
 
 

 

 

 
BGO-BGZ.261.016.2021.KT                        Warszawa, dnia 12 sierpnia 2021 r.           

 
 
 
 

do Wykonawców 
 
 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Zakup Systemu ERP (Enterprise Resource Planning)”. 

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) w następujący sposób, tj.: 

Pytanie 372: Dotyczy Załącznik nr 1 OPZ 
2. Zakres przedmiotu zamówienia. 
2.1. Zakres Usługi dostarczenia i wdrożenia Systemu ERP. 
b) dostarczenie licencji na oferowany System oraz na oprogramowanie niezbędne do prawidłowego jego 
funkcjonowania: systemy operacyjne, silniki baz danych itp., 
oraz 
10.4. Backup 
10.4.1. Zamawiający dysponuje oprogramowaniem Veeam Backup & Recovery Enterprise w wersji 10 (pakiet 
VAS Veeam Availability Suite for Vmware w wersji Enterprise), które służy do tworzenia kopii zapasowych 
wszystkich maszyn wirtualnych ze środowiska VMware. 
10.4.2. Kopie zapasowe wszystkich serwerów środowiska systemu ERP będą tworzone za pomocą tego 
oprogramowania. 
 
Czy w związku z uruchomieniem środowiska ERP Zamawiający oczekuj jakichkolwiek dodatkowych licencji 
Veeam? Jeśli posiadane licencje/agentów trzeba uzupełnić prosimy o dokładną specyfikację posiadanego 
rozwiązania. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający posiada licencje.  
 
 
Pytanie 373: Dotyczy Załącznik nr do OPZ; Wymaganie: 
10.3. LAN i WAN. 
10.3.1. W siedzibie Zamawiającego w Warszawie użytkownicy podłączeni sią do sieci LAN o przepustowości 
1Gb/s. 
10.3.2. W Jednostkach terenowych (Delegatury i OS Goławice) użytkownicy podłączeni są do sieci LAN o 
przepustowości 1Gb/s. 
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10.3.3. Jednostki terenowe podłączone są do siedziby Zamawiającego w Warszawie każda 2 łączami 
wykonanymi w technologii IP VPN MPLS o maksymalnej przepustowości wskazanej poniżej. 
 
Ilu z 320 użytkowników będzie pracować w Jednostkach terenowych? 
 
Odpowiedź: 
Na obecnym etapie postępowania  Zamawiający nie określi dokładnej liczby użytkowników w Jednostkach 
terenowych. Wszyscy pracownicy będą korzystać z Portalu pracowniczego, około 1700 użytkowników portalu 
pracowniczego. W zależności od przyjętego rozwiązania Zamawiający będzie mógł określić ilość użytkowników w 
Jednostkach terenowych, obecnie Zamawiający szacuje ich ilość na  60 osób. Zamawiający wskazuje, że ich 
praca będzie mało obciążająca dla systemu, będą oni uczestnikami procesów Workflow (kadry, płace, finanse i 
księgowość, zarządzanie składnikami majątku znajdują się w Centrali NIK).      
 
 
Pytanie 374: Dotyczy Załącznik nr 1 do OPZ; Wymaganie: 
10.5.1. Maksymalne parametry maszyn wirtualnych udostępnionych Wykonawcy na potrzeby wdrożenia 
dostarczanego Systemu ERP zostały określonej poniżej: 

Środowisko 
produkcyjne: 
Rodzaj serwera  

vCPU  RAM [GB]  HDD [GB]  LAN  

Bazodanowy  16  64  600  10Gbps  
Aplikacyjny  8  64  600  10Gbps  
WWW  4  32  200  10Gbps  

 
Inny  2  16  200  10Gbps  

 
Jeśli etap Analizy wdrożeniowej wykaże konieczność zwiększenia wymienionych tu zasobów czy Zamawiający 
przeznaczy większe zasoby i/lub więcej serwerów na potrzeby wdrożenia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia nie dopuszcza możliwości zwiększania wskazanych 
zasobów. 
 
 
Pytanie 375: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne; Wymagania: 
M-L.3.01.12 System musi generować kody kreskowe zgodnie z obecnie istniejącym algorytmem.  
M-L.3.01.20 System musi zapewnić obsługę inwentaryzacji z wykorzystaniem czytnika i indywidualnych kodów 
kreskowych przypisanych do składnika oraz wprowadzenia wyników inwentaryzacji do systemu celem 
automatycznego wyliczenia różnic inwentaryzacyjnych - niedobory, nadwyżki i ich zaksięgowania.  
M-L.3.01.37 System musi zapewnić obsługę wywieszek wyposażenia pokoi w tym możliwość przygotowania 
wywieszki, jej wydruku, grupowej lokalizacji, sczytywania wywieszek po kodzie kreskowym przed rozpoczęciem 
inwentaryzacji. 

 
1. Czy Zamawiający oczekuje dostawy jakiegokolwiek sprzętu w tym zakresie (czytników, kolektorów, drukarki 

kodów)? Czy też wymagania w zakresie obsługiwanego sprzętu zostaną ustalone w trakcie analizy a ich 
dostawa będzie realizowana poza zakresem tego postępowania?  

2. Jeśli taki sprzęt mamy dostarczyć prosimy o podanie wymaganych ilości poszczególnych elementów.  
 
Odpowiedź: 
Ad pkt 1 - Nie, Zamawiający nie  oczekuje dostawy jakiegokolwiek sprzętu w tym zakresie (czytników, kolektorów, 
drukarki kodów). 
Ad pkt 2 - Patrz odpowiedź do pkt. 1. 
 
 
Pytanie 376: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne; Wymagania: 
T.4.01.26 System musi umożliwić tworzenie kopii awaryjnych (backup’u) danych systemu na nośnikach 
zewnętrznych bez konieczności przerywania pracy systemu. 
 
Czy dostawa urządzeń do backupu na nośnikach zewnętrznych (LTO, NAS itp.) oraz licencji Veeam jest poza 
zakresem Zamówienia? 
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Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający jednocześnie informuje, że w Rozdziale 10.4 OPZ określił warunki dla tworzenia kopii 
zapasowych. 
 
 
Pytanie 377: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ Wymagania funkcjonalne; Wymagania: 
T.4.01.15 System musi umożliwiać odtworzenie po awarii w ciągu maksymalnie 8 godzin (RTO).  
 
Co zawiera w/w czas odtworzenia Systemu? Jest on przecież uzależniony od dostępności sprzętu serwerowego, 
szybkości dostępu do danych kopii awaryjnych i interfejsów dostępowych. 
 
Odpowiedź: 
Czas odtworzenia dla Systemu to czas wymagany do przywrócenia procesów, oprogramowania po udostępnieniu 
sprzętu, kopii awaryjnych oraz umożliwianiu dostępu Wykonawcy do nowej infrastruktury przez Zamawiającego.  
 
 
Pytanie 378: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.07.7. System musi zapewnić generowanie z systemu deklaracji VAT-7/korekty VAT-7,  
 
Prosimy o wykreślenie wymagania dotyczącego deklaracji VAT-7 lub zastąpienie na JPK_VAT 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do OPZ. 
 
 
Pytanie 379: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.09.7. System musi zapewnić rejestrowania 4 dat dotyczących dowodów księgowych: datę wystawienia 
dowodu, datę miesiąca księgowania, datę operacji gospodarczej, data wprowadzenia do systemu.  
 
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione, gdy data wystawienia dowodu, data operacji gospodarczej data 
wprowadzenia do systemu będą datami dokumentu żrodowego, a daty księgowania datami dekretacji księgowej? 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami możliwość rejestracji 4 dat. 
 
 
Pytanie 380: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.09.20. System musi pilnować harmonogramu płatności, który został zdefiniowany w systemie 
(powiadamiać użytkownika w formie alertu o zbliżającej się płatności).  
 
Czy harmonogram płatności może wynikać z zarejetrowaych w systemie terminów płatności dokumentów? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 312 r. opublikowane 06 sierpnia 2021 
 
 
Pytanie 381: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.11.4. System powinien umożliwiać obsługę przywrócenia pracownika do pracy wyrokiem sądu, w tym 
naliczenie i rozliczenie wynagrodzeń wstecznych. Konieczny jest przy tym prawidłowy eksport danych do 
programu Płatnik.  
 
Prosimy o sprecyzowanie sformułowania "prawidłowy eksport". Na czym ma polegać ta "prawidłowość"? 
 
Odpowiedź: 
Prawidłowy eksport do programu Płatnik dotyczy odpowiedniego uwzględnienia podstaw, zaliczenia potrąconych 
składek, absencji za miesiące wsteczne do odpowiednich miesięcy.  
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Pytanie 382: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
 
F-K.1.11.10. System musi zapewnić walidację poprawności danych przyjętych do naliczeń płac w kontekście 
wszelkich zmian dokonywanych przez Wydział Kadr w umowach z pracownikami.  
 
Wymaganie jest zbyt ogólne. Prosimy o doprecyzowanie w szczególności prosimy o doprecyzowanie co 
konkretnie ma podlegać walidacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga poprawnego importu składników wynagrodzenia z modułu kadrowego w zakresie 
przypisania i ujęcia na liście płac w odpowiednim okresie, za który został przyznany składnik wynagrodzenia. 
Odpowiedniego naliczenia, wyrównań i korekt w przypadku jego wstecznego przyznania.  
 
