaminu? Czy 
dla użytkownika powinno zostać założone konto w systemie? Jakie istniałoby powiązanie 
takiej rezerwacji z profilem kandydata? 

16. Funkcjonalności niezbędne do prawidłowego i nieutrudnionego działania Zamawiającego w 
procesach kompleksowej obsługi egzaminowania oraz ewidencjonowania kandydatów na 
kierowców.  

- Czy istnieje zamknięty katalog funkcjonalności z tego obszaru. Proszę o jego podanie. 
 


