
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.016.2021.KT   Warszawa, dnia 14 lipca 2021 r.            

 
 
 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Zakup Systemu ERP (Enterprise Resource Planning)”. 

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy dokonuje zmian 
treści SWZ w następujący sposób, tj.: 

Pytanie 3: Dotyczy: SWZ, Rozdz. XXIII, pkt 8.2 

 „Prezentowane oprogramowanie, powinno być zainstalowane na komputerze (komputerach), który Wykonawca 
powinien przekazać do depozytu Zamawiającemu wraz z ofertą. Razem z komputerem (komputerami) powinny być 
również przekazane wszelkie inne elementy sprzętowe, w tym zwłaszcza urządzenia dyskowe i pamięci zewnętrzne, 
które będą niezbędne do przeprowadzenia Prezentacji. W celu uniknięcia w trakcie Prezentacji skutków potencjalnej 
awarii uniemożliwiającej jej przeprowadzenie, Wykonawca wraz z ofertą może przekazać kilka kopii Prezentacji (lub 
jej części).” 

W związku z rozwojem technologii i ewolucją systemów w kierunku rozwiązań chmurowych  lub ”On premise  in-
memory” wymagania dla serwerów bazodanowych przekraczają często możliwość instalacji rozwiązania na 
pojedynczym komputerze „prezentacyjnym” składanym do depozytu, jak określono w wymaganiach. A nawet jeśli 
instalacja taka jest możliwa, to jest mało wydajna w stosunku do docelowego rozwiązania, gdzie serwer 
wymiarowany jest indywidualnie dla każdego Klienta. Równocześnie dostawcy tego typu systemów posiadają zwykle 
systemy prezentacyjne zainstalowane na serwerach właściwej mocy, dostępne dla prezenterów z dowolnego 
miejsca 

Czy możliwa jest zmiana tego wymagania na możliwość wykonania zdalnej prezentacji na systemie 
demonstracyjnym w zewnętrznej lokalizacji? Zgodnie z  Rozdz. XXIII pkt 9.12 prezentacja byłaby rejestrowana przez 
Zamawiającego w celu uniknięcia nieporozumień co do zaprezentowanych funkcjonalności. Czy też Zamawiający 
uważa, że systemy tej klasy powinny być z przetargu wykluczone?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego wymagania. 
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Pytanie 4: Dotyczy: Zał.1 OPZ p. 10 Zasoby teleinformatyczne Zamawiającego 

Czy Zamawiający dopuszcza użycie innych systemów operacyjnych niż Windows np. Linux? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający zgodnie z pkt. 10.2.3 OPZ dopuszcza użycie innych systemów operacyjnych niż Windows. 

 

Pytanie 5: Dotyczy: Zał.1 OPZ p. 10 Zasoby teleinformatyczne Zamawiającego 

Czy w ramach wdrożenia dopuszczana jest możliwość rozszerzenia środowiska serwerów fizycznych o nowe 
serwery, wraz z pamięcią i przestrzenią dyskową (rozbudowanie infrastruktury Vmware oraz dostarczenie 
dedykowanych serwerów bazodanowych w technologii in-memory)? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwość rozszerzenia środowiska serwerów fizycznych o nowe serwery. 
 

Pytanie 6: Dotyczy Zał. Nr 1 pkt.3.1 Kluczowe Etapy Umowy 

Co oznacza zapis: ""Harmonogram Szczegółowy Wdrożenia zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 2 
tygodni od dnia zawarcia  Umowy" 

