
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.016.2021.KT   Warszawa, dnia 6 sierpnia 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 186: Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie §15 ust 25 poprzez 

wskazanie w jakim celu Zamawiający przewiduje równoczesne korzystanie z kopii zapasowej Rezultatu Prac (w 

tym Systemu)? Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do §15 ust 25 następującego zapisu: 

„Kopie zapasowe Rezultatów Prac (w tym Systemów) będą wykorzystywane jedynie w celu zabezpieczenia, 

weryfikacji, odtworzenia oraz sprawdzenia poprawności Rezultatów Prac (w tym Sytemu). Jednocześnie 

wyklucza się równoczesne używanie produkcyjne przez Zamawiającego kopii zapasowej Rezultatów Prac (w tym 

Systemu).” 

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 74 

 
Pytanie 187: W odpowiedziach z dnia 16.07.2021r., Zamawiający opublikował nowy wzór Formularza 

Ofertowego, w którym zostało dodane nowe Pozacenowe Kryterium Oceny Oferty: KRYTERIUM 6:  

Doświadczenie zespołu (D) 

W opublikowanym w tym samym dniu zmodyfikowanym SWZ, Zamawiający nie określił w jaki sposób Kryterium 
to będzie wpływało na ocenę ofert poprzez określenie Wagi oraz maksymalnej ilości punktów jaką oferent może 
otrzymać wykazując doświadczenie zespołu. 
Zwracamy się z prośbą o określenie w SWZ szczegółowej informacji na temat sposobu oceny ofert w zakresie 
Kryterium 6 lub o usunięcie z Formularza Ofertowego tabeli KRYTERIUM 6:  Doświadczenie zespołu (D). 
  
Odpowiedź: 
Patrz sprostowanie z dnia opublikowane 20 lipca 2021 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 21 
lipca opublikował zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ oraz formularzu ofertowym (kolor zielony) dot. 
pozacenowych kryteriów ocen ofert. 
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Pytanie 188: Zamawiający w ramach warunków udziału w postępowaniu (Rozdz. VIII), w zakresie doświadczenia 

w postaci należytego wykonania dostaw i usług wymaga od Wykonawcy wykazania się zrealizowaniem: 

1) 2 zamówienia polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (…) 

lub 
2) 4 zamówienia polegające na świadczeniu usług utrzymania zintegrowanego  systemu informatycznego 

klasy ERP (…) 

Czy Zamawiający zgodzi się na wykazanie 1 zamówienia polegającego na wdrożeniu zintegrowanego systemu 
informatycznego klasy ERP (spełniającego wymogi określone w pkt 1) oraz 3 zamówień polegających na 
świadczeniu usług utrzymania zintegrowanego  systemu informatycznego klasy ERP (spełniających wymogi 
określone w pkt 2) ?  
Przedmiotem niniejszego postępowania jest zarówno wdrożenie jak i świadczenie serwisu po wdrożeniu. 
Wykazanie przez Wykonawcę kompleksowego doświadczenia zapewni Zamawiającemu wyższą gwarancję 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia gdyż wykaże, że posiada kompetencje zarówno we wdrażaniu jak 
i w świadczeniu usług utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych, a nie jedynie w jednym z dwóch 
określonych obszarów.  
Równocześnie, wprowadzenie takiej modyfikacji wpłynie na rozszerzenie konkurencyjności postępowania 
poprzez dopuszczenie Wykonawców posiadających doświadczenie zapewniające realizację przedmiotu 
postępowania w stopniu nie mniejszym niż wynikające z obecnych wymogów SWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 
 
 
Pytanie 189 dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy system będzie wykorzystywany w wielu samodzielnych podmiotach prawnych 
(odrębny NIP, REGON, itp.) – a jeśli tak, prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich podmiotów prawnych objętych 
wdrożeniem wraz ze wskazaniem liczby Użytkowników w poszczególnych podmiotach prawnych. 
 
Odpowiedź: 
System będzie wykorzystywany w jednym podmiocie prawnym. Dla celów statystycznych, ewidencji finansowo-
księgowej, kadrowej dodatkowo w ramach NIK funkcjonuje Zakładowa Przychodnia Lekarska. W ramach NIK 
wydzielonych jest 17 Kas Zapomogowo Pożyczkowych, jako osobne podmioty z wyodrębnionymi księgami 
rachunkowymi. 
 
 
Pytanie 190: dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy system będzie pracował wyłącznie w sieci LAN? 
 
Odpowiedź: 
System będzie pracował w sieci WAN i LAN. 
 
Pytanie 191: dot. Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór Umowy) 
 
Prosimy o potwierdzenie, że standardowa zmiana i/lub rozbudowa Oprogramowania Standardowego lub 
aktualizacje z tytułu dostosowania Oprogramowania Standardowego do zmian przepisów prawa wykonane przez 
Wykonawcę (również w kontekście innych Zamawiających) i dostarczone Zamawiającemu w okresie 
obowiązywania umowy z Zamawiającym nie będą traktowane przez Zamawiającego jako Oprogramowanie 
Dedykowane i do tych elementów zastosowanie znajdą postanowienia umowy dotyczące Oprogramowania 
Standardowego i model licencyjny, tj. Wykonawca udzieli na te utwory Zamawiającemu licencji jak na 
Oprogramowanie Standardowe. 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 192: dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
12. Migracja danych. 
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Prosimy o: 
a) przedstawienie jednoznacznego zakresu migracji, 
b) potwierdzenie, że migracja będzie obejmować wyłącznie dane niezbędne do rozpoczęcia pracy w 
nowym systemie, a dane historyczne będą migrowane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych (np. 
wymaganych przepisami prawa),  
c) wskazanie zakresu migracji (jakie dane będą objęte migracją) w kontekście Zamawiającego i 
poszczególnych oddziałów. 
Odpowiedź: 
Patrz modyfikacja OPZ z dn. 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 193 dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
5. Zakres integracji (interfejsów).  
 
Zakres integracji nie został w sposób jednoznaczny doprecyzowany. W związku z powyższym prosimy o:  
a) przedstawienie enumeratywnej listy systemów, z jakimi ma się integrować zamawiane oprogramowanie, 
b) przedstawienie zakresu integracji zamawianego systemu z systemami eksploatowanymi przez Klienta, 
c) przedstawienie informacji na temat bazy danych (nazwa, producent) na jakiej pracują obecnie 
wykorzystywane systemy u Zamawiającego, 
d) przedstawienie technologii integracji udostępnianej przez integrowane systemy, ewentualnie prosimy o 
wymienienie preferowanych technologii integracji (np. webservice, pliki płaskie, procedury składowane w bazie 
danych), 
e) przedstawienie sposobu komunikacji integrowanych systemów: zdolność komunikacji, sposób 
komunikacji, opis transakcji, konstrukcja pliku komunikatu transakcji, opisane widoki baz danych, procedury 
składowe i inne informacje, które są konieczne do przeprowadzenia integracji, 
f) określenie kierunków przepływu/wymiany danych [np.  dwukierunkowa integracja], 
g) przedstawienie dokumentacji i specyfikacji technicznej interfejsów (API), 
h) określenie protokołów wymiany danych wraz ze wskazaniem wszystkich technicznych informacji 
umożliwiających wykonanie integracji, 
i) wprowadzenie do wzoru Umowy zapewnienia, że Zamawiający pozyska we własnym zakresie i na 
własny koszt wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacje i dane od producentów lub autorów 
eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić integracja, a także zapewni na własny koszt wsparcie tych 
producentów w przypadku problemów z przeprowadzeniem integracji, jak również wsparcie przy procesie 
testowania integracji, 
j) przedstawienie zakresu czynności jakie ma zrealizować Wykonawca, aby można było uznać, że spełnił 
on wymagania w zakresie integracji. 
 
Odpowiedź: 
Patrz modyfikacja OPZ z dnia 14 lipca 2021 r.  
 
Pytanie 194 dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
9.Podejście do realizacji szkoleń. 
 
Prosimy o wyjaśnienie: 
a) ile godzin szkoleniowych będzie obejmował 1 dzień szkolenia? 
b) czy 1 godzina szkolenia oznaczać będzie godzinę zegarową [60 min.] czy dydaktyczną [45 min.]? 
Odpowiedź: 

Ad a) 1 dzień szkoleniowy to 8  godzin,  

Ad b) 1 godzina szkolenia to 60 minut. 
 
Pytanie 195 dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
9. Podejście do realizacji szkoleń. 
 
Prosimy o wskazanie liczby użytkowników systemu do przeszkolenia w podziale na obszary merytoryczne: 
a) F-K (Finanse-Księgowość) - ….. 
b) K (Kadry-Płace) - ….. 
c) M-L (Majątek-Logistyka) - ….. 
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Odpowiedź: 
Dokładna lista uczestników poszczególnych szkoleń zostanie określona w Etapie VI. Poniżej szacunkowa liczba 
użytkowników. Zaznaczamy, że jedna osoba może być użytkownikiem kilku modułów. 
 
Liczba użytkowników  250 
W tym:  
Kadry 120 
Płace 48 
Finanse i Księgowość 144 
Zarządzanie składnikami majątku (magazyn, środki trwałe)  122 
Administratorzy 2 
 
Pytanie 196 dot. Załącznik nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie mógł realizować: 
a) wdrożenie - w modelu pracy zdalnej, 
b) szkolenia użytkowników i administratorów) - w modelu pracy zdalnej, 
c) serwis (usługi gwarancji) - w modelu pracy zdalnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prac/szkoleń wskazanych w lit a)-c) pytania, z zastrzeżeniem 
warunków pisanych dla tych obszarów w odpowiednich dokumentach tj. Umowie, OPZ i Załączniku nr 7 do 
Umowy- Zasady świadczenia usług Serwisu. 
 
Pytanie 197 dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zakłada w możliwie maksymalnym stopniu pełną unifikację i 
centralizację wdrożenia, czyli:  
a) prowadzenie prac analitycznych i projektowych wyłącznie w Centrali Zamawiającego, a nie 
w poszczególnych podmiotach/oddziałach objętych projektem - czyli współpraca Wykonawcy z jednym zespołem 
projektowym Zamawiającego i jednym decydentem, 
b) wspólna dla wszystkich podmiotów analiza, wspólne plany szkoleń, wspólne plany testów, itd., 
c) unifikacja konfiguracji systemu w ramach wszystkich jednostek/podmiotów (Zamawiający i oddziały), 
d) maksymalne ujednolicenie modelu wdrożenia, instalacji i konfiguracji/parametryzacji systemu w 
poszczególnych kategoriach jednostek/podmiotów (Zamawiający i oddziały) - wdrożenie w modelu roll-out, 
e) maksymalnie pełna standaryzacja procesu wdrożenia we wszystkich podmiotach (Zamawiający i 
oddziały), 
f) maksymalnie pełna centralizacja (np. organizacja spotkań projektowych dotyczących podmiotów oraz 
szkoleń – wyłącznie w Centrali Zamawiającego). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza centralizację wskazaną od a)- do f) . 
 
Pytanie 198 dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
Prosimy o wskazanie liczby użytkowników NAZWANYCH systemu w podziale na obszary merytoryczne: 
a) F-K (Finanse-Księgowość) - ….. 
b) K (Kadry-Płace) - ….. 
c) M-L (Majątek-Logistyka) - ….. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 195. 
 
Pytanie 199: dot. Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) / Wymagania funkcjonalne 
 
Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w Opisach Przedmiotu Zamówienia przypisania modułów funkcjonalnych 
poszczególnych obszarów mają charakter poglądowy i w przypadku gdy rozwiązania zaoferowane przez 
Wykonawcę realizują określone funkcjonalności poszczególnych modułów wskazanych przez Zamawiającego, 
ale w innych aplikacjach niż wskazano w OPZ  – Zamawiający wyrazi zgodę na realizację wymagań 
funkcjonalnych przez inne systemy niż wskazano/przypisano w OPZ. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający  opisał wymagania w tym zakresie w wymaganiu T.4.09.1, T.4.11.1. 
 

 
Pytanie 200: dot. SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z PODANIEM  
WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
 
9.7  W trakcie Prezentacji Zamawiający zażąda zmodyfikowania wybranych danych ewidencyjnych 
i wymiarowych wprowadzanych do systemu na wartości podane przez niego. 
 
Zamawiający zwraca uwagę, że zmiany danych bez żadnego ograniczenia może powodować, bądź być 
przyczyną, że dane funkcje nie zostaną wykazane. Przykładowo Zamawiający zażąda zmiany rodzaju dokumentu 
na inny o innej logice i dekretacji, bądź też może wymusić wartość ze słownika, która nie ma zastosowania w 
prezentowanym przykładzie, lub jest wewnętrznie sprzeczna z innymi parametrami prezentowanej funkcji, lub 
będzie oczekiwać użycia wartości wymagającej wprowadzenia dodatkowych parametrów i danych, co finalnie 
może uniemożliwić poprawne zaprezentowanie funkcji, powodując błąd systemu.  
Zrozumiałym jest idea Zamawiającego, który chce zweryfikować czy przedstawiony produkt stanowi w pełni 
funkcjonalne rozwiązanie. Z drugiej strony, gdyby w SWZ Zamawiający szczegółowo określił zestawy możliwych 
do modyfikacji danych dla prezentowanych funkcji – było by to możliwe. Wobec braku takiego katalogu 
możliwych zmian w OPZ stanowi to nie pełny opis przedmiotu zamówienia. 
Ponadto wymaganie to musi być określone w sposób uwzględniający ograniczony czas wykonawcy na dokonanie 
prezentacji próbki. Uprawnienie Zamawiającego do dokonywania zmian (nieograniczone ilością takich żądań i 
czasem ich wykonania) może uniemożliwić przeprowadzenie prezentacji w całości.  
Prosimy o usunięcie wymagania, ewentualnie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza 
zmodyfikowaną formę uwzględniającą organicznie dotyczące możliwości żądania zmiany parametrów przez 
Zamawiającego tak, aby nie powodowało to ryzyka dla Wykonawcy niewłaściwego zaprezentowania scenariusza, 
zgodnie z poniższą treścią:  
9.7  W trakcie Prezentacji Zamawiający zażąda zmodyfikowania wybranych danych ewidencyjnych 
i wymiarowych wprowadzanych do systemu na wartości podane przez niego. Wybór parametrów będzie możliwy 
z puli danych zaproponowanych przez Wykonawcę, a nie dowolnych. Zamawiający może żądać takiej zmiany 
jedynie dwukrotnie w toku prezentacji. Czas prezentacji zmodyfikowanych danych na prośbę Zamawiającego nie 
wlicza się do czasu, jaki Wykonawca ma na przeprowadzenie prezentacji. 
 
Odpowiedź: 
Patrz zmiana SWZ opublikowana 16 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 201: dot. SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z PODANIEM  
WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
 
„Podczas  Prezentacji  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  dane  dla  każdego  przypadku  użycia  (DZ-
dane dostarczy Zamawiający w trakcie prezentacji).”  
 
Wykonawca wskazuje, że dane testowe na wejściu i wyjściu dla danego scenariusza testowego powinny zostać 
wskazane przed prezentacją próbki, w przekazanym wykonawcom scenariuszu testowym. Dane powinny 
zawierać stosowane zasady wszelkich obliczeń wymaganych do wykazania oczekiwanych rezultatów. Dopiero 
posiadając zestaw danych wejściowych i wyjściowych Wykonawca ma możliwość odpowiedniej parametryzacji 
próbki.  
Wskazane powyżej postanowienie nie ma uzasadnienia merytorycznego, skoro Zamawiający i tak pozostawia 
sobie możliwość modyfikacji danych – co pozwoli mu zweryfikować, że oferowane rozwiązanie stanowi konkretny 
produkt, a nie makietę rozwiązania. 
 
