
 
 

 

 

 
 

BGO-BGZ.261.016.2021.KT   Warszawa, dnia 24 sierpnia 2021 r.           

 
 
 
 
 
 

do Wykonawców 
 
 
 
 
 
 
 

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

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, tj.: 

Pytanie 453: Dotyczy: załącznik nr 1 do OPZ, wymagania funkcjonalne, wymaganie M-L.3.01.2 oraz odpowiedzi 
Zamawiającego z dnia 12.08.2021r. na pyt. 318. 

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie w brzmieniu: 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Wartość WI", "Wartość WA", "Wartość WU"? 

Prosimy również o słowne rozwinięcie skrótów użytych jako rodzaje dokumentów. 

Zamawiający udzielił odpowiedzi: 

Patrz odpowiedź na pytanie 249 opublikowane 6 sierpnia 2021 r. 

Jednakże odpowiedź na pyt. 249 z dn. 06.08.2021r. nie precyzuje rozwinięcia skrótów "Wartość WI", "Wartość WA", 
"Wartość WU". 

Zważając na oczywistą omyłkę ponawiamy pytanie, na które zabrakło odpowiedzi:  

 Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Wartość WI", "Wartość WA", "Wartość WU"? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia pojęcia: 

WA – wartość amortyzacji  

WU – wartość umorzenia 

WI – wartość inwentarzowa. 
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Pytanie 454: Dotyczy: Załącznik nr 3 Wzór Umowy Par. 10, ust 8  

Par. 10, ust 8 

8. Dokonywanie przez Zamawiającego samodzielnych działań dotyczących Systemu, a także ingerencji lub zmian 
w Systemie, w szczególności poprzez nieautoryzowane przez Wykonawcę modyfikowanie Systemu, nie wpływa na 
zakres uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji w odniesieniu do elementów Systemu, które zostały 
dostarczone oraz wdrożone przez Wykonawcę, w szczególności takie działania Zamawiającego nie powodują 
wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. Wykonawca nie odpowiada za Wady jedynie w sytuacji, gdy wykaże, że 
wyłączną przyczyną powstania Wady jest dokonanie modyfikacji/zmian w Systemie, które zostały wykonane przez 
Zamawiającego, i modyfikacje te zostały wykonane niezgodnie z zasadami wiedzy programistycznej'/ zaleceniami 
Wykonawcy. 

Na wstępie Wykonawca stwierdza, że Zamawiający w zakresie przedmiotowego zapisu Umowy (par.10, ust. 8) udzielił 
odpowiedzi: nr 353 z dn. 10.08.2021r., nr 37 z dn. 16.07.2021r. bez przedstawienia uzasadnienia wobec stawianych 
tez przez Wykonawców. 

Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą o wyjaśnienie intencji zapisu § 10 ust. 8 umowy. Zwracamy raz jeszcze 
uwagę Zamawiającego na fakt, że Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowego funkcjonowania systemu 
w przypadku dokonywania przez Zamawiającego jego modyfikacji w przypadku gdy nie są one zgodne z dokumentacją 
systemu lub nie zostały autoryzowane przez Wykonawcę. 

Prosimy o przedstawienie wyjaśnień w kontekście poniższych dwóch kwestii: 

1. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez określenie „w 
szczególności poprzez nieautoryzowane przez Wykonawcę modyfikowanie Systemu”. Czy Zamawiający oczekuje 
prawa dostępu i modyfikowania kodów źródłowych Zintegrowanego systemu klasy ERP, do których dostęp posiada 
jedynie producent oprogramowania czy ma na myśli Rezultat Pracy zrealizowany przez Wykonawcę? 

2. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy poniższa lista wymagań funkcjonalnych 
zawartych w załączniku nr 1 OPZ wyczerpuje oczekiwania Zamawiającego w zakresie samodzielnych modyfikacji 
Systemu jakie planuje realizować Zamawiający? 

(Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie poniższej listy lub jej uzupełnienie i sporządzenie pełnej listy 
przypadków, aby każdy z Wykonawców posiadał pełną wiedzę odnośnie wymagań gwarancyjnych na dzień złożenia 
oferty) 

Lista wymagań odnoszących się do przypadków modyfikacji oprogramowania przez Zamawiającego (na podstawie 
Zał. nr 1 OPZ): 

F-K.1.12.4 1 4 System musi zapewnić możliwość modyfikacji formatki planistycznej. 

  

F-K.1.04.2 
1 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. 

  

F-K.1.05.1 
1 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. 

  

F-K.1.05.3 
1 3 System musi zapewnić obsługę wniosku wyjazdowego, anulowania wyjazdu, rozliczenia delegacji oraz 

rozliczenia księgowego (po stronie Księgowości-Rachunkowości) przy pomocy systemu "workflow", z 
możliwością wielostopniowej akceptacji wniosku, powiadamiania o zmianie statusu wniosku oraz 
parametryzacji ścieżki akceptacji. 

  

F-K.1.05.18 
1 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........ 
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K.2.01.49 2 49 System musi umożliwiać modyfikację istniejących szablonów dokumentów i dodawanie nowych wzorów 
dokumentów przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego. 