Nie jest możliwe dostarczenie szczegółowego Harmonogramu Realizacji Wdrożenia (obejmującego np. wszystkie 
interfejsy niezbędne do wykonania oraz dokładny termin i kolejność ich realizacji) w takim terminie. Zgodnie z 
powszechnie stosowanymi metodykami realizacji projektów (np. Prince2, PMI) harmonogram Szczegółowy 
budowany jest zawsze dla kolejnego Etapu, gdy wiadomo już dokładnie jakie szczegółowe zadania i w jakiej 
kolejności będą wykonywane. Prosimy o wyjaśnienie lub zmianę zapisów w całym SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów SWZ. Opisany szczegółowo przez Zamawiającego zakres 
Wdrożenia jest wystarczający do przekazania przez Wykonawcę wymaganego w swojej szczegółowości 
Harmonogramu Realizacji Wdrożenia. Zamawiający nie wymaga określenia dokładnego terminu i kolejności 
uruchomienia interfejsów. Zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ Harmonogram Szczegółowy  Wdrożenia (Plan 
Kontraktu) musi uwzględniać, sekwencyjność i zależność poszczególnych Etapów. Harmonogram Szczegółowy 
Wdrożenia określa m. in. harmonogram realizacji dostarczenia i Wdrożenia Systemu w podziale na Etapy; określenie 
Rezultatów Prac i Usług do realizacji w poszczególnych Etapach oraz okresach rozliczeniowych wraz z 
Wymaganiami, Terminy przekazania poszczególnych Produktów i Usług do odbioru; Terminy odbioru Produktów i 
Usług; daty odbioru Etapów. Jeśli Wykonawca będzie chciał przedstawiać, jeszcze bardziej szczegółowy 
Harmonogram, Zamawiający dopuszcza możliwość jego uszczegóławiania i przedstawiania do informacji 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji kolejnego Etapu np. o daty wdrożenia poszczególnych interfejsów w 
ramach Etapu. 

 

Pytanie 7: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ . Pkt 3.2, 3.3. 

Prosimy o wyjaśnienie, co to są "Przypadki testowe z SWZ"? (str. 10, 12). Czy są to te same scenariusze wg których 
ma być prowadzona prezentacja? 

Odpowiedź: 

Tak, są to te same scenariusze, wg. których będzie prowadzona prezentacja na etapie oceny ofert. Przypadki 
testowe zostaną wykonane na zainstalowanym i skonfigurowanym Oprogramowaniu w środowisku Zamawiającego 
w ramach realizacji Etapu III.    
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Pytanie 8: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ . Pkt 3.2, 3.3. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy testy akceptacyjne oprogramowania standardowego w Etapie 3 to ma być powtórzenie 
prezentacji ofertowej?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 7. 

 

Pytanie 9: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ . Pkt 3.1. Kluczowe Etapy Umowy str. 7 

Produkcyjna migracja danych ma się odbyć wg SWZ w Etapie VI - Szkolenie (przed startem produkcyjnym).  

Nie jest to możliwe - przed startem produkcyjnym odbywa się tylko część migracji danych. Są dane migrowane po 
starcie produkcyjnym (np. Dane środków Trwałych, Bilanse Otwarcia itp.). 

Prosimy o zmianę zapisu w SWZ (we wszystkich powiązanych miejscach) na "Produkcyjna migracja danych cz. I" i 
dodanie "Produkcyjna migracja danych cz. II" do Etapu VIII - Stabilizacja. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu. Produkcyjna migracja danych ma umożliwić pracę produkcyjną, 
zgodnie z nazwą Etapu VII „Uruchomienie produkcyjne Systemu”. 

 

Pytanie 10: Dotyczy: Migracja danych  

Migracja danych ma się odbyć wg SWZ (OPZ): 

Pkt 3.1. Kluczowe Etapy Umowy : w Etapie VI (str. 7)  

Pkt.3.3.  Definicje Rezultatów Prac podlegających Odbiorowi :  w Etapie VII (str.20)  

Pkt.3.4. Podział zadań i odpowiedzialności: w Etapie VI (str.24)  

pkt.7. Ramowy harmonogram wdrożenia: w Etapie V (str.27)  

Prosimy o uspójnienie informacji o terminie wykonania migracji w całym dokumencie (z uwzględnieniem migracji 
części danych po starcie produkcyjnym). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie i jednocześnie wyjaśnia, że w  pkt.: 

 3.1 OPZ Zmawiający wymaga aby migracja produkcyjna odbyła się przed uruchomieniem produkcyjnym.  

 3.3. OPZ Zamawiający wskazał, „wykonaną migracją danych przewidzianą w Planie Startu Produkcyjnego”, która 
zostanie wykonana w Etapie VI.  

3.4 OPZ Zamawiający wymaga migracji produkcyjnej w Etapie VI przed uruchomieniem produkcyjnym Systemu.  

7. OPZ W Ramowym harmonogramie wdrożenia – Zamawiający w szczególności wskazał na migrację odnoszącą 
się do migracji testowej. 