Prosimy o uzupełnienie SWZ o dane Zamawiającego, na podstawie których mają być przeprowadzone testy oraz 
stosowane zasady wszelkich obliczeń wymaganych w „Tabeli 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im 
scenariuszy testowych” w kolumnie „Oczekiwany rezultat”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie modyfikował danych- patrz zmiana SWZ opublikowana 16 lipca 2021 r. Zamawiający nie 
wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
 



 6 

 
Pytanie 202: dot. SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z PODANIEM  
WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
 
W zamieszczonej tabeli, „Tabeli 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych” w 
kolumnie „Oczekiwany rezultat” Zamawiający specyfikuje oczekiwane rezultaty przeprowadzonych scenariuszy 
testowych mających obrazować przypadki użycia. Przy czym Zamawiający formułuje „Oczekiwany rezultat” na 
bazie sformułowania „Poprawnie…”, przykładowo: 
2)  Poprawnie obliczony staż pracownika. 
3)  Poprawnie zaprezentowana suma wynagrodzeń oraz poszczególnych składników na jednym oknie 
4)  Poprawnie przeliczona absencja chorobowa.  
5)  Poprawnie obliczona lista płac.  
6)  Prezentacja portalu pracowniczego i poprawne wyświetlanie danych w zakresie listy płac.  
7)  Poprawna zmiana statusów – podgląd statusu. 
1)  Prawidłowo przeprowadzony proces tworzenia, modyfikacji i zatwierdzenia planu finansowego.  
2)  Poprawna automatyczna kontrola planu z limitem. 
1)  Poprawnie założony Uzyt1 z zdefiniowanymi uprawnieniami.  
2)  Wygenerowanie zdefiniowanego raportu z poprawnymi danymi. 
 
Jednocześnie Zamawiający nie określa, jak będzie rozumiana ta „poprawność” w stosunku do poszczególnych 
oczekiwanych rezultatów.  
Brak jest danych, dzięki którym Wykonawca może tak przygotować próbkę (odpowiednio skonfigurować system), 
by w efekcie mieć pewność, że otrzymany wynik zostanie przez Zamawiającego uznany za poprawny.  
Nawet biorąc pod uwagę wykładnię przepisów prawa co do wymogów potrzebnych w przeprowadzeniu 
odpowiednich wyliczeń – tak by przykładowo otrzymać „sumę wynagrodzeń”, istotne są też pewne założenia 
wynikające z wewnętrznych polityk instytucji. Przykładowo, jakie składniki podatku mają zostać uwzględnione w 
obliczeniach. Ponadto, istotne jest w jakiej formie ta dana ma zostać zaprezentowana.  
Bez tych informacji nie jest możliwe takie przygotowanie próbki, by mieć gwarancję że otrzymany wynik będzie 
„poprawny” w opinii Zamawiającego. Daje to Zamawiającemu możliwość kwestionowania praktycznie wszystkich 
obliczeń – gdyż właściwy klucz jest znany tylko Zamawiającemu, co jest jednoznaczne z naruszeniem zasady 
prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców.   
Co do zasady próbka ma pokazywać wycinek systemu. Wskazywać, czy dane oprogramowanie posiada daną 
funkcjonalność „wyliczania”, czy też nie. Szczegółowość wyliczeń i ich parametryzacja jest już przedmiotem 
wdrożenia, gdzie doprecyzowane są wymogi i uwzględniane wewnętrzne polityki – tak by otrzymać poprawne 
wyniki obliczeń. Wobec powyższego prosimy o: 
 
a) wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści modyfikację scenariuszy testowych, poprzez wprowadzenie na 
etapie postępowania do scenariusza danych testowych na wejściu i wyjściu dla danego oczekiwanego rezultatu z 
„Tabeli 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych” w kolumnie „Oczekiwany 
rezultat”, 
  
b) uzupełnienie SWZ o definicje poprawności próbki, tj. że scenariusz jest wykonany poprawnie jeśli po 
wprowadzeniu danych podanych w scenariuszu przez Zamawiającego Wykonawca uzyskuje wynik oczekiwany 
przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Ad a) nie 
Ad b) nie, zamawiający oczekuje wyników obliczenia list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane 
pracownika oraz składniki płacowe określone w WP1 są podstawowymi składnikami wynagrodzenia 
obowiązującymi w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, jeśli system nie potrafi obliczyć prawidłowo:  
wynagrodzenia zasadniczego, stażu, dodatku specjalnego, absencji chorobowej  jako oprogramowanie 
standardowe oznacza to, że nie spełnia wymogów funkcjonalnych NIK, a konsultanci nie mają wiedzy o 
podstawowych zasadach i przepisach w tym zakresie. 
 
Pytanie 203: dot. SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z PODANIEM  
WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
 
Zamawiający wskazuje, że Wykonawca musi zabezpieczyć składany w depozycie sprzęt.  
8.4 Wykonawca we własnym zakresie powinien zabezpieczyć środowiska programowe na przekazanym 
komputerze (komputerach) w celu zapewnienia ochrony dostępu i modyfikacji (np. ochrona hasłem). Sposób 
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zabezpieczenia fizycznego przekazanego sprzętu powinien zagwarantować możliwość stwierdzenia przed 
rozpoczęciem prezentacji czy nie nastąpił nieuprawniony dostęp do sprzętu od momentu jego zdeponowania.  
 
Wykonawca zwraca uwagę, że postanowienia te wskazują na obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za 
nieuprawniony dostęp do próbki po jej zdeponowaniu u Zamawiającego. Przy czym Wykonawca już po 
przekazaniu próbki nie ma żadnego wpływu na warunki w jakich przekazany sprzęt jest przechowywany. Próbka 
przekazana jest Zamawiającemu jako organizatorowi postępowania i to Zamawiający jest odpowiedzialny za 
próbkę (w tym za zabezpieczenie nieuprawnionego dostępu do niej) – Wykonawca nie ma żadnego wpływu na 
to, co dzieje się z próbką po jej zdeponowaniu u Zamawiającego.  
Wobec powyższego prosimy o modyfikacje SWZ poprzez uzupełnienie postanowień w pkt 8 o następujące 
wymogi: 
8.5. Wykonawca otrzyma protokół potwierdzający stan, w jakim został złożony w depozycie sprzęt wraz z 
prezentacją. Do protokołu zostaną dołączone zdjęcia przekazanego do depozytu sprzętu. 
8.6. Stwierdzenie naruszenia próbki po dacie jej zdeponowania u Zamawiającego, a przed wydaniem 
Wykonawcy, będzie skutkowało koniecznością unieważnienia postępowania ze względu na zaistnienie wady 
uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie informuje, że budynku NIK obowiązują 
odpowiednie procedury dot. zabezpieczenia pomieszczeń i dostępu do nich, ograniczające swobodny dostęp do 
poszczególnych pomieszczeń. Ponadto Zamawiający informuje o zmianie zapisów Rozdziału XXIII SWZ, punkt 8 
z dnia 16 lipca 2021 roku.  
 
Pytanie 204: dot. SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z PODANIEM  
WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
9.10  Z przeprowadzonej Prezentacji Zamawiający sporządzi protokół. 
 
Wykonawca wnosi, że protokół z prezentacji jest podstawowym dokumentem w zakresie potwierdzenia 
wykonanych zadań. Protokół powinien zawierać precyzyjne informacje na temat przeprowadzonych działań w 
trakcie prezentacji. Cytowane wymaganie nie określa w którym momencie taki protokół zostanie sporządzony. 
Czy będzie to bezpośrednio po prezentacji próbki, czy też na późniejszym posiedzeniu Komisji na podstawie 
nagrania? Brak określenia czasu, w jakim zostanie sporządzony protokół, uniemożliwia Wykonawcom 
odniesienie się do jego treści – poprzez zamieszczenie w protokole złożonych przez siebie oświadczeń lub 
zastrzeżeń. Wobec braku doprecyzowania informacji wnosi się o to, by protokół został sporządzony w trakcie  
prezentacji, a jego końcowa treść została udostępniona dla obu stron, tj. dla Wykonawcy i Zamawiającego 
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści modyfikację wymogu w następujący sposób  
9.10  Z przeprowadzonej Prezentacji Zamawiający sporządzi protokół   celem włączenia go do akt postępowania 
przetargowego. Wykonawca ma prawo oczekiwać zamieszczania w protokole złożonych przez siebie oświadczeń 
lub zastrzeżeń. Protokół będzie sporządzany w trakcie prezentacji w dwóch egzemplarzach, a na jej koniec jeden 
egzemplarz o takim samym brzmieniu zostanie przekazany Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Ocena ofert należy do Zamawiającego, w przypadku 
nie zgadzania się z decyzją Zamawiającego w zakresie oceny ofert, Wykonawcy przysługuje prawo do odwołania 
na tą czynność. 
 
Pytanie 205: dot. SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z PODANIEM  
WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
 
9.12  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rejestracji  Prezentacji  za  pomocą  środków audiowizualnych. 
 
Wykonawca zwraca uwagę na niesymetryczność powyższego wymogu. Możliwość nagrywania spotkania 
powinna być dostępna zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.  
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści modyfikację wymogu na następujący zapis: 
9.12  Zamawiający  zarejestruje Prezentację  za  pomocą  środków audiowizualnych. Przedstawiciele 
Wykonawcy będą również upoważnieni do rejestracji przebiegu demonstracji w postaci audio-video. 
 
Odpowiedź: 
Patrz modyfikacja SWZ z dn. 16 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 206: dot. SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z PODANIEM  
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WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
 
Dotyczy: SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z  PODANIEM  WAG  
TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
W treści Zamawiający zawał wymóg, że: 
Tabela 2 - Wzór Protokół z Prezentacji  
„W  dniu  ...............................  przedstawiciel  ………………………………..  (imię  i  nazwisko  przedstawiciela 
Wykonawcy)  reprezentujący  Wykonawcę  ………………………………………….  (nazwa  i  adres  Wykonawcy) 
przeprowadził Prezentację, o której mowa w pkt …..SWZ.  
Rezultaty z przeprowadzonej Prezentacji  
 
Zamawiający w żadnym miejscu w ramach wymogów prezentacji nie formułuje informacji ilu prezenterów może 
przedstawić wymagany próbką zakres. We wzorze Protokołu z prezentacji pada stwierdzenie o „przedstawicielu 
Wykonawcy”. Taki zwrot rodzi podejrzenie, że Zamawiający wymaga by tylko jedna osoba prezentowała tak 
obszerny zakres merytoryczny (docelowo 8 przypadków użycia, choć Zamawiający załączył opis tylko pięciu) w 
ciągu zakładanych przez Zamawiającego 6 godzin. Wykonanie takiego zadania przez jedną osobę, bez przerw, 
uwzględniając jeszcze odpowiadanie na dodatkowe pytania komisji to zadanie karkołomne – szczególnie w 
zakresie szerokiego zakresu merytorycznego jakim jest system ERP. 
Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że zazwyczaj Zamawiający dopuszczają prezentację próbki dokonywaną 
przez kilku prezenterów, specjalistów merytorycznych w różnych obszarach systemu ERP. Tym bardziej dziwi 
fakt braku dopuszczenia takiej możliwości prezenterów omawianej dokumentacji. Wykonawca wskazuje, że 
powinna być dostępna możliwość prowadzenia prezentacji przez większą ilość prezenterów, tak by dany 
przypadek użycia i adekwatny mu scenariusz prezentowały różne osoby.  
Ponadto wobec obecnej sytuacji epidemicznej Wykonawca wskazuje, że w ramach dokumentu prezentacji brak 
jest informacji na temat maksymalnej liczby osób ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego niezbędnych w celu 
przeprowadzenia prezentacji. Jednocześnie Wykonawca nie wie, czy poszczególne osoby mogą się wymieniać w 
trakcie prezentacji. Tym bardziej, brak jest w dokumentacji informacji o tym, czy prezenterzy mogą realizować 
zdalnie prezentację próbki.  
Zatem wobec powyższego prosimy o: 
 
a) uzupełnienie SWZ o zasady dotyczące przeprowadzania prezentacji w obowiązującej sytuacji 
epidemicznej, o możliwość zdalnej prezentacji. 
 
b) potwierdzenie, że ze strony wykonawcy może brać udział dowolna ilość osób  z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sanitarnego na sali podczas prezentacji oraz jasne wskazanie, iż dopuszczalne jest 
wymienianie się przedstawicieli Wykonawców w trakcie prezentacji. Ze względu na możliwe restrykcje ze 
względów epidemicznych dopuszczalny jest zdalny udział prezenterów próbki oraz ekspertów wspierających. 
 
Odpowiedź: 
Patrz modyfikacja SWZ z dn. 16 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 207 dot. SWZ, Rozdział XXIII SWZ -  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z PODANIEM  
WAG  TYCH  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU CENY  OFERT, strona 28 
 
W treści Zamawiający zawarł wymóg, że: 
9.6  Łączny  czas  trwania  Prezentacji  nie  może  przekroczyć  6  godzin.  W  przypadku  wystąpienia błędu 
Wykonawca może, celem usunięcia błędu, dokonać niezbędnych z jego punktu widzenia modyfikacji 
prezentowanego systemu (max 2 h, które wliczane są do czasu Prezentacji). Po przekroczeniu  czasu  na  
Prezentację,  tj.  po  upływie  6  godzin,  zadania  które  nie  zostały wykonane w zadanym czasie zostaną 
uznane za niewykonane. 
 
