Warszawa, dnia 15.01.2021 r.

Dotyczy postępowania: ,,Opracowanie algorytmu pozwalającego na ocenę kondycji
przedsiębiorstwa”, nr ref. p/165/DRK/2020
Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w dniu 13 stycznia 2021 r.
Pytanie 1: Zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem dostawy danych. Czy zostanie
ono rozwinięte również w zakresie dostawy danych oraz narzędzia do pracy z algorytmem?
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje dostawy danych do testowania narzędzia
opracowywanego przez Wykonawcę. Zgodnie z treścią OPZ, opracowany algorytm ma
stanowić podstawę do przygotowania narzędzia informatycznego pozwalającego na
dokonanie samodzielnej oceny kondycji przedsiębiorstwa (system autodiagnozy) przez
przedsiębiorcę. Wskaźniki do algorytmu będą zdefiniowane przez
Wykonawcę. Prawidłowość działania opracowanego algorytmu powinna być przetestowana
i potwierdzona przez Wykonawcę. Wykonawca przekaże Zamawiającemu możliwe do
edytowania pliki testowe (Ms Excel) do weryfikacji, wraz z instrukcją zastosowania.
Pytanie 2: Czy możemy prosić o Państwa o uszczegółowienie definicji zmiennej zależnej? (co
będzie modelowane, ryzyko jakiego zjawiska)
Odpowiedź: Zamawiający nie zastosował w dokumentacji postępowania określenia
„zmiennej zależnej” zatem nie przedstawi uszczegółowionej definicji tego pojęcia.
Pytanie 3: Czy w przypadku danych pochodzących od dostawcy innego niż dostawca
algorytmu będzie możliwość otrzymania
•

•
•
•
•

odpowiedniej próbki, zawierającej pełen zakres danych (opis każdej zmiennej, ze
szczególnym wskazaniem (i) zmiennej, która ma zostać użyta jako zmienna zależna
oraz (ii) zmiennej klasyfikującej podmioty wg przynależności do sektora mikro, małe,
średnie).
Informacji dot. liczby podmiotów które będą podlegać analizie,
Opisu źródeł danych
Raportów z badania kompletności (w tym poziom braków i pokrycie danymi dla
każdej zmiennej z zakresu), spójności (reguły walidujące dane), aktualności
(częstotliwość aktualizacji),
Innych charakterystyki dot. danych, mogących mieć znaczenie przy modelowaniu.
Są to dane niezbędne do prawidłowego przygotowania algorytmu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy żadnych danych, w tym
pochodzących od innego dostawcy. Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie
przetestowanego algorytmu, zatem próbki do testów Wykonawca musi pozyskać
samodzielnie.
Pytanie 4: Gdzie będzie zaimplementowany algorytm? Czy oczekujecie Państwo
przygotowania po naszej stronie Excela?
Odpowiedź: Zamawiający planuje zbudowanie systemu informatycznego na bazie
opracowanego algorytmu (budowa systemu nie jest przedmiotem zamówienia), stąd
zamówienie nie obejmuje implementowania algorytmu. Zgodnie z treścią OPZ Wykonawca
przekaże Zamawiającemu możliwe do edytowania pliki testowe (Ms Excel) do weryfikacji,
wraz z instrukcją zastosowania.
Pytanie 5: Jeden z zapisów umowy mówi : „Szczegółowy sposób realizacji zadań zostanie
ustalony na spotkaniu roboczym, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.” Z
naszej praktyki wynika, że takie ustalenia powinny być sporządzone jeszcze przed
podpisaniem umowy, a dzień podpisania umowy powinien być dniem rozpoczęcia pracy po
naszej stronie z wcześniej ułożonym harmonogramem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż szczegółowy sposób realizacji zadań zostanie
ustalony na spotkaniu roboczym, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy.

