
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.016.2021.KT   Warszawa, dnia 29 lipca 2021 r.            

 
 
 
 
do Wykonawców 

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

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

I. 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 104 dotyczące treści punktu 30 w załączniku nr 7 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi, że: 
 
„Wykonawca zobowiązuje się udzielać pomocy technicznej on-line w postaci zapewnienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, elektronicznego dostępu do bazy wiedzy zawierającej: wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku oraz 
opisy Oprogramowania i Systemu, biuletyny techniczne i dokumentację techniczną. Jednocześnie Wykonawca udostępni 
bazę wiedzy pod adresem internetowego serwisu asysty”. 
 
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty”. 
 
Prosimy o przedstawienie w umowie dokładnych wytycznych odnośnie: 

 szczegółowych wymagań technicznych dotyczących elektronicznego dostępu do świadczonej usługi; 

 wynagrodzenia, w ramach którego przedmiotowa usługa ma być rozliczona – w ramach ceny ofertowej; 

 okresu dostępności usługi; 

 warunków licencji na korzystanie z udostępnionych w ten sposób materiałów wraz z określeniem docelowej grupy 

beneficjentów licencji (liczba wymaganych licencji).  

Wedle wiedzy Wykonawcy wymagania Zamawiającego w tym zakresie nie zostały jak dotąd przedstawione ani w Umowie, 
ani w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy wymagań technicznych w zakresie elektronicznego dostępu do świadczonej usługi. 
Wykonawca ma proponować własny system/ stronę webową do udzielenia pomocy technicznej online. Wynagrodzenie za 
usługi wymienione w pkt 30 mają być uwzględnione w ramach świadczenia i rozliczania usługi Serwisu. Okres świadczenia 
usługi to 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Systemu. Materiały będą 
wykorzystywane w zależności od wiedzy jaką będą zawierały np. jeśli będą to dokumenty dotyczące obsługi technicznej 
systemu to adresatami będą administratorzy, jeśli będą to instrukcje obsługi użytkownika systemu to adresatami będą 
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użytkownicy. Dostęp do wyżej wskazanego serwisu powinni mieć wskazani przez Zamawiającego pracownicy. Zamawiający 
przewiduje dostęp do wyżej wskazanego serwisu dla  administratorów.  
 
Pytanie 105 dotyczące treści punktu 35 w załączniku nr 7 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi, że: 
 
„Wykonawca zobowiązywany jest przyjmować oraz rejestrować Zgłoszenia składane przez Zamawiającego w portalu 
serwisowym, dotyczące Systemu a nie będące wynikiem Wad Systemu: dotyczące parametryzacji Systemu, obsługi 
Systemu, prac rozwojowych. Termin realizacji takiego zgłoszenia jest równoznaczny jak dla Błędu Niskiej Kategorii z 
wyjątkiem Prac rozwojowych, których realizacja została opisana w Załączniku nr 9”. 
 
Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty”. 
 
Przedmiotowa usługa nie jest ujęta w katalogu Usług Serwisu zawartych w umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia ani też 
w załączniku nr 7 do umowy. Zarazem potwierdza się, że nie mamy w tym wypadku do czynienia z usuwaniem Wad 
Systemu. Wykonawca zapytuje, na jakiej zatem podstawie świadczenie tejże usługi sankcjonuje się nałożeniem kary 
umownej, jak w wypadku Błędu Niskiej Kategorii, skoro usługa nie jest objęta przedmiotem zamówienia oraz nie przewiduje 
się w związku z tym zapłaty wynagrodzenia za świadczoną usługę.  
 
Jeśli takie jednak jest zamierzenie Zamawiającego, zdaniem Wykonawcy ma tu miejsce naruszenie zasady wynikającej z 
art. 16 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 
sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”. Utrudnia się bowiem w 
sposób nieuzasadniony realizację prawa Wykonawcy do uzyskania i wykonania udzielonego zamówienia, wprowadzając 
warunki umowy niemające uzasadnienia z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia.  
 
Wnosimy zatem o dokonanie następujących zmian: 
 
„Wykonawca zobowiązywany jest przyjmować oraz rejestrować Zgłoszenia składane przez Zamawiającego w portalu 
serwisowym, dotyczące Systemu, a nie będące wynikiem Wad Systemu: dotyczące parametryzacji Systemu, obsługi 
Systemu, prac rozwojowych. Termin realizacji takiego zgłoszenia będzie uzgadniany każdorazowo przez Strony, z 
uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, z wyjątkiem Prac rozwojowych, których realizacja została opisana w 
Załączniku nr 9”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji punktu 35 Załącznika nr 7. 

 
 
Pytanie 106 dotyczące treści punktu 1.6 w załączniku nr 9 do załącznika nr 3 do SWZ 

Regulacja stanowi, że: 
 
„W przypadku złożenia przez Zamawiającego zlecenia Prac rozwojowych, Prace rozwojowe rozpoczną się niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą podjąć decyzję 
o wydłużeniu terminu rozpoczęcia Prac rozwojowych”. 
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jak ustalić rozpoczęcie biegu terminu określonego w rozważanym zapisie na 
rozpoczęcie prac w sytuacji, o której mowa w punkcie 1.4, a jak w sytuacji, o której mowa w punkcie 1.5 załącznika.  
 
Z punktu 1.4 załącznika wynika, że w terminie do 5 Dni Roboczych od otrzymania oferty Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do przedstawienia dodatkowych informacji. Oferta nie zostaje zatem jeszcze wtedy przyjęta, a więc przyjmuje 
się, że Wykonawca w żadnym wypadku nie ma obowiązku świadczenia usług przed upływem wskazanych 5 Dni 
Roboczych, jak też termin ten nie rozpoczyna biegu przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 1.5 (2 Dni Robocze). 
 
Czy zatem bieg terminu na rozpoczęcie prac rozwojowych, o którym mowa w punkcie 1.6 załącznika, należy liczyć od dnia 
złożenia zlecenia na wzorze stanowiącym Załącznik C do niniejszego załącznika?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że bieg terminu na rozpoczęcie prac rozwojowych, o którym mowa w punkcie 1.6 załącznika Nr 9 
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do wzoru Umowy, należy liczyć od dnia złożenia zlecenia na wzorze stanowiącym Załącznik C do tego załącznika. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że terminy określone pkt 1.4 i 1.5 dotyczą etapu poprzedzającego zlecenie prac 

rozwojowych (Zapytanie zmawiającego oraz oferta Wykonawcy w odpowiedzi na to Zapytanie). 

 
Pytanie 107 dot. SWZ Rozdział XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT,  w punkcie 1 Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów – w 
drugim wierszu tabeli zawarł kryterium: Obsługa wdrożonego Systemu (N). 
 