Wykonawca zwraca uwagę, że przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji tak szerokiej gamy funkcjonalności 
jest bardzo pracochłonne i czasochłonne (przykładowo w ramach realizacji scenariusza wymagane jest 
wprowadzanie danych konfiguracyjnych dla planu kont, słowników planu kont, projektów, zadań, źródeł 
finansowania), nawet dla osób znających dogłębnie prezentowany system i na co dzień zajmujących się jego 
obsługą.  
Wykonawca zwraca również uwagę, że czym innym jest przeprowadzenie danej operacji w procesie użytkowania 
produkcyjnego systemu, a czym innym przeprowadzenie prezentacji dla Zamawiającego (produkcyjny system 
jest gotowy do użycia i skonfigurowany pod konkretne procesy Zamawiającego, a próbka jest wycinkiem całości 
prezentowanych na życzenie Zamawiającego). Należy też zaznaczyć, że w zintegrowanym systemie klasy ERP 
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przedstawienie danej funkcjonalności wiąże się z konfiguracją szeregu modułów i  procesów, które dostarczają 
oczekiwany wynik. Zatem nie jest to tylko konfiguracja na poziomie funkcjonalności opisanym w przypadku użycia 
ale znacznie dalej sięgająca konfiguracja systemu. 
Zgodnie z „Tabela 2 – Wzór Protokół z Prezentacji” Zamawiający wymaga zaprezentowania 8 przypadków 
użycia. W zamieszczonej powyżej „Tabeli 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy 
testowych” prezentuje zaledwie 5 przypadków (29 oczekiwanych rezultatów). Wobec tego Wykonawcy tak 
naprawdę nie wiedzą jaką liczbę scenariuszy mają przygotować – plus jaką liczbę oczekiwanych rezultatów 
przedstawić? 
Wskazać należy, iż SWZ zawiera także zapis, na podstawie którego Zamawiający ma prawo żądać 
zmodyfikowania wybranych danych:  
9.7  W trakcie Prezentacji Zamawiający zażąda zmodyfikowania wybranych danych ewidencyjnych i 
wymiarowych wprowadzanych do systemu na wartości podane przez niego. 
co niewątpliwie będzie skutkować przedłużeniem czasu prezentacji w skutek działań całkowicie niezależnych od 
Wykonawcy.  
Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że realizacja podobnych scenariuszy zajmuje co najmniej godzinę. Biorąc 
pod uwagę szczegółowość scenariuszy można przyjąć, że ich realizacja zajmie średnio 1,5 godziny. Na ten czas 
składa się wprowadzenie danych – przekazanych na prezentacji, konfiguracja systemu jeśli będzie wymagana 
oraz przeprowadzenie procesu wymaganego scenariuszem wraz z wykazaniem szczegółowo każdego rezultatu. 
Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że przyjmując tylko dla opisanych w dokumentacji 5 przypadków użycia i 
zakładając, że czas wykazania danego oczekiwanego rezultatu będzie średnio wynosił 1,5 godziny – czas 
wymagany na przeprowadzenie prezentacji to 7,5 godziny. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający jeszcze uzupełni 
dokumentacje o brakujące przypadki – będzie to 12 godzin (8 przypadków użycia * 1,5 godziny). 
Wykazane obliczenia wskazują, że w wymaganym przez Zamawiającego czasie, w oparciu o dane dostarczone 
na prezentacji wykazanie funkcjonalności nie jest realizowane. Czas 6 godzin jest zupełnie nie wystarczający.  
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści modyfikację wymogu na następujący zapis: 
9.6  Łączny  czas  trwania  Prezentacji  nie  może  przekroczyć  12  godzin (w ramach dwóch dni prezentacji, z 
godzinną przerwą po 3 godzinach prezentacji).  W  przypadku  wystąpienia błędu Wykonawca może, celem 
usunięcia błędu, dokonać niezbędnych z jego punktu widzenia modyfikacji prezentowanego systemu (max 2 h, 
które wliczane są do czasu Prezentacji). Po przekroczeniu  czasu  na  Prezentację,  tj.  po  upływie  6  godzin,  
zadania  które  nie  zostały wykonane w zadanym czasie zostaną uznane za niewykonane. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację, jednocześnie informuje, że dokonał zmiany w 
pkt 9.6- patrz zmiana SWZ z dn. 16 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 208: dot. Wzoru Umowy, strona 12 
 
Zamawiający specyfikuje zapis, że:  
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy z usług 
Audytora lub Audytorów, celem kontroli jakości wykonania i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych 
prac objętych Umową oraz wsparcia wiedzą członków struktury organizacyjnej ze strony Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 5 Dni Roboczych) udzielić 
Audytorowi lub Audytorom, posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, wszelkich informacji, 
danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować Rezultaty Prac, jak również zapewnić 
możliwość ich kontroli oraz podjąć z Audytorem lub Audytorami współpracę w zakresie określonym przez 
Audytorów. Audytor lub Audytorzy mogą bez prawa głosu uczestniczyć w obradach Komitetu Sterującego. 
19. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający wybierze Audytora lub Audytorów spośród podmiotów 
profesjonalnie zajmujących się kontrolą jakości w tego rodzaju wdrożeniach.  
20. Koszty związane z usługami Audytora ponosi Zamawiający, chyba że wyniki kontroli wykażą, iż dotychczas 
wykonane prace są niezgodne z Umową, Analizą Wdrożeniową, OPZ lub ustaleniami Komitetu Sterującego. W 
przypadku wykrycia takich niezgodności w wyniku prac Audytora, koszty kontroli ponosi Wykonawca.  Koszty 
kontroli mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Kryteria wyboru podmiotu Audytora, dotyczące w szczególności kompetencji, uprawnień, zdolności technicznej 
lub zawodowej Audytora, zostaną ustalone przez Zamawiającego, z uwzględnieniem uzasadnionych i 
rzeczowych wskazań Wykonawcy. Koszty związane z usunięciem niezgodności ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca wnosi, że działania Audytorów nie mogą naruszać prac związanych z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę. Praca audytora powinna być nie ingerująca w realizację kolejnych prac 
harmonogramu związaną z odbiorem poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 
 
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści modyfikacje zapisu umowy zgodnie z 
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poniższym zapisem: 
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy z usług 
Audytora lub Audytorów, celem kontroli jakości wykonania i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych 
prac objętych Umową oraz wsparcia wiedzą członków struktury organizacyjnej ze strony Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 5 Dni Roboczych) udzielić 
Audytorowi lub Audytorom, posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, wszelkich informacji, 
danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować Rezultaty Prac, jak również zapewnić 
możliwość ich kontroli oraz podjąć z Audytorem lub Audytorami współpracę w zakresie określonym przez 
Audytorów. Audytor lub Audytorzy mogą bez prawa głosu uczestniczyć w obradach Komitetu Sterującego. Praca 
Audytorów nie może naruszać prac związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 
Praca Audytorów powinna być nie ingerująca w realizację kolejnych prac harmonogramu związaną z odbiorem 
poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. 
 
Pytanie 209 dot. Wzoru Umowy, strona 15 
 
Zamawiający specyfikuje zapis, że:  
§ 6.  
Personel Wykonawcy 
6. Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o odsunięcie członka 
Personelu Kluczowego Wykonawcy od wykonywania Umowy, w szczególności w przypadku, gdy członek 
Personelu Kluczowego Wykonawcy swoim działaniem lub zaniechaniem zagraża prawidłowej realizacji Umowy . 
Wniosek ten składany jest na piśmie przez Kierownika Wdrożenia Zamawiającego Kierownikowi Wdrożenia 
Wykonawcy. Po otrzymaniu od Zamawiającego wniosku o odsunięcie członka Personelu Kluczowego od 
realizacji Umowy, Wykonawca w ciągu 5 Dni Roboczych przedstawi członkom Komitetu Sterującego ze strony 
Zamawiającego do zatwierdzenia propozycję osoby zastępującej  członka Personelu Kluczowego. Członkowie 
Komitetu Sterującego ze strony Zamawiającego w ciągu 5 Dni Roboczych zaakceptują proponowanego nowego 
członka Personelu Kluczowego Wykonawcy, lub też odmówią jego akceptacji, przy czym odmowa akceptacji 
wymaga uzasadnienia. Jeżeli nowy członek Personelu Kluczowego Wykonawcy nie zostanie zaakceptowany w 
pierwszym terminie, Strony powtórzą powyższą procedurę, przy czym od decyzji Zamawiającego zależy, czy 
dany członek Personelu Kluczowego Wykonawcy może nadal wykonywać przedmiot Umowy, czy ma zostać 
odsunięty od wykonywania Umowy mimo braku osoby zastępującej go. 
 
Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis jest jednostronny i stawia Wykonawcę w gorszej pozycji w 
stosunku do Zamawiającego – Zamawiający ma wpływ na zespół Wykonawcy, a Wykonawcy już takie prawo nie 
przysługuje. Logicznym jest, że powyższa sytuacja może mieć też miejsce po stronie Zamawiającego „w 
szczególności w przypadku, gdy członek Personelu Kluczowego Zamawiającego swoim działaniem lub 
zaniechaniem zagraża prawidłowej realizacji Umowy”. 
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści dodanie zapisu umowy uwzględniając 
równość stron w ramach zapisów umowy, na następujący: 
§ 6.  
Personel Wykonawcy 
20. Wykonawca ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o odsunięcie członka 
Personelu Kluczowego Zamawiającego od wykonywania Umowy, w szczególności w przypadku, gdy członek 
Personelu Kluczowego Zamawiającego swoim działaniem lub zaniechaniem zagraża prawidłowej realizacji 
Umowy . Wniosek ten składany jest na piśmie przez Kierownika Wdrożenia Zamawiającego Kierownikowi 
Wdrożenia Wykonawcy. Po otrzymaniu od Wykonawcy wniosku o odsunięcie członka Personelu Kluczowego od 
realizacji Umowy, Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych przedstawi członkom Komitetu Sterującego ze strony 
Wykonawcy do zatwierdzenia propozycję osoby zastępującej  członka Personelu Kluczowego. Członkowie 
Komitetu Sterującego ze strony Wykonawcy w ciągu 5 Dni Roboczych zaakceptują proponowanego nowego 
członka Personelu Kluczowego Zamawiającego, lub też odmówią jego akceptacji, przy czym odmowa akceptacji 
wymaga uzasadnienia. Jeżeli nowy członek Personelu Kluczowego Zamawiającego nie zostanie zaakceptowany 
w pierwszym terminie, Strony powtórzą powyższą procedurę, przy czym od decyzji Wykonawcy zależy, czy dany 
członek Personelu Kluczowego Zamawiającego może nadal wykonywać przedmiot Umowy, czy ma zostać 
odsunięty od wykonywania Umowy mimo braku osoby zastępującej go. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację- patrz odpowiedź na pytanie 49 z dn. 23 lipca 
2021 r., ponadto Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 6 Umowy- patrz zmiana Wzoru Umowy z dn. 23 
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lipca 2021 r.  
Pytanie 210 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
 
K.2.01.1  

System musi zapewnić możliwość przetwarzania wymaganych przepisami Kodeksu Pracy danych pracowników 

w tym: zatrudnionych na umowę o pracę, osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, praktykantów, 

stażystów, umowy o dzieło, współpracowników oraz inne formy zatrudnienia.  

 

Prosimy o wyspecyfikowanie innych form zatrudnienia przewidzianych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Poprzez inne formy zatrudnienia Zamawiający rozumie formy zatrudnienia nie wymienione w wymaganiu, a 

podlegające przepisom kodeksu pracy oraz innym przepisom regulującym kwestie prawa pracy, niepracownicze 

formy zatrudnienia podlegające regulacjom na podstawie umów prawa cywilnego lub prawa handlowego. 

 

Pytanie 211 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
 
Dotyczy: K.2.01.4  
System musi zapewnić ewidencję danych dotyczących niepełnosprawności pracowników (w szczególności: data 
orzeczenia o niepełnosprawności, czas pracy, zalecenia, dostosowanie stanowiska pracy, przeciwskazania). 
 
Prosimy o potwierdzenie, że informacje o dostosowaniu stanowiska i przeciwskazaniach mają mieć charakter 
opisowy. 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 
 
Pytanie 212 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
 
Dotyczy: K.2.01.30  
System musi zapewnić tworzenie i wydruk zaświadczenia o ukończeniu praktyki.  
 
Prosimy o wyjaśnienie jakie dane będzie zawierać takie zaświadczenie i co będzie ich źródłem? 
 
Odpowiedź: 
Zaświadczenie powinno w szczególności zawierać: podstawowe dane praktykanta, dane jednostki w której 
zostały zrealizowane praktyki, okres odbytych praktyk, zakres merytoryczny zrealizowanych praktyk. Źródłem 
danych musi być system ERP, przy czym zakres merytorycznych zrealizowanych praktyk może być polem 
opisowym.   
 
Pytanie 213 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.01.32  
System musi zapewnić generowanie plików do eksportu danych do innych systemów, np. do Płatnika. 
 
Prosimy o wyspecyfikowanie systemów, do których oczekiwany jest eksport danych. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 131 opublikowane z 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 214 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.01.40  
System musi zapewnić możliwość udostępniania pracownikom w formie elektronicznej różnego rodzaju 
oświadczeń i regulaminów wraz z możliwością ich akceptacji.  
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający planuje przechowywać status ww. dokumentów. 
 
Odpowiedź: 
Tak.  
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Pytanie 215 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.01.41  
System musi zapewnić możliwość elektronicznej obsługi dokumentów opisu stanowiska oraz zakresu czynności.
  
Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu czynności. 
 
Odpowiedź: 
Zakres czynności dla każdego stanowiska pracy, zdefiniowanego w systemie ERP zostanie udostępniony 
Wykonawcy w trakcie opracowywania dokumentu Projekt systemu. 
 
Pytanie 216 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.01.50  
System musi automatycznie oznaczać status pracownika (własny/obcy) zawierającego umowę przy rejestracji tej 
umowy.  
 
Prosimy o wyjaśnienie jak będzie traktowany obcy pracownik zatrudniony na umowę? 
 
Odpowiedź: 
Umowa o pracę – własny, umowa o pracę oraz umowa cywilno-prawna - własny. Tylko umowa cywilno-prawna - 
obcy. 
 
Pytanie 217 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.01.55  
System musi umożliwiać rejestrację przebiegu zatrudnienie przed NIK oraz absencji u danego pracodawcy. 
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza ewidencjonować wszystkie absencje zarejestrowane u 
poprzednich pracodawców, czy jedynie okresy nieskładkowe? A jeśli wszystkie absencje, to co będzie źródłem 
informacji o nich? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określi takiej szczegółowości w OPZ bez wiedzy o nowym systemie, określi to Projekt systemu. 
System powinien wymagać wprowadzania minimalnej ilości informacji z poprzednich miejsc pracy, ale niezbędnej 
do prawidłowego działania np. choroba poprzedni pracodawca, urlopy bezpłatne. 
 
Pytanie 218 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.01.57  
System musi zapewnić możliwość obsługi przypadków: opieki nad dzieckiem, opieki nad dorosłym członkiem 
rodziny. System ma w sposób automatyczny przypominać pracownikowi korzystającemu z zasiłku opiekuńczego 
o obowiązku złożenia oświadczenia w tym zakresie.  
 
Prosimy o informację jakiej formy przypomnienia oczekuje Zamawiający? 
 
Odpowiedź: 
W formie wiadomości email na służbowy adres pracownika. 
 
Pytanie 219 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.01.66  
System musi zapewnić możliwość wprowadzania oraz aktualizacji zakresów czynności dla danego pracownika, w 
tym: 
1) całość treści zakresu czynności 
2) data obowiązywania od... 
3) data ostatniej zmiany  
4) pole do wprowadzenia uwag 
System musi zapewnić możliwość generowania zestawień dotyczących zakresów czynności z 
przyporządkowaniem do komórki organizacyjnej, pracownika. 
 
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia czynności w kontekście powyższego wymagania. 
 
Odpowiedź: 
Zakres czynności opisuje zakres zadań oraz obszary odpowiedzialności do realizacji których został zobowiązany 
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pracownik.  
 
Pytanie 220 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.02.2  
W przypadku ewidencji aplikacji kontrolerskiej moduł musi rejestrować następujące dane: 
1) numer grupy aplikacyjnej, 
2) listę osób skierowanych na aplikację (imię i nazwisko, jednostka organizacyjna, stanowisko, profil 
wykształcenia, data zatrudnienia), 
3) data zgłoszenia/skierowania, 
4) data rozpoczęcia i zakończenia aplikacji ( z możliwością zmiany daty terminie późniejszym), 
5) program aplikacji, 
6) harmonogram przygotowywania i przebiegu szkolenia, 
7) plan zajęć poszczególnych sesji dla grupy, 
8) rejestr przydzielonych opiekunów aplikantów (przyznane dodatki, odwołanie opiekunów i dodatków), 
9) imienny wykaz ocen z tematów objętych programem, ocen z egzaminu i ocen końcowych, 
10) koszty szkolenia: 
a) wynagrodzenie wykładowców, 
b) wyżywienie wykładowców, 
c) wyżywienie uczestników.  
 
