
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.016.2021.KT   Warszawa, dnia 16 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 22: dot. SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 9.3 podpunkt 3: 

modyfikowanie zainstalowanego oprogramowania, z zastrzeżeniem pkt 5. 

Zwracamy się z prośbą przedstawienie zakresu i czynności, które może wykonywać Wykonawca, a które dotyczą 
modyfikacji zainstalowanego oprogramowania w odniesieniu do zastrzeżenia punktu 5. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza parametryzację systemu, tylko i wyłącznie za pomocą wbudowanych funkcjonalność 
prezentowanego systemu jeśli są one niezbędne do przeprowadzanie prezentacji przypadków testowych. Nie 
dopuszczalne są modyfikacje  systemu, modyfikacje danych za pomocą wbudowanych w prezentowany system 
edytorów kodów źródłowych, edytorów baz danych i modyfikacji danych za pomocą kodów. 

Pytanie 23: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia i 
odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Oczekiwany rezultat, ID WP1, punkt 7: 

Poprawna zmiana statusów – podgląd statusu. 

Parametryzacja, wyświetlanie i prezentacja wyżej wskazanych pozycji w graficznym interfejsie prezentowanego 

Systemu ERP 
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Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma zostać zaprezentowany Zamawiającemu następujący rezultat: 

Parametryzacja wyżej wskazanych pozycji w graficznym interfejsie prezentowanego Systemu ERP. 

Odpowiedź: 

System musi umożliwiać podgląd aktualnego statusu dokumentu oraz historię zmiany statusów. Podgląd ma być 
możliwy w graficznym interfejsie prezentowanego systemu.  

Pytanie 24: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia i 
odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Przypadek użycia, ID WP1, punkt 5: 

Sprawdzenie obliczonej listy płac. Przesłanie/udostępnienie obliczonej listy płac do akceptacji do przełożonego 
(zmiana statusu), następnie przesłanie do drugiego poziomu akceptacji - zatwierdzenie listy płac (zmiana statusu). 
Przekazanie listy płac do akceptacji Dyrektora Generalnego (trzeci poziom akceptacji). 

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „przełożonego” – czy mowa o przełożonym rozumianym jako przełożony pracownika, 
dla którego jest obliczana wypłata, czy też o przełożonym rozumianym jako przełożony pracownika obliczającego 
wypłatę? 

Prosimy także o wyjaśnienie, w  jaki sposób powinien być wybrany przez System użytkownik, który ma wykonać 
akceptację drugiego poziomu. 

Odpowiedź: 

Przełożony – należy rozumieć jako przełożonego pracownika obliczającego/sporządzającego listę płac. 

System musi umożliwiać definiowanie uczestników procesu, użytkownik drugiego poziomu akceptacji powinien być 
wskazany w definicji procesu akceptacji lista płac. 

 

Pytanie 25: Dotyczy SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia i 
odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Przypadek użycia, ID WP2, punkt 4: 

Sprawdzenie zestawienia:  

1. zestawienie obrotów i sald,  

2. zestawienie obrotów kont z pozycjami szczegółowymi wg trzech statusów dowodów: „wprowadzony”, 

„zatwierdzony- zablokowany”, „zaksięgowany - brak możliwości odblokowania. 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza inne wartości tych statusów, to jest: 

wprowadzony - (dokument można modyfikować lub usunąć);  

zaakceptowany – (dokumentu nie można modyfikować, nie można go usunąć, ale można wycofać akceptację); 

zatwierdzony - brak możliwości modyfikacji, usunięcia, zatwierdzenie skutkuje trwałym ujęciem dokumentu w 

księgach rachunkowych. 

Odpowiedź: 

Tak – zamawiający dopuszcza inne nazwy tych statusów. 
 

Pytanie 26: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia i 
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odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Przypadek użycia, ID WP3, punkt 5. 

Wprowadzamy limit do planu finansowego celem kontroli planów finansowych wprowadzonych przez komórki 
merytoryczne. 

Prosimy o wyjaśnienie, jaka będzie struktura klasyfikacji limitów. 

