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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) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy dokonuje zmian 
treści SWZ w następujący sposób, tj.: 
 
 
Pytanie 435: Dotyczy Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.1. 
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy planowanie może odbywać się jedynie w wartościach orientacyjnych netto? Z 
doświadczeń Wykonawcy wynika, że nie zawsze użytkownicy planujący posługują się prawidłowymi stawkami 
VAT co niepotrzebnie generuje problemy na późniejszych etapach procesu. 
 
Odpowiedź: 
Nie. Planowanie nie może odbywać się jedynie w wartościach orientacyjnych netto. 
 
 
Pytanie 436: Dotyczy Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK 
Pkt M-L.3.04.2. 
1. Czy wskazane wnioski muszą być odrębnymi obiektami systemowymi (czy znacznie różnią się zakresem 
informacyjnym), czy mogą może być to jeden obiekt systemowy, gdzie Zamawiający będzie definiował 
odpowiednią wartość słownikową przyszłego typu i trybu postępowania (ustawowe / wyłączone spoza ustawy)?    
2. Czy pod pojęciem rejestru wniosków / wykazu postępowań Zamawiający rozumie możliwość generowania 
raportów w formacie Excel? 
 
Odpowiedź: 
Ad 1) Zamawiający nie narzuca rozwiązania Wykonawcy w tym zakresie, wskazane wnioski posiadają dodatkowe 
wymagane pola z różnymi informacjami. 
Ad 2) Nie, zamawiający wymaga prowadzenie rejestrów wskazanych czynności w systemie. 
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Pytanie 437: Dotyczy Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK 
Pkt M-L.3.04.3. 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "w oparciu o wzory dokumentów obowiązujących 
w NIK"? Czy system musi posiadać szablony tych dokumentów możliwe do wygenerowania w formie 
edytowalnej? Czy dokumenty mają znaleźć odzwierciedlenie w formularzach systemowych? 
 
Odpowiedź: 
System musi posiadać szablony tych dokumentów możliwe do wygenerowania w formie edytowalnej. System 
musi posiadać formularze do wprowadzania danych zgodnie z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi NIK 
oraz w oparciu o wzory dokumentów obowiązujących w NIK. Sam formularz nie musi posiadać struktury 
dokumentu wymienionego w wymaganiu M-L.3.04.3. 
 
 
Pytanie 438: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.4. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy kolumna "Środki zabezpieczone na PPZP/PZP", plik "Monitoring wykonania budżetu 
na podstawie zawartych umów oraz uruchomionych postępowań" ma być zawarta  w ekranach systemu 
zakupowego, czy jest to kolumna pochodząca z innego systemu? Czy wspomniana kolumna ma być 
indywidualnym polem na formularzu Wniosku? 
 
Odpowiedź: 
Tak, wskazana kolumna ma być umieszczona w systemie. Ma być polem do uzupełnienia. 
 
 
Pytanie nr 439: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.5. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy kolumna "Środki zabezpieczone na PPZP/PZP", plik "Monitoring wykonania budżetu 
na podstawie zawartych umów oraz uruchomionych postępowań" ma być zawarta  w ekranach systemu 
zakupowego, czy jest to kolumna pochodząca z innego systemu? Czy wspomniana kolumna ma być 
indywidualnym polem na formularzu Wniosku? 
 
Odpowiedź: 
Tak, wskazana kolumna ma być umieszczona w systemie. Ma być polem do uzupełnienia. 

 
 

Pytanie nr 440: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.6. 
Czy pod pojęciem "Zapotrzebowania" Zamawiający rozumie Wniosek, czy Pozycję planu zamówień? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pod pojęciem zapotrzebowania w wymaganiu M-L.3.04.6. rozumie zgłoszenie przez JOINK 
konieczności zakupu  towarów lub usług. 
 
 
Pytanie nr 441: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.8. 
Prosimy o wyjaśnienie, gdzie będą przechowywane informacje o stanie magazynowym? Czy dane te będą 
pochodziły z innego systemu, czy muszą być zaimplementowane w systemie zakupowym? 
 
Odpowiedź: 
Dane o stanie magazynowym będą pochodziły z systemu ERP, z modułu magazynowego.  
 
 
Pytanie nr 442: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.12. 
Czy kwoty netto i brutto umowy mogą być prezentowane jedynie w walutach PLN i EUR? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z wymaganiem L.3.04.12. - 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. 
 