 
Pytanie 383: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.11.24. System musi zapewnić możliwość podglądu naliczenia wynagrodzenia dla wybranego pracownika 
(tzw. Kartoteka bieżącego przeliczenia) bez konieczności wydruku, z możliwością parametryzacji 
prezentowanych składników. 
 
Prosimy o odpowiedź, na czym ma polegać wspomniane "parametryzowanie"? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 121 opublikowane 29 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 384: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.11.43. System musi zapewnić możliwość generowania wszelkiego rodzaju zaświadczeń o wynagrodzeniu 
pracownika z portalu pracowniczego.  
 
Prosimy o doprecyzowanie, o jakie dokumenty konkretnie chodzi? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pyt. 122 opublikowana dn. 29 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 385: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.11.51. System powinien w sposób automatyczny rozliczać pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, badania 
specjalistyczne (rozliczany zgodnie z przepisami prawa).  
 
Prosimy o podanie sposobu tych rozliczeń, jakie są stosowane w NIK. 
 
Odpowiedź: 
Badania specjalistyczne – należy rozumieć np. oddanie krwi, badania lekarskie związane ze stosunkiem pracy, 
turnus rehabilitacyjny. „Badania specjalistyczne”, w czasie których ubezpieczony ma absencję, rozliczane są na 
podstawie przepisów ogólnych. Brak przepisów wewnętrznych NIK w tym zakresie.  
 
 
Pytanie 386: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.11.53. System musi weryfikować zgodność rozliczania wynagrodzeń projektów TWINNINGowych (umowy 
bliźniacze) z przepisami (uniknięcie podwójnego opodatkowania).  
 
Wymaganie jest opisane bardzo ogólnie. Co dokładnie powinien realizować tu system? 
 
Odpowiedź: 
Umożliwiać obliczenie wynagrodzenia w ramach projektów Bliźniaczych, wynagrodzenie liczone zgodnie z 
przepisami ogólnymi (inne źródło finansowania w stosunku do podstawowego źródła finansowania 
wynagrodzenia w NIK), występują dodatkowe składniki wynagrodzenia.   
 
 
 



 5

Pytanie 387: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.11.56. System powinien umożliwiać szyfrowanie przelewów z wynagrodzeń.  
 
Prosimy o podanie, jaki rodzaj szyfrowania ma być zastosowany i do jakiego banku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie narzuca w tym zakresie algorytmu szyfrowania, szyfrowanie wynagrodzenia ma dotyczyć 
wszystkich wynagrodzeń (łącznie z ZFŚS). Możliwość odszyfrowania pozycji przelewu powinni mieć tylko 
uprawnieni pracownicy w systemie źródłowym. Włączenie szyfrowania powinno być możliwe za pomocą 
parametru do list, osób, tytułów wypłaty.  
 
 
Pytanie 388: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.11.58. System musi zapewniać możliwość naliczanie wynagrodzenia i należności dla pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę i jednocześnie wykonujących zadania na podstawie umów o dzieło/zleceń (np. 
artykuły do Kontroli Państwowej"  
 
Wymaganie jest opisane bardzo ogólnie. Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez dokładniejsze 
określenie co w tym przypadku powinien realizować system? 
 
Odpowiedź: 
System musi umożliwiać obliczanie i wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz umowy cywilno-
prawnej dla tego samego pracownika. 
 
 
Pytanie 389: Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.11.65. System musi zapewnić generowanie wszelkich raportów w celu weryfikacji poprawności naliczonych 
składek PPK.  
 
Prosimy o doprecyzowanie wymaganie i wskazanie jakiego typu mają być to raporty? 
 
Odpowiedź: 
1. Raport uczestników PPK, okres, jednostka. 
2. Raport przystąpień/rezygnacji w okresie, jednostka. 
3. Raport wysokości składek okres, jednostka. 
4. Raport potrąconych składek na listach w okresie (pomiędzy przelewami do instytucji finansowej), jednostka, 

typ składki. 
5. Raport zamian w PPK w okresie, jednostka. 
6. Raport wysokości składek po stronie Pracodawcy do uwzględnienia w podstawie opodatkowania w okresie, 

jednostka. 
 
 
Pytanie 390 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
F-K.1.20.25. System musi zapewnić możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi potrzebami, 
zapewniając możliwość wprowadzenia do systemu maksymalnie do 100 znaków alfanumerycznych dekretacji w 
podziale na segmenty (części) o różnej liczbie znaków, w tym konto księgi głównej. Konto księgi głównej powinno 
zawierać co najmniej: 
1) numer syntetyki, 
2) rodzaj działalności, 
3) dział, 
4) rozdział, 
5) paragraf, 
6) pozycja paragrafu, 
6) kod JONIK, 
7) kod budżetu zadaniowego. 
Do każdej transakcji musi być możliwość przypisania także, co najmniej: 
1) projektu (umowy twinningowe), 
2) kategoria wydatku, 
3) numer umowy, 
4) opis rzeczowy wydatku. 
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System musi zapewnić słowniki dla poszczególnych pól. 
 
Czy w przypadku budowy konta księgowego w postaci numerycznej wystarczajaca będzie długośc konta na 64 
znaki 
 
Odpowiedź: 
Nie 
 
 
Pytanie 391 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.01.39. System musi zapewnić możliwość pobierania z rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości w wersji 
elektronicznej, zaświadczenia o niekaralności osoby i zapisywania tego zaświadczenia w elektronicznej teczce 
osoby. Wykonawca zbuduje połączenie po dostarczeniu infromacji o sposobie integracji i uzyskaniu dostępu 
przez NIK.  
 
Prosimy o podanie założeń do wykonania takiej integracji. 
 
Odpowiedź: 
System ma pobierać Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Pracodawcom przysługuje prawo do 
uzyskania informacji o osobach, których dane zostały zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym. Jest to 
możliwe w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg 
niekaralności.    
 
 
Pytanie 392 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.01.41. System musi zapewnić możliwość elektronicznej obsługi dokumentów opisu stanowiska oraz zakresu 
czynności.  
 
Prosimy o podanie jak ma wyglądać taki obieg?  
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumie ‘opis stanowiska’ i ‘zakres czynności’, czego to dotyczy? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wymaga aby system umożliwiał definiowanie uczestników procesu oraz statusów akceptacji w 
powiązaniu ze stanem dokumentu, obieg zostanie zdefiniowany w ramach Projektu systemu. 

Opis stanowiska zawiera wszystkie wymogi stawiane pracownikowi do pracy na konkretne stanowisko, 
w podziale na: 

 wymagania wynikające z przepisów, a więc obligatoryjne, 

 również obligatoryjne niezbędne na stanowisku pracy kwalifikacje lub kompetencje oraz 

 dodatkowe wymagane na stanowisku kwalifikacje lub kompetencje, które nie zawsze są obligatoryjne. 
Ponadto opis stanowiska precyzuje kwestię głównych zadań realizowanych na stanowisku pracy. 

Zakres czynności – wskazuje pracownikowi, co należy do jego obowiązków w ramach pracy, której rodzaj 
wskazano w umowie o pracę. 

 
Pytanie 393 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.01.44. System musi umożliwić rejestrację statusu zawodowego pracownika przed jego zatrudnieniem u 
Zamawiającego na podstawie słownika dostarczonego na etapie wdrożenia.  
 
Prosimy o szerszy opis tego wymagania. Wskazane tu kroki działania nie są wystarczająco zrozumiałe. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wymaga dodatkowych pól na oknie przebiegu poprzedniego zatrudnienia np. praca w szczególnych 
warunkach, praca w NIK.  
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Pytanie 394 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.02.1. System musi umożliwiać ewidencjonowanie aplikacji kontrolerskich oraz procesu ich realizacji. W 
ramach aplikacji kontrolerskiej grupa uczestników bierze udział w kilku sesjach zajęć trwających co najmniej kilka 
dni. System musi zapewnić ewidencjonowanie kosztów dla każdej sesji zajęć.  
 
Prosimy o wyjaśnienie tego zagadnienia oraz wymagań w zakresie ich obsługi w systemie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w ramach obsługi aplikacji kontrolerskich wymaga zapewnienia możliwości: 

 zgłoszenia kandydata do udziału w aplikacji ze wskazaniem spełniania zmiennej liczby warunków 
dopuszczenia do aplikacji (w tym przedstawienia/dodania opinii o aplikancie w formie opisowej), 

 ewidencjonowania danych przeprowadzanych aplikacji kontrolerskich oraz jej uczestników 
(obejmujących także osoby z jednostek zewnętrznych niezaewidencjonowanych jako pracownicy NIK z 
możliwością późniejszego dołączenie ich do bazy pracowników NIK),  

 przydzielenia opiekuna i wpisania jego opinii na temat aplikanta (opcjonalnie dla aplikanta), 
 składania przez przełożonego opinii dotyczącej pracy aplikanta i realizacji zadań w ramach aplikacji (w 

formie opisowej), 
 wpisania wyników egzaminu aplikanta (składającego się dla różnych edycji aplikacji z różnej liczby ocen 

składowych), 
 wpisania opinii aplikantów o jakości przeprowadzonych zajęć szkoleniowych (w formie zanonimizowanej) 
 zamknięcia obsługi w stosunku do każdego aplikanta na każdym etapie w razie wykluczenia lub 

rezygnacji z aplikacji. 
 
 
Pytanie 395 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.07.3. System musi zapewnić funkcjonalność automatycznego uzupełniania pola "Data w płacach" przy 
ręcznym wprowadzaniu deklaracji  
 
Prosimy o podanie, do czego ma być użyta taka dana? 
 