Odpowiedź: 

Struktura klasyfikacji limitów będzie oparta o część konta,  wprowadzoną w WP2, (rozdział, paragraf z dwoma 
poziomami analitycznymi – jeden z poziomów analityki może być JONIK – Jednostka Organizacyjna NIK).  

 

Pytanie 27: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia i 
odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Przypadek użycia, ID WP3, punkt 6: 

Wydział Budżetu sprawdza w systemie czy zgłoszenia jednostkowych planów finansowych mieszczą się w kwocie 
limitu całego planu finansowego. System kontroluje powyższe i komunikuje o przekroczeniu 

planu finansowego (gdyby taka sytuacja miała miejsce) uwzględniając zaangażowanie jako część wykorzystaną z 
limitu na planowany rok. 

Prosimy o sprecyzowanie, w jaki sposób zaangażowanie ma być uwzględniane jako wykorzystanie limitu. 

Odpowiedź: 

System musi porównywać i komunikować jeżeli zaangażowanie przekracza limit planu wydatków budżetowych ( z 
podziałem na dział, rozdział, paragraf, pozycja, JONIK). 
 

Pytanie 28: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia i 
odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Oczekiwany rezultat, ID WP4 punkt 1: 

Wygenerowanie lub nie wniosku o dokonanie zakupu  - prawidłowa kontrola zawartości wniosku z planem 
finansowym. 

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości: czy rezultatem ma być przygotowanie wniosku, czy jednak nieprzygotowanie (w 

przywołanym zapisie Zamawiający dopuszcza oba przypadki). 

 

Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „generowanie wniosku". Na 

podstawie jakich danych ma być ewentualnie wygenerowany wniosek ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza oba przypadki, celem sprawdzania poprawności działania kontroli. 
Generowanie wniosku – dokument  na podstawie danych, którego uruchamiany jest proces zakupu, jest to pierwszy 
dokument procesu, do którego będziemy wprowadzali dane.  

 

Pytanie 29: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia i 
odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Oczekiwany rezultat, ID WP4 punkt 3: 

Wygenerowani zamówienia na podstawie wniosku. 
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Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości: w kolumnie o nazwie „Przypadek użycia" Zamawiający określa, że Zamówienie 
ma być przygotowane na podstawie Umowy, co jest niezgodne z opisem zawartym w kolumnie o nazwie 
„Oczekiwany rezultat”: „Zamówienie ma być wygenerowane na podstawie Wniosku". 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje o modyfikacji w tym zakresie.  

 

Pytanie 30: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia 
i odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Oczekiwany rezultat, ID WP4 punkt 5: 

Rejestracja faktury, zmiana jej statusów, automatyczna dekretacja i księgowanie. 

Prosimy o przedstawienie listy statusów dotyczących faktury, wymaganych przez Zamawiającego w przywołanej 

treści „Oczekiwanego rezultatu”. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiami dot. WP4 podczas prezentacji dokument faktury podlega Zatwierdzeniu. 

 

Pytanie 31: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia i 
odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Oczekiwany rezultat, ID WP4 punkt 9: 

Parametryzacja, wyświetlanie i prezentacja wyżej wskazanych pozycji w graficznym interfejsie prezentowanego 

Systemu ERP. Poprawnie wystawiony dokument wydania. 

W odniesieniu do zdania drugiego - prosimy o określenie stosowanych przez Zamawiającego kryteriów poprawności 
dokumentu przekazania. 

Odpowiedź: 

Dokument na prezentacji powinien przynajmniej zawierać elementy niezbędne do identyfikacji środka trwałego, 
przyjmującego środka trwałego, znaczników czasu.  

 

Pytanie 32: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia 

i odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Przypadek użycia, ID WP4 punkt 3: 

Zarejestrowanie Umowy i utworzenie w systemie zamówienia na podstawie zatwierdzonej Umowy (DZ). 

Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać „utworzenie" zamówienia oraz o szersze sprecyzowanie zawartości 

tego dokumentu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji SWZ WP4 PKT 3. 
 

Pytanie 33: Dotyczy:  SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 
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TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 10 Tabela 1 - Lista przypadków użycia 

i odpowiadających im scenariuszy testowych, kolumna Przypadek użycia, ID WP5 punkt 1, litera a tiret drugi: 

Dostęp tylko do wskazanej (DZ) grupy pracowniczej. 