Czy Zamawiający (aby umożliwić wzięcie udziału większej liczbie podmiotów i tym samym zwiększyć konkurencyjność ofert 

potencjalnych wykonawców) wyraża zgodę na rezygnację z przywołanego kryterium oceny ofert i przesunięcie 

odpowiadającej mu punktacji na jedno z pozostałych kryteriów, określonych przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 108 dot. Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego - Wykaz dostarczanego oprogramowania oraz usług 

wraz z cenami jednostkowymi: 

 

Zamawiający w przywołanym załączniku zawarł następującą tabelę: 

 

Zamówienie podstawowe: 

Lp. Nazwa komponentu Producent Liczba sztuk 
Cena brutto 

za sztukę / RBH 

Całkowita cena 

brutto (iloczyn 

kolumny 4 i 5) 

4 x 5 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 Usługi rozwoju 2000 RBH   

 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego – Wykaz dostarczanego oprogramowania oraz 

usług wraz z cenami jednostkowymi Zamawiający, w przypadku usług, oczekuje podania cen Usług określonych w 

Załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy, jako świadczone przez Wykonawcę w ramach Umowy usługi Serwisu  oraz  Prac 

rozwojowych, czy też Wykonawca ma podać w Wykazie dostarczanego oprogramowania oraz usług wraz z cenami 

jednostkowymi również – lub wyłącznie – ceny dotyczące wykonania innych usług.  

Jeśli ceny innych usług mają zostać podane, wnosimy o specyfikację tych usług (oraz przekazanie informacji, czy ceny mają 

zostać przedstawione jako ceny brutto za sztukę czy jako liczby i stawki RBH), które należy uwzględnić podczas 

sporządzania oferty.  
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Zgodnie  z art. 99 ust. 1 uPZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty.  

 

Opis przedmiotu zamówienia wymaga zatem doprecyzowania we wskazanym zakresie, aby umożliwić Wykonawcy należyte 

sporządzenie oferty w niniejszym postępowaniu.  

 

Odpowiedź: 

W Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego – Wykaz dostarczanego oprogramowania oraz usług wraz z cenami 

jednostkowymi Zamawiający, w przypadku usług, oczekuje podania cen Usług określonych w Załączniku nr 3 do SWZ – 

Wzór umowy, jako świadczone przez Wykonawcę w ramach Umowy usługi Serwisu  oraz  Prac rozwojowych. 

 

Pytanie 109 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 

OPZ_wym_funkcjonalne 

F-K.1.03.6:  

System musi zapewnić możliwość wprowadzania pracochłonności  w podziale na JONIK. 

Prosimy o wskazanie, których dokumentów dotyczy to wymaganie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wskazana funkcjonalność dotyczy możliwości wprowadzenia danych o  pracochłonności oraz  

podziału kosztów i wydatków wg. tego współczynnika. Dotyczy to dokumentów, na których nie wskazano konkretnego 

JONIK. 

 

Pytanie 110 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 

OPZ_wym_funkcjonalne 

F-K.1.03.10: 

System musi zapewnić możliwość integracji z budżetem klasycznym (zmiany planu). 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem integracji budżetu zadaniowego z budżetem klasycznym. 

 

Odpowiedź: 

System musi umożliwić (zmiany planu) zarówno w ujęcie budżetu klasycznego Jednostek Budżetowych  przy równoczesnej 

zmianie w planie w układzie Budżetu Zadaniowego. Zmiany w planie musze być prowadzone równocześnie w obu 

strukturach budżetu i nawzajem się przenikać. 

 

Pytanie 111 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 

OPZ_wym_funkcjonalne 

F-K.1.03.11: 

System musi zapewnić możliwość podziału na stanowiska kontrolerskie i niekontrolerskie (administracja i obsługa) 

Prosimy o wyjaśnienie, jakie dane mają być dzielone według wskazanego podziału. 

 

Odpowiedź: 

Podział ma dotyczyć danych, które w sposób jednoznaczny można przypisać do wskazanej grupy pracowniczej np. 

wynagrodzenia, delegacje. 
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Pytanie 112 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 

OPZ_wym_funkcjonalne 

F-K.1.04.2: 

System musi zapewnić utworzenie wniosku wyjazdowego w delegację krajową z możliwością jego zmiany w zakresie liczby 

pól i układu graficznego. W przypadku jego akceptacji systemu musi uwzględnić polecenie wyjazdu służbowego w 

harmonogramie czasu pracy w sposób automatyczny. 

 
Prosimy o informację, czy powyższe wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeśli ewentualne zmiany treści i układu 
graficznego wniosku wyjazdowego będą wykonywanego przez Wykonawcę na życzenie Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga możliwości samodzielnej zmiany wyglądu wniosku wyjazdowego.  

 
Pytanie 113 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 

OPZ_wym_funkcjonalne 

F-K.1.04.04:  

System musi zapewnić obsługę wniosku wyjazdowego, anulowania wyjazdu, rozliczenia delegacji oraz rozliczenia 

księgowego (po stronie Księgowości-Rachunkowości) przy pomocy systemu "workflow", z możliwością wielostopniowej 

akceptacji wniosku, powiadamiania o zmianie statusu wniosku oraz parametryzacji ścieżki akceptacji. 

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem parametryzacji ścieżki akceptacji. 

 
Odpowiedź: 
Przez parametryzację ścieżki akceptacji Zamawiający wymaga aby system umożliwiał definiowanie uczestników procesu 

oraz statusów akceptacji w powiązaniu ze stanem dokumentu. 

 
Pytanie 114 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 

OPZ_wym_funkcjonalne 

F-K.1.05.1:  

System musi zapewnić utworzenie wniosku wyjazdowego w delegację zagraniczną z możliwością jego zmiany w zakresie 

liczby pól i układu graficznego. W przypadku jego akceptacji systemu musi uwzględnić polecenie wyjazdu służbowego w 

harmonogramie czasu pracy w sposób automatyczny. 

Prosimy o informację, czy powyższe wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeśli ewentualne zmiany treści i układu 

graficznego wniosku wyjazdowego będą wykonywanego przez Wykonawcę na życzenie Zamawiającego.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga możliwości samodzielnej zmiany wyglądu wniosku wyjazdowego.  

 
Pytanie 115 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
F-K.1.05.3: 

System musi zapewnić obsługę wniosku wyjazdowego, anulowania wyjazdu, rozliczenia delegacji oraz rozliczenia 

księgowego (po stronie Księgowości-Rachunkowości) przy pomocy systemu "workflow", z możliwością wielostopniowej 

akceptacji wniosku, powiadamiania o zmianie statusu wniosku oraz parametryzacji ścieżki akceptacji. 

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem parametryzacji ścieżki akceptacji. 

 



 6 

Odpowiedź: 
Przez parametryzację ścieżki akceptacji Zamawiający wymaga aby system umożliwiał definiowanie uczestników procesu 

oraz statusów akceptacji w powiązaniu ze stanem dokumentu. 

 
Pytanie 116 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.05.4: 

System musi zapewnić automatyczne numerowanie wniosków według wzorca numeracji określonego przez zamawiającego.  