Odpowiedź: 
Pole Data w płacach ma być uzależnione od typu deklaracji PPK mającej wpływ na wysokość składek np. 
rezygnacja uczestnika, deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłaty dodatkowej. Data wpływa na 
termin potrącania składek na listach.  
 
 
Pytanie 396 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.07.7. System musi zapewnić możliwość generowania komunikatu o zmianach w rejestrze PPK, koniecznych 
do obliczenia na listach płac. 
 
Komu i kiedy taki komunikat miałby być generowany? 
 
Odpowiedź: 
Komunikat będzie wyświetlany zdefiniowanemu pracownikowi (np. wydział płac) o zmianach w PPK mających 
wpływa na wysokość wynagrodzenia pracownika np. rezygnacja z PPK. 
 
 
Pytanie 397 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.07.8. System musi zapewnić możliwość generowania komunikatu przy zatwierdzaniu listy płac o 
wprowadzonych zmianach w Rejestrze PPK 
 
Komu i kiedy taki komunikat miałby być generowany? 
 
Odpowiedź: 
Komunikat będzie wyświetlany zdefiniowanemu pracownikowi (wydział płac) przy zatwierdzaniu już obliczonej 
listy płac. Od momentu obliczenia do momentu zatwierdzenia listy, pracownik obsługujący PPK może dokonać 
zmiany np. wprowadzić rezygnację z PPK, zmiana ta ma wpływ na listę płac. Komunikat poinformuje pracownika 
(wydział płac) o zmianach w PPK mających wpływ na zatwierdzaną listę płac.  
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Pytanie 398 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.1.11.17. System musi prawidłowo wyliczać datę zmiany dodatku stażowego (zaokrąglanie dni).  
 
Prosimy o wyjaśnienie pojęcia "zaokrąglania dni". 
 
Odpowiedź: 
Dodatek za wieloletnią pracę przyznawany jest z pierwszy dniem miesiąca po miesiącu jego nabycia (np. 15 dnia 
miesiąca), chyba że pracownik nabył prawo do dodatku za wieloletnią pracę w pierwszym dniu miesiąca. Poprzez 
zaokrąglanie dni Zamawiający ma na myśli czas pomiędzy nabyciem prawa a datą zmiany.     
 
 
Pytanie 399 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.12.38. System musi zapewnić weryfikację czasu pracy z harmonogramem czasu pracy na poziomie 
pracownika, z możliwością ustawienia tolerancji w zakresie rozliczania czasu pracy. 
 
Prosimy o doprecyzowanie jak należy rozumieć "tolerancję" w kontekście tego wymagania. 
 
Odpowiedź: 
Tolerancja – jest to Ustawienie granicy czasu, w której rejestracja wejścia/wyjścia będzie równana do ustalonej 
godziny w harmonogramie. Dodatkowo system powinien mieć możliwość ustalenia tolerancji w zakresie wyjść 
prywatnych i służbowych. 
 
 
Pytanie 400 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.13.2. System musi zapewnić automatyczne przekazanie do systemu kontroli dostępu danych identyfikujących 
dla nowego pracownika zarejestrowanego w systemie HR oraz zmian dotyczących pracownika. 
 
Prosimy o podanie informacji w jaki sposób odbywać będzie się wymiana danych z systemem kontroli dostępu? 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 156 opublikowane dn. 29 lipca 2021 r. 
 
 
Pytanie 401 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
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. 
 
Wobec niejednorodności struktur organizacyjnych, czy wymaganie będzie spełnione, jeżeli struktura kadrowa i 
księgowa (MPK) będzie realizowana w jednym rejestrze, a pozostałe np. struktura projektowa, czy wykaz źródeł 
finansowania w odrębnych? 
 
Odpowiedź: 
Zaproponowane rozwiązanie dotyczy konkretnego systemu i rozwiązania. Zamawiający będzie mógł ocenić 
zaproponowane rozwiązanie dopiero na etapie oceny Projektu systemu. Zamawiający nie może na obecnym 
etapie zaakceptować przedstawionej propozycji. 
 
 
Pytanie 402 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.15.2. System musi zapewnić tworzenie równoległych struktur organizacyjnych utworzonych w oparciu o inne 
kryteria niż przynależność organizacyjna, np. przypisanie do projektów, przynależność do komisji/zespołów, 
pełnione funkcje. 
 
Czy użyte w opisie słowo "równoległe" oznacza, że system może posiadać różne rejestry tych struktur, 
niemieszające się ze sobą? Dla przykładu struktura kadrowa, może być zupełnie innym słownikiem, niż 
projektowa. 
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Odpowiedź: 
Tak. 
 
 
Pytanie 403 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
K.2.15.6. Dla tworzonych jednostek organizacyjnych System musi umożliwić rejestrację co najmniej nazwy 
pełnej, nazwy skróconej oraz symbolu JONIK. 
Po zlikwidowaniu jednostki, System musi umożliwić rejestrację jednostki o nazwie pełnej i/lub nazwie skróconej 
identycznej z danymi jednostki likwidowanej. 
 
Identyfikacja obiektów w systemie polega na wykorzystaniu pól posiadających unikalne wartości. Rozumiemy, że 
te w takich przypadkach będą inne, a Zamawiający jedynie oczekuje użycia podobnej nazwy opisowej? 
 
Odpowiedź: 
Nie, zamawiający oczekuje możliwości ponownego wprowadzania nazwy pełnej i/lub nazwy skróconej. 
Zamawiający nie posiada wiedzy o identyfikacji obiektów w konkretnym systemie. 
 
 
Pytanie 404 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
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. 
 
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione, gdy przeszacowanie wartości będzie akywne po opublikowaniu 
stosownych przepisów? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
 
Pytanie 405 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
M-L.3.01.6. System musi zapewnić automatyczne przeszacowanie wartości brutto i umorzenia środków trwałych 
wg ustalonego wskaźnika, w przypadku prawnej konieczności takiej zmiany. 
 
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione, gdy przeszacowanie wartości będzie akywne po opublikowaniu 
stosownych przepisów? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
Pytanie 406 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
M-L.3.01.9. System musi zapewnić obsługę grupowego wprowadzania i zakładania kartotek środków trwałych, 
np. przyjęcie kilkunastu komputerów. Dodatkowo, system musi ostrzegać operatora o niepodzielności wartości 
faktury przez liczbę sztuk z tej faktury. W takim przypadku system powinien proponować liczbę możliwych do 
wprowadzenia w sposób automatyczny składników majątku (o równej wartości). Pozostałe sztuki będą 
wprowadzane ręcznie pod innym numerem inwentarzowym. 
 
Czy na fakturze zakupu nie będzie podawana cena pojedynczej sztuki komputera? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wskazanej funkcjonalności ponieważ u Zamawiającego, przyjmuje się środki trwałe w 
wartości brutto, a cena jednostkowa na fakturach jest w wartości netto. 
 
 
Pytanie 407 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
M-L.3.01.12. System musi generować kody kreskowe zgodnie z obecnie istniejącym algorytmem. 
 
Prosimy o podanie przykładowego algorytmu. 
 
Odpowiedź: 
Kod 128 (code128) – alfanumeryczny jednowymiarowy kod kreskowy wysokiej rozdzielczości 

 
 
Pytanie 408 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.01.13. System musi posiadać konsolę administratora umożliwiającą z jednego miejsca zarządzanie 
użytkownikami, uprawnieniami i konfiguracją systemu. 
 
W ramach Systemu zbudowanego z kilku podsystemów realizujących określony zakres funkcjonalny oraz 
wyodrębnione procesy nie jest możliwe zarządzanie uprawnieniami oraz konfiguracją w jednym module 
administracyjnym, z jednego miejsca. Każdy z podsystemów ma swój moduł lub zbiór funkcji sterujących 
uprawnieniami i konfiguracją, specyficznymi dla realizowanych procesów. Czy zatem w takim przypadku 
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
 
Pytanie 409 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.01.18. System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa stosowane na poziomie „wysokim” – określone w 
załączniku do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 
 
Ponieważ zamówienie nie obejmuje dostawy sprzętu serwerowego, licencji sytemowych jak również pozostałych 
środków bezpieczeństwa takich jak systemy backupu, UPS, urządzeń sieciowych firewall, switche, VPN 
rozumiemy że w ramach analizy zostaną uzgodnione wymagania dostarczanego Systemu w tym zakresie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga spełnienia wymogów wynikających z cytowanego Rozporządzenia przez oferowany 
system informatyczny bezwarunkowo. 
 
 
Pytanie 410 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.01.24. System musi rejestrować każdą udaną i nieudaną próbę dostępu do systemu. 
 
W związku z wymaganiem jednokrotnego logowania (T.4.01.8) dostęp do systemu uzyska użytkownik na 
podstawie np. autoryzacji z Active Directory. Czy zatem w świetle powyższego wystarczające będzie 
rejestrowanie udanych prób dostępu do systemu? 
 
Odpowiedź: 
W przypadku możliwości logowania do systemu z pominięciem funkcjonalności jednokrotnego logowania lub 
innych incydentów, związanych z nieuprawnioną próbą logowania do systemu (np. wygaśnięcia daty ważności 
hasła, blokada w Active Directory), Zamawiający wymaga informacji o próbach nieudanego dostępu do systemu. 
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Pytanie 411 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.01.29. Cała transmisja pomiędzy komputerem PC użytkownika a serwerem musi być szyfrowana 
wykorzystaniem kluczy bezpiecznych. 
 