 

Pytanie 11: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ . Pkt 3.1. i 3.3. 

W p. 3.1. Kluczowe Etapy Umowy przygotowanie koncepcji migracji oraz przygotowanie planu testów i scenariuszy 
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testowych zaplanowane jest na Etap IV.  

W punkcie 3.3. Definicje Rezultatów Prac podlegających Odbiorowi zadania te umieszczone są jako elementy 
Projektu Systemu w Etapie III.  

Prosimy o poprawienie i uspójnienie zapisów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie, ponieważ czym innym są produkty w Etapie III a czym 
innym w Etapie IV.  

Na Etapie III Zamawiający oczekuje Instalacji i konfiguracji Oprogramowania standardowego na środowisku 
Zamawiającego oraz przeprowadzenia testów Oprogramowania standardowego na tym środowisku (poprawności 
jego instalacji) W Etapie IV zaś, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do przygotowania  projektu dostosowania 
Systemu do wymagań NIK oraz planu testów Systemu (Opracowanie planu testów Systemu, z uwzględnieniem 
testów wydajnościowych, integracyjnych między modułami Systemu oraz pełnego testu migracji danych). 

 

Pytanie 12: Dotyczy: Zał. Nr 1 OPZ str. 24 (odpowiedzialności)    

 W p. 6.8 Przygotowanie danych do produkcyjnej migracji - odpowiedzialność jest zapisana po obu stronach (i 
Zamawiającego i Wykonawcy). 

Odpowiedzialność (O) powinna być po stronie Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy - Współpraca (W) - prosimy 
o poprawę. 

Odpowiedź oraz zmiana nr 1 treści SWZ: 

Zamawiający doprecyzował w tym zakresie pkt 6.8 OPZ poprzez dodanie pkt 6.8a. 

 

Pytanie 13: Dotyczy: "Zał. Nr 1 OPZ pkt. 5 str. 27 

5. Zakres integracji (interfejsów).  

Zamawiający oczekuje wsparcia w integracji Systemu z następującymi wewnętrznymi systemami, którym będą 
udostępniane dane z nowego Systemu:  

• EWIDENCJA_SPRZETU, 

• FAKTURY_KOMORKI, 

• Książka telefoniczna, 

• FITNESS, 

• Kategoryzacja  środków trwałych, 

• PILOT, 

• SERVICE_DESK, 

• SMOK2, 

• WEBPILOT, 

• ZDIS, 
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• Zmiany kadrowe i absencje na maila. 

Proszę o potwierdzenie, że interfejsy z systemami wymienionymi w tym punkcie będą jednostronne - dane będą 
udostępniane z systemu ERP. 

Odpowiedź oraz zmiana nr 2 treści SWZ: 

Zamawiający zmienił w tym zakresie pkt. 5 OPZ. 

 

Pytanie 14: Dotyczy:  Zał. nr 1 OPZ pkt 7 Harmonogram ramowy ( str. 27) 

W OPZ p. 7 Harmonogram Ramowy podane jest, że: 

Etap III. Instalacja i konfiguracja oprogramowania standardowego na środowisku Zamawiającego oraz testy 
oprogramowania standardowego. Ma zakończyć się w ciągu 2 tygodni od odbioru Etapu II (Dostawa 
oprogramowania). 

Natomiast w tym samym dokumencie w p. 3.3. Definicje Rezultatów Prac podlegających Odbiorowi (str. 12), 
wskazano , że : ""Harmonogram testów w Planie testów musi gwarantować wykonanie co najmniej 2 rund testów 
akceptacyjnych przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego"". podano również bardzo szczegółowe wymagania 
co do Planu i scenariuszy testów oprogramowania standardowego, które mają być wykonane w tym 2 tygodniowym 
czasie przeznaczonym na instalację, testy i odbiór.  