W przypadku wyjazdu grupowego system musi zapewnić powiązanie numeru preliminarza z numerami wniosków członków 

delegacji - wyjazd jest jeden ale rozliczeń będzie tyle, ilu członków delegacji. 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku wyjazdów indywidualnych nie będzie wymagane powiązanie z preliminarzem. Z 
Wymagania F-K.1.05.6 wynika, że powinno być, zatem z jakiego powodu w Wymaganiu F-K.1.05.4 mowa jest o 
ograniczeniu tylko do wyjazdów grupowych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powiązanie wniosku z preliminarzem jest obligatoryjne zarówno dla członków delegacji wyjazdu 

grupowego jak dla wyjazdów indywidualnych. Wymaganie funkcjonalne F-K.1.05.4 nie wyklucza obowiązku powiązania 

wniosku z preliminarzem dla wyjazdu indywidualnego, a jedynie precyzuje konieczność powiązania każdego wniosku 

członków delegacji z preliminarzem dla wyjazdów grupowych. 

 
Pytanie 117 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.05.18: 

System musi zapewnić obsługę preliminarza co najmniej w zakresie jego przygotowania, anulowania oraz akceptacji przy 

pomocy systemu "workflow", z możliwością wielostopniowej akceptacji preliminarza, powiadamiania o zmianie statusu 

preliminarza oraz parametryzacji ścieżki akceptacji. Zakres danych zawartych w preliminarzu określa załącznik nr........ 

 
Prosimy wskazanie w udostępnionej dokumentacji załącznika, o którym mowa w przywołanym wymaganiu, lub o jego 
udostępnienie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany zapisów załącznika numer 1 do OPZ poprzez dodanie arkuszy o nazwach: 

 Preliminarz_kalkulator 

 Preliminarz_kalkulator_2 

 Preliminarz_raport 

 Preliminarz_rozliczenie 

 
 
Pytanie 118 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.09.12:  

System musi zapewnić pole do oznaczenia, czy do danej faktury będzie wystawiona faktura korygująca lub  nota 

korygująca. 

 
Prosimy o wyjaśnienie, jakie skutki w obiegu dokumentu ma mieć wprowadzenie informacji o tym, że do faktury będzie 
wystawiona faktura lub nota korygująca. 
 
Odpowiedź: 
Wymaganie nie dotyczy workflow – obiegu dokumentów.  

 
Pytanie 119 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
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F-K.1.09.15:  

System musi komunikować (musi pojawiać się alert) o zbliżającym się terminie płatności faktur i innych dokumentów 

równoważnych (funkcjonalność alertu powinna być parametryzowana). 

 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji powyższego wymagania poprzez zmianę fragmentu: „(musi pojawiać 
się alert)” na: „(za pomocą alertu lub wiadomości e-mail)”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 
 

Pytanie 120 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.10.11:  

System musi zapewnić automatyczną aktualizację wynagrodzenia brutto pracownika wraz z premią. 

 
Prosimy o wskazanie danych źródłowych, na podstawie których następować będzie aktualizacja wynagrodzenia brutto. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga grupowej zmiany (dla zdefiniowanej grupy pracowniczej) składników wynagrodzenia wraz ze 

składnikami wynikającymi z tej zmiany np. w przypadki zmiany procentowej wynagrodzenia, zmiany kwotowej.   

 
 

Pytanie 121 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 

 

F-K.1.11.24:  

System musi zapewnić możliwość podglądu naliczenia wynagrodzenia dla wybranego pracownika (tzw. Kartoteka 

bieżącego przeliczenia) bez konieczności wydruku, z możliwością parametryzacji prezentowanych składników. 

 
Prosimy o podanie listy parametrów, które powinny wpływać na prezentację składników, oczekiwane wartości (lub zakresy 
wartości) tych parametrów oraz określenie ich wpływu na listę prezentowanych składników lub na sposób ich prezentacji.   

 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga parametryzacji w zakresie dodawania/usuwania składników płacowych w podziale na listy płac z ich 

wartościami dla osób dla których obliczono listy wypłat.  

 
 

Pytanie 122 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.11.43: 

System musi zapewnić możliwość generowania wszelkiego rodzaju zaświadczeń o wynagrodzeniu pracownika z portalu 

pracowniczego. 

 
Prosimy o podanie listy zaświadczeń, które powinny być generowane w portalu pracowniczym oraz o wskazanie źródeł ich 
wzorów. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby system umożliwiał definiowanie oraz dodawanie zaświadczeń. Źródła wzorów zostaną 

zdefiniowane podczas pisania Projektu Systemu  

 
 

Pytanie 123 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.12.4: 
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System musi zapewnić możliwość modyfikacji formatki planistycznej. 

 
Czy Zamawiający dopuszcza, by modyfikacja formatek była wykonywana przez Wykonawcę? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby system umożliwiał samodzielną modyfikację formatek planistycznych. 

 
 

Pytanie 124 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.12.8: 

System musi zapewnić możliwość parametryzowania głównej (globalnej) formatki planistycznej. System musi zapewnić 

możliwość generowania różnych projektów planów (wersjonowanie), w oparciu o zdefiniowane w formatce planistycznej 

dane. 
 
Prosimy o podanie listy parametrów, które powinny wpływać na treść formatki planistycznej, oczekiwane wartości (lub 
zakresy wartości) tych parametrów oraz określenie ich wpływu na formatkę.   

 
Odpowiedź: 
System musi umożliwiać pełną parametryzacje formatek planistycznych w tym ilości kolumn, opisów kolumn, struktury 

konta.  

 
 

Pytanie 125 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.12.9:  

System musi zapewnić funkcjonalność opracowania planu finansowego zgodnie z przyjętą ustawą budżetową na dany rok. 

 
Prosimy o podanie listy i opisów procesów wykonywanych przez Zamawiającego, których wykonanie powinno być 
wspierane przez System celem spełnienia powyższego wymagania. 

 
Odpowiedź: 
System musi umożliwiać opracowanie planu  w układzie  zgodnym z Ustawą budżetową tj. w przypadku zmian poza 

systemem, uwzględnienia tych zmian w systemie. 

 
 

Pytanie 126 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.15.3:  

System musi zapewnić tworzenie sprawozdań na podstawie ksiąg rachunkowych z możliwością ręcznej edycji. 

 
Prosimy o wskazanie, które sprawozdania przygotowywane w Systemie będą wymagały „ręcznej” edycji. 
 

Odpowiedź: 

 RB23 

 RB28 

 RB27 

 RB70 

 RBZ 

 RBN 

 RB28NW 

 F03 

 BZ 

 Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki) 
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Pytanie 127 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.16.3: 

System musi umożliwiać sporządzanie raportu przez użytkownika: Stan realizacji budżetu JONIK w danym roku 

budżetowym według stanu na dany dzień. Raport powinien zawierać: 

1) Źródło finansowania, 

2) Limit/Plan po zmianach, 

3) Środki Zaangażowane, 

4) Środki Zakontraktowane (np. zawarta umowa), 

5) Środki Wydatkowane, 

6) Razem. 