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć „klucze bezpieczne”? 
 
Odpowiedź: 
Przez klucze bezpieczne należy rozumieć np. połączenie za pomocą standardowego protokołu SSL. Wszystkie 
odbierane i przesyłane dane pomiędzy klientem, a serwerem, powinny być szyfrowane. 
 
 
Pytanie 412 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.01.32. System musi umożliwiać określenie czasu nieaktywności użytkownika, po którym system wyloguje 
użytkownika 
 
Użytkownik może podczas nieaktywności w systemie pozostawić otwarte transakcje np. być w trakcie 
wprowadzania dokumentów, edycji dekretów księgowych, które to transakcje nie zostały jeszcze zapisane w 
bazie danych. Wiele formularzy ma również zaszyte procedury walidacyjne, które wymuszają wypełnienie 
wymaganych pól i uniemożliwiają automatyczny zapis lub wymagają interwencji operatora. Takie "wylogowanie" 
spowodowałoby utratę danych w trakcie edycji. Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna wymaganie za 
spełnione jeżeli system będzie blokował aplikację po określonym czasie, a odblokowanie będzie wymagało 
podania hasła? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 413 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.03.8. System musi zapewnić obsługę bez użycia myszki, za pomocą klawiatury.  
 
Wnosimy o usunięcie wymagania ponieważ obsługa bez użycia myszki, za pomocą klawiatury była 
charakterystyczna dla systemów znakowych. Ze względu na złożoność formularzy, ilość wprowadzanych danych, 
w systemach opartych o GUI, praca bez użycia myszki jest nieergonomiczna i nieefektywna, a dla części 
systemu dostępnych przez przeglądarkę internetową wręcz niemożliwa. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany wymagania T.4.03.8. 
 
 
Pytanie 414 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.04.6. System musi umożliwiać budowę interfejsu API umożliwiającego rozbudowę o kolejne komponenty 
przez innych dostawców.  
 
Wymaganie jest powiązane z opcjonalnym kryterium oceny ofert: KRYTERIUM 2: Obsługa wdrożonego Systemu 
(N), w którym "Wykonawca potwierdza możliwość obsługi wdrożonego Systemu przez Wykonawców 
niezależnych od niego.". Wobec tak postawionego wymagania wnosimy o jego usunięcie z OPZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 415 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.05.7. System musi umożliwiać podgląd wszystkich danych osobowych dot. wyłącznie jednej wskazanej osoby 
w celu weryfikacji ich poprawności, z uwzględnieniem danych o których mowa w pkt 6.4.2, 6.4.3 i 6.4.4. Dane 
prezentowane w tym podglądzie muszą być również dostępne w postaci raportu. 
 
Prosimy o wskazanie do jakiego dokumentu odnoszą się pkt. 6.4.2, 6.4.3 i 6.4.4. Prosimy o przytoczenie ich 
treści. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany wymagania T.4.05.7 w Załączniku nr 1 do OPZ.  
 
 
Pytanie 416 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.07.9. Wymagana jest obsługa workflow, w tym pełna definiowalność i parametryzacja systemu w celu 
automatyzacji procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie której dokumenty, informacje i zadania są 
przenoszone od jednego uczestnika do innych dla wykonania działania zgodnie ze zbiorem sformułowanych 
zasad. 
 
Pragniemy podkreślić, że domeną systemów (funkcjonalności) workflow jest obsługa przepływu 
dokumentów/informacji pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności. Z 
kolei system ERP w pierwszej kolejności zapewnia rozliczanie prowadzonej działalności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o rachunkowości, a zatem oba systemy - ERP i 
Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD, workflow) - mają inne przeznaczenie i odmienną filozofię działania. 
Przykładowo, z punku widzenia systemu workflow istotna jest informacja na jakim etapie jest aktualnie 
procesowana faktura zakupu, kto ją przetrzymuje, do kogo powinna następnie być przesłana – natomiast z 
punktu widzenia systemu ERP, te informacje są drugorzędne, bo liczy się „status księgowy” tej faktury 
[niezaksięgowana / zaksięgowana]. Trzeba również podkreślić, że korygowanie błędnego przepływu dokumentu 
w workflow nie wiąże się istotnymi konsekwencjami [np. faktura została przekazana do Działu A, następnie do 
Działu B (omyłkowo), więc ponownie przesłano ją do Działu A, który poprawnie przesłał ją do Działu C]. Zupełnie 
inaczej sprawa wygląda w przypadku dokonywania zmian dotyczących faktury w systemie ERP. Dokument, 
któremu zmieniono status z „w weryfikacji” na „zaksięgowany”, może podlegać już tylko stornowaniu. 
Prosimy zatem o szczegółowe wyjaśnienie: 
a) jak należy rozumieć określenie workflow występujące w wymaganiach w kontekście systemu ERP? Czy w tym 
wymaganiu chodzi jedynie o procesy opisane w części dot. samoobsługi pracowniczej? 
b) czy jeśli oferta Wykonawcy obejmie system ERP oraz system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, i 
przedmiotowe rozwiązania (cechujące się odmiennym interfejsem, technologią, zarządzaniem uprawnieniami, 
itd.) będą ze sobą zintegrowane w zakresie niezbędnym do zrealizowania wymagań SWZ i przy założeniu 
specyfiki działania obu rozwiązań (ERP i EOD), Zamawiający uznane wymagania dotyczące workflow za 
spełnione? 
c) przy pozytywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o doprecyzowanie czy w ramach wdrożenia należy 
skonfigurować jakieś konkretne procesy workflow czy wymagane jest jedynie dostarczenie platformy workflow? 
Jeśli Zamawiający wymaga konfiguracji konkretnych procesów prosimy o ich wyspecyfikowanie lub wskazanie ich 
w OPZ. 
 
Odpowiedź: 
 
Ad a)  Zamawiający wymaga workflow dla całego systemu ERP 
Ad b) Nie, Zamawiający określił w OPZ wraz z załącznikami możliwość użycia zewnętrznego systemu, w tym 

wypadku propozycja nie spełnia wymagań Zamawiającego  
Ad c)  Nie dotyczy. 
 
 
Pytanie 417 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.07.12. System musi umożliwiać skanowanie dokumentów i dołączanie ich wersji elektronicznej do rejestrów w 
systemie, np. dokumentów księgowych, kartotek pracowników, z możliwością zdefiniowania uprawnień dostępu. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienia dostępu do skanu dokumentu mogą być tożsame/mogą wynikać z 
uprawnień do poszczególnych dokumentów 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
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Pytanie 418 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.08.2. System musi umożliwiać automatycznie generownie raportów, wg definiowanych harmonogramów. 
System powinien umożliwiać przechowywanie raportów , automatyczne przesyłanie takich raportów (np. na adres 
poczty elektronicznej). 
 
Prosimy o potwierdzenie, że możiwość dotyczy raportów zarządczych, które są dostępne w ramach kokpitu 
managerskiego/Portalu BI. 
 
Odpowiedź: 
Nie. Dotyczy także innych raportów.  
 
 
Pytanie 419 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.08.3. System musi zapamiętywać wyniki wykonanych raportów przez okres zdefiniowany przez 
administratora. Po tym okresie wyniki raportów powinny być automatycznie usuwane. 
 
W jakim celu Zamawiający oczekuje czasowego przechowywania wyników raportów skoro bazują one na 
rzeczywistych danych z systemu? Czy Zamawiajacy uzna wymaganie za spełnione poprzez zapis raportu do 
pliku PDF? 
Ewentualnie wnosimy o usunięcie wymagania. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający chce mieć możliwość weryfikacji danych na raportach w przestrzeni czasowej. 
 
 
Pytanie 420 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.08.9. Narzedzie do samodzielnego definiowania raportów przez użytkownika musi umożliwiać formatowanie 
danych na raporcie (ustalanie szerokości kolumn oraz ich etykiet kolumn; tworzenie wierszy podsumowań; 
definiowanie maski formatu wyświetlania danych typu data, wartość numeryczna, waluta; itp.). 
 
Ze względu na różne modele licencjonowania prosimy o doprecyzowanie dla ilu użytkowników ma być 
dostarczone narzędzie do samodzielnego definiowania raportów [pomijając użytkowników definiujących raporty 
bezpośrednio w systemie ERP czy też w Portalu BI) 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dostępności narzędzia do samodzielnego definiowania raportów, dla każdego użytkownika 
systemu. Dla każdego zdefiniowanego w trakcie wdrożenia jak i założonego w trakcie pracy produkcyjnej. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość osobnego licencjonowana narzędzia.   
 
 
Pytanie 421 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.08.10. Narzędzie do samodzielnego definiowania raportów przez użytkownika musi umożliwiać wykonywanie 
kalkulacji: matematycznych, statystycznych, znakowych, konwersji itp. 
 
Opisane funkcje są raczej charakterystyczne dla arkuszy kalkulacyjnych np. MS Excel. Czy Zamawiający uzna 
wymaganie za spełnione jeśli opisane możliwości będą dla raportów eksportowanych do MS Excel? 
Kalkulacje mogą być wykonywane jako formuły matematyczne i statystyczne. Wnosimy o usunięcie z treści 
wymagania fragmentu: ""znakowych, konwersji itp."". 
 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 422 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.08.11. Narzędzie do samodzielnego definiowania raportów przez użytkownika musi umożliwiać tworzenie 
warunków wyliczanych. 
 