Prosimy o wskazanie kryteriów grupowania pracowników. 

Odpowiedź: 

Dla celów prezentacji będą to grupy pracownicze z WP1 Pkt 1 lit. e, f, g. 

Pytanie 34: Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, Rozdział 10 
punkt 10.2.3: 

W przypadku konieczności użycia innych niż zapewniane przez Zamawiającego licencji na system operacyjny lub 
bazę danych Wykonawca zapewni odpowiednie licencje w niezbędnej ilości wraz ze wsparciem producenta 
obowiązującym od momentu dostawy do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający posiada (jeśli tak, to w jakiej liczbie oraz wersjach) i udostępni 

użytkownikom systemu ERP: 

 licencje Microsoft Office (w szczególności Microsoft Word i Microsoft Excel), 

 licencje Java. 

 
Odpowiedź: 
 
W zakresie Licencji Microsoft Office (w szczególności Microsoft Word i Microsoft Excel) Zamawiający informuje, że 
zapewni je dla pracowników NIK. 
Zamawiający nie posiada licencji Java i nie planuje ich zakupu. 
 
 

Pytanie 35: Dotyczy: 14. SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM 
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 6 podpunkt 2: 

Zdefiniowanie i gotowe do użycia raporty zarządcze (Kokpity menadżerskie), minimum 3 raportów.  

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Tabela nr 3, KRYTERIUM 5: Dodatkowe funkcjonalności (Z): 
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Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zaistniałych w przywołanych wyżej dwóch fragmentach dokumentacji 

postępowania, czyli jednoznaczne wskazanie liczby raportów – minimum 3 lub minimum 5. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy, Tabela nr 3, KRYTERIUM 5: Dodatkowe 
funkcjonalności (Z) w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 36: Dotyczy: SIWZ – Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT, punkt 6 podpunkt 3: 

Możliwość dodawania nowych pól w interfejsie graficznym systemu oraz parametryzowaniu ich właściwości. Nowe 
pole zakładane równocześnie w interfejsie graficznym oraz w bazie danych (także moduły webowe). 
 
Prosimy o sprecyzowanie, na czym dokładnie ma polegać funkcjonalność wyszczególniona powyżej. 

 
Odpowiedź: 
 
Funkcjonalność umożliwiająca dodanie nowego pola w interfejsie graficznym systemu z równoczesnym jego 
odwzorowaniem w bazie danych. System umożliwia  parametryzację założonego pola. Przykład: na oknie wniosków 
urlopowych potrzebujemy dodatkowe pole informujące o uczestnictwie pracownika wnioskującego o urlop w 
projekcie, pozostałe pola są wykorzystane. Administrator może dodać nowe pole i uzupełnić słownik z projektami 
które udostępnia użytkownikom.  
 

PYTANIE 37: Dotyczy Projektu Umowy:  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu § 10 ust. 8 umowy. Wykonawca nie może zagwarantować 
prawidłowego funkcjonowania systemu w przypadku dokonywania przez Zamawiającego jego modyfikacji w 
przypadku gdy nie są one zgodne z dokumentacją systemu lub nie zostały autoryzowane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wskazuje, że dokonał modyfikacji zapisu § 10 ust. 8 Umowy. 

 

PYTANIE 38: Dotyczy Projektu Umowy:  

 Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie § 15 ust. 16 umowy. Żądanie przez Zamawiającego gwarancji od 
Wykonawcy, że podmiot trzeci, który udzielił licencji na Rezultaty Prac nie utraci praw niezbędnych do zapewnienia 
Zamawiającemu możliwości korzystania z  Rezultatu Prac narusza konkurencję albowiem obejmuje również 
Rezultaty Prac, które nie są autorstwa wykonawcy (jak np. oprogramowanie narzędziowe lub inne obce 
oprogramowanie), co do których Wykonawcy nie przysługują majątkowe prawa autorskie. Jest oczywiste, iż w takim 
zakresie Wykonawca nie posiadający majątkowych praw autorskich do niektórych Rezultatów Prac - nie może 
Zamawiającemu zagwarantować, że podmiot trzeci tych praw nie utraci. Takich gwarancji może udzielić jedynie 
podmiot dysponujący autorskimi prawami majątkowymi - co stawia go w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w § 15 ust. 16 Umowy. 