 
Prosimy o wskazanie, na podstawie jakiego dokumentu Zamawiający rejestruje  zaangażowanie środków. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający rejestruje zaangażowanie środków na podstawie różnych dokumentów w szczególności: umów oraz aneksów 

oraz aneksów do umów, umów o pracę wraz z pochodnymi, zleceń, decyzji porozumień, innych dokumentów powodujących 

konieczność dokonywania wydatków budżetowych np. faktury, rachunki. 

 

Pytanie 128 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 

 
 

F-K.1.18.3: 

System musi zapewnić generowanie raportu "Analiza funduszu wynagrodzeń", zgodnie z załączonym wzorem - załącznik 1. 

 
Prosimy wskazanie w udostępnionej dokumentacji załącznika 1, o którym mowa w przywołanym wymaganiu, lub o jego 
udostępnienie. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje o modyfikacji Załącznika nr 1 do OPZ, poprzez dodanie arkusza o nazwie: „Analiza funduszu 

wynagrodzeń” 

 

Pytanie 129 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.18.4: 

System musi generować raport dotyczący realizacji planów finansowych. Raport powinien zawierać informacje na temat: 

wykonania wydatków, zaangażowania środków i zabezpieczenia środków dla poszczególnych JONIK, wzór raportu stanowi 

załącznik nr. 2 

 

Prosimy wskazanie w udostępnionej dokumentacji załącznika nr 2, o którym mowa w przywołanym wymaganiu, lub o jego 
udostępnienie. 
 

Odpowiedź: 

 

Wzór raportu 

Środki zabezpieczone na PZP/PPP – są to środki zabezpieczone na realizację zamówień na podstawie wniosków 

składanych przez Jednostki Organizacyjne NIK. 

 
Pytanie 130 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

F-K.1.18.5:  

System musi generować raport dotyczący oszczędności na poziomie planu finansowego oraz planu rzeczowo-finansowego 

działalności remontowo-inwestycyjnej NIK i realizacji oraz odchyleń na poziomie zadania, wg JONIK. 
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Prosimy o podanie sposobu obliczania oszczędności i odchyleń. 
 

Odpowiedź: 

 
Obliczenie oszczędności i odchyleń winno być przeprowadzone w oparciu o wzór raportu zamieszczony w odpowiedzi na 

pytanie 129. Pozycja „Pozostaje do wykorzystania” powinna zostać wyliczona w oparciu o pomniejszenie pozycji „Plan (bez 

wynagrodzeń i pochodnych)” o pozycję z kolumny „Zaangażowanie”. Pozycja „Wolne środki” powinna zostać wyliczona w 

oparciu o pomniejszenie pozycji „Pozostaje do wykorzystania” o pozycję z kolumny „Środki zabezpieczone na PZP/PPP”. 

 
Pytanie 131 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.01.32:  

System musi zapewnić generowanie plików do eksportu danych do innych systemów, np. do Płatnika. 

 
Prosimy o przedstawienie pełnego wykazu systemów, do których mają być generowane pliki. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga integracji z systemami, którego wymóg wynika z przepisów prawa lub wymagań funkcjonalnych 

określonych w Załączniku nr 1 do OPZ 

 
Pytanie 132 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

T.4.08.1:  

System musi umożliwiać wybór ustawień dla wykonania wydruku raportów. 

Prosimy o podanie listy parametrów wydruku raportów oraz oczekiwanego wpływu ich wartości na treść lub postać 

wydruków.  

 

Odpowiedź: 
Po wygenerowaniu zdefiniowanego raportu System musi co najmniej umożliwiać ustawienie parametrów:  wybór i 

konfigurowanie drukarki, ustalenie liczby kopii, zakres wydruku. 

 

 
Pytanie 133 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.06.5:  

System powinien automatycznie i każdorazowo generować informację (np. w formie alertu), że została zatrudniona nowa 

osoba, która ma obowiązek złożenia oświadczenia na objęcie stanowiska (zgodnie z Zarządzeniem informujemy Prezesa 

NIK, czy kontroler złożył oświadczenie w terminie 14 dni od dnia, w którym powstał obowiązek złożenia oświadczenia w 

związku z objęciem lub opuszczeniem stanowiska). 

 
Prosimy o wyjaśnienie, którzy użytkownicy Systemu powinni być powiadamiani alertami, określonymi w przywołanym 
Wymaganiu. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia że, alertami powinni być powiadamiani wszyscy użytkownicy, którzy zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego w tym w szczególności 

użytkownicy na stanowiskach kontrolerskich oraz osoby odpowiedzialne po stronie administracji, za nadzór nad przebiegiem 

procesu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych.  

 

 
Pytanie 134 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 



 11 

 

K.2.06.6:  

System powinien automatycznie, każdorazowo generować informację o pracowniku opuszczającym stanowisko (emerytura, 

rozwiązanie stosunku pracy, zmiana ze stanowiska kontrolerskiego na administracyjne). 

 
Prosimy o wyjaśnienie, którzy użytkownicy mają otrzymywać informację o pracowniku opuszczającym stanowisko. 

 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie numer 133 

 
Pytanie 135 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.07.3:  

System musi zapewnić funkcjonalność automatycznego uzupełniania pola "Data w płacach" przy ręcznym wprowadzaniu 

deklaracji. 

 
Prosimy o wskazanie, które dokumenty PPK mają zawierać pole Data w płacach. 
 

Odpowiedź: 
Pole Data w płacach ma być uzależnione od typu deklaracji PPK. Wszystkie deklaracje PPK mające wpływ na kwotę 

składek. 

 

Pytanie 136 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.07.6:  

System musi generować komunikaty, informujące o upływie 3-mcy stażu. 

Prosimy o wyjaśnienie, kto ma być odbiorcą tego komunikatu. 

Odpowiedź: 

Powinna zostać zapewniona możliwość parametryzacji grupy pracowników, którzy mają być informowani o upływie 3-mcy 

stażu. 

 
Pytanie 137 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 

 

K.2.07.7:  

System musi zapewnić możliwość generowania komunikatu o zmianach w rejestrze PPK, koniecznych do obliczenia na 

listach płac. 

 
Prosimy o wyjaśnienie, kto ma być odbiorcą tego komunikatu. 

 

Odpowiedź: 

Powinna zostać zapewniona możliwość parametryzacji grupy pracowników, którzy mają być informowani o zmianach w 

rejestrze PPK. 

 
Pytanie 138 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 

 

 

K.1.11.13:  

System musi zapewnić możliwość generowania list osób uprawnionych w szczególności do: dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego/nagrody rocznej, nagrody jubileuszowej, przyznania dodatku za wieloletnią pracę/służbę, zwiększenia dodatku za 

wieloletnią pracę/służbę, itp. 

 
Prosimy o przedstawienie pełnego zbioru list. Zamawiający nie zamknął przedmiotowego katalogu, wprowadzając 
określenie itp. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający jednocześnie informuje, że lista zbioru jest otwarta i może ulec rozszerzeniu o kolejne pozycje. System 

powinien zapewnić możliwość parametryzacji w tym zakresie.  

 

 
Pytanie 139 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.1.11.18:  

System musi umożliwiać rejestrację systemu nagród, obowiązującego w NIK. 