Co Zamawiający rozumie jako tworzenie warunków wyliczanych w raporcie? Czy Zamawiający ma na myśli pola 
wyliczane z innych dostępnych wartości? Prosimy o podanie ewentualnych przykładów. 
 



 14

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby pola były wyliczane np. kolumny składniki wynagrodzeń dla pracownika, kolumna 
która jest sumą, ostatnia kolumna suma podzielona przez 12. 
 
 
Pytanie 423 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.09.3. System musi zapewniać możliwość pracy grupowej, definiowanie przepływów pracy, wielopoziomowej 
akceptacji (np. zatwierdzanie wniosków o urlopy), podglądu stanu akceptacji, kolejnych kroków. 
 
Prosimy o doprecyzowanie wymagania jak należy rozumieć możliwość pracy grupowej, np. poprzez podanie 
przypadków użycia. Czy wymaganie odnosi się tylko do obszaru samoobsługi pracowniczej i wymagań 
związanych z tą częścią systemu? 
 
Odpowiedź: 
Przez pracę grupową należy rozumieć np. akceptację przez przełożonego w portalu pracowniczym wniosków 
urlopowych dla 5 pracowników, akceptację w systemie 3 list płac do wypłaty. Wymaganie dotyczy całego 
systemu. 
 
 
Pytanie 424 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
 
T.4.09.6. System powinien umożliwiać prowadzenie jednego zbioru umów obejmującym także umowy nie 
powodujące następstw finansowych. Dla tego zbioru umów system powinien mieć możliwość definiowania 
dodatkowych pól. Pola powinny być przypisane i aktywne po wskazaniu typu zbioru (20 pól). 
 
Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez bardziej szczegółowy opis, podanie przypadków użycia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby system umożliwiał prowadzenie rejestru wszystkich typów umów występujących u 
Zamawiającego np. o delegację dla osoby nie będącej pracownikiem, o samochód służbowy, mieszkanie 
służbowe. Często są bardzo specyficzne umowy, Zamawiający prowadząc rejestr takich umów potrzebuje 
wpisywać specyficzne dla nich informacje. Dlatego potrzebuje 20 definiowalnych pól.  
 
 
Pytanie 425 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.09.14. System musi umożliwiać tworzenie dodatkowych komponentów i podsystemów Systemu oraz 
rozszerzanie istniejącej funkcjonalności w celu jego rozbudowy (API). 
 
Prosimy o potwierdzenie, że chodzi jedynie o techniczną możliwość, a tworzenie dodatkowych komponentów nie 
jest przedmiotem zamówienia i będzie ewentualnie przedmiotem odrębnych zamówień 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby system posiadał techniczną możliwość wraz z dokumentacją do tworzenia API. 
 
 
Pytanie 426 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.10.1. System musi zapewniać zalogowanie do systemu w czasie nie dłuższym niż 15 sekundy przy 
równoległej pracy 100 użytkowników pełnych i dodatkowo 300 użytkowników korzystających z portalu 
samoobsługi pracowniczej. 
 
Ze względu na brak wpływu Wykonawcy na środowisko testowe wnosimy o usunięcie wymagania i wskazujemy, 
że przeprowadzenie testów wydajnościowych powinno się odbyć na zasadach ustalonych na etapie Analizy 
przedwdrożeniowej. 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Pytanie 427 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.10.2. System musi zapewniać przeliczenie listy płac dla 1700 pracowników w czasie nie dłuższym niż 5 
sekund na jednego pracownika przy równoległym uruchomieniu maximum 9 procesów przeliczania listy płac oraz 
przy równoległej pracy 100 użytkowników pełnych i dodatkowo 300 użytkowników korzystających z portalu 
samoobsługi pracowniczej. 
 
Uważamy, że podane czasy obliczania wynagrodzeń są bardzo ogólnym wskazaniem na wydajność systemu, 
ponieważ wpływa na nie cała infrastruktura sieciowa, bazodanowa oraz ilość procesów realizowanych w ramach 
obliczania listy. Dla przykładu, jeżeli w nim będzie zawarty np. proces dekretacji lub wymiany danych z innymi 
systemami, to naturalnym jest, że czas przetwarzania się zwiększy. Nie zgadzamy się więc z takim mierzeniem 
wydajności oderwanym od ilości wykonywanych operacji i oczekujemy bardziej elastycznego kryterium tego 
wymagania. 
Dodatkowo, pomiary prędkości powinny odbywać się w środowisku serwerowym, a nie stacji użytkownika, gdzie 
wydajność systemu jest wypadkową czynników niezależnych od Wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy 
o usunięcie wymagania i wskazujemy, że przeprowadzenie testów wydajnościowych powinno się odbyć na 
zasadach ustalonych na etapie Analizy przedwdrożeniowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
 
Pytanie 428 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
 
T.4.10.3. System musi zapewniać tworzenie propozycji przelewów dla 1700 odbiorców w czasie nie dłuższym niż 
5 minut przy równoległej pracy 100 użytkowników pełnych i dodatkowo 300 użytkowników korzystających z 
portalu samoobsługi pracowniczej. 
 
Ze względu na brak wpływu Wykonawcy na środowisko testowe wnosimy o usunięcie wymagania i wskazujemy, 
że przeprowadzenie testów wydajnościowych powinno się odbyć na zasadach ustalonych na etapie Analizy 
przedwdrożeniowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę 
 
 
Pytanie 429 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
T.4.11.2. System musi umożliwiać łatwe pozyskanie danych oraz graficzą prezentację, wizualizację i 
raportowanie za pomocą pulpitów menażerskich wszystkich danych z Systemu. 
 
Wymaganie jest bardzo subiektywne. Wnosimy o wykreślenie słowa "łatwe" jako, że nie jest to w żaden sposób 
mierzalne, a także "wszystkich danych" jako, że stwierdzenie to jest zbyt ogólne i nie pozwala na jednoznaczną 
ocenę możliwości spełnienia tak postawionego wymagania. Czy wystarczająca będzie możliwość "pozyskiwania 
danych z systemu oraz graficzna prezentacja, wizualizacja i raportowanie za pomoca pulpitów menedżerskich 
standardowych danych dostępnych w systemie"? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby system dzięki odpowiednio zaprojektowanym (logicznym i przejrzystym) tzw. 
interfejsem użytkownika (wygląd ekranu, format kolorystyka, dostęp do danych itp.) umożliwiał Użytkownikowi 
systemu na zdefiniowanie kokpitów menadżerskich. Zamawiający wymaga aby  system do tworzenia kokpitów 
menadżerskich  udostępniał wszystkie dane zrejestrowane w systemie.  
  
 
Pytanie 430 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
„3.3. Definicje Rezultatów Prac podlegających Odbiorowi 
8 Analiza wdrożeniowa oraz Projekt Systemu 
 
Projekt Systemu będzie zawierał co najmniej następujące informacje: 
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• Koncepcję realizacji migracji danych (zakres i przepływ danych, sposób i forma przekazywania danych, 
częstotliwość i sposób uruchamiania, wolumen poszczególnych danych, monitorowanie poprawności działania, 
postępowanie w przypadku błędów, postępowanie awaryjne, specyfikacja funkcjonalna wraz z kompletnymi 
założeniami technicznymi niezbędnymi do jej realizacji). Koncepcja musi uwzględniać migracje próbne (testy 
migracji), opisywać narzędzia i zasady weryfikacji migracji, kolejność migracji, zasady przenoszenia 
ewentualnych dodatkowych danych transakcyjnych po starcie oraz identyfikować osoby odpowiedzialne za 
poświadczenie prawidłowości migracji. Dokument będzie opisywał sposób podejścia do testowej i produkcyjnej 
migracji danych z Zintegrowanego System Zarządzania NIK (EGERIA - COMARCH), do nowego Systemu, który 
będzie wdrażał Wykonawca. Dokument powinien opisać: 
• metodę migracji, 
• jakie dane będą migrowane, 
• strukturę danych do migracji, 
• etapy migracji, 
• określenie zakresu testów migracji, 
• sposoby weryfikacja poprawności i kompletności zmigrowanych danych;” 
oraz 
„12. Migracja danych. 
W Etapie V - Dostosowanie Systemu do wymagań NIK, migracja danych do Systemu oraz testy Systemu, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcję migracji danych. 
Wykonawca będzie przygotowywał dane, w szczególności jeśli niezbędna będzie transformacja danych z 
formatów eksportowanych z systemów ZSZ do postaci wymaganej do importu. W ramach wsparcia Wykonawca 
będzie udzielał konsultacji Zamawiającemu, w przypadku zaistniałych potrzeb na etapie eksportu danych z 
systemu ZSZ. 
 
Wykonawca przeprowadzi migracje testową oraz produkcyjną. Migracja produkcyjna jest to migracja danych, po 
której rozpocznie się praca produkcyjna w nowym Systemie ERP. Migracja produkcyjna musi być zakończona 
przed rozpoczęciem Etapu VIII - Stabilizacja Systemu. Migracja testowa jest to migracja danych, której celem jest 
przetestowanie procedur eksportu/importu danych, procedur czyszczenia, uzupełniania, agregacji danych, 
procedur weryfikacji danych. Migracja testowa powinna być wykonywana na pełnych danych, jednak w 
obszarach, w których to nie jest wskazane z uwagi na duży nakład pracy związany z przygotowaniem pełnego 
zakresu danych do migracji lub nie jest to możliwe (np. w przypadku danych księgowych, które wymagają 
zamknięcia danych w starym systemie, kadrowych, które będą cały czas zmieniane w trakcie wdrożenia) zakłada 
się, że migracja testowa będzie wykonana na reprezentatywnej próbce danych, za wyłączną zgodą 
Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby zakres zmigrowanych danych opisany w koncepcji migracji był 
kompletny i obejmował w szczególności dane aktualne, niezbędne do pracy w nowym Systemie.” 
 