Prosimy o wyjaśnienie jaki wpływ na dalsze zatrudnienie będzie miał udział Pracownika w aplikacji kontrolerskiej. 
 
Odpowiedź: 
Udział w aplikacji kontrolerskiej nie ma żadnego znaczenia na przebieg zatrudnienia, ukończenie aplikacji z 
pozytywnym wynikiem egzaminu, może skutkować mianowaniem pracownika na kontrolera lub pracownik po 
ukończeniu aplikacji kontrolerskiej, nie otrzyma mianowania na kontrolera.  
 
Pytanie 221 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.04.1  
System musi umożliwiać obsługę BHP,  poprzez przeglądarkę internetową w zakresie obsługi procesów BHP 
dotyczących pracownika.  
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy całość zakresu BHP ma być dostępna poprzez przeglądarkę internetową, czy tylko 
wybrane dokumenty/procesy? Jeśli wymaganie dotyczy wybranego zakresu to prosimy o jego wyspecyfikowanie. 
 
Odpowiedź: 
Systemu musi zapewnić możliwość obsługi modułu BHP poprzez przeglądarkę internetową w szczególności w 
zakresie: obsługi wniosku o refundację okularów, informacji o wystawionych skierowaniach na badanie i 
terminach ich realizacji, informacji o konieczności realizacji obowiązkowych szkoleń. Dotyczy czynności procesu, 
które wykonuje pracownik w ramach samoobsługi. 
 
Pytanie 222 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: 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 potwierdzenie, że adresatem tych informacji/alertów powinni być pracownicy działu Kadr. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 133 dn. 29 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 223 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: 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 potwierdzenie, że adresatem tych informacji/alertów powinni być pracownicy działu Kadr. 
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Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 134 dn. 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 224 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.18.10  
Urlopy na dzień bieżący (wymiar urlopu +modyf. i zaległy niewykorzystany) 
 
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „+modyf”. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 140 opublikowane dn. 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 225 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.18.20  
Wykaz osób do szkolenia okresowego BHP z inf. o zawieszeniach.  
 
Prosimy o wyjaśnienie czego będą dotyczyć zawieszenia. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 143 opublikowane dn. 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 226 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.18.47  
Przebieg pracy w NIK (zatrudnionych) - ścieżka kariery w NIK  
 
Prosimy o wyjaśnienie: 
a) jaka ma być zawartość raportu? 
b) w jaki sposób raport dotyczący przebiegu pracy w NIK, ma się odnosić do ścieżek kariery? 
Odpowiedź: 
a) Raport powinien w szczególności zawierać: oznaczenie jednostki NIK, ID pracownika, imię i nazwisko 

pracownika, numer obecnego stanowiska, nazwa obecnego stanowiska, wymiar etatu, data zatrudnienia, 
data objęcia stanowiska, stanowiska, data zwolnienia. 

b) Raport powinien w sposób chronologiczny prezentować ścieżkę kariery, realizowaną w NIK z 
uwzględnieniem zmiany stanowisk, funkcji, jednostek organizacyjnych. 

 
Pytanie 227 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.18.55  
d 2014-01-01 Dodatek specjalny pracowników  
 
Prosimy o wyjaśnienie treści punktu. 
 
Odpowiedź: 
Raport ma prezentować informację o dodatkach specjalnych z możliwością filtrowania w zakresie np. struktury 
organizacyjnej, zakresu czasowego, pracownika, wartości, pól opisowych dot. warunków przyznania, z 
możliwością sortowania  
 
Pytanie 228 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.18.62  
Stan zatrudnienia wg jednostek (BGL czyli przychodnia)  
 
Prosimy o wyjaśnienie frazy „BGL, czyli przychodnia” i wskazanie zawartości raportu. 
 
Odpowiedź: 
BGL – oznaczenie Wydziału-Zakładowa Przychodnia Lekarska w Biurze Gospodarczym. Raporty dot. 
zatrudnienia są takie same jak dla NIK, raporty powinny mieć możliwość wskazania jednostki. 

 
Pytanie 229 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.18.70  
Raport - Notatka konkursowa  
 
Prosimy o wyspecyfikowanie zawartości notatki. 
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Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 149 opublikowane dn. 29 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 230 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.11.2  
System musi zapewnić obsługę elektronicznego dokumentu dotyczącego powołania zespołu do przeprowadzenia 
naboru z parametryzowaną ścieżką akceptacyjną, zawierającego co najmniej: 
1/ nazwa stanowiska, na które odbywa się nabór, 
2/ nazwa komórki organizacyjnej, 
3/ wymiar etatu i liczba etatów, 
4/ symbol opisu stanowiska, 
5/ numer naboru, 
6/ możliwość zaproponowania osobie akceptującej składu Zespołu/Komisji,    
7/ możliwość modyfikacji składu Zespołu/Komisji przez osobą akceptującą (lista pracowników, co najmniej 3 
osoby, możliwość dodania większej liczby osób i/lub korekty), 
8/ zawierać pole, upoważniające członków Zespołu do przetwarzania danych osobowych kandydatów (pole musi 
być edytowalne), 
9/ uwagi. 
System musi:  
a) umożliwiać dołączenie dokumentów (dokumenty MS Word, dokumenty zeskanowane), 
b) agregować nabory w przypadku gdy komisja o tym samym składzie przeprowadza kilka naborów, 
c) zapewniać możliwość elektronicznego powiadamiania o powołaniu do komisji naboru.  
 
Prosimy o wyjaśnienie zastosowania pola upoważaniającego do przetwarzania danych osobowych kandydatów? 
Co to za pole, czemu ma służyć, dlaczego ma być edytowane? 
 
Odpowiedź: 
Pole ma służyć celom ewidencyjnym, edytowalność ma służyć do zmiany statusów. 
 
Pytanie 231 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.11.8  
System opcjonalnie powinien umożliwić korzystanie z modułu komunikacji z kandydatami (np.: udzielanie 
zbiorczej odpowiedzi do osób nie wskazanych do zatrudnienia).   
 
Prosimy o wyjaśnienie czy system powinien jedynie generować informację o nie zakwalifikowaniu się do 
zatrudnienia, czy też Zamawiający oczekuje szerszej wymiany danych z kandydatami? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie oczekuje szerszej wymiany danych z kandydatami.   
 
Pytanie 232 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.11.9   
System musi umożliwiać obsługę i zarządzanie danymi kandydatów w ramach naborów wewnętrznych (wśród 
zatrudnionych przez Zamawiającego pracowników). 
 
Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać zarządzanie danymi w tym przypadku? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 153 opublikowane dn. 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 233 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.11.11  
System musi obsługiwać przypadki wielokrotnego zgłaszania się tych samych kandydatów do pracy w kolejnych 
naborach.  
 
Prosimy o potwierdzenie, że wystarczający będzie raport prezentujący powtarzających się kandydatów z tym 
samym numerem PESEL. 
 
Odpowiedź: 
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Patrz odpowiedź na pytanie 154 opublikowane dn. 29 lipca 2021 r 
 
 
Pytanie 234 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.11.14  
System musi zapewnić możliwość rejestracji czasu pracy, w tym: godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, 
absencji, godzin nadliczbowych, pracy w dni wolne od pracy, wyjść prywatnych - wszystkich pracowników 
przebywających na terenie Izby, jak również na pracy zdalnej czy wykonujących czynności kontrolne w delegacji.  
  
 
Prosimy o potwierdzenie, że godziny nadliczbowe nie będą pobierane wprost z systemu Rejestracji Czasu Pracy. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania godzin nadliczbowych z RCP.  
 
Pytanie 235 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.12.3  
System zapewni prowadzenie ewidencji w szczególności następujących informacji związanych z czasem pracy 
pracownika: 
1) czas pracy wynikający z harmonogramu, 
2) nieobecności wraz z typem nieobecności, 
3) czas przepracowany, 
4) limity nieobecności wynikające z przepisów prawa, 
5) nadgodziny.  
 
Prosimy o potwierdzenie, że nadgodziny będą wyliczane automatycznie na podstawie odczytów z RCP. Prosimy 
o informację, jeśli jednak zakładają Państwo zlecanie pracy w nadgodzinach, lub potwierdzanie nadpracowań 
jako nadgodzin. 
 
Odpowiedź: 
Nadgodziny będą wliczane automatycznie na podstawie odczytów z RCP w przypadku pracowników, których 
dane będą importowane z RCP. Zamawiający przewiduje zlecanie pracy w nadgodzinach, lub potwierdzanie 
nadpracowań jako nadgodzin. 
 
 
Pytanie 236 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.12.5  
System musi zapewnić walidację harmonogramów zgodnie z wymaganiami przepisów.  
 
Prosimy o wskazanie z jakimi przepisami poza Kodeksem pracy powinny być walidowane harmonogramy? 
Prosimy o ich udostępnienie. 
 
Odpowiedź: 
Dotyczy to przepisów regulujących czas pracy np. 
– Konstytucja RP z 1997 r. 
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
– Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. 

Przepisy regulujące czas pracy określonych grup pracowników w sposób szczególny: 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 
– Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
– Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
– Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
– Ustawa z 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych 
– Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
– Ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 
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– Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
 

Pytanie 237 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 

Dotyczy: K.2.12.8  
System zapewni możliwość przyjmowania danych o czasie pracy z różnych systemów w tym: z systemem 
kontroli dostępu (numer pracownika, rodzaj wejścia/ wyjścia, godziny wejścia i wyjścia, kod bramki), systemu 
komputerowego lub innego systemu wskazanego przez NIK. System musi zapewnić możliwość zbierania danych, 
związanych z ewidencją czasu pracy z różnych lokalizacji oraz różnych źródeł.  
 
Prosimy o: 
a) wyjaśnienie czym jest i jakie dane dostarcza „system komputerowy”.  
b) informację, jakie dane mogą dostarczać inne wskazane przez Zamawiającego systemy oraz jakiej grupy 
pracowników będą dotyczyć te dane. 
 
Odpowiedź: 
a) dowolny system, który dostarczy zdefiniowane w wymaganiu dane, 
b) zakres danych został wskazany w wymaganiu i dotyczy wszystkich grup pracowników.  
a) Pytanie 238 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.12.9  
System musi zapewnić automatyczną informację o powstałych błędach przy imporcie danych z innych systemów 
w zakresie ewidencji czasu pracy.  
 
Prosimy o wyjaśnienie jaka powinna być forma tej informacji i jakie kryteria będą decydowały klasyfikacji odczytu 
jako błąd? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza raport z importu danych, komunikaty o błędach mają dotyczyć jakości importowanych 
danych czy są zgodne z zdefiniowaną strukturą.  
 
Pytanie 239 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.12.14  
System musi zapewnić rejestrację rozliczenia nadgodzin (odbiór, wypłata) na wniosek pracownika lub 
pracodawcy, uwzględniając czy jest to pracownik administracyjny lub obsługi, czy kontroler (zgodnie z przepisami 
Kodeksu Pracy u Ustawy o NIK).  
 
Prosimy o poprawienie literówki "u Ustawy". 
 
Odpowiedź: 
Patrz modyfikacja Załącznika nr 1 do OPZ z dn. 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 240 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.12.33  
System musi zapewnić prowadzenie analizy nieobecności (raport). Analiza nieobecności powinna być 
prowadzona w odniesieniu do długości oraz rodzaju nieobecności (identyfikacja nieobecności dłuższych/ 
krótszych niż wskazana liczba dni), w tym definiowanie alertów informujących o przekroczeniu określonego progu 
zwolnienia.  
 
Prosimy o wyjaśnienie czym jest „próg zwolnienia”. 
 
Odpowiedź: 
Próg zwolnienia w przypadku absencji chorobowej np. konieczność wystąpienia o świadczenie rehabilitacyjne, 
koniec okresu zasiłkowego. 
 
Pytanie 241 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.13.4  
System musi zapewnić możliwość udostępniania danych w standardzie ODBC, oraz zapewnić możliwość 
eksportu danych do pliku, co najmniej w zakresie: ID (numer) pracownika, numer karty, imię i nazwisko, nazwa 
jednostki organizacyjnej. 
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Prosimy o wskazanie powiązania udostępniania danych w standardzie ODBC z zarządzaniem procesem 
wydawania legitymacji służbowych (wymaganie znajduje się w procesie Zarządzanie procesem wydawania i 
obsługi legitymacji służbowych). 
 
Odpowiedź: 
Brak ścisłego powiązania. Zmawiający wymaga możliwości takiego eksportu. 
 
Pytanie 242 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.13.5  
System powinien zapewnić możliwość ewentualnych modyfikacji na potrzeby integracji z nowym systemem KD.
  
Prosimy o wyjaśnienie co to jest system KD, oraz jakie modyfikacje, oraz jakie integracje planuje w jego zakresie 
Zamawiający. 
 
Odpowiedź: 
System KD to system Kontroli Dostępu. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że poprzez modyfikacje 
Zamawiający rozumie możliwość zapewnienia integracji nowego systemu ERP z wybranymi metodami kontroli 
dostępu w tym: bramki (tripody), karty dostępu (czytniki służące do rejestracji wejść i wyjść) informacje o 
rejestracji czasu pracy pochodzące z systemu zamawiającego  
 
Pytanie 243 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.15.1  
System musi zapewnić obsługę wielopoziomowych i niejednorodnych struktur organizacyjnych, do których 
przypisany będzie pracownik, np. różne grupy pracowników i osób niebędących pracownikami, grupy stanowisk, 
systemy wynagradzania, źródła finansowania, komórki organizacyjne, podległość służbowa, podległość w 
ramach realizowanych projektów, oddelegowań (pracownik może należeć do różnych grup zadaniowych i 
organizacyjnych). Struktura organizacyjna może się zmieniać co do liczby jednostek jak i ich przyporządkowania 
w dowolnym momencie.  
 
Prosimy o potwierdzenie, że pisząc „w dowolnym momencie” Zamawiający ma na myśli konkretną datę. 
 
Odpowiedź: 
Tak, zamawiający poprzez zapis „w dowolnym momencie” ma na myśli konkretny dzień (datę) zmiany. 
 
Pytanie 244 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.15.19  
System powinien umożliwiać wprowadzanie zmian np. zmiana stanowiska z administracyjno-biurowego na 
kierownicze co powoduje oprócz konieczności zmiany grupy szkoleniowej  także zmianę terminu planowanego 
szkolenia okresowego.  
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy zmiana dotyczy stanowiska w kontekście pracownika, czy w kontekście stanowiska? 
 
Odpowiedź: 
W kontekście pracownika przy zmianie stanowiska przypisanego do odpowiedniej grupy pracowniczej. 
 
Pytanie 245 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.16.9  
System musi zapewnić dla każdego szkolenia możliwość rejestrowania grupowej obecności na szkoleniu. Wpis o 
odbytym szkoleniu powinien automatycznie zostać przeniesiony do kartoteki pracownika z nazwą szkolenia i 
terminem odbycia szkolenia.  
 