 
Prosimy o udostępnienie dokumentu opisującego system nagród obowiązujący w NIK.   
 

Odpowiedź: 

System nagród w NIK wynika z obowiązujących przepisów prawa określonych również w OPZ. 

 
Pytanie 140 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.10:  

Urlopy na dzień bieżący (wymiar urlopu +modyf. i zaległy niewykorzystany). 

 
Prosimy wyjaśnienie określenia +modyf. zawartego w treści przywołanego wymagania. 
 

Odpowiedź: 

Wyraz „modyf.” oznacza szczególny przypadek, gdzie system nie jest w stanie automatycznie obliczyć wymiar urlopu. 

 
Pytanie 141 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.15:  

Zestawienie liczby dni ciągłej absencji chorob.>= na bieżący dzień. 

 
Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza wyrażenie absencji chorob.>=na dzień. 

 

Odpowiedź: 

>= oznacza parametr liczby dni absencji ciągłej 

 
Pytanie 142 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.18:  

Lista absencji. 

 
Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego wzoru lub przykładowej listy absencji. 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wydruku absencji w tym z informacją: okres, typ, pracownik, jednostka, liczba dni/godzin z 

parametrami dla wskazanych pól. 

 
Pytanie 143 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.20:  

Wykaz osób do szkolenia okresowego BHP z inf. o zawieszeniach. 

 
Prosimy o wyjaśnienie terminu „zawieszenie”, a także o podanie źródła informacji o zawieszeniach. 
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Odpowiedź: 

Dotyczy pracowników przebywających na długotrwałych absencjach zawieszających wykonywanie obowiązków 

służbowych. Źródłem są dane kadrowe o absencjach. 

 
Pytanie 144 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.25:  

Rejestr okularów (wszyscy pracownicy łącznie z nie pracującymi). 

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Rejestr okularów oznacza rejestr przyznanych dofinasowań do zakupu okularów. 
 

Odpowiedź: 

Tak. 

 
Pytanie 145 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.43:  

Arkusz danych podstawowych (wg. stanowiska) - inf o osobach zatrudnionych ( umowy, staże). 

 
Prosimy o podanie, które dane zarejestrowane to dane podstawowe. 

 

Odpowiedź: 

Do danych podstawowych należy zaliczyć między innymi: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia. 

 
Pytanie 146 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.56:  

Zmiany wymiaru etatu (statystyka). 

 

Prosimy opisanie lub udostępnienie przykładu raportu dotyczącego przywołanego Wymagania. 

 

Odpowiedź: 

Na przykład dotyczy zmiany wymiaru etatu w zadanym okresie, dla określonej grupy pracowniczej, danej jednostki. 

 
Pytanie 147 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 

 

K.2.18.60:  

Zestawienie punktów za testy i rozmowy. 

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy to wymaganie dotyczy kandydatów. 
 

Odpowiedź: 

Tak. Dotyczy kandydatów. 

 
Pytanie 148 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.62:  

Stan zatrudnienia wg jednostek (BGL czyli przychodnia). 

 

Prosimy o przedstawienie wykazu jednostek, dla których ma być tworzone to sprawozdanie. 
 

Odpowiedź: 

Biuro Gospodarcze: Wydział – Zakładowa Przychodnia Lekarska 
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Pytanie 149 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.18.70:  

Raport - Notatka konkursowa. 

 

Prosimy o udostępnienie wzoru raportu, o którym mowa w wymaganiu. 
 

Odpowiedź: 

Raport – notatka konkursowa zawiera informacje dla następujących pozycji: 

 Imię i nazwisko pracownika  

 Stanowisko 

 Jednostka organizacyjna 

 Datę urodzenia pracownika 

 Wykształcenie 

 Staż pracy ogółem 

 Przebieg zatrudnienia przed NIK 

 Przebieg zatrudnienia w NIK 

 Aplikacja kontrolerska 

 Kwalifikacje dodatkowe 

 Oceny kwalifikacyjne 

 

Pytanie 150 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.10.75:  

System musi zapewnić możliwość generowania i przekazywania na zewnątrz wszelkich raportów wymaganiach przepisami 

prawa (w tym: do GUS, Sejmu, itp.). 

 

Prosimy o przedstawienie pełnej listy raportów lub wskazanie konkretnych przepisów prawa dotyczących przywołanego 

Wymagania. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby system był zgodny z aktualnymi przepisami prawa w szczególności wymienionymi w OPZ.  

 

 
Pytanie 151 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.11.5:  

System musi zapewnić zaciąganie danych o kandydacie z formularza aplikacyjnego, wskazanego przez NIK.  

 

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim formacie zostaną przekazane dane z formularza aplikacyjnego. 

 

 

Odpowiedź: 

Dane zostaną przekazane w formacie: dane kandydata MS Word, CV i LM – MS Word, PDF, ODT. 

 
Pytanie 152 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.11.7:  

System musi zapewnić możliwość zaciągania informacji z formularza aplikacyjnego o wyniku wstępnej oceny kandydata 

(ankieta, case study). 

 

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim formacie zostaną przekazane dane z formularza aplikacyjnego. 
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Odpowiedź: 

Dane zostaną przekazane w jednym z formatów: MS Word, Excel, PDF, TXT. 

 
Pytanie 153 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.11.9:  

System musi umożliwiać obsługę i zarządzanie danymi kandydatów w ramach naborów wewnętrznych (wśród 

zatrudnionych przez Zamawiającego pracowników). 

 

Prosimy o podanie listy i opisów procesów wykonywanych przez Zamawiającego, których wykonanie powinno być 

wspierane przez System celem spełnienia powyższego wymagania.  

 

Odpowiedź: 

Lista i opis procesów wspierających wewnętrzny proces rekrutacji zostały określone w procesie K.2.11 

 

 
Pytanie 154 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.11.11:  

System musi obsługiwać przypadki wielokrotnego zgłaszania się tych samych kandydatów do pracy w kolejnych naborach. 

 

Prosimy wyjaśnienie, w jaki sposób System powinien zareagować na wielokrotne zgłoszenie się tego samego kandydata do 

pracy w kolejnych naborach.  
 

Odpowiedź: 

System musi umożliwiać zgłaszanie się tych samych kandydatów. 

 
Pytanie 155 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.13.1:  

System powinien zapewnić możliwość rejestracji statusu legitymacji służbowej. 

 

Prosimy o podanie pełnego wykazu statusów legitymacji służbowej. 
 

Odpowiedź: 

Liczba docelowych statusów legitymacji służbowej określi Projekt Systemu,  uwzględniający optymalizację opisaną w OPZ 

pkt 3.1. tabela Kluczowe Etapy Wdrożenia lp. 4.  
 
Pytanie 156 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.13.2:  

System musi zapewnić automatyczne przekazanie do systemu kontroli dostępu danych identyfikujących dla nowego 

pracownika zarejestrowanego w systemie HR oraz zmian dotyczących pracownika. 

 

Prosimy przedstawienie opisu interfejsu wymiany danych systemu kontroli dostępu, za pomocą którego ma nastąpić 

przekazanie danych zarejestrowanego w systemie HR pracownika. 
 