Z OPZ wynika, że Zamawiający na czas Analizy Przedwdrożeniowej przesuwa uzgadnianie zagadnień 
dotyczących migracji danych. W SWZ oprócz wskazania nazwy systemu z jakiego będą migrowane dane nie 
podano danych, które są niezbędne do tego by poprawnie skalkulować koszty wykonania przedmiotowego 
zamówienia, w szczególności nie podano nazw baz danych na jakich pracują przedmiotowe systemy, zakresu 
danych do przeniesienia, wolumenu danych, a także dokumentacji technicznej opisującej struktury danych w 
aktualnie użytkowanych systemach. 
 
Zapisy nakładają na Wykonawcę obowiązek przygotowania (transformacji) danych w arkuszach migracyjnych i 
dokonania ich weryfikacji przed zaimportowaniem do Systemu w zakresie poprawności uzupełnienia danych, co 
jest merytorycznie nieuzasadnione. To Zamawiający jest dysponentem danych podlegających migracji, wobec 
czego to on, nie zaś Wykonawca powinien realizować kwestionowane obowiązki. Rola wykonawcy powinna 
ograniczać się do przygotowania koncepcji migracji danych, w oparciu o którą Zamawiający przygotuje dane do 
migracji, w tym w szczególności zweryfikuje ich poprawność i kompletność. 
 
W opisie brak jest jednoznacznego wskazania, że Zamawiający dostarczy dane do migracji z aktualnie 
używanych systemów w formacie uzgodnionym z Wykonawcą (np. w formacie CSV) – co jest kluczowe do 
wykonania migracji. Biorąc pod uwagę że wykonawca ma te dane jedynie migrować i nie ma on wpływu na ich 
jakość/format – brak przypisania odpowiedzialności tym zakresie Zamawiającemu rodzi ryzyko po pierwsze 
niejasności co do zakresu zobowiązań wykonawcy (czy należy wycenić zmianę formatu czy nie w ofercie, czy 
poprawę jakości danych czy nie?), po drugie rodzi ryzyko sporu na tym tle na etapie realizacji umowy. 
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W związku z tym konieczne jest uregulowanie jednoznaczne tych kwestii w SWZ – poprzez potwierdzenie, że 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przeprowadzenia migracji (procesu migracji) i jest 
zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji (procesu migracji), ale za 
jakość migrowanych i dostarczanych danych odpowiada Zamawiający i rolą Zamawiającego jest przygotowanie 
do zmigrowania danych o odpowiedniej jakości (dane muszą być: kompletne, spójne, prawidłowe, zgodne ze 
stanem faktycznym, zgodne ze standardem obowiązującym dla danej kategorii danych np. długość nr NIP, itp.). 
Zamawiający w SWZ nie określił również, czy Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego 
oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji i w jakim zakresie je posiada. 
Zamawiający zobowiązany jest w świetle ustawy PZP, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu 
zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Brak dostarczenia potencjalnym wykonawcom 
informacji co do zapewnienia udostępnienia danych w odpowiednim zakresie, niezbędnym do poprawnego 
wykonania przedmiotu zamówienia, sprowadza się do braku możliwości ustalenia możliwości i uwzględnienia 
procesu migracji podczas dokonywania wyceny oraz składania oferty. Poprzez tak sformułowane postanowienia 
SWZ, Zamawiający w istocie przerzuca na wykonawcę obowiązek ustalenia wymagań i warunków technicznych 
migracji danych. 
Migracja jest punktem wdrożenia, który wymaga szczególnej współpracy podmiotów zlecających migrację i ją 
wykonujących. Pragniemy zaznaczyć, że nowy Wykonawca może odpowiadać tylko za proces migracji 
(wczytanie danych do nowego systemu), ale nie za jakość migrowanych danych oraz ich zakres. 
Podkreślenia wymaga fakt, że podstawą do wykonania jakiejkolwiek migracji, a także do jej wyceny i podjęcia 
decyzji co do możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu jest właściwie sporządzony opis 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający powinien tak sporządzić opis przedmiot zamówienia, aby było to możliwe – 
kompletnie i precyzyjnie. 
Kierując się daleko idącą ostrożnością pragniemy podkreślić, że nawet po skutecznej migracji danych do nowego 
systemu wykonanie wszelkiego typu korekt już przekazanych danych może skutkować błędami wynikającymi ze 
zmiany samego systemu, z którego rozliczenie zostało pierwotnie wysłane. Stąd konieczne jest precyzyjne 
przypisanie odpowiedzialności za jakość i zakres danych Zamawiającemu. 
W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów dot. procesu migracji danych. 
Proponowany zakres migracji 
Przedmiotem migracji danych powinny być dane niezbędne do realizacji procesów biznesowych objętych 
wdrożeniem. W szczególności migracja danych powinna objąć dane przechowywane w następujących 
strukturach: 
 kartoteka kontrahentów; 
 przeniesienie saldami dwustronnymi nierozliczonych i częściowo rozliczonych pozycji rozrachunkowych na 
dzień; 
 wartości kont nierozrachunkowych przeniesione persaldami na dzień (BO na dzień); 
 karty ewidencyjne majątku wraz ze stanem ilościowo-wartościowym na dzień; 
 kartoteka indeksów towarowych i usług, w tym ilościowo-wartościowy bilans otwarcia stanów magazynowych na 
dzień; 
 kartoteka pracowników, danych kadrowych i płacowych, osobowych oraz listy płac niezbędne do prawidłowego 
wyliczenia staży, zasiłków, etc. - przeniesienie danych kadrowo-płacowych będzie realizowane dla aktualnie 
zatrudnionych pracowników. 
 kartoteka gruntów, budynków, pomieszczeń, środków transportu 
Co do zasady, ze względu na różną logikę biznesową systemów informatycznych (struktury danych, algorytmy, 
powiązania między obiektami archiwalnymi i aktualnymi) przyjętą praktyką jest przenoszenie i odtwarzanie w 
nowych systemach ilościowo-wartościowych bilansów otwarcia bez przenoszenia historycznych danych - w tym 
transakcji - (np. nie przenosi się poszczególnych historycznych operacji na elemencie majątku a jedynie odtwarza 
aktualny na dzień przeniesienia stan majątku, nie przenosi się historycznych transakcji magazynowych lub faktur 
a jedynie aktualny na dzień przeniesienia stan magazynu oraz salda dwustronne rozliczeń z kontrahentem wraz z 
pozycjami nierozliczonymi i rozliczonymi częściowo, nie przenosi się dekretów księgowych z lat poprzednich ani 
historii rozliczeń a jedynie stan na dzień). Efektem tego jest prawidłowa praca w nowym systemie, bez obciążania 
go archiwalnymi danymi i słownikami. Co prawda wymusza to wykorzystanie dotychczas używanych systemów 
jako źródeł danych archiwalnych, lecz ich utrzymanie i tak jest praktykowane jako niezbędne do celów 
porównawczych i raportowych oraz zachowania stanu prawnego na dzień wygenerowania i użycia danych. 
Zmiana systemu wspierającego zarządzanie jest doskonałą okazją do wprowadzenia zmian organizacyjnych, 
dostosowania do nowych wymagań czy otoczenia biznesowego – a wiąże się to często np. z rekonfiguracją planu 
kont. Takie zmiany również uniemożliwiają przeniesienie danych i transakcji archiwalnych do nowego systemu. 
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Proces migracji danych jest bardzo często procesem generującym znaczne koszty i obciążenie, zarówno po 
stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Dlatego właściwe zaplanowanie działań oraz rozdzielenie zadań jest 
kluczowe dla powodzenia etapu migracji i późniejszego właściwego użytkowania systemu 
 
 

 
 
Strona odpowiedzialna w każdym zadaniu jest wspierana przez stronę współuczestniczącą w projekcie 
wdrożeniowym. 
 
W szczególności wnioskujemy o modyfikację SWZ poprzez uzupełnienie informacji: 
a. potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy dane do migracji z aktualnie używanych systemów w układzie i 
formacie uzgodnionym z Wykonawcą (np. w formacie XLSX/CSV), 
b. wskazanie zakresu danych do przeniesienia [przykład w uzasadnieniu powyżej] 
c. potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przeprowadzenia migracji (procesu 
migracji) i jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji (procesu 
migracji), ale za jakość migrowanych i dostarczanych danych odpowiada Zamawiający i rolą Zamawiającego jest 
przygotowanie do zmigrowania danych o odpowiedniej jakości (dane muszą być: kompletne, spójne, prawidłowe, 
zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne ze standardem obowiązującym dla danej kategorii danych), jak 
również Zamawiający będzie odpowiedzialny za poprawienie i uzupełnienie danych, jeśli ich istnienia będzie 
wymaga nowy system 
d. udostępnienie dokumentacji technicznej opisującej struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach 
e. wyjaśnienie czy Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu 
przygotowania danych do migracji 
f. wskazanie nazwy systemu/systemów z jakich będą migrowane dane oraz podanie nazw baz danych, na jakich 
pracują przedmiotowe systemy. 
 