Prosimy o wyjaśnienie na czym powinno polegać rejestrowanie grupowej obecności? Kto będzie odpowiedzialny 
za potwierdzenie, że wszyscy zgłoszeni na szkolenie pracownicy wzięli w nim udział, oraz informacji o 
nieobecności części zgłoszonych pracowników.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia że chodzi o możliwość zarejestrowania na szkolenie grupy osób np.: wg stanowiska, 
komórki organizacyjnej, konkretnego projektu, grupy pracowników wg indywidualnie określonych kryteriów 
(możliwość wybrania pojedynczych pracowników). W przypadku szkoleń e-learningowych system powinien 
wspierać import informacji o odbytym szkoleniu, natomiast w przypadku szkoleń klasowych, odpowiedzialność za 
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rejestrację informacji o realizacji szkolenia będzie spoczywała na organizatorze szkolenia (na podstawie listy 
obecności) lub imporcie z pliku zewnętrznego. 
 
Pytanie 246 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: K.2.16.5  
System musi zapewnić możliwość tworzenia wniosków o skierowanie na szkolenie. Wniosek powinien zawierać 
co najmniej: imię i nazwisko, komórkę organizacyjną, nazwę szkolenia, źródło finansowania.  
Musi istnieć możliwość modyfikacji wniosków, np. dodawania liczby pól.  
 
Prosimy o wyjaśnienie kto inicjuje wspomniany wniosek? 
 
Odpowiedź: 
Wniosek może inicjować pracownik lub osoba zgłaszająca pracownika na szkolenie. 
 
Pytanie 247 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:K.2.17.3 
System musi zapewnić możliwość zapisania informacji o przyznanych świadczeniach socjalnych przy kartotece 
pracownika (np. w postaci odrębnej zakładki) z uwzględnieniem możliwości zapisania danych osób 
niezarejestrowanych (np. rodziny zmarłego pracownika). Dostęp do danych o przyznanych świadczeniach musi 
mieć również Biuro Rachunkowości (w celu operacyjnej obsługi przyznanych świadczeń).  
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Biuro Rachunkowości jest jednostką w strukturach NIK? 
 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie 248 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.1  
System musi zapewnić prowadzenie ewidencji wszystkich środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz wyposażenia (składników niskocennych) i ich ewidencji ilościowej. System musi zapewnić efektywną 
obsługę ewidencji co najmniej 350.000 środków. System musi zapewnić obsługę ewidencji w zakresie: 
1) zakładania nowych kartotek wraz z możliwością dokonywania korekt, 
2) automatycznego naliczania umorzeń i amortyzacji,  
3) możliwości dokonywania zapisów technicznych, np. zmian numeru konta, korygowania wartości,  
4) operacji: przyjęcie środka, częściowa likwidacja, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, zwiększenie 
wartości środka na wskutek jego ulepszenia, naliczenie odpisów umorzeniowych, zerowanie amortyzacji, zmiana 
użytkownika, miejsca użytkowania, zmiana wartości początkowej i umorzenia, zmiany nazwy lub dokonania 
korekty nazwy, przeszacowanie wartości, pozabilansowe. 
5)generowanie dokumentów przyjęcia i ruchu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla 
których system powinien automatycznie przypisywać dekrety i jako dowody księgowe eksportować do Księgo 
Głównej.  
 
Prosimy o: 
a) wyjaśnienie jakie konto ma na myśli zamawiający w podpunkcie 3)?  
b) wyjaśnienie czym będzie się różnić zmiana nazwy od korekty nazwy opisanych w podpunkcie 4). 
 
Odpowiedź: 
Ad. a)  poprzez konto – zamawiający wskazuje konto księgowe, 
Ad. b) zmiana nazwy co całkowite lub częściowe nowe określenie dla tego samego środka. Korekta nazwa to 
poprawienie błędu. 
 
Pytanie 249 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.2  
System musi zapewnić tworzenie kartotek środków trwałych oraz WNiP z następującymi polami: 
1) typ kartoteki (np. środki trwałe, WNiP), 
2) Nr inwentarzowy, 
3) data przyjęcia do użytkowania,  
4) data dokumentu np. OT,   
5) data nabycia, 
6) miejsce użytkowania (dział/oddział, pomieszczenie), 
7) krótka nazwa, 
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8) nazwa pełna, 
9) jednostka miary, 
10) nazwa użytkownika/opiekuna ((imię i nazwisko, nr pokoju, nr telefonu), 
11) numer pracownika/opiekuna, 
12) numer dostawcy, 
13) numer przyjmującego (przy dok. PT), 
14) konto kosztów, 
15) kod środka, 
16) informacja o kodzie kreskowym, 
17) KŚT (ze wskazaniem numeru z GUS-u), 
19) źródło finansowanie - do jednego środka musi być możliwe przypisanie więcej niż jednego źródła 
finansowania, w tym nieodpłatnego otrzymania, 
20) sposób uzyskania środka trwałego, 
21) data likwidacji, 
22) przyczyna likwidacji, 
23) nr faktury zakupu, 
24) nr seryjny, 
25) nr umowy/wniosku, 
26) zestaw, 
27) charakterystyka, 
28) data gwarancji, 
29) oznaczenie, czy sprzęt jest wypożyczony i komu, 
30) wartość początkowa brutto, 
31) wartość początkowa umorzenia, 
32) wartość WI, 
33) wartość WA, 
34) wartość WU, 
35) szczegóły (dodatkowy opis DS), 
36) metoda amortyzacji, 
37) stawka amortyzacyjna, 
38) ilość. 
System musi zapewnić możliwość obsługi dokumentów księgowych i ich grupowego drukowania: OT; LT; WT+; 
PT; PN; ZU; ZUW; OTI; OTIN; WT-; LC; LTS; LTIN; OTW; OTWM; OTWI; WTW+; PSI; LSI; DZUS; DZUW; 
DZWI; PNW; LW; LWS; LWIN; LWC; LWSC; PTW; PTWC; KOR; KR.   
 
Prosimy o: 
a) wyjaśnienie czym są numer dostawcy i numer przyjmującego? 
b) wyspecyfikowanie pełnych nazw dokumentów. 
 
Odpowiedź: 
Ad a) numer dostawcy – numer sprzedawcy, numer przyjmującego (jednostka obca) w przypadku przekazania 
środka trwałego innej jednostce. 
Ad b) OT - Przyjęcie środka trwałego, LT - Likwidacja środka, WT+ Zwiększenie wartości środka trwałego, PT 
Nieodpłatne przekazanie środka,  PN Nieodpłatne przyjęcie środka,  ZU Zmiana miejsca używania, osoby 
odpowiedzialnej,  ZUW Zmiana miejsca używania poz. sr. trwałych, osoby odpowiedzialnej; OTI Przyjęcie środka 
z inwestycji; OTIN Przyjęcie środka trwałego z inwent.; WT- Zmniejszenie wartości środka trwałego; LC 
Likwidacja częściowa; LTS Likwidacja ST w wyniku sprzedaży; LTIN Likwidacja środka trwałego z inwent.; OTW 
Przyjęcie pozostałych środ. trw. (wyp.); OTWM Przyjęcie poz. śr. trwałych (wyp.) z magazynu; OTWI Przejęcie 
poz. śr. trwałych - pierwszego wyp.; WTW+ Zwiększenie dla  poz środ trw; PSI Przyj. pozostałych środ. trw. (wyp. 
ilosc)); LSI Likwi. pozostałych środ. trw. (wyp. ilosc)); DZUS Zmiana miejsca użytkowania ŚT między 
jednostkami, DZUW Zmiana miejsca użytkowania WYP między jednostkami; DZUWI Zmiana miejsca 
użytkowania WYP ilościówka między jednostkami ; PNW Nieodpłatne przyjęcie poz. śr. trwałych (wyp.); LW 
Likwidacja poz. śr. trw. (wyposażenie); LWS Likwidacja poz. śr. trwałych (wyp.) - sprzedaż; LWIN Likwidacja poz. 
śr. trwałych (wyp.) z inwent. LWC Likwidacja częściow wyposażenie ; LWSC Likwidacja poz. śr. trwałych (wyp.) - 
sprzedaż częściowa; PTW Nieodpłatne przekazanie poz. śr. trwałych (wyp.); PTWC Nieodpłatne przekazanie 
poz. śr. trwałych (wyp.) - częściowe; KOR Korekta danych; KR Korekta danych opisowych 
 
 
Pytanie 250 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:M-L.3.01.8  
System musi zapewnić przechowywanie historii zmian numeru inwentarzowego danego środka trwałego w 

https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/srodki-trwale/
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przypadku jego zmiany, np. przekwalifikowania. Numer inwentarzowy ma być unikalny (niepowtarzalny).  
 
Niniejsze wymaganie stoi w sprzeczności z wymaganiem M-L.3.01.8, gdzie Zamawiający oczekuje, że w różnych 
pomieszczeniach komisja inwentaryzacyjna będzie mogła znaleźć różne obiekty, posiadające ten sam numer 
inwentarzowy i stanowiące jeden środek trwały.  
 
Odpowiedź: 
Zmawiający w wymaganiu M-L.3.91.8 określił wymaganie do już wykorzystanych numerów inwentarzowych.   
 
Pytanie 251 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: 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.  
 
Czy Zamawiający oczekuje analizy danych i ich obróbki na urządzeniach mobilnych np. na PSIONach? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 252 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.15  
System musi zapewnić zmianę przynależności organizacyjnej pracownika po wprowadzeniu takiej zmiany w 
systemie kadrowym.  
 
Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający oczekuje takich zmian, skoro postępowanie dotyczy 
Zintegrowanego systemu, czyli takiego gdzie zmiana danej w jednym miejscu, powoduje jej zmianę w całości 
aplikacji i nie wymaga dodatkowych działań? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zdefiniował wymaganie, w celu zapewnienia dostarczenia przez Wykonawcę zintegrowanego 
systemu zarządzania zasobami klasy ERP. 
 
Pytanie 253 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.19  
System musi zapewnić wycenę poszczególnych arkuszy spisowych i możliwość automatycznego spisu z natury.
  
Prosimy o wyjaśnienie czy wycena ma być dokonywana na podstawie danych z kartotek poszczególnych 
środków? 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 254 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:M-L.3.01.23  
System powinien umożliwić przegląd stanu środków trwałych i wyposażenia dla pracownika na portalu 
samoobsługowym.  
 
Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to środków przypisanych do danego pracownika. 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie treści wymagania M-L.3.01.23 
  
Pytanie 255 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.24  
System musi zapewnić tworzenie raportów poprzez ich grupowanie wg określonej pozycji, dotyczących 
składników majątku wymaganych przez GUS: F-03.  
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, iż system dostarczy danych do wypełnienia GUS F-03? 
 
Odpowiedź: 



 22 

Tak. 
 
Pytanie 256 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:M-L.3.01.33  
System musi zapewnić moduł/narzędzie obsługujące proces zmiany lokalizacji środków trwałych, poprzez 
zdejmowanie majątku z lokalizacji "A" i przypisywanie do lokalizacji "B". Zatwierdzenie bieżącego spisanego 
wyposażenia lokalizacji, powoduje zapisanie w bazie informacji o nowej lokalizacji środków trwałych.   
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści jako rozwiązanie dokument przesunięcia środka między 
lokalizacjami. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określi takiej szczegółowości na tym etapie postepowanie, nie wiedząc czym jest dokument 
przesunięcia w konkretnym systemie. 
 
Pytanie 257 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.34  
System musi zapewnić moduł/narzędzie obsługujące proces zmiany lokalizacji środków trwałych, poprzez 
zdejmowanie majątku z lokalizacji "A" i przypisywanie do lokalizacji "B". Zatwierdzenie bieżącego spisanego 
wyposażenia lokalizacji, powoduje zapisanie w bazie informacji o nowej lokalizacji środków trwałych.   
 
Informujemy, że Zamawiający nie opublikował wspomnianego  załącznika. Prosimy o opublikowanie 
przedmiotowego załącznika. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że cytowany fragment nie dot. Kodu M-L.3.01.34. W zakresie Załącznika o którym mowa 
w Kodzie M-L.3.01.34 patrz odpowiedź na pytanie 170 opublikowane 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 258 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.36  
System musi zapewnić możliwość wyraportowania dokumentów z załącznika, które nie zostały przekazane do 
księgowania (nie zostały zaakceptowane).  
 
Prosimy w wyjaśnienie o jaki załącznik chodzi i w jakich przypadkach dokumenty nie są przekazywane do 
księgowania? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 171 opublikowane 29 lipca 2021 r. Dokumenty nie są przekazywane do księgowania 
w przypadku wstrzymania ich akceptacji w komórkach przed księgowaniem np. z powodu błędów.   
 
Pytanie 259 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.39  
System musi zapewnić możliwość obsługi "wirtualnego magazynu", w którym rejestruje braki lub nadwyżki 
wynikające ze spisu wyposażenia pomieszczeń. W przypadku gdy składnik majątku zostanie odnaleziony w 
innym pomieszczeniu, system powinien zdjąć brak składnika majątku z pomieszczenia "X" i jednocześnie 
przypisać składnik majątku do pomieszczenia "Y", w którym został spisany.   
 
Prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie zaewidencjonowanie przesunięć środków między 
lokalizacjami. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określi takiej szczegółowości na tym etapie postepowanie, nie wiedząc czym jest dokument 
przesunięcia w konkretnym systemie. 

  
Pytanie 260 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.01.40  
System musi zapewnić możliwość składania przez portal samoobsługowy zgłoszenia naprawy, m.in. w zakresie: 
elektryki, stolarki, itp.   
 
Prosimy o wyjaśnienie do kogo będą kierowane zgłoszenia, czy będą podlegały weryfikacji? 
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Odpowiedź: 
Zgłoszenia będą kierowane do komórki zajmującej się konkretnym typem usterki i będą weryfikowane przez tą  
komórkę.  
 
Pytanie 261 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: 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 wyspecyfikowanie oczekiwanych formatów. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 175 opublikowane 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 262 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.03.12  
System musi zapewnić tworzenie dokumentu PZ (przychody zewnętrzne) z co najmniej następującymi polami: 
1) dane dostawcy (nazwa, adres,) 
2) NIP dostawcy, 
3) opis (pole do wpisania przydatnych informacji np. nr faktury), 
4) data dokumentu, 
5) opis produktów wprowadzonych przy tworzeniu kartotek, 
6) symbol (nr inwentarzowy), 
7) ilość, 
8) jednostka miary, 
9) cena, 
10) przypisanie do magazynu. 
System musi zapewnić możliwość zmiany dokumentu (zmiana rozumiana jako dodanie/ usunięcie 
poszczególnych pól lub modyfikacja opisu pola).  
 
Prosimy o wyjaśnienie jakie produkty w jakich kartotekach ma na myśli Zamawiający w podpunkcie 5). 
 
Odpowiedź: 
Opis produktów –  pole opisowe - dowolne dane opisowe produktu/towaru przy tworzeniu nowej kartoteki.  
 