 

Odpowiedź: 

Wymiana danych będzie odbywała sią za pomocą jednego z interfejsów ODBC/API. 

 

 
Pytanie 157 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 



 16 

K.2.13.3:  

Do wyjaśnienia/ ustalenia że numer pracownika powinien być nadawany w sposób automatyczny przez nowy system ERP, 

przy zakładaniu kartoteki pracownika. 

 

Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza określenie Do wyjaśnienia/ ustalenia użyte w powyższym wymaganiu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do OPZ tym zakresie.  

 
Pytanie 158 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.13.5:  

System powinien zapewnić możliwość ewentualnych modyfikacji na potrzeby integracji z nowym systemem KD. 

 

Prosimy o informację, czy ewentualne modyfikacje dotyczą zakresu danych wymienionego w Wymaganiu K.2.13.4. Jeśli nie 

– prosimy o podanie tego zakresu. 
 

Odpowiedź: 

Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie wymagania funkcjonalnego K.2.13.4  

 
Pytanie 159 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 

 

K.2.14.8:  

System musi zapewnić obsługę i wspomaganie planowania środków finansowych, przeznaczonych na rozwój zawodowy 

pracowników. 

 

Prosimy o podanie listy oczekiwanych przez Zamawiającego funkcji Systemu, które spełniłyby wymaganie wspomagania 

planowania środków finansowych, przeznaczonych na rozwój zawodowy pracowników.  

 

Odpowiedź: 

System musi przede wszystkim umożliwiać zaplanowanie budżetu w podziale na poszczególne szkolenia, pokazywać jego 

aktualne wykorzystanie w podziale na poszczególne szkolenia, jednostki organizacyjne oraz prezentować wolne środki, 

pozostające do wykorzystania. Dodatkowo system powinien informować przy planowaniu kolejnych szkoleń w danym roku 

kalendarzowym, czy są dostępne (lub nie) środki finansowe na ich realizację oraz zapewniać możliwość przesuwania 

środków pomiędzy poszczególnymi szkoleniami. System powinien umożliwiać wygenerowanie raportu pokazującego w 

szczególności wykorzystanie budżetu (rodzaj szkolenia, jednostki organizacyjne, grupy pracownicze).   

 

 
Pytanie 160 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.14.10:  

System musi zapewnić możliwość tworzenia dla pracowników  Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego z 

parametryzowaną ścieżką akceptacyjną. IPRZ powinien zawierać co najmniej: 

1/ imię i nazwisko, 

2/ stanowisko, 

3/ komórkę organizacyjną, 

4/ imiona, nazwiska i stanowiska osób wskazanych w ścieżce akceptacyjnej IPRZ, 

5/ ścieżka kariery (wybór ze słownika), 

6/ wskazanie programu rozwojowego (wybór ze słownika) 

7/ listę planowanych szkoleń (obejmującą obszar, temat i formę szkolenia, z możliwością wskazania szkoleń do wyboru ze 

słownika i określenia ich liczby oraz określenia liczby szkoleń, których dane wpisać może pracownik), 

8/ dwa pola opisowe (do 2000 znaków każde) 

9/ okres, w którym IPRZ obowiązuje (obecnie rok). 
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Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące terminu „parametryzowana ścieżka akceptacyjnej” – w szczególności o podanie 
listy parametrów tej ścieżki, ich wartości oraz wpływu na działanie Systemu.   

 

Odpowiedź: 

Przez parametryzację ścieżki akceptacji Zamawiający wymaga aby system umożliwiał definiowanie uczestników procesu 

oraz statusów akceptacji w powiązaniu ze stanem dokumentu.  

 

 
Pytanie 161 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.16.11:  

System musi zapewnić generowanie alertów, że ankieta z oceną szkolenia nie została wypełniona. 

 

Prosimy o wskazanie, dla których użytkowników Systemu mają być wyświetlane alerty. 

 

Odpowiedź: 

Alerty, przypominające o wypełnieniu ankiety mają być wyświetlane użytkownikom, którzy odbyli szkolenie.  

 

 

Pytanie 162 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
K.2.16.12:  

System musi zapewnić obsługę szkoleń o charakterze obligatoryjnym, np. szkoleń BHP, z podaniem terminu ważności i 

generowaniem alertu, jeśli zbliża się termin upływu ważności danego szkolenia - liczba dni przed terminem ważności 

szkolenia może być różna dla różnych szkoleń. 

 

Prosimy o podanie listy oczekiwanych przez Zamawiającego funkcji Systemu, które spełniłyby wymaganie „obsługi szkoleń”.  

Odpowiedź: 

Wymagania w zakresie obsługi szkoleń, w tym o charakterze obligatoryjnym zostały określone w  Załączniku nr 1 do OPZ w 

procesie o numerze   K.2.16  

 

 
Pytanie 163 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
K.2.17.1:  

System musi zapewnić obsługę świadczeń socjalnych w podziale na ich rodzaje, zgodnie z regulaminem ZFŚS w NIK.  

System musi zapewnić możliwość dodawania, usuwania lub modyfikacji różnych rodzajów świadczeń socjalnych. 

 

Prosimy o podanie listy oczekiwanych przez Zamawiającego funkcji Systemu, które spełniłyby wymaganie „obsługi 

świadczeń socjalnych”.  

 

Odpowiedź: 

Wymagania w zakresie listy oczekiwanych przez Zamawiającego funkcji systemu zostały określone w  Załączniku nr 1 do 

OPZ w procesie o numerze K.2.17  

 

 
Pytanie 164 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.17.2:  
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System musi zapewnić obsługę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w relacji do obowiązujących przepisów 

podatkowych. 

 

Prosimy o podanie listy oczekiwanych przez Zamawiającego funkcji Systemu, które spełniłyby wymaganie „obsługi 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych”. 

Odpowiedź: 

System musi obsługiwać wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie całego procesu od zbierania informacji 

o uprawnieniach do wypłaty świadczenia (ujęcia na liście świadczenia lub obciążeń). Funkcje systemu zostaną określone w 

Projekcie systemu. 

 

 
Pytanie 165 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

K.2.17.4:  

System musi zapewnić obsługę danych, zawartych w formatce pożyczki, między innymi takich jak: imię i nazwisko, numer 

umowy, data zawarcia umowy, rodzaj przyznanej pożyczki (w tym; remontowa, modernizacja, zakup), dane poręczycieli, 

wysokość oprocentowania, data pierwszej raty, harmonogram miesięcznych spłat, saldo, pole komentarz, generowanie i 

drukowanie kartotek. 

 

Prosimy o podanie listy oczekiwanych przez Zamawiającego funkcji Systemu, które spełniłyby wymaganie „obsługi danych 

zawartych w formatce pożyczki”. 

 

Odpowiedź: 

Obsługa danych w zakresie wymagania K.2.17.4 dotyczy dodawania nowych pożyczek,  obsługę udzielonych pożyczek, 

drukowanie informacji z kartoteki dotyczących pożyczek. 