 
Pytanie nr 443: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.14. 
Czy przypomnienie może następować w formie powiadomienia mailowego generowanego na skrzynkę pocztową 
użytkownika? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie narzuca w tym zakresie rozwiązania, dopuszcza możliwość powiadomienia mailowego dla 
zdefiniowanej grupy użytkowników z parametryzacją komunikatów. 
 
 
Pytanie nr 444: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.18. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy numeracja może być definiowana ręcznie przez użytkownika, czy musi być nadawa 
systemowo zgodnie z przyjętym szablonem numeru? Czy zamawiający może podać przykładową strukturę 
numeru? 
 
Odpowiedź: 
Numeracja musi być nadawa systemowo zgodnie z przyjętym szablonem numeru. Przykładowa struktura numeru      
BGO−BGZ.261.016.2021 

 
 

Pytanie nr 445: Dotyczy: Zał. nr 1 OPZ Szczegółowe wymagania funkcjonalne System ERP – NIK pkt M-
L.3.04.21. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy alert może być generowany w formie powiadomienia mailowego z systemu na 
skrzynkę pocztową użytkownika, czy powinien być też odnotowany w systemie np. dedykowanym komunikatem? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie narzuca w tym zakresie rozwiązania, dopuszcza możliwość powiadomienia mailowego dla 
zdefiniowanej grupy użytkowników z parametryzacją komunikatów. 
 
 
Pytanie nr 446: Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ Formularz ofertowy rodz. V. POZACENOWE  KRYTERIA  
OCENY  OFERT: KRYTERIUM 6 :  Doświadczenie zespołu (D) 
 
Z dniem 16.07.2021r. Zamawiający poinformował Wykonawców o opublikowanych odpowiedziach do SWZ wraz 
z ujednoliconym dokumentem SWZ oraz Załącznikiem nr 2 do SWZ Formularzem Ofertowym. 
W Zał. Nr 2 Zamawiający wprowadził zmianę i dodał w rozdziale V. Pozacenowe kryteria oceny ofert: kryterium 6: 
Doświadczenie zespołu (D). Brak jest natomiast zmiany w samym SWZ w tym zakresie. 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie bądź wskazanie Wykonawcy gdzie w dokumentacji 
postępowania znajduje się opis kryteriów oceny oferty ww. kryterium 6: doświadczenie zespołu (D). Zdaniem 
Wykonawcy, w żadnym dokumencie nie widnieje opis przyznawania punktów bądź  spełnienia  ww. kryterium. 
 
Odpowiedź: 
Opis kryteriów znajduje się w SWZ w Rozdziale XXIII Pkt 11. Kryterium „Doświadczenie zespołu”. 
 
 
Pytanie nr 447: 
W wyniku modyfikacji SWZ z dnia 16.07.2021r., w Rozdziale XXIII, Zamawiający dodał opis zasad oceny oferty w 
odniesieniu do nowego kryterium oceny ofert - KRYTERIUM 6: Doświadczenie zespołu (D) 
Zamawiający w treści opisu sposobu oceny ofert w ramach przedmiotowego kryterium odwołuje się do 
dokumentu oznaczonego jako: „Wykaz kluczowego personelu”, stanowiący załącznik nr 2 do Formularza 
Ofertowego. 
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Opublikowany przez Zamawiającego zmodyfikowany Formularz Ofertowy nie zawiera żadnych załączników. 
Prosimy o udostępnienie takiego dokumentu lub o wskazanie jakiego fragmentu istniejącego w SWZ dokumentu 
ten zapis dotyczy. 

Odpowiedź: 
Patrz modyfikacja SWZ opublikowana w dniu 11 sierpnia 2021 r. 
 
 
Pytanie nr 448: 
W zaktualizowanej SWZ z dnia 16.07.2021r., w Rozdziale XXIII, Zamawiający dodał opis zasad oceny oferty w 
odniesieniu do nowego kryterium oceny ofert KRYTERIUM 6: Doświadczenie zespołu (D) 
 
W opisie zasad oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający zawarł następujące postanowienie: 
„Wykonawca otrzyma 0 punktów, przypadku gdy w jednym projekcie brało udział mniej niż 3 pracowników 
kluczowych”. 
 