Odpowiedź: 
Ad a) patrz modyfikacja OPZ z dn.  29 lipca 2021 r. 
Ad b) patrz modyfikacja Załącznika nr 1 do OPZ z dn. 29 lipca 2021 r. 
Ad c) patrz modyfikacja OPZ z dn.  29 lipca 2021 r. 
Ad d) za dostarczenie danych odpowiada Zamawiający, wskazana dokumentacja nie jest potrzebna Wykonawcy 
na realizację zadań po jego stronie w zakresie migracji danych. 
Ad e) Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania. 
Ad f) patrz modyfikacja OPZ z dn.  29 lipca 2021 r 
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Pytanie 431 Dotyczy Załącznika nr 1 do OPZ 
Zamawiający w OPZ określił zakres integracji w następujący sposób: 
„5. Zakres integracji (interfejsów). 
Zamawiający oczekuje wsparcia w integracji Systemu z następującymi wewnętrznymi systemami, którym będą 
udostępniane dane z nowego Systemu: 
• EWIDENCJA_SPRZETU, 
• FAKTURY_KOMORKI, 
• Książka telefoniczna, 
• FITNESS, 
• Kategoryzacja środków trwałych, 
• PILOT, 
• SERVICE_DESK, 
• SMOK2, 
• WEBPILOT, 
• ZDIS, 
• Zmiany kadrowe i absencje na maila. 
Zamawiający wymaga integracji z systemami, którego wymóg wynika z przepisów prawa lub wymagań 
funkcjonalnych określonych w Załączniku nr 1 do OPZ.” 
 
Wykonawca zwraca uwagę, że przedstawione przez Zamawiającego informacje są niewystarczające do tego, 
żeby poprawnie oszacować koszty wykonania integracji w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. 
Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć na etapie składania oferty jaki zakres zobowiązań w zakresie integracji 
będzie finalnie do wykonania. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma 
obowiązek zapewnić wszystkim Wykonawcom pełną niezbędną wiedzę na temat przedmiotu zamówienia. W 
związku z powyższym, źródłem danych na temat przedmiotu zamówienia powinna być SWZ dostępna dla 
wszystkich wykonawców. 
Powyższe okoliczności powodują, że wycena oferty w tym zakresie jest niemożliwa. Dodatkowo braki OPZ w tym 
zakresie przesądzają o niemożności porównania złożonych w postępowaniu ofert. 
W związku z tym wnosimy o: 
a) przedstawienie listy wszystkich systemów, z jakimi ma się integrować zamawiane oprogramowanie i 
przedstawienie zakresu integracji zamawianego systemu z systemami zastanymi, których funkcjonalność nie 
zostanie zastąpiona przez System 
b) przedstawienie informacji na temat bazy danych (nazwa, producent) na jakiej pracują obecnie wykorzystywane 
systemy u Zamawiającego, 
c) przedstawienie technologii integracji udostępnianej przez integrowane systemy, ewentualnie prosimy o 
wymienienie preferowanych technologii integracji (np. webservice, pliki płaskie, procedury składowane w bazie 
danych, szyna danych), 
d) określenie kierunków przepływu/wymiany danych [np. dwukierunkowa integracja], 
e) przedstawienie dokumentacji i specyfikacji technicznej interfejsów (API), 
f) wprowadzenie do SWZ oraz 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 zapewni wsparcie przy 
procesie testowania integracji, 
g) przedstawienie zakresu czynności jakie ma zrealizować Wykonawca oraz Zamawiający, aby można było 
uznać, że zostały spełnione wymagania w zakresie integracji. 
 
Odpowiedź: 
 
Ad a)-f) patrz modyfikacja OPZ z dn.14 lipca 2021 r  
Ad g) Zamawiający uzna czynność za wykonaną w zakresie integracji przez Wykonawcę, jeśli po dostarczeniu 
wszelkiej niezbędnej wiedzy przez Zamawiającego, Wykonawca dokona integracji i systemy wymienią się danymi 
zgodnie z pkt. 5 OPZ. 
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Pytanie 432 Dotyczy SWZ 10. Opis wymagań dot. Prezentacji. 
 
„Zawiera opis przypadków użycia Oprogramowana standardowego, których realizację ma umożliwiać 
funkcjonalność oprogramowania Prezentacji. Każdemu z przypadków użycia przyporządkowany został 
scenariusz testowy opisujący sposób jego weryfikacji. Scenariusze testowe Wykonawca zaprezentuje podczas 
Prezentacji oprogramowania. 
 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych 
 
Podczas Prezentacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dane dla każdego przypadku użycia (DZ-dane 
dostarczy Zamawiający w trakcie prezentacji). Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych 
danych oraz wykonania dodatkowych czynności tylko i wyłącznie poprzez funkcjonalności Systemu ERP podczas 
Prezentacji, jeśli takie będą niezbędne do przeprowadzenia Prezentacji. W przypadku gdy prezentowany system 
wymaga zmiany kolejności Przypadków użycia i ich pozycji, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego 
podczas Prezentacji. 
 
[TABELA 1]” 
Pytanie/Wniosek: Nieprecyzyjne zapisy scenariuszy uniemożliwiają jednoznaczną ocenę i przygotowanie 
prezentacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający w SIWZ przedstawił nadmiarowe wymagania 
wobec „próbki” systemu i prezentacji oferowanego rozwiązania, stanowiące jedno z kryteriów oceny ofert. 
Scenariusze przedstawione przez Zamawiającego nie noszą znamion próbki, a wręcz mogą być traktowane jak 
element pełnoprawnego wdrożenia, które dodatkowo należy w dużej mierze wykonać w trakcie prezentacji, 
ponieważ „Podczas Prezentacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dane dla każdego przypadku użycia 
(DZ-dane dostarczy Zamawiający w trakcie prezentacji). Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 
dodatkowych danych oraz wykonania dodatkowych czynności tylko i wyłącznie poprzez funkcjonalności Systemu 
ERP podczas Prezentacji, jeśli takie będą niezbędne do przeprowadzenia Prezentacji.” 
 
Zamawiający już na etapie SWZ i formułowania zasad prezentacji powinien podać szczegółowe zasady i dane 
(DZ), które będą umożliwiały przygotowanie próbki systemu i jej prezentację (obronę) w czasie do tego 
przeznaczonym. Wprowadzanie takiej ilości danych, które mają generować kolejne elementy rozliczania i 
raportowania, są bardzo obciążające i ryzykowne w reżimie czasowym prezentacji. Sugerujemy by dane takie 
były przygotowane do prezentacji już na etapie przygotowania systemu do prezentacji przez Oferentów. Formuła 
przyjęta przez Zamawiającego w zasadzie uniemożliwia jej przeprowadzenie w zaplanowanym przez 
Zamawiającego czasie 8 godzin, ponieważ większość konfiguracji (np. wprowadzenie planu kont (konta 
księgowego), na którym mamy zaksięgować listę płac czy budżety) będzie możliwa dopiero po otrzymaniu 
zakresu danych. Tego typu konfiguracja w trakcie wdrożenia systemu w każdym niemalże przypadku zajmuje 
zdecydowanie więcej czasu aniżeli zaplanowane przez Zamawiającego 8 godzin (nawet odnosząc to do 
pojedynczego scenariusza, a nawet procesu/raportu). Przerzucanie wykonania tych prac na etap prezentacji 
nakłada na Oferentów zbyt duże ryzyko popełnienia niezamierzonego błędu, konieczności konfiguracji czy 
parametryzacji stricte wdrożeniowej, a co za tym idzie nie zmieszczenia się w zaplanowanym czasie, pomimo 
tego, że oferowany system wszystkie oczekiwane scenariusze może ostatecznie w wyniku wdrożenia 
zrealizować. 
 
Dodatkowo przy obecnych zapisach, Zamawiający nie wskazał, czy każdy z Oferentów otrzyma jednolite dane, 
czy też dane te będą się od siebie różniły. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, że dane do powinny 
zostać podane już na etapie przygotowania próbki. 
 
Jednocześnie wskazujemy na fakt, że opisane scenariusze są zbyt obszerne, opisują przypadki wdrożeniowe i 
niejednokrotnie odwołują się do zewnętrznych rejestrów (ZUS, GUS). Powyższe zapisy jednoznacznie wskazują, 
że Zamawiający z jednej strony zakłada etap analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia systemu wraz z jego 
dostosowaniem, modyfikacjami, a z drugiej strony wymaga, by już w chwili składania ofert system realizował 
konkretne funkcje zgodnie ze specyficzną konfiguracją wg określonych scenariuszy. 
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Zakres zagadnień podany w scenariuszach wymaga pełnych prac wdrożeniowcach w systemie łącznie z 
zarejestrowanymi dokumentami. Aby przygotować taką konfigurację zachodzi konieczność przygotowania bazy z 
danymi, którą uzyskuje się w wyniku wdrożenia systemu i jego eksploatacji, co jest wymaganiem nadmiarowym. 
Przykładowo w zakresie scenariusza WP5 Zamawiający określił krok 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).” Tak określony 
przypadek użycia, ze względu na ograniczony czas, brak jednoznaczności i nieznane dane (DZ), jest w zasadzie 
niemożliwy do zaprezentowania ponieważ Oferent nie jest w stanie przewidzieć co tak naprawdę będzie musiał 
wykonać w trakcie prezentacji. Zamawiający wskazał konkretny mechanizm w jaki sposób należy przygotować 
raport (wraz z czcionką, kolorem), podczas gdy Zamawiający powinien ograniczyć badanie próbki do 
sprawdzenia ogólnej możliwości wykonywania raportów w systemie. 
 