 

 

Pytanie 166 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
M-L.3.01.12:  

System musi generować kody kreskowe zgodnie z obecnie istniejącym algorytmem. 

Prosimy o informację o obecnie istniejącym algorytmie generowania kodów kreskowych. 

Odpowiedź: 

Algorytm tworzenia kodu kreskowego zostanie dostarczony po podpisaniu Umowy. 

 

 
Pytanie 167 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.01.13:  

System musi posiadać mobilny moduł do zarządzania składnikami majątku, np. do obsługi inwentaryzacji i bieżącego 

zarządzania tymi składnikami. Powinien zapewnić szybkie zbieranie, przechowywanie, obróbkę, analizę, tworzenie raportów 

i przesyłanie danych z/do komputera stacjonarnego do/z kolektora danych. 

 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację niniejszego wymagania poprzez nadanie mu brzmienia: 

System powinien umożliwiać szybkie zbieranie, przechowywanie i przesyłanie danych z/do komputera stacjonarnego do/z 

kolektora danych. 



 19 

 

Wykonawca zawraca uwagę, że treść Wymagania Zamawiającego stoi w sprzeczności z zapisami Załącznika nr 1 

do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności z rozdziałem 2.5. Wyłączenia z przedmiotu 

zamówienia: 

a) Wykonawca wyłączony jest z dostarczenia infrastruktury sprzętowej niezbędnej do uruchomienia Systemu opisanej 

w Rozdziale 10. Zamawiający  wymaga, aby System  funkcjonował wyłącznie na infrastrukturze sprzętowej zapewnionej 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca pragnie podkreślić, że w Rozdziale 10 przedmiotowego Załącznika nr 1 do SIWZ nie określono infrastruktury 

przeznaczonej dla mobilnego modułu do zarządzania składnikami majątku. 

Jednocześnie samo pojęcie mobilny nie ma zastosowania do rozwiązania informatycznego stanowiącego przedmiot 

zamówienia (wraz z jego opisem przedstawionym przez Zamawiającego) w odniesieniu do zasobów infrastruktury 

sprzętowej zapewnionej przez Zamawiającego, która jako określona w Rozdziale 10, stanowi zamknięty i jasno określony 

zbiór elementów, które Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, chcąc złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu.  

Wobec powyższego wnosimy jak wyżej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę, jednocześnie  informuje, że udostępni Wykonawcy kolektory 

danych typu CIPHERLAB RS31 1D LASER.  
 
 
Pytanie 168 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.01.25:  

System musi zapewnić możliwość tworzenia alertów, np. o upływie terminu gwarancji dla danego środka trwałego. 

Prosimy o określenie, którzy użytkownicy Systemu powinni być adresatami alertów, o których mowa w wymaganiu. 

Odpowiedź: 

Powiadomienia mają być przekazywane zdefiniowanym użytkownikom w procesie kontroli okresu gwarancji w tym  

zarządzającym składnikami majątku. Zdefiniowanych użytkowników określi Projekt Systemu. 

 

 
Pytanie 169 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.01.26:  

System musi zapewnić możliwość tworzenia alertów o zakończeniu okresu wypożyczenia sprzętu przez użytkownika i 

wysłania monitu do użytkownika. 

Prosimy o określenie, którzy użytkownicy Systemu powinni być adresatami alertów, o których mowa w wymaganiu. 

Odpowiedź: 

W wymaganiu M-L.3.01.26 monit będzie wysyłany do użytkownika, któremu wypożyczono sprzęt.  

 

 
Pytanie 170 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.01.34:  

System musi zapewnić obsługę dokumentów, wskazanych w załączniku "Dokumenty/formularze w zakresie obsługi środków 

trwałych". 
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Prosimy udostępnienie załącznika Dokumenty/formularze w zakresie obsługi środków trwałych. 

Odpowiedź: 

Dokumenty/formularze zostały określone w wymaganiach funkcjonalnych M-L.3.01.2, opisanych w załączniku nr 1 do OPZ. 

Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie w zakresie wymagania funkcjonalnego M-L.3.01.34 

 
Pytanie 171 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

M-L.3.01.36:  

System musi zapewnić możliwość wyraportowania dokumentów z załącznika, które nie zostały przekazane do księgowania 

(nie zostały zaakceptowane). 

Prosimy o informację, o jakim załączniku jest mowa w powyższym Wymaganiu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje o zmianie w zakresie wymagania funkcjonalnego M-L.3.01.36 
 
Pytanie 172 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

M-L.3.01.39:  

System musi zapewnić możliwość składania przez portal samoobsługowy zgłoszenia naprawy, m.in. w zakresie: elektryki, 

stolarki, itp. 

Prosimy o przedstawienie pełnej listy napraw, których mogą dotyczyć zgłoszenia. 

 

Odpowiedź: 

Zakres zgłoszeń naprawy jest katalogiem otwartym i powinien być pozycją słownikową z możliwością dodania nowej 

pozycji.  

 
Pytanie 173 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 

 
M-L.3.01.40:  

System musi mieć możliwość tworzenia raportów miesięcznych z katalogu środków trwałych z podziałem na raporty 

wartościowe, skrócone lub zbiorcze. 

Prosimy o udostępnienie wzorów raportów określonych w powyższym Wymaganiu 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymienił dokumentów w M-L.3.01.40, ponieważ zakłada realizację tej funkcjonalności za pomocą 

funkcjonalności  T.4.08.6. Co pozwolili na samodzielne tworzenie przez Zamawiającego wskazanych raportów. 

 

 
Pytanie 174 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

M-L.3.02.3:  

System musi zapewnić możliwość obsługi gospodarowania oponami w tym np.: protokoły przekazania opon, ewidencja 

zakupu, utylizacja, etc.. 

Prosimy przedstawienie pełnej listy dokumentów, ponieważ Zamawiający w powyższym Wymaganiu przedstawił jedynie 3 

pozycje, pozostawiając otwarty katalog. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymienił wszystkich dokumentów w M-L.3.02.3, ponieważ zakłada realizację tej funkcjonalności za 
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pomocą funkcjonalności  T.4.08.6. Co pozwolili na samodzielną zmianę przez Zamawiającego utworzonych raportów 

 
 
Pytanie 175 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.02.6:  

System musi zapewnić możliwość generowania raportów wybranych przez użytkownika danych w tym: zużycie paliwa, 

zestawienie pojazdów, przebiegów w dniu bieżącym, z możliwością wyeksportowania danych do dowolnego formatu. 

Prosimy o przedstawienie zamkniętej listy formatów, o których mowa w powyższym Wymaganiu. 

Odpowiedź: 

Format eksportu danych został określony w wymaganiu T.4.08.5. 

 

 
Pytanie 176 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.04.3:  

System musi zapewnić proces obsługi i akceptacji wniosków przez właściwe, merytoryczne JONIK zgodnie z przepisami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi NIK oraz w oparciu o wzory dokumentów obowiązujących w NIK. 