Prosimy o informację, czy Zamawiający ma na myśli „pracowników” w rozumieniu osób zatrudnionych ówcześnie 
(tj. w trakcie realizacji zamówień referencyjnych dla potrzeb przedmiotowego kryterium) na podstawie umowy o 
pracę (i tylko dla osób ówcześnie zatrudnionych przyznawana będzie punktacja), czy też chodziło wyłącznie o 
osoby wchodzące w skład personelu kluczowego wspólnie realizującego zamówienia a sam dopisek 
„pracowników” nie odnosi się do formy zatrudnienia w rozumieniu kodeksu pracy? 
 
Zgodnie z postanowieniami SWZ (Rozdział IV, ust.9) Zamawiający dopuszcza aby część z osób stanowiących 
personel kluczowy wykonawcy w trakcie realizacji aktualnego zamówienia była w dysponowaniu wykonawcy na 
innej podstawie niż umowa o pracę. 
 
Dodatkowo, wspomniane kryterium oceny ofert odnosi się do doświadczenia osób a doświadczenie takie może 
być zdobyte bez względu na formę zatrudnienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że chodziło wyłącznie o osoby wchodzące w skład personelu kluczowego wspólnie 
realizującego zamówienia a sam dopisek „pracowników” nie odnosi się do formy zatrudnienia w rozumieniu 
kodeksu pracy 
 
 
Pytanie nr 449: 
W zaktualizowanym SWZ z dnia 16.07.2021r., w Rozdziale XXIII, Zamawiający dodał opis zasad oceny ofert w 
odniesieniu do nowego kryterium oceny ofert KRYTERIUM 6: Doświadczenie zespołu (D) 
Zamawiający określił, że w ocenie uwzględni doświadczenie zespołu – osób, które wzięły wspólnie udział w 
projektach z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
W warunkach udziału (Rozdział VIII, ust 1.2) Zamawiający określił minimalne doświadczenie personelu jednak 
nie stawiał przy tym ograniczenia odnoszącego się do doświadczenia uzyskanego w projektach z ostatnich 3 lat. 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższej kwestii. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił minimalne warunki dot. doświadczenia personelu w Rozdziale VIII pkt 1.2 SWZ. 
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w wykazie kluczowego personelu (tabela KRYTERIUM 6:  
Doświadczenie zespołu (D), zawartej w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) zostały ujęte 
w dokumencie Wykaz osób, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. 
Dodatkowo, osoby ujęte w  tabeli KRYTERIUM 6:  Doświadczenie zespołu (D), zawartej w formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ), muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w  Rozdziale 
VIII pkt 1.2 SWZ wskazane dla poszczególnych ról we wdrożeniu. 
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Pytanie nr 450: 
W zaktualizowanym Załączniku nr 2 do SWZ z dnia 16.07.2021r., Zamawiający zamieścił tabelę KRYTERIUM 6: 
Doświadczenie zespołu (D) 
 
Tabela posiada określoną ilość wierszy dla wpisania personelu kluczowego oraz określoną ilość kolumn dla 
wpisania projektów.  
Prosimy o uszczegółowienie następujących kwestii: 
1. Jakie są kryteria projektów, na które Wykonawca może się powołać w celu uzyskania punktacji w kryterium, 

w szczególności:  
a. Czy mają to być projekty wykazane w Załączniku nr 8 – WYKAZ DOSTAW I USŁUG? W tym przypadku 

Wykonawca, który wykazuje 2 wdrożenia, spełniając tym samym wymogi udziału w postępowaniu nie 
może liczyć na zdobycie większej ilości punktów niż 12 (8 osób w 2 projektach). 

b. Czy mają to być projekty wykazane w doświadczeniu osób z Załącznika nr 7 – WYKAZ OSÓB? W tej 
sytuacji Wykonawca może nie być w stanie uzyskać maksymalnej ilości punktów ze względu na 
ograniczenie do projektów z 3 ostatnich lat – co nie było określone w warunkach udziału dotyczących 
doświadczenia dla personelu. 

c. Czy mogą to być dowolne, inne projekty, które personel kluczowy zrealizował wspólnie? 
2. Jakie są kryteria wykazu personelu kluczowego? 

Czy kryterium oceny będzie poddana funkcja pełniona przez personel czy wykazana osoba? 
Zamawiający dopuścił (Rozdział VIII, ust. 1.2) aby niektóre role członków zespołu się pokrywały. Czy 
Wykonawca, który przykładowo wykaże w tabeli Kryterium 6, udział Architekta oraz Konsultanta wiodącego 
ds. bezpieczeństwa (które to funkcje będzie pełnić ta sama osoba) otrzyma punkty za każdą z wykazanych 
funkcji czy tylko za jedną wykazaną osobę? 