Zestawiając to z punktem: 3.2. Produkty podlegające odbiorowi (str.10), gdzie dla produktów Etapu III wpisano 
terminy odbiorów następujące:  

* Plan Testów Oprogramowania Standardowego 1 Dni robocze 

* Scenariusze Testowe Oprogramowania Standardowego 3 Dni roboczych 

* System standardowy gotowy po testach 3 dni roboczych 

, realizacja tego Etapu w terminie 2 tygodni nie jest możliwa.  Prosimy o modyfikację zapisów SWZ w tym zakresie   

Dodatkowo, produktem Etapu III ma być  „System  Po Testach Oprogramowania standardowego (w postaci 
przygotowanego do użytkowania Systemu opartego na Oprogramowaniu)”,  (str. 10).  

Nie jest możliwe, aby system w postaci standardowej na tym etapie był "gotowy do użytkowania" - czyli aby był w 
pełni funkcjonalnym systemem gotowym do pracy produkcyjnej. System będzie możliwy do pracy produkcyjnej 
dopiero po wykonaniu wszystkich Etapów poprzedzających start produkcyjny i zasileniu danymi.  

W Etapie III proponujemy wykonać wyłącznie testy techniczne systemu po instalacji, a wszelkie testy merytoryczne 
realizować dopiero w Etapie V - gdy system będzie parametryzowany i dostosowywany do procesów  NIK.  

Prosimy o poprawienie zapisów dotyczących produktów i odbiorów w Etapie III. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. Oprogramowanie standardowe w Etapie III ma przejść testy 
oparte na scenariuszach testowych, wg. których będzie prowadzona prezentacja na etapie oceny ofert, natomiast 
zgodnie z zapisami SWZ, System do uruchomienia produkcyjnego ma być gotowy w Etapie VII. 

 

Pytanie 15: Dotyczy: Zał. Nr 1 OPZ pkt 12. Migracja Danych str. 39 

"Wykonawca będzie przygotowywał dane, w szczególności jeśli niezbędna będzie transformacja danych z formatów 
eksportowanych z systemów ZSZ do postaci wymaganej do importu. W ramach wsparcia Wykonawca będzie 
udzielał konsultacji Zamawiającemu, w przypadku zaistniałych potrzeb na etapie eksportu danych z systemu ZSZ. 
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""Odpowiedzialnym za przygotowanie danych powinien być Zamawiający. Prosimy o poprawienie zapisu.  

Odpowiedź oraz zmiana nr 3 treści SWZ: 
 
Zamawiający dokonał zmiany w tym zakresie w pkt 12 OPZ. 
 

Pytanie 16: Dotyczy: Zał. Nr 1  OPZ pkt 12. Migracja Danych str. 40 

"Migracja produkcyjna musi być zakończona przed rozpoczęciem Etapu VIII - Stabilizacja Systemu." 

Nie jest to możliwe. Dane takie jak Bilanse Otwarcia, Środki Trwałe itp. Migruje się już po starcie produkcyjnym. 
Prosimy o poprawienie zapisów.  

Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu. 
 

Pytanie 17: Dotyczy: Projekt Umowy, definicje (str. 3); Zał. nr 1 OPZ str. 14 

Analiza wdrożeniowa: opis stanu zastanego, opisującego funkcjonujące w NIK procesy, opracowany i dostarczony 
przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej Umowy.  

Czy "Analiza wdrożeniowa" jako tak zdefiniowany dokument ma być odrębnym dokumentem opisującym wyłącznie 
stan zastany? Jaki jest cel utworzenia  takiego dokumentu i umieszczenia w Umowie definicji takiego dokumentu , 
przy braku definicji innych dokumentów istotnych dla Projektu - np. definicji Projektu Systemu?   

Odpowiedź: 
 
„Analiza wdrożeniowa” ma być odrębnym dokumentem i ma opisywać stan obecny np. sposób przyjmowania do 
ewidencji środków trwałych, sposób zatwierdzania do wypłaty list płac, natomiast Projekt Systemu będzie opisywał 
stan przyszły. Projekt Systemu ma zawierać m.in. odwzorowanie wymagań biznesowych w nowym Systemie (co 
najmniej informacje wskazane w pkt 8 Tabeli pkt 3.3). 
 

Pytanie 18: Dotyczy: Projekt Umowy, definicje (str. 5); 

Kierownicy Wdrożenia: osoby kontaktowe wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę, odpowiedzialne za 
bieżący przepływ informacji pomiędzy Stronami oraz upoważnione do odbioru pism i innej korespondencji między 
Stronami, chyba że Umowa stanowi inaczej.  