Pytanie 263 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:  M-L.3.04.8  
System musi zapewnić kontrolę stanu zapasu magazynowego, w tym podczas tworzenia zamówienia.  
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy kontrola ma oznaczać monit? 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 264 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:  M-L.3.04.12  
System musi zapewnić prowadzenie w systemie ewidencji Umów i sporządzanie raportu w zakresie co najmniej: 
- nr umowy, 
- przedmiot umowy, 
- data zawarcia umowy, 
- kwota netto i brutto - kwota w PLN, EUR i USD. System powinien zapewnić przeliczenie kwoty w PLN na EUR/ 
USD i EUR/USD na PLN, 
- nazwa i adres wykonawcy, 
- znacznik typu zamówienia, np. czy zamówienie jest realizowane w trybie ustawy PZP, 
- znacznik typu umowy (np. czy umowa jest umową ramową, która może być zawarta z kilkoma wykonawcami, 
- nr umowy ramowej (jeśli dotyczy takiej umowy), 
- termin realizacji (różne sposoby zapisu daty). System powinien wyliczać datę ogłoszenia o wykonaniu umowy 
do BZP i przypominać operatorowi z określonym wyprzedzeniem czasowym o konieczności zamieszczenia 
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ogłoszenia. 
- rejestr zabezpieczeń dla danej umowy, w tym co najmniej: 
    a) sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. gwarancja bankowa, weksel, wpłata na konto), 
    b) terminy obowiązywania, 
    c) kwoty, 
    d) wystawcy, 
    e) numery zabezpieczeń, 
    f) daty wystawienia lub daty wpłat, 
    g) aktualne statusy (zwalnianie lub częściowe/całkowite przejmowanie na koniec okresu gwarancyjnego itp.) 
- terminy zwrotu zabezpieczeń: z tytułu należytego wykonania umowy: Rok, Miesiąc, Dzień. 
- JONIK podpisująca umowę, 
- źródło finansowania (budżet, paragraf), 
- harmonogram płatności, 
- informacja, której JONIK dotyczy dana umowa. 
System musi zapewnić możliwość podpięcia skanu umowy pod rejestr umów.  
 
Prosimy o szersze omówienie statusów wyspecyfikowanych w podpunkcie g). Sformułowanie „itp.” jest nie ostre i 
stanowi nie pełny opis przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt M-L.3.04.12 w tym zakresie. 
 
Pytanie 265 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:  M-L.3.05.6  
System musi zapewnić przenoszenie nakładów z jednego zadania/elementu inwestycyjnego/remontowego/koszty 
eksploatacji na inne.  
 
Prosimy o opisanie sytuacji, w której następuje takie przeniesienie nakładów. 
 
Odpowiedź: 
Dotyczy zapewnienia możliwości przenoszenia środków budżetowych z jednej pozycji na inną (np. z pozycji 
instalacja windy w lokalizacji A, na instalacja klimatyzacji w lokalizacji B). 
 
Pytanie 266 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-L.3.06.1  
System powinien mieć możliwość obsługi rezerwacji sal szkoleniowych.  
 
Prosimy o wyjaśnienie kto będzie uprawniony do rezerwacji sal? Czy Zamawiający zakłada rezerwację z użyciem 
narzędzi do samoobsługi pracowników? 
 
Odpowiedź: 
Pracownik z nadanymi odpowiednimi parametrami będzie uprawniony do rezerwacji sal. Zamawiający zakłada 
rezerwację sal z użyciem narzędzi do samoobsługi pracowników. 

 
Pytanie 267 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: M-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.  
 
Prosimy o wskazanie jakie dalsze postępowanie zakłada Zamawiający po wydaniu decyzji negatywnej? 
 
Odpowiedź: 
Zwrot do osoby wnioskującej o akceptację. 
 
Pytanie 268 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:  T.4.07.7  
System musi zapewniać walidację danych w momencie ich wprowadzania do systemu w trybie interakcyjnym.
  
Prosimy o potwierdzenie, że walidacja będzie dotyczyć danych, które mogą zostać poddane walidacji (czyli dat i 
wartości odwołujących się do danych zarejestrowanych w systemie). Przykładowo nie da się zwalidować 
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zawartości opisu faktury, środka trwałego, czy komentarza do szkolenia. 
 
Odpowiedź: 
Tak  walidacja ma dotyczyć danych, których struktura jest jednoznacznie zdefiniowana w tym rachunek bankowy, 
urząd skarbowy, pola dat, pesel lub poł których definicja walidacji jest dostępna w systemie. 
 
 
Pytanie 269 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: T.4.07.10  
System musi zapewniać narzędzie do monitorowania trwających procesów funkcjonalnych (długi czas 
wykonywania operacji)  
 
Prosimy o wyjaśnienie: 
a) czy system ma monitorować jedynie procesy wykonujące się długo?  
b) w jaki sposób będzie określany normatywny czas trwania procesu?  
 
Odpowiedź: 
a) nie, wszystkich procesów, 
b) patrz odpowiedź punkt a). 
 
 
Pytanie 270 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy: T.4.08.3  
System musi zapamiętywać wyniki wykonanych raportów przez okres zdefiniowany przez administratora. Po tym 
okresie wyniki raportów powinny być automatycznie usuwane. 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy to wymaganie należy rozpatrywać w kontekście konkretnego użytkownika? 
 
Odpowiedź: 
Nie 
 
Pytanie 271 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Dotyczy:  T.4.08.5  
System musi posiadać narzędzie zapewniające możliwość tworzenia w prosty sposób przez użytkownika, 
dowolnych zestawień informacji zawartych w różnych modułach/obszarach systemu. 
Narzędzie powinno umożliwiać: 
a. dowolny wybór pól, 
b. dowolne sortowanie, 
c. filtrowanie zakresu danych wg jednego lub więcej warunków (przedział, konkretne wartości, mniejsze, większe, 
możliwość stosowania tzw. gwiazdki, warunki logiczne: I, LUB, NIE), 
d. zastosowanie funkcji agregujących (suma, średnia, minimum, maksimum), 
e. wydruk, kopiowanie oraz eksport do plików w popularnie stosowanych formatach, w tym formatach 
umożliwiających dalsze przetwarzanie danych (np. MS Excel,  XML, PDF, MS Word, CSV), 
f. zapis szablonu stworzonego zestawienia do wykorzystania w przyszłości łącznie z ustaleniem uprawnień 
dostępu (tylko twórca, określona rola, wszyscy).  
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy dowolny wybór (opisany w punkcie a) należy rozumieć spośród dostępnych dla 
danego zestawienia? 
 
Odpowiedź: 
Nie, dowolny wybór pól z dostępnych dla użytkownika (zdefiniowanych w uprawnieniach).  
 
Pytanie 272 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT  
10. Opis wymagań dot. Prezentacji. Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy 
testowych. 
WP1 2) Wprowadzenie danych dotyczących wynagrodzenia pracownika (wartości, daty obowiązywania - DZ): 
a. wysokości wynagrodzenia zasadniczego, 
b. dodatek specjalny 1 –wprowadzany jako kwota, miesięczna wysokość, dodatku; 
c. dodatek specjalny 2 –wprowadzany jako kwota, miesięczna wysokość dodatku; 
Zamiana/akceptacja statusu wprowadzonych składników wynagrodzenia umożliwia ujęcie ich w listach płac. 
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Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie typów składników, które mają być dodane, wraz z informacjami o ich 
opodatkowaniu, oskładkowaniu, wpływie absencji na dodatek, oraz o innych czynnikach mogących wpłynąć na 
końcową kwotę wyliczonej listy płac. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wyników obliczenia list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane 
pracownika oraz składniki płacowe określone w WP1 są podstawowymi składnikami wynagrodzenia 
obowiązującymi w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, jeśli system nie potrafi obliczyć prawidłowo:  
wynagrodzenia zasadniczego, stażu, dodatku specjalnego, absencji chorobowej, składek ZUS, Zdr, podatku  jako 
oprogramowanie standardowe oznacza to, że nie spełnia wymogów funkcjonalnych NIK, a konsultanci nie mają 
wiedzy o podstawowych zasadach i przepisach w tym zakresie. 
 
 
Pytanie 273 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT  
10. Opis wymagań dot. Prezentacji. Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy 
testowych. 
WP1 3) Import absencji chorobowej z ePUE ZUS. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że dane dotyczące absencji mogą być przygotowane w formacie csv. 
 
Odpowiedź: 
Plik będzie przygotowany przez Zamawiającego dla pracownika z WP1 w formacie csv. 
 
Pytanie 274 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT  
10. Opis wymagań dot. Prezentacji. Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy 
testowych.  
WP5) Zakładanie użytkowników, nadawanie uprawnień do tworzenia raportów, utworzenie raportu i eksport 
danych do systemu Excel. 
 
Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie danych, które mają być uwzględnione w raporcie, bądź w raportach.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił to w WP5 pkt 3. 
  
Pytanie 275 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP2 Automatyczna dekretacja, 
zaksięgowanie listy płac. 
PU 1) Założenie przykładowych plan kont, wg struktury konta dla Jednostek budżetowych z dwoma dodatkowymi 
poziomami analitycznymi poniżej paragrafu. Założenie dodatkowej struktury budżetu zadaniowego. 
 
Prosimy: 
a) o wyjaśnienie jakiego sposobu zakładania kont księgowych oczekuje Zamawiający. Jeżeli konta 
księgowe, mają być zakładane automatycznie przez system w momencie dekretacji listy płac to Zamawiający 
powinien dostarczyć  dane wejściowe Wykonawcy. Minimum dla tego przypadku użycia - listę paragrafów, zadań 
i źródeł finansowania, 
b) o usunięcie z wymagania zapisu „ Założenie dodatkowej struktury budżetu zadaniowego” lub 
doprecyzowanie tego zapisu. Prosimy o podanie przykładu biznesowego, jakiego zachowania systemu oczekuje 
Zamawiający w momencie dekretacji listy płac? Struktura budżetu zadaniowego jest definiowana na etapie 
planowania.  
 
Odpowiedź: 
Ad a)  Zamawiający określił minimalne wymagania dotycząc struktury konta, zamawiający wymaga założenie 
przykładowej struktury w trakcie prezentacji, wykonawca może przygotować częściowy plan kont w dostarczonym 
do prezentacji systemie.  Zamawiający nie określił w strukturze konta wymogu umieszczenia zadań i źródeł 
finansowania. Lista paragrafów dla Jednostek budżetowych jest informacją ogólnie dostępną. 
Ad b) Zamawiający wymaga założenia przykładowego segmentu planu w układzie zadaniowym, Zamawiający 
oczekuje dekretacji składników listy płac na pozycjach założonego budżetu zadaniowego. Dekretacji oraz 
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księgowanie w układzie budżetu zadaniowego wynagrodzenia dotyczy wszystkich Jednostek Budżetowych i jest 
stosowana od wielu lat, wymaganie ma za zadanie zweryfikować także wiedzę konsultantów. 
Pytanie 276 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP2 Automatyczna dekretacja, 
zaksięgowanie listy płac. 
PU 2) Parametryzacja Systemu ERP celem automatycznego dekretowania przeliczonej w przypadku testowym 
WP1 listy płac. Uruchomienie automatycznej dekretacji (przeniesienie listy płac na konta księgowe) (status 
dowodu „wprowadzony”). 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli Wykonawca zaprezentuje 
możliwość automatycznej dekretacji listy płac przeliczonej w przypadku WP1 w oparciu o przykładowy plan kont. 
Dekrety dla poszczególnych składników wyliczonej listy płac również będą przykładowe. 
Jeżeli Zmawiający nie uzna iż powyższy opis  spełnia wymaganie wnosimy o przekazanie schematu dekretacji 
dla poszczególnych składników listy płac wyliczonej w przypadku testowym WP1. 
Dodatkowo Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymagania za spełnione w zakresie 
statusu dowodu jeżeli system Wykonawcy po uruchomieniu automatycznej dekretacji (przeniesienie listy płac na 
konta księgowe) zmieni status dokumentu na „zatwierdzony” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia w tym zakresie wymogów SWZ. Pytanie jest nieprecyzyjne, dotyczy wielu obszarów.  
 
 
Pytanie 277 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP2 Automatyczna dekretacja, 
zaksięgowanie listy płac. 
PU: 3) Zatwierdzenie wprowadzonej pozycji dowodu księgowego  (status dowodu „zatwierdzony”). 
 
Prosimy o doprecyzowanie wymagania. Jak należy rozumieć zapis „ zatwierdzenie wprowadzonej pozycji 
dowodu księgowego”?  Czy oznacza to wstępne zaksięgowanie dokumentu z możliwości wycofania 
księgowania?  
 
Odpowiedź: 
Zatwierdzony – w rozumieniu wymagania (nie konkretnego systemu) oznacza brak możliwości wprowadzenia 
zmian przez zwykłego użytkownika, po odblokowaniu przez uprawnionego użytkownika możliwość dokonania 
zmian. 
 
 
Pytanie 278 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP2 Automatyczna dekretacja, 
zaksięgowanie listy płac. 
6) Sprawdzenie zestawienia:  
1.zestawienie obrotów i sald,  
2. zestawienie obrotów kont z pozycjami szczegółowymi wg statusów dowodów np.: „wprowadzony”, 
„zatwierdzony- zablokowany”, „zaksięgowany - brak możliwości odblokowania”. 
 
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia status dowodu „zatwierdzony -zablokowany”. Prosimy o podanie przykładu 
biznesowego. 
Zwracamy uwagę, że raport „zestawienie obrotów kont z pozycjami szczegółowymi” może prezentować 
wyłącznie dokumenty, które posiadają dekrety tzn. mają wprowadzony dekret na dokumencie, dekret został 
wstępnie zaksięgowany z możliwości cofnięcia i zaksięgowanie dowodu bez  możliwości cofnięcia operacji. 
 
Odpowiedź: 
Zatwierdzony – zablokowany w rozumieniu wymagania (nie konkretnego systemu) oznacza brak możliwości 
wprowadzenia zmian przez zwykłego użytkownika, po odblokowaniu przez uprawnionego użytkownika możliwość 
dokonania zmian. 
 
Pytanie 279 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT  
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Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP3 Ewidencja planu 
finansowego i zmian w planie 
1) Wprowadzenie przez komórkę merytoryczną (JONIK –jednostka organizacyjna NIK) -potrzeby/zgłoszenia na 
podstawie DZ do planu finansowego, zarejestrowanie potrzeby/zgłoszenia w oparciu o klasyfikację budżetową. 
Struktura klasyfikacji do planu oparta o część konta, wprowadzoną w WP2, (rozdział, paragraf z dwoma 
poziomami analitycznymi ) 
 
Prosimy o doprecyzowanie wymagania i podanie nr kont księgowych  oraz prosimy o przekazanie wartości 
danych użytych w PU: rozdział, paragraf z dwoma poziomami analitycznymi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga w scenariuszu testowym przedstawienia przez Wykonawcę przykładowego planu kont, 
określając minimalne wymagania w zakresie konta dla Jednostek budżetowych z dwoma dodatkowymi 
poziomami analitycznymi poniżej paragrafu. 
 
Pytanie 280 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT  
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. . WP4 Wnioski o zakup środków 
trwałych, zarządzanie i gospodarowanie zakupionymi pozycjami 
1) Generowanie wniosku o dokonanie zakupu w oparciu o dane z planu finansowego, utworzonego w ramach 
realizacji przypadku testowego WP3: 
 
Prosimy o: 
a) doprecyzowanie wymagania i określenie czy wniosek ma zawierać informacje finansowe czy rzeczowe. 
Czy ma być powiązany z zadaniem wyłącznie przez  klasyfikację budżetową?  
b) potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli wygenerowany wniosek w zakresie 
rzeczowym zostanie uzupełniony manualnie przez operatora. Jeżeli nie, to prosimy o doprecyzowanie i podanie 
zakresu danych, które powinny być zarejestrowane dla  przykładowego zdanie. 
 