 
Odpowiedź: 
Ad 1a-c) mogą to być dowolne projekty z zakresu wdrożenia lub utrzymania systemu klasy ERP, które personel 

kluczowy zrealizował wspólnie - patrz modyfikacja SWZ opublikowana w dniu 11 w sierpnia 2021 r.; 
Ad 2) Zamawiający dopuszcza do wskazania w tabeli Kryterium 6 Doświadczenie zespołu,   jednej osoby do 

pełnienia następujących ról:  Architekta,  Konsultanta wiodącego ds. bezpieczeństwa, Konsultanta 
wiodącego ds. analizy wymagań, modelowania i optymalizacji procesów  

 
 
Pytanie nr 451: 
W załączniku nr 7 do SWZ – WYKAZ OSÓB, Zamawiający wymaga w ostatniej kolumnie tabeli podania 
podstawy do dysponowania osobą. Tabela ma stanowić podstawę oceny spełnienia warunków zdolności 
technicznej i zawodowej opisanej w SWZ a więc też doświadczenia zdobytego przez podane osoby. Czy podana 
forma zatrudnienia ma odnosić się do wykazywanego doświadczenia, czy do aktualnego stosunku pracy wobec 
Wykonawcy? 
Czy w sytuacji gdy wykazywana osoba w obecnej chwili posiada inną formę zatrudnienia niż oczekiwana przez 
Zamawiającego, to czy Zamawiający dopuści przedstawienie zobowiązania (porozumienia?) tej osoby do 
zawarcia umowy z Wykonawcą w przypadku rozstrzygnięcia postępowania i wyboru oferty Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Podstawa do dysponowania osobą powinna odzwierciedlać aktualny stan dysponowania osobą wobec 
Wykonawcy. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia warunków, dotyczących formy zatrudnienia personelu 
kluczowego opisanych w SWZ, na dzień zawarcia Umowy z Zamawiającym. 
 
 
Pytanie nr 452: 
W dokumencie SWZ z dnia 16.07.2021r., w Rozdziale XXIII, Zamawiający opisał zasady oceny ofert w 
odniesieniu do kryterium: Dodatkowe funkcjonalności (Z). 
W ustępie 4 Zamawiający wskazuje: 
Za każdy Zakres dodatkowych funkcjonalności wymienionych przez Zamawiającego w pkt 6 przyznane zostaną 
punkty zgodnie z zasadą:  
4.1.  15 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. 
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Formularz ofertowy w tabeli KRYTERIUM 5: wymaga uzupełninia trzech pól TAK/NIE dla trzech grup 
funkcjonalności.  
Zatem Wykonawca, który zaznaczy pole TAK dla wszystkich trzech grup dodatkowych funkcjonalności powinien 
uzyskać 45 punktów, podczas gdy maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 15 punktów. 
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym zakresie? 
 
Odpowiedź: 

 Zamawiający w SWZ za każdą dodatkową funkcjonalność przyzna 15 punktów Rozdział  XXIII pkt 4.1. , 
następnie wg wzoru Rozdział  XXIII punkt 4.2. obliczy liczbę punktów, jaką uzyska oferta w kryterium Dodatkowe 
funkcjonalności i jest to maksymalnie 15 punktów. 

 ][
45

*15ln pkt
DF

osciZhfunkcjonaDodatkowycOcena  .  

 
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania ujednolicony 
dokumenty SWZ ERP. Dla ułatwienia, zmiany wprowadzone w SWZ zostały wyróżnione kolorem zielonym.  

 
 
 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania ujednolicone 
dokumenty, do których zostały wprowadzone zmiany w wyniku udzielania odpowiedzi na pytania oraz odwołania 
Wykonawców. 
1) Zał nr 1 do SWZ OPZ 
2) zał_nr_1 do OPZ_wym_funk 
3) Załącznik nr 2 do OPZ - Stan konta w PKZP 03.08.2021 r 
4) Załącznik nr 3 do OPZ - Statystyka PKZP 03.08.2021 r 
5) Zał nr 2 do SWZ Wzór For ofert 
6) Zał nr 3 do SWZ Wzór Umowy 
7) zał nr 3 do um_Um o zach pouf 
8) zał nr 7 do um_Zasady świad Usługi Serwisu 

 
 
 
 
 
 

Dyrektor Generalny 

Najwyższej Izby Kontroli                                                                                                   

/-/ Janina Bielak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