Taka definicja Kierownika Projektu nie daje mu możliwości podejmowania żadnych decyzji w realizowanym 
projekcie, a sprowadza jedynie do roli informacyjnej.  Czy taki jest zamysł Zamawiającego? Jeśli nie, to prosimy o 
poprawę definicji.   

Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, że w tym przypadku wskazał ogólną rolę Kierownika Wdrożenia, uszczegółowienie zakresu 

prac Kierownika Wdrożenia zostało wskazane w pkt 2.1.1. Planu Komunikacji (stanowiącego Załącznik nr 12 do 

Umowy): 

„ Kierownik Wdrożenia odpowiada m.in. za: 

• zarządzanie w trybie operacyjnym i merytorycznym Wdrożeniem,  

• realizację celów Umowy, 

• akceptuje Wnioski o zarządzanie zmianą, 

• podpisuje Protokoły Odbioru, 
• zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego.” 
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Pytanie 19: Dotyczy: Projekt Umowy, definicje, (str. 5.) 

Moduł: wyodrębniona funkcjonalnie część Systemu wdrażana w trakcie określonego Etapu. Lista Modułów, z jakich 
składać się będzie System, wraz z kolejnością wdrażania poszczególnych Modułów, opisana zostanie szczegółowo 
przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu OPZ oraz innych wymagań Zamawiającego w Analizie Wdrożeniowej. 

Definicja jest niespójna z definicją Analizy Wdrożeniowej, która ma opisywać stan zastany. 

Definicja nie jest zgodna z Harmonogramem Ramowym, bo projekt nie zakłada wdrażania różnych modułów w 
różnych Etapach.  Jedynym etapem w którym wdrażane są wszystkie moduły jest Etap V.  

Prosimy o wyjaśnienie albo poprawę. 

Odpowiedź oraz zmiana nr 4 treści SWZ: 

 
Zamawiający dokonał zmiany definicji Modułu we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

 

Pytanie 20: Dotyczy: Projekt Umowy, Przedmiot Umowy (1.1.a) 

a) wykonanie Analizy Wdrożeniowej, w ramach której zostaną określone i zmapowane  procesy operacyjne wraz z 
propozycją ich optymalizacji, które  mają być wspierane funkcjonalnościami Systemu oraz wykonanie Projektu 
technicznego instalacji i konfiguracji dostarczanego oprogramowania standardowego (zwanego dalej Projektem 
technicznym)” 

Opis "Analizy wdrożeniowej" w tym miejscu jest niezgodny z jej definicją. Prosimy o wyjaśnienie albo poprawę.   

Odpowiedź oraz zmiana nr 5 treści SWZ: 
 
Zamawiający dokonał zmiany w  § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

 

 

Pytanie 21: Dotyczy: Projekt Umowy, Przedmiot Umowy (1.1.m) 

  

m) tworzenie oraz dostarczenie Zamawiającemu aktualnej Dokumentacji Systemu, w tym dokumentacji technicznej, 

struktury bazy danych, organizacyjnej oraz użytkowej dla każdego dostarczanego w ramach Umowy Modułu i 

oprogramowania. 

Prosimy o uszczegółowienie/zawężenie pojęcia "dokumentacji struktury bazy danych" . Dla konfigurowalnego 

systemu klasy ERP przy wdrożeniach niewielkiej części funkcjonalności takiego systemu, opis struktury całej bazy 

danych jest dalece nadmiarowy (może obejmować np. kilkadziesiąt tysięcy tabel nieużytecznych dla Użytkowników 

Systemu). Celowe wydaje się tu dostarczenie np. struktury kluczowych tabel.  
Prosimy o zmianę zapisu. 
 
Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu. 
 

2. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmienione w wyniku 
udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania następujące dokumenty: 
1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami. 
2.  Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy nr BGO-BGZ.261.016.2021. 
Dla ułatwienia zmiany w obydwu ww. dokumentach zostały zaznaczone kolorem czerwonym.  

 
w z. p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego 
 
                    /-/ Kamil Wójcik 
 
 

 