Odpowiedź: 
Ad a) informacje finansowe, 
Ad b) Zamawiający nie wymaga takiej informacji. 
 
Pytanie 281 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT  
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP4 Wnioski o zakup środków 
trwałych, zarządzanie i gospodarowanie zakupionymi pozycjami 
4) Ewidencja środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie danych z faktury 
 
Prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli podczas prezentacji zostanie 
pokazane wprowadzanie dokumentu OT manualnie. 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 282 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT  
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP4 Wnioski o zakup środków 
trwałych, zarządzanie i gospodarowanie zakupionymi pozycjami 
Powierzenie przyjętego środka trwałego użytkownikowi z przypadku testowego WP1 dokumentem wydania 
 
Prosimy o: 
a) doprecyzowanie wymagania i opisanie jak proces powierzenia środka powinien wyglądać w systemie. 
Zwracamy uwagę, że dokument OT ewidencjonowany w WP4.4  będzie zawierał informacje na temat osoby 
odpowiedzialnej za środek trwały. Zazwyczaj dokument OT jest dokumentem informującym o przekazaniu środka 
do pracownika. Pracownik / pracownicy podpisują OT w momencie wydania środka.  
b) podanie przykładu jak rozwiązuje Zamawiający przekazanie środka w przypadku np. użytkowania 
środka trwałego prze 2 pracowników. 
 
Odpowiedź: 
Ad a) Zamawiający nie narzuca rozwiązania Wykonawcy. Zaproponowane rozwiązanie jest funkcjonalnością 
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konkretnego systemu.  
Ad b) Zamawiający nie narzuca rozwiązania Wykonawcy i nie wskazuje na 2 pracowników. 
 
 
Pytanie 283 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT  
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP5. Zakładanie użytkowników, 
nadawanie uprawnień do tworzenia raportów, utworzenie raportu i eksport danych do systemu Excel. 
3) Zdefiniowanie raportu w oparciu o dane wprowadzone/obliczone w przypadkach testowych WP1- WP4 (DZ). 
W raporcie trzy dane będą warunkami w tym jedna wartością datową. Raport będzie zawierał kilka poziomów 
grupowania z podsumowaniami wartości liczbowych, liczbami porządkowymi w grupach i w ramach raportu, 
jedna z kolumn będzie wynikiem algorytmu. Dane będą w tabeli, czcionka, wielkość i jej kolor zdefiniowany 
podczas tworzenia (DZ). 
 
Wymaganie jest zbyt ogólne. Prosimy o doprecyzowanie liczby raportów oraz zakresu danych, które powinny być 
prezentowane na każdym z raportów. 
Wykonawca zwraca uwagę, że ocena puntu bez wskazania zakresu raportów oraz ich liczby nie jest możliwa. 
Zamawiający może zażądać wykonania skomplikowanego, rozbudowanego raportu. Budowa takiego raportu 
może okazać się bardzo pracochłonna. Dodatkowo Wykonawca zwraca uwagę, że wykonanie dedykowanych 
raportów dla Zamawiającego jest domeną wdrożenia systemu a nie prezentacji próbki.  
Biorąc pod  uwagę, że zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na 
sporządzenie oferty.  Brak informacji na liczby i zakresu raportów, które należy pokazać w ramach  scenariusza 
testowego skutkuje tym, ze Wykonawca musi przygotować wiele wariantów raportów. Tym samym Wykonawca 
uważa, że wykonanie scenariuszy testowych w ciągu 6 godzin w sytuacji braku znajomości liczby i zakresu 
raportów jest niemożliwe. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający jednoznacznie określił w WP5 ilość raportów – raport  oraz zakres danych. Zdefiniowanie raportu w 
oparciu o dane wprowadzone/obliczone w przypadkach testowych WP1- WP4 (DZ). Zamawiający w OPZ 
wielokrotnie wskazuje, na wymóg posiadania przez system funkcjonalności generowania raportów przez 
użytkowników na podstawie danych z systemu. 
 
Pytanie 284 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.01.4 System musi zapewnić możliwość generowania raportów (analiz) z wykonania planu dochodów oraz 
planu wydatków: na bieżąco, za wybrane okresy, przy dowolnej konfiguracji danych obejmujących m.in. 
pierwotny plan finansowy (zgodny z ustawą budżetową), plan po zmianach, zaangażowanie środków, wykonanie 
planu, zmiany w trakcie procedowania (wnioski niezrealizowane), zapewnienie finansowania (kwota środków do 
ewentualnego wykorzystania, która nie została uwzględniona w planie), zaangażowanie, zobowiązania, 
należności, przy pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z przypisaniem jednostki  organizacyjnej  NIK - 
JONIK oraz  istotnych w  jej funkcjonowaniu innych jednostek w strukturze. 
 
Wymaganie jest nieprecyzyjne. Prosimy o podanie liczby raportów, które mają być wytworzone w ramach 
wdrożenia systemu.  
Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie 
oferty. Informację o liczbie raportów,   mają istotny wpływ na koszt realizacji Zamówienia i powinny być znane 
Wykonawcy na moment składania oferty (tak aby mógł ją rzetelnie skalkulować) a nie w momencie Analizy 
przedwdrożeniowej.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga jednego, wielopoziomowego raporty z danymi i zakresami zawartymi w przedmiotowym 
wymaganiu.  
 
 
Pytanie 285 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
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 Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli  na etapie wdrożenia wniosek o 
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delegacje krajową zostanie dostosowany do potrzeb Zamawiającego. Jeżeli nie prosimy o uszczegółowienie 
wymagania. Czy wymaganie mówiące o zmianie liczby pól i układ graficznego wniosku dotyczy formularza 
wniosku czy wydruku wniosku? Kto może zmieniać liczbę pól i układ graficzny wniosku?   
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytania 112. 
 
 
Pytanie 286 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.04.7 System musi zapewnić we wniosku dla delegacji krajowej co najmniej następujące pola: (…) b) 
księgowość  jest informowana automatycznie o konieczności wypłaty zaliczki po akceptacji wniosku przez 
przełożonego.” 
 
Prosimy o wyjaśnienie wymagania w jaki sposób system powinien informować księgowość o konieczności 
wypłaty zaliczki? Czy powiadomienie powinno pojawiać się w systemie ERP czy na Portalu pracowniczym.?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby monit o konieczności wypłaty zaliczki pojawiał się użytkownikowi obsługującemu 
realizację zaliczek. Komunikat powinien pojawiać się  po otwarciu modułu obsługującego wypłatę zaliczek (kasa 
lub przelew), harmonogramie spraw do wykonania.   
 
Pytanie 287 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.04.12 System musi zapewnić możliwość przekazania w sposób elektroniczny do Rachunkowość-
Księgowości informacji o zaakceptowaniu przez przełożonego lub osobę upoważnioną rozliczenia delegacji wraz 
z wszystkimi niezbędnymi informacjami i dokumentami, umożliwiającymi finansowe rozliczenie delegacji. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli po akceptacji rozliczenia delegacji 
przez przełożonego lub osobę upoważnioną do rozliczenia delegacji w systemie ERP – FK zostanie 
wygenerowane powiadomienie  informujące uprawnione osoby o tym fakcie oraz zostaną utworzone w systemie 
ERP – FK dokumenty finansowo  księgowe  niezbędne do rozliczenia delegacji. 
 
Odpowiedź: 
Zaproponowane rozwiązanie nie spełnia wymogów Zamawiającego. Zamawiający wymaga 
dostarczenia/udostepnienia wraz z dokumentami finansowo-księgowymi pełnego dostępu do delegacji i 
dokumentów umożliwiających finansowe rozliczenie delegacji. 
 
Pytanie 288 dot. SWZ V. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, 
cechy lub kryteria, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę 
następujących przedmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, tj.: 
komputer (komputery) z zainstalowanym oprogramowaniem służącym do Prezentacji oferowanego systemu, 
składany przez Wykonawcę do depozytu Zamawiającego w budynku Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 
57 w Warszawie, w Biurze Informatyki, w wyznaczonym pokoju (szczegółowe informacje dotyczące przekazania 
ww. sprzętu znajdują się w pkt XIV SWZ). Zamawiający potwierdzi Wykonawcy przyjęcie komputera do depozytu 
protokołem przyjęcia do depozytu. 
 
Prosimy o wyjaśnienie – czy po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający zwróci Wykonawcy komputer 
(komputery) z zainstalowanym oprogramowaniem służącym do Prezentacji oferowanego systemu? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający zwróci zdeponowany sprzęt. 
 
Pytanie 289 dot. Załącznik nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wdrożenia hurtowni danych na potrzeby raportowania i analizy 
danych, czy wystarczającym będzie rozwiązanie oparte o narzędzie BI, które na potrzeby dostarczenia 
raportów/dashboardów będzie wykorzystywać dane zgromadzone bezpośrednio w bazie systemu ERP? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga wdrożenia hurtowni danych. 
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Pytanie 290 dot. Załącznik nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
 
Prosimy o określenie liczby użytkowników, którzy będą korzystali z narzędzi do tworzenia raportów i 
dashboardów, w podziale na użytkowników zaawansowanych (mogących definiować nowe źródła, modele 
danych, tworzyć raporty ad-hoc czy dashboardy), jak również użytkowników podstawowych (dostęp wyłącznie do 
podglądu udostępnionych raportów) 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił w wymaganiu T.4.11.1, T.4.11.2 użytkowników pulpitów menadżerskich. 
 

 
Pytanie 291 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Kod F-K.1.14.4 
 
Prosimy o doprecyzowanie niniejszego wymagania. Użycie sformułowań „dowolnego definiowania” oraz 
„wykorzystaniem wszelkich danych” pozwala sądzić, że użytkownicy w obszarze finansowo-księgowym mogą 
żądać danych z innych modułów (np. kadrowych) do których nie powinni mieć dostępu. 
 
Odpowiedź: 
Poprzez sformułowanie „dowolnego definiowania” oraz „wykorzystaniem wszelkich danych” przez 
zdefiniowanego użytkownika, Zamawiający wymaga dostępu do danych, do których zostały zdefiniowane 
uprawnienia w systemie. Uprawnienia do systemu w zakresie danych i zakresu muszą być dziedziczone przez 
system do tworzenie raportów.   
 
Pytanie 292 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Kod K.2.10.75 
 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie jako „przekazywania na zewnątrz”? Prosimy również o 
doprecyzowanie ilości oraz zakresu merytorycznego raportów, które w ramach tego wymagania powinny być 
przygotowane. 
 
Odpowiedź: 
„przekazywania na zewnątrz” Zamawiający rozumiane jako wysłane do innych instytucji, do których zobowiązany 
jest przepisami prawa. Zakresu merytoryczny raportów, które w ramach tego wymagania powinny być 
przygotowane określają przepisy prawa w szczególności wskazane w OPZ. 
 
Pytanie 293 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Kod T.4.08.1 
 
Prosimy o doprecyzowanie o jakiego typu ustawienia tutaj chodzi? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odp. Na pytanie 185 opublikowane 29 lipca 2021 r. 
 
Pytanie 294 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Kod T.4.08.3 
 
Standardowym zachowaniem narzędzi BI jest okresowa aktualizacja danych potrzebnych do zasilenia raportu, 
tak żeby prezentował dane na określony dzień, czy też za określony okres. Czy funkcjonalność aktualizacji 
danych źródłowych wg harmonogramu i odświeżenie treści raportu o nowe dane spełni niniejsze wymaganie, z 
zastrzeżeniem że dany raport nie zostanie usunięty, a zaktualizowany? 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 295 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
Kod T.4.08.5 
 
Zwracamy uwagę, że powszechnie wykorzystywane narzędzia raportowe definiują inne formaty eksportu dla 
raportów, a inne dla dashboardów. Prosimy o zmianę katalogu formatów dla eksportu do tych które są rynkowym 
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standardem tj.: html, xls, xls, pdf, png, csv. 
 
Odpowiedź: 
Wymaganie dotyczy narzędzia do tworzenia raportów nie dashboardów. 
 
 
Pytanie 296 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP1 Wprowadzanie informacji o 
nowozatrudnionym pracowniku, obliczenie listy płac 
1. Wprowadzenie i prezentacja przez interfejs graficzny danych o nowozatrudnionym pracowniku i 
wynagrodzeniach: poszczególne składniki, sumy składników, daty obowiązywania, statusy. Sprawdzenie 
poprawności sum. 
 
Prosimy o wyjaśnienie jakie składniki mają być sumowane i czy wystarczające będzie zaprezentowanie raportu 
prezentującego zestawienie przydzielonych składników. Prosimy o wyjaśnienie jakie będą kryteria sprawdzania 
poprawności sum? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga prezentacji w interfejsie graficznym. Poprawność sum musi być zgodna z przekazanymi 
podczas prezentacji cząstkowymi danymi.   
 
 
Pytanie 297 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP1 Wprowadzanie informacji o 
nowozatrudnionym pracowniku, obliczenie listy płac 
2. Prezentacja interfejsu graficznego i definiowanie algorytmów obliczania składników wynagrodzenia do angażu. 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje prezentacji budowania poszczególnych składników 
płacowych?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga prezentacji możliwości budowy w interfejsie graficznym. Nie wymaga budowania żadnego 
składnika podczas prezentacji. 
 
Pytanie 298 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP1 Wprowadzanie informacji o 
nowozatrudnionym pracowniku, obliczenie listy płac 
3. Prezentacja interfejsu graficznego i wprowadzenie informacji o stażu, obliczonym wymiarze stażu dla 
poszczególnych zakładów. 
 
Prosimy o wyjaśnienie o jakie zakłady chodzi w wymaganiu? 
 
Odpowiedź: 
Zmawiający określił to w wymaganiu WP1, dane dostarczy przed prezentacją. 
 
Pytanie 299 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP1 Wprowadzanie informacji o 
nowozatrudnionym pracowniku, obliczenie listy płac 
4) Poprawnie przeliczona absencja chorobowa. 
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje prezentacji zarejestrowanej absencji, wraz  liczbą dni, kodem 
ZUS, czy wyliczenia kwoty wynagrodzenia za daną absencję? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dostarczy plik z portalu ZUS PUE, system musi po imporcie poprawnie zaprezentować  w tym 
wskazane w pytaniu dane oraz obliczyć wynagrodzenie  wynikające z absencji. 
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Pytanie 300 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP1 Wprowadzanie informacji o 
nowozatrudnionym pracowniku, obliczenie listy płac 
7) Poprawna zmiana statusów – podgląd statusu. 
 
Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać i czego dotyczyć poprawna zmiana statusów i podgląd statusów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w WP1 w kolumnie Przypadek użycia pkt 2, 5, 6  opisał jakich czynności dotyczy zmiana statusów, 
po zmianie statusów Zamawiający wymaga prezentacji  stanu pozycji/dokumentu, automatycznej prezentacji po 
uzyskaniu wskazanego statusu listy płac w portalu pracowniczym/samoobsługowym.  
 
Pytanie 301 dot. SWZ XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych. WP4 Wnioski o zakup środków 
trwałych, zarządzanie i gospodarowanie zakupionymi pozycjami 
7) Prezentacja oraz przyjęcie poprzez graficzny interfejs Systemu ERP pozycji z faktury. 
 
Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać przyjęcie pozycji faktury, gdzie ma być ona przyjmowana i w jakim 
celu. 
 