W związku z powyższym: 
 
1. Wnosimy o uproszczenie scenariuszy testowych wg tabeli załączonej poniżej 
 
2. Ze względu na ograniczony czas i stopień skomplikowania scenariuszy wnosimy o podanie już na etapie SWZ 
wszelkich danych, które należy wprowadzić do systemu (DZ) lub dopuszczenie wprowadzenia przykładowych 
danych przez Oferenta i prezentację na podstawie tych danych. 
 
W szczególności wnosimy o usunięcie ze scenariusza prezentacji fragmentów lub ich zmodyfikowanie: 
a. ze scenariusza WP5 usunięcie punktu 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).” lub zmiana na: “Prezentacja przykładowego 
raportu w oparciu o dane wprowadzone/obliczone w przypadkach testowych WP1-WP4 . 
b. ze scenariusza WP1, usunięcie punktu 2): „Zamiana/akceptacja statusu wprowadzonych składników 
wynagrodzenia umożliwia ujęcie ich w listach płac.” lub zmiana na: „Zamiana wprowadzonych składników 
wynagrodzenia umożliwia ujęcie ich w listach płac.” 
c. ze scenariusza WP1 usunięcie punktu 5): „Sprawdzenie obliczonej listy płac. Przesłanie/udostępnienie 
obliczonej listy płac do akceptacji do przełożonego (zmiana statusu), następnie przesłanie do drugiego poziomu 
akceptacji - zatwierdzenie listy płac (zmiana statusu). Przekazanie listy płac do akceptacji Dyrektora Generalnego 
(trzeci poziom akceptacji)” lub ograniczenie kroku scenariusza do: „Sprawdzenie obliczonej listy płac oraz jej 
zatwierdzenie. Możliwość zmiany (przez uprawnionego użytkownika) statusu listy płac z roboczego na 
sprawdzony, a następnie na zatwierdzony i wypłacony” 
d. w scenariuszu WP1 zmianę punktu 3) „Import absencji chorobowej z ePUE ZUS.” na „Import przykładowego 
pliku zwolnienia pozyskanego z PUE ZUS” 
e. w scenariuszu WP2 usunięcie punktu 7) „Sprawdzenie sprawozdania RB-70 z wykonania wynagrodzeń. 
Wygenerowanie sprawozdania RB70 w formie pliku do importu do systemu GUS.” oraz rezultatu: 
„Wygenerowanie sprawozdania RB-70 z prawidłowymi danymi na szablonie sprawozdania obowiązującego w 
2021 r.” ponieważ jego osiągnięcie możliwe jest dopiero w wyniku pełnego wdrożenia systemu. 
 
Propozycja uproszczenia przypadków użycia: 
 
Tabela 1 Lista przypadków użycia i odpowiadających im scenariuszy testowych 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych danych oraz wykonania dodatkowych czynności 
tylko i wyłącznie poprzez funkcjonalności Systemu ERP podczas Prezentacji, jeśli takie będą niezbędne do 
przeprowadzenia Prezentacji. W przypadku gdy prezentowany system wymaga zmiany kolejności Przypadków 
użycia i ich pozycji, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego podczas Prezentacji. 
 
 



 22

 

 
 
 
 
 



 23

 

 



 24

 
 

Odpowiedź: 
Ad 1) Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad 2) Zamawiający nie wyraża zgody. 
Ad a-e) Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wskazuje na modyfikacje SWZ, z dn. 10 sierpnia 2021 r. 
Ad d) Patrz odpowiedź na pytanie 273 z dn. 6 sierpnia 2021 r. 
 
 
Pytanie 433 Dotyczy SWZ; Sposób przeprowadzenia Prezentacji przez Wykonawcę. 
„9.3 Podczas przygotowywania się do Prezentacji oraz w trakcie samej Prezentacji Wykonawca może korzystać 
tylko i wyłącznie ze sprzętu zdeponowanego u Zamawiającego oraz oprogramowania zainstalowanego na tym 
sprzęcie. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest sprzęt prezentacyjny, taki jak projektory lub monitory. W 
szczególności niedopuszczalne jest: (..) 
2) wgrywanie (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych środków komunikacji, np. sieci bezprzewodowej) 
nowych danych i programów, poza danymi testowymi przekazanymi przez Zamawiającego,” 
 
Pragniemy zauważyć, że o ile rozwiązania systemu lokalnie powiązanego z bazą danych, nie wymagają 
dostępów zewnętrznych, to oprogramowanie i całe środowisko serwerów webowych do uruchomienia potrzebuje 
komponentów wczytywanych przez internet. Taki właśnie efekt nastąpi po uruchomieniu maszyn wirtualnych, na 
których zostanie przekazana próbka. Wnosimy zatem o możliwość połączenia z internetem, w celu właściwego 
rozruchu systemu. W tym czasie nie będą prowadzone, żadne dodatkowe czynności przez prezenterów, co może 
być udokumentowane logiem aktywności pracy w bazie danych. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wymaga aby system działał w środowisku Zamawiającego także w przypadku braku dostępu do 
sieci zewnętrznej. Zamawiający wymaga aby podczas prezentacji Wykonawca nie komunikował się z serwerami 
zewnętrznymi, innymi niż zdeponowane u Zamawiającego. Wszelkie niezbędne komponenty (biblioteki, 
aktualizacje) muszą być umieszczone, zainstalowane na zdeponowanym sprzęcie u Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 434 Dotyczy SWZ, XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU CENY OFERT: 
 
„4. 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. 
Grupa Dodatkowych funkcjonalności to taka, która nie została wymieniona w wymaganiach funkcjonalnych lub 
wymaga zaprojektowania i opisania w Projekcie systemu. Natomiast działa w oferowanym Systemie i nie 
wymaga dodatkowych prac programistycznych niezbędnych do dostosowania do wymagań Zamawiającego 
określonych w SWZ oraz prace konfiguracyjne może wykonać Wykonawca podczas prezentacji w interfejsie 
graficznym prezentowanego systemu. 
4.2 0 punktów, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym odpowiedział „NIE” jako potwierdzenie że Dodatkowe 
funkcjonalności opisana w ust. 6. NIE są „dostępne w standardzie” lub mimo odpowiedzi „TAK” Prezentacja, o 
której mowa wyżej, nie potwierdziła posiadania badanej Dodatkowej funkcjonalności jako „dostępnej na etapie 
składania oferty w Systemie. Funkcjonalność wymaga dodatkowych prac programistycznych. 
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6. Zakres wybranych Dodatkowych funkcjonalności objętych badaniem w kryterium Z obejmuje następujące 3 
grupy funkcjonalności: 
1) Zdefiniowane i gotowe w systemie obiegi wniosków (WorkFlow), dotyczące zdarzeń związanych z czasem 
pracy w tym: urlopy, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne, 
2) Zdefiniowanie i gotowe do użycia raporty zarządcze (Kokpity menadżerskie), minimum 3 raportów, 
3) Możliwość dodawania nowych pól w interfejsie graficznym systemu oraz parametryzowaniu ich właściwości. 
Nowe pole zakładane równocześnie w interfejsie graficznym oraz w bazie danych (także moduły webowe).” 
Pytanie: Na wstępie zauważyć, że kryterium oceny dot. dodatkowych funkcjonalności jest z punktu widzenia 
oferentów niezwykle istotne, ponieważ stanowi aż 30% wartości całej oceny. 
Zamawiający w opisie kryterium wskazał wzór, na postawie którego będzie wyliczał wartość przyznanych 
punktów, jednakże nie podał żadnych wytycznych do tego w jaki sposób będzie przyznawał punkty DF, więc 
można założyć, że punkty będzie przyznawał na podstawie własnej oceny spełnia/nie spełnia. Brak jakichkolwiek 
kryteriów, oczekiwanych rezultatów powoduje, że ocena będzie zbyt uznaniowa, nieobiektywna i 
nieporównywalna, co przy znacznej wadze tego kryterium może mieć kluczowy wpływ na wybór oferty. 
 
W związku z powyższym wnosimy o: 
1. doprecyzowanie zasad/kryteriów oceny scenariuszy WP6, WP7 i WP8 
2. zmianę wagi kryterium (niezależnie od powyższego) na niższą, w związku z tym, że w porównaniu z 
pozostałymi kryteriami oceny ofert jest ona niewspółmiernie wysoka i przy swojej uznaniowości może mieć 
znaczący wpływ na wybór oferenta. 
 
Odpowiedź: 
 
Ad 1) Patrz odpowiedź na pytanie 316 opublikowane dn. 6 sierpnia 2021 r. 
Ad 2) Patrz modyfikacja SWZ z dn. 23 lipca 2021 r. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania ujednolicone 
dokumenty: 
 
1) Załącznik nr 1 OPZ; 
2) Załącznik nr 2 Wzór For ofert; 
3) Załącznik nr 1 do OPZ_wym_funk. 

 
Dla ułatwienia, zmiany wprowadzone w Załączniku nr 2 Wzór For ofert oraz w Załączniku nr 1 do OPZ_wym_funk 
zostały wyróżnione kolorem żółtym.  
 
 
 
 
 

Dyrektor Generalny 

Najwyższej Izby Kontroli                                                                               

/-/ Janina Bielak 
 
 