 

PYTANIE 39: Dotyczy Projektu Umowy:  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie § 15 ust. 25 umowy. Kopia zapasowa służy zapewnieniu 
bezpieczeństwa poprzez możliwość odtworzenia oprogramowania, ewentualnie celom archiwizacyjnym. Producenci 
systemów nie dopuszczają możliwości korzystania z kopii systemu równolegle z samym systemem. Jest to standard 
na rynku IT. Formułowanie takiego wymogu przez Zamawiającego stanowi ograniczenie konkurencji, ponieważ 
dostarczyć niezbędne Rezultaty Prac będzie mógł jedynie podmiot dysponujący autorskimi prawami majątkowymi do 
nich. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w § 15 ust. 25 Umowy. 

 

PYTANIE 40: Dotyczy Projektu Umowy:  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie § 17 ust. 3 lub zmodyfikowanie go w taki sposób aby prace 
świadczone do daty odstąpienia podlegały rozliczeniu. Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w 
przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co wzajemnie sobie świadczyły. Za zwrot 
świadczenia nie może być uznane zniszczenie przez Zamawiającego efektów pracy Wykonawcy. Ponadto brak jest 
rzeczywistej możliwości dokonania zwrotu usług świadczonych przez Wykonawcę, które w tym zakresie powinny 
zostać rozliczone, zaś odstąpienie powinno się odnosić do pozostałej części umowy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie lub modyfikację § 17 ust. 3. 

 

PYTANIE 41: Dotyczy Projektu Umowy:  

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 22 ust. 1 umowy poprzez dodanie zapisu wyłączającego 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu korzyści utraconych przez Zamawiającego? Odpowiedzialność Wykonawcy 
względem Zamawiającego w kontraktach IT z tytułu utraconych korzyści uniemożliwia Wykonawcy oszacowanie 
ryzyka związanego z realizacją kontraktu, co przekłada się na podniesienie ceny oferty Wykonawcy 
(odpowiedzialność na zasadzie ryzyka podnosi cenę ofertową), bądź braku oferty oraz pominięcie reguł 
funkcjonujących na rynku oprogramowania IT. 

Odpowiedź: 
 
Nie. 

PYTANIE 42: Dotyczy Projektu Umowy:  

Czy w związku z gwarancją udzieloną przez Wykonawcę na platformę Zamawiający dopuszcza wyłączenie 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady? 

Odpowiedź: 
 
Nie. 

 

PYTANIE 43: Dotyczy Projektu Umowy:  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie § 22 ust. 11 umowy. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć 
ewentualnych zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa, możliwością przerwania łańcuchów dostaw lub 
wprowadzeniem różnego rodzaju nakazów lub zakazów przez ustawodawcę w związku z epidemia, a tym samym 
nie ma możliwości skalkulowania ryzyka związanego z epidemią. Przeszkody w realizacji umowy mogą wystąpić 
zarówno po stronie wykonawcy jak i zamawiającego (np. zakaz przemieszczania się, nakaz zaprzestania 
działalności przez wykonawcę lub zamawiającego, utrudnienia związane z nieobecnością pracowników lub pracą 
zdalną). Mogą być to przeszkody spowodowane zarówno działaniami podejmowanymi przez rząd i wydanymi aktami 
prawnymi jak i przeszkody wynikające z samego faktu istnienia i rozprzestrzeniania się wirusa. 

Odpowiedź: 
         Zamawiający informuje, ze dokonał modyfikacji § 22 ust. 11 Umowy poprzez wykreślenie ust.11. 
 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmienione m.in. 
w wyniku udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania następujące dokumenty: 
1. ujednolicony SWZ; 
2.  Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego; 
3. Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy. 
Dla ułatwienia zmiany w trzech ww. dokumentach zostały zaznaczone kolorem niebieskim.  

 
w z. p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego 

             /-/ Kamil Wójcik 