Odpowiedź: 
Pozycja na fakturze to środek trwały, ma być przyjęty do ewidencji środków trwałych w systemie ERP. 
Prowadzenie ewidencji środków trwałych jest obowiązkowe dla Zamawiającego. 
 
Pytanie 302 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.04.17 System musi zapewnić możliwość archiwizowania rozliczonych delegacji w formie elektronicznej 
(wraz z załączonymi skanami dokumentów). 
 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć archiwizację rozliczenia delegacji. Czy delegacje zarchiwizowane 
powinny być dostępne w systemie po przejściu do „archiwum”? Jak powinien przebiegać proces archiwizacji w 
systemie? Automatycznie, manualnie? Po jakim czasie delegacja powinna być archiwizowana? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający poprzez archiwizację wymaga zmiany statusu delegacji, który uniemożliwi jej modyfikację wraz z 
załącznikami. Delegacje archiwizowane powinny być cały czas dostępne w systemie do podglądu. Archiwizacja 
(zmiana statusu)  powinna następować automatycznie wraz z ostateczną zmianą statusów dokumentów 
finansowo-księgowych dotyczących rozliczenia delegacji. 
 
Pytanie 303 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
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 Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli  na etapie wdrożenia wniosek o 
delegacje zagraniczną zostanie dostosowany do potrzeb Zamawiającego. Jeżeli nie prosimy o uszczegółowienie 
wymagania. Czy wymaganie mówiące o zmianie liczby pól i układ graficznego wniosku dotyczy formularza 
wniosku czy wydruku wniosku? Kto może zmieniać liczbę pól i układ graficzny wniosku?   
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 114 r. opublikowane 29 lipca 2021. 
 
Pytanie 304 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.05.10  System musi zapewnić możliwość przekazania w sposób elektroniczny do Rachunkowość-
Księgowości informacji o zaakceptowaniu przez przełożonego lub osobę upoważnioną rozliczenia delegacji wraz 
z wszystkimi niezbędnymi informacjami i dokumentami, umożliwiającymi finansowe rozliczenie delegacji. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli po akceptacji rozliczenia delegacji 
przez przełożonego lub osobę upoważnioną do rozliczenia delegacji w systemie ERP – FK zostanie 
wygenerowane powiadomienie  informujące uprawnione osoby o tym fakcie oraz zostaną utworzone w systemie 
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ERP – FK dokumenty finansowo  księgowe  niezbędne do rozliczenia delegacji. 
 
Odpowiedź: 
Zaproponowane rozwiązanie nie spełnia wymogów Zamawiającego. Zamawiający wymaga 
dostarczenia/udostepnienia wraz z dokumentami finansowo-księgowymi pełnego dostępu do delegacji i 
dokumentów umożliwiających finansowe rozliczenie delegacji. 
 
 
Pytanie 305 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.05.15 System musi zapewnić możliwość archiwizowania rozliczonych delegacji w formie elektronicznej 
(wraz z załączonymi skanami dokumentów). 
 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć archiwizację rozliczenia delegacji. Czy delegacje zarchiwizowane 
powinny być dostępne w systemie po przejściu do „archiwum”? Jak powinien przebiegać proces archiwizacji w 
systemie? Automatycznie, manualnie? Po jakim czasie delegacja powinna być archiwizowana? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający poprzez archiwizację wymaga zmiany statusu delegacji, który uniemożliwi jej modyfikację wraz z 
załącznikami. Delegacje archiwizowane powinny być cały czas dostępne w systemie do podglądu. Archiwizacja 
(zmiana statusu)  powinna następować automatycznie wraz z ostateczną zmianą statusów dokumentów 
finansowo-księgowych dotyczących rozliczenia delegacji. 
 
 
Pytanie 306 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
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 o doprecyzowanie pojęcia preliminarza oraz podanie przykładu biznesowego. Zwracamy również uwagę, 
że wymaganie jest niekompletne, nie podano numeru załącznika. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 117 r. oraz załącznik nr 1 do OPZ opublikowane 29 lipca 2021 
 
Pytanie 307 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.08.8 System musi zapewnić elektroniczny obieg dokumentów będących podstawą sporządzenia  KW i KP 
w celu jego akceptacji w systemie. 
 
Wymaganie jest nieprecyzyjne. Prosimy o wskazanie dokumentów, będących podstawą do sporządzenia KW i 
KP oraz określenie ich liczby. 
Biorąc pod  uwagę, że zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na 
sporządzenie oferty.  Brak wskazania dokumentów, będących podstawą do sporządzenia KW i KP oraz brak 
określenia ich liczby skutkuje tym, ze Wykonawca nie jest w stanie oszacować w sposób rzetelny wymagania. 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie operacje gotówkowe muszą być dokumentowane dowodami źródłowymi (np. fakturami lub 
rachunkami) oraz dowodami "KP - Kasa przyjmie" i "KW - Kasa wypłaci". W zakresie sporządzania dowodów KP 
i KW, Zamawiający wymaga  sporządzania dowodów KP i KW za każdym razem, gdy dochodzi do wpływu lub 
rozchodu środków pieniężnych z kasy.  
 
Pytanie 308 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.09.4 System musi zapewnić obsługę zajęć, w tym: kary umowne, zajęcia komornicze, urzędów skarbowych 
- płatność wykonywana jest do komornika lub do urzędu skarbowego 
 
Prosimy o podanie jakiego zakresu obsługi zajęć w systemie FK oczekuje Zamawiający.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje pełnej obsługi w tym zakresie w tym: wprowadzanie wierzyciela dla kontrahenta, kwoty 
zajęcia, automatycznego generowania przelewów do wierzyciela, pomniejszania przelewów dla kontrahenta, 
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kontroli pozostałej kwoty do spłaty, wprowadzenia typu wierzytelności (w tym wierzytelności administracyjnych 
takie jak niezapłacone podatki czy mandaty, wierzytelności alimentacyjne).  
 
Pytanie 309 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.09.5 System musi zapewnić generowanie komunikatu, że na danym kontrahencie jest zajęcie komornicze 
lub urzędu skarbowego. 
 
Jaki rodzaj zdarzenia w systemie powinien generować tego typu komunikat? Kto i gdzie powinien widzieć w 
systemie ten komunikat. Komunikat powinien być dostępny w powiadomieniach systemowych czy w momencie 
wykonywania jakieś czynności w systemie? 
 
Odpowiedź: 
Komunikat powinien pojawiać się podczas generowania płatności dla kontrahenta który posiada wprowadzoną 
informację o zajęciach.   
 
Pytanie 310 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.09.16 W przypadku nie występowania w fakturze dat bezwzględnych (określonych jako konkretny dzień), 
system musi zapewnić wprowadzanie terminu w postaci opisu, oraz orientacyjnej daty (osobne pole niż data 
wynikająca z faktury). 
 
Wymaganie nie zrozumiałe. Prosimy o wyjaśnienie i podanie przykładu biznesowego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający powinien mieć możliwość wpisania w polu opisowym termin  np. „płatność w okresie miesiąca od 
daty dostarczenia protokołu”, dodatkowo powinna być orientacyjna data. 
 
Pytanie 311 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.09.19 System musi wysyłać alert w przypadku gdy księgowana jest ponownie faktura o tym samym 
numerze dla tego samego kontrahenta. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w system podczas wprowadzania 
faktury poinformuje operatora, że faktura o takim samym numerze obcym jest już wprowadzona do systemu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system podczas wprowadzania faktury poinformuje operatora, 
że faktura o takim samym numerze i dla kontrahenta o tym samym identyfikatorze (NIP lub PESEL) została już 
wprowadzona. 
 
Pytanie 312 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.09.20 System musi pilnować harmonogramu płatności, który został zdefiniowany w systemie (powiadamiać 
użytkownika w formie alertu o zbliżającej się płatności). 
 
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia harmonogramu płatności. Prosimy o podanie informacji jak ma on być 
tworzony w systemie i jakie dane powinien zawierać. 
 
Odpowiedź: 
Harmonogram powinien być tworzony w oparciu o datę zapłaty (lub inną datę zdefiniowaną przez użytkownika)  
znajdującą się na dokumentach źródłowych np. faktury, delegacje (zaliczki, zwroty), listy płac. Zamawiający nie 
narzuca sposobu tworzenia harmonogramu. Harmonogram powinien zawierać wszystkie informację 
umożliwiające wygenerowanie poprawnej zapłaty, identyfikacje kontrahenta, prawidłowe tworzenie rozrachunku, 
generowanie zestawień do planowania i zamówienie środków w systemie TREZOR.  
  
Pytanie 313 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.10.25 System musi zapewnić możliwość generowania sprawozdania finansowo-statystycznego w tym 
zawierającego: wartość udzielonych pożyczek, ilości udzielonych  i spłaconych pożyczek, ilość członków KZP, 
stan wkładów wg załącznika do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Prosimy o wskazanie załącznika do Opisu Przedmiotu Zamówienia zawierającego powyżej opisane 
sprawozdanie finansowo-statystycznego. Brak w przekazanej dokumentacji. 
 
Odpowiedź: 

https://loando.pl/wpis/jak-zaplacic-mandat-przez-internet
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Zamawiający dołącza Załącznik nr 3 do OPZ - Statystyka PKZP 03.08.2021 r.xlsx 
 
 
Pytanie 314 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.10.27 System musi zapewnić możliwość generowania informacji dla członka kasy o stanie jego konta - 
wzór informacji z zakresem danych zawiera Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Prosimy o wskazanie wzoru informacji dla członka kasy o stanie jego konta. Brak w przekazanej dokumentacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołącza Załącznik nr 2 do OPZ - Stan konta w PKZP 03.08.2021 r.pdf  
 
Pytanie 315 dot. zał_nr_1 do OPZ_wym_funk.xlsx zakładka [Wymagania szczegółowe] 
F-K.1.05.6 System musi zapewnić we wniosku dla delegacji zagranicznej co najmniej następujące pola: 
1) Numer preliminarza,  
2) Numer delegacji, 
3) Numer pracownika, 
4) Imię i nazwisko, 
5) Bezpośredni przełożony, 
6) JONIK, 
7) Stanowisko, 
8) Kraj, Miejscowość ze wskazaniem miejsca docelowego podróży, 
9) Kraj, Miejscowość rozpoczęcia podróży, 
10) Kraj, Miejscowość zakończenia podróży, 
12) Środek transportu (z możliwością jego wyboru z listy), 
13) W przypadku wyboru prywatnego środka transportu, system musi zapewnić możliwość uzupełnienia 
dodatkowych informacji w odrębnych blokach, zgodnie z wzorami dokumentów obowiązujących w NIK (z 
perspektywy kierowcy- właściciela pojazdu, oraz pasażera).  
14) Trasa przejazdu od.... - do..... z miejscowościami pośrednim......., 
15) Cel podróży (z listą rozwijaną, a w przypadku wskazania INNE - pole opisowe) 
16) Źródło finansowania: rozdział, paragraf, 
17) Wypłata zaliczki. System wymusza na pracowniku:  
a) podanie lub wskazanie numeru walutowego lub złotówkowego rachunku bankowego, na jaki zaliczka ma 
zostać wypłacona lub, 
b) wskazanie wypłaty zaliczki w kasie. 
18) Uwagi (pole opisowe). 
 
Prosimy o wyjaśnienie wymagania w jaki sposób system powinien informować księgowość o konieczności 
wypłaty zaliczki? Czy powiadomienie powinno pojawiać się w systemie ERP czy na Portalu pracowniczym? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby monit o konieczności wypłaty zaliczki pojawiał się użytkownikowi obsługującemu 
realizację zaliczek. Komunikat powinien pojawiać się  po otwarciu modułu obsługującego wypłatę zaliczek (kasa 
lub przelew), harmonogramie spraw do wykonania.   
 
 
Pytanie 316 dot. XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
Za każdy Zakres dodatkowych funkcjonalności wymienionych przez Zamawiającego w pkt 6 przyznane zostaną 
punkty zgodnie z zasadą: 
4.1 30 punktów, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym odpowiedział „TAK” na pytanie czy Dodatkowe 
funkcjonalności opisane w ust. 6 są dostępne na etapie składania oferty, co zostanie potwierdzone w trakcie 
Prezentacji zaoferowanego oprogramowania z udziałem Zamawiającego. 
 
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jak będą oceniane/punktowane poszczególne scenariusze dotyczące 
dodatkowych funkcjonalności: 
• WP6 Zdefiniowane i gotowe w systemie obiegi wniosków (WorkFlow), dotyczące zdarzeń związanych z 
czasem pracy w tym: urlopy, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne 
• WP7 Zdefiniowanie i gotowe do użycia raporty zarządcze (Kokpity menadżerskie), minimum 3 raportów. 
• WP8 Możliwość dodawania nowych pól w interfejsie graficznym systemu oraz parametryzowaniu ich 
właściwości. Nowe pole zakładane równocześnie interfejsie graficznym oraz w bazie danych (także moduły 
webowe) 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 2021-07-23 opublikował zmiany dotyczące pkt 4.1. Za każdy prawidłowy wykonany 

scenariusz związany z dodatkowymi funkcjonalnościami Wykonawca otrzyma 15 punktów.  

 
• WP6 Zdefiniowane i gotowe w systemie obiegi wniosków (WorkFlow), dotyczące zdarzeń związanych z 
czasem pracy w tym: urlopy, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne. 
 
Wykonawca otrzyma 15 punktów, gdy wymienione trzy procesy zostaną wykonane poprawnie w zakresie 
wystawiania,  akceptacji i rejestracji w systemie wyników procesu. Wykonawca zaprezentuje w systemie przebieg 
procesów oraz uzyskany poprawny wynik (np. raport, formularz).   
 
• WP7 Zdefiniowanie i gotowe do użycia raporty zarządcze (Kokpity menadżerskie), minimum 3 raportów. 
 
Wykonawca otrzyma 15 punktów, gdy zostaną zaprezentowane trzy Kokpity menadżerskie, w tym mechanizm 
tworzenia, modyfikacji i prezentacji Kokpitów menadżerskich. Zmawiający musi mieć możliwość weryfikacji  
poprawności działania – dodawania pól, odświeżania danych podczas prezentacji (uwzględnienie danych 
wprowadzonych w WP1-WP4). Kokpit menedżerski powinien być czytelny i posiadać formę graficznej prezentacji 
danych.    
 
• WP8 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). 

 
Wykonawca otrzyma 15 punktów, gdy zostanie zaprezentowana funkcjonalność dodania przez administratora 
systemu, nowego pola np. pole tekstowe na oknie z informacją o udzielonych urlopach wypoczynkowych. Pole  
będzie zawierało informację  o uczestnictwie w projektach, pole to będzie wypełniane przez Pracownika podczas 
składania wniosku o urlop wypoczynkowy, w portalu pracowniczym. Pole zostanie zdefiniowane jako słownikowe 
a Wykonawca podczas prezentacji uzupełni przykładowy słownik. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania 
dwóch czynności dodania pola w aplikacji oraz module webowym.    
 
 
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmienione m.in. 
w wyniku udzielenia odpowiedzi na powyższe: 
1. OPZ- Załącznik nr 1 do SWZ; 
2. Załącznik nr 1 do OPZ; 
3. Załącznik nr 2 i 3 do OPZ- nowe (dodane). 
Dla ułatwienia zmiany w ww. dokumenty zostały zaznaczone kolorem brązowym. 
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