 

Prosimy wskazanie przepisów zewnętrznych i udostępnienie wewnętrznych przepisów NIK, a także prosimy o udostępnienie 

wzorów dokumentów obowiązujących w NIK, dotyczących powyższego Wymagania. 

 

Odpowiedź: 

 

Patrz zmiana OPZ z dnia 23 lipca 2021r. Treść dokumentów obowiązujących w NIK zostanie udostępniona po podpisaniu 

Umowy. 

 
Pytanie 177 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.04.4:  

System musi zapewnić możliwość uzupełniania informacji w kolumnie "Środki zabezpieczone na PPZP/PZP", plik 

"Monitoring wykonania budżetu na podstawie zawartych umów oraz uruchomionych postępowań" w oparciu o status 

wniosku, pod warunkiem wypełnienia wymagania (potwierdzono w zakresie zabezpieczenia środków finansowych). 

Prosimy o podanie struktury pliku „Monitoring wykonania budżetu na podstawie zawartych umów oraz uruchomionych 

postępowań” lub przykładu takiego pliku. Prosimy również o podanie listy statusów wniosków.  

Odpowiedź: 

Poniżej struktura pliku: 

 

 

Lista statusów wniosków zostanie zdefiniowana w Projekcie systemu, po przeprowadzonej analizie wdrożeniowej z 

uwzględnieniem optymalizacji procesu.  
 
Pytanie 178 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

M-L.3.04.8:  

System musi zapewnić kontrolę stanu zapasu magazynowego, w tym podczas tworzenia zamówienia. 



 22 

Czy Zamawiający ma na myśli rejestrowanie wymaganych stanów minimalnych lub maksymalnych i ostrzeganie 

użytkownika o ich przekroczeniu w wyniku wydań z magazynu lub tworzenia zamówienia? Prosimy o podanie listy 

mechanizmów kontrolnych, których Zamawiający oczekuje w związku z powyższym wymaganiem. 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający ma na myśli rejestrowanie wymaganych stanów minimalnych lub maksymalnych i ostrzeganie 

użytkownika o ich przekroczeniu w wyniku wydań z magazynu lub tworzenia zamówienia. Mechanizm kontrolny powinien 

być parametryzowalny, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.  

 
Pytanie 179 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.04.9:  

W systemie musi zapewnić możliwość śledzenia statusu oraz historii dokumentów zaopatrzeniowych (np. zamówień dla 

danej umowy). 

Prosimy o podanie wykazu stosowanych statusów dokumentów zaopatrzeniowych. 

Odpowiedź: 

Ilość docelowych statusów dokumentów zaopatrzeniowych określi Projekt Systemu,  uwzględniający optymalizację opisaną 

w OPZ pkt 3.1. tabela Kluczowe Etapy Wdrożenia lp. 4.  

 

 
Pytanie 180 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.04.21:  

System musi generować powiadomienia o kończącym się okresie gwarancyjnym. System musi generować komunikat - np. 

alert na pół roku przed upływem gwarancji. 

Prosimy o wskazanie, którym użytkownikom Systemu mają być przekazywane powiadomienia. 

Odpowiedź: 

Powiadomienia mają być przekazywane zdefiniowanym użytkownikom w procesie kontroli okresu gwarancji w tym  

zarządzającym składnikami majątku. Zdefiniowanych użytkowników określi Projekt Systemu. 

 

 
Pytanie 181 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
M-L.3.05.13:  

System musi zapewniać tworzenie raportów dotyczących planowanych i wykonanych remontów i napraw dla danej 

lokalizacji. 

Prosimy o udostępnienie wzorów wyżej określonych raportów. 

Odpowiedź: 

Wymaganie dotyczy możliwości stworzenia raportu w generatorze raportów, zgodnie z wymaganiem T.4.08.6.  

 

 
Pytanie 182 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 

L.3.06.7:  

System musi zapewnić możliwość wielostopniowej obsługi funkcji akceptacji, modyfikacji lub wydania decyzji negatywnej dla 

dokumentów, dekretów, deklaracji związanych z obsługa nieruchomości i pomieszczeń gospodarczych, z uwzględnieniem 

hierarchii służbowej, wynikającej ze struktury NIK. 
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Prosimy o podanie, których dokumentów dotyczy powyższe Wymaganie. 

Odpowiedź: 

Wymaganie dotyczy zapewniania funkcjonalności „workflow” dla wskazanych dokumentów, dekretów, deklaracji związanych 

z obsługą nieruchomości i pomieszczeń gospodarczych. 

 
Pytanie 183 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
T.4.04.4:  

System musi umożliwiać importowanie danych z pliku ze wskazanej lokalizacji w sieci wewnętrznej i na stacji roboczej. 

 

Wykonawca wnosi o modyfikację przytoczonej treści Wymagania poprzez nadanie mu brzmienia: 

System musi umożliwiać stworzenie mechanizmów do importowania danych z pliku ze wskazanej lokalizacji w sieci 

wewnętrznej i na stacji roboczej. 

 

W bieżącym brzmieniu Wymaganie jest niewykonalne z uwagi na brak określonego w wymaganiu standardu importu 

zakresu danych, etc. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zapis odnosi się do wymaganych w specyfikacji importów np. 

wymaganie K.2.12.12 import z ZUS PUE, F-K.1.08.1 import wyciągów bankowych. Standard importu, zakres danych w 

przykładach jest jednoznacznie określony. 

 

 

Pytanie 184 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
 
T.4.07.12:  

System musi umożliwiać skanowanie dokumentów i dołączanie ich wersji elektronicznej do rejestrów w systemie, np. 

dokumentów księgowych, kartotek pracowników, z możliwością zdefiniowania uprawnień dostępu. 

Prosimy o informację, jakim sprzętem i jakim oprogramowaniem przeznaczonym do skanowania dysponuje Zamawiający. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dysponuje skanerami oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi:  XEROX, CANON, SAMSUNG, TOSHIBA, 

KONICA MINOLTA, OKI, RICOH, KYOCERA, HP, MUSTEK, EPSON, FUJITSU wraz z dedykowanym do nich 

oprogramowaniem producenta. 

 
Pytanie 185 dot. Załącznika nr 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne - dokument: Zał_nr_1 do 
OPZ_wym_funkcjonalne 
T.4.08.1:  

System musi umożliwiać wybór ustawień dla wykonania wydruku raportów. 

Prosimy o podanie listy oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów wykonania wydruków raportów oraz informacji, w 

jaki sposób powinny one wpływać na treść lub na postać wydruków.  

Odpowiedź: 

Po wygenerowaniu zdefiniowanego raportu System musi co najmniej umożliwiać ustawienie parametrów:  wybór i 

konfigurowanie drukarki, ustalenie liczby kopii, zakres wydruku. 
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II. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmienione m.in. w wyniku 
udzielenia odpowiedzi na powyższe: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ; 
2. Załącznik nr 1 do OPZ; 
3. Załącznik nr 7 do Umowy. 
Dla ułatwienia zmiany w ww. dokumenty zostały zaznaczone kolorem fioletowym.  

 
 
 

  Dyrektor Generalny 
Najwyższej Izby Kontroli 
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