  

K.2.01.64 

2 64 System musi zapewnić pracownikowi możliwości obsługi spraw pracowniczych poprzez portal pracownika, 
co najmniej w zakresie: informacji personalnych z możliwością ich zmiany, ewidencji urlopów oraz ich 
bieżącego i planowego wykorzystania, modułu szkoleń i ocen okresowych, delegacji, składania wniosków 
o dofinansowanie do okularów, zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia w ZUS, zgłaszania napraw, 
modułu PPK, modułu płacowego (paski ZUS RMUA), generowania zaświadczeń (np. . dot. zatrudnienia i 
wysokości wynagrodzenia), etc.. System musi zapewnić obsługę składanych wniosków w trybie workflow, 
z zapewnieniem wielostopniowej struktury decyzyjnej z możliwością akceptacji, modyfikacji i odrzucania 
wniosków oraz możliwością modyfikacji /rozbudowy workflow przez NIK. 

  

K.2.13.5 2 5 System powinien zapewnić możliwość ewentualnych modyfikacji na potrzeby integracji z nowym systemem 
Kontroli Dostępu. 

  

K.2.16.5 
2 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. 

  

K.2.17.14 
2 14 System musi zapewnić generowanie dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów, np. umowa 

pożyczki, wniosek o świadczenie z ZFŚS, decyzja. System musi zapewniać możliwość modyfikacji 
szablonów. 

  

M-L.3.01.7 3 7 System musi zapewnić dodawanie dodatkowych pól do kartoteki środków trwałych z możliwością 
raportowania po tych polach. 

  

M-L.3.03.3 

3 3 System musi zapewnić tworzenie kartoteki magazynowej z co najmniej następującymi polami: 
1) opis,  
2) pole na uwagi,  
3) opis produktów wprowadzonych przy tworzeniu kartotek,  
4) symbol (indeks towaru),  
5) ilość,  
6) jednostka miary,  
7) cena, 
8) dane kontrahenta. 
System musi zapewnić możliwość zmiany kartoteki (zmiana rozumiana jako dodanie/ usunięcie 
poszczególnych pól lub modyfikacja opisu pola) 

  

M-L.3.03.4 

3 4 System musi zapewnić nadawanie indeksów magazynowych dla każdego magazynu oddzielnie. Indeks 
powinien nadawać numer indeksu automatycznie z ręczną możliwością jego modyfikacji i zawierać co 
najmniej:  
1) identyfikator magazynu - 3 znaki, 
2) grupę rodzajową - 3 znaki, 
3) podgrupę rodzajową - 3 znaki. 
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M-L.3.03.11 

3 11 System musi zapewnić tworzenie dokumentu RW (rozchody wewnętrzne), z co najmniej następującymi 
polami: 
1) nazwa JONIK, 
2) numer telefonu,   
3) numer użytkownika (nr HR ID) 
4) data wydania, 
5) nazwa użytkownika, 
6) opis (pole na uwagi), 
7) opis produktów wprowadzonych przy tworzeniu kartotek, 
8) symbol (numer inwentarzowy), 
9) ilość, 
10) jednostka miary, 
11) cena. 
System musi zapewnić możliwość zmiany dokumentu (zmiana rozumiana jako dodanie/ usunięcie 
poszczególnych pól lub modyfikacja opisu pola)  

  

M-L.3.03.12 

3 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). 

  

T.4.06.2 
4 2 System powinien umożliwiać administratorom konfigurację systemu w zakresie: konfigurowaniu pól w 

zakresie włączania  wartości domyślnych, dodawania słowników. Konfigurowanie dotyczy pól , których 
uzupełnienie  nie jest obowiązkowe w systemie i nie wpływa na inne funkcjonalności oraz posiadają takie 
właściwości.  

T.4.06.3 
4 3 System musi obsługiwać pola dodatkowe konfigurowane, definiowane w Systemie przez administratora. 

Pola dodatkowe muszą być definiowane dla każdego obiektu biznesowego przechowywanego w Systemie.  

T.4.06.4 
4 4 Parametryzacja systemu, definicja zawartości słowników, szablonów dokumentów, wzorce numeracji, 

wzorce dekretacji, konta księgowe, itp., musi być możliwa do wykonania przez przeszkolonych 
administratorów systemu / zaawansowanych użytkowników w każdym momencie eksploatacji systemu. 

  

T.4.08.16 4 16 System musi umożliwiać modyfikacje, rozbudowę raportów standardowych dostarczonych wraz z 
Systemem ERP 

  

T.4.09.6 
4 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).   
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Odpowiedź: 

Ad. 1. 

Zamawiający wymaga możliwości samodzielnej parametryzacji, wprowadzania zmian w systemie zgodnie 
z dostarczoną dokumentacją Producentów oprogramowania, Wykonawcy, uzyskaną wiedzą podczas wdrożenia 
i użytkowania systemu.  Wprowadzanie zmian nie może wymagać zgody-autoryzacji Wykonawcy aby zostały 
zachowane uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji. W zakresie dostępu do kodów źródłowych 
Zamawiający nie narzuca rozwiązania, jeśli Producent oprogramowania lub Wykonawca w ramach parametryzacji 
systemu dopuszcza modyfikacje kodów źródłowych Systemu w jakimkolwiek zakresie, funkcjonalność powinna być 
udostępniona Zamawiającemu. 

Ad. 2 

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga udostępnienia pełnej funkcjonalności Systemu w zakresie 
samodzielnej modyfikacji zgodnie z dostarczoną dokumentacją Producentów oprogramowania, Wykonawcy, uzyskaną 
wiedzą podczas wdrożenia  i użytkowania systemu. Na obecnym etapie postępowania Zamawiający, nie znając 
konkretnego systemu,  nie potrafi wskazać zamkniętej listy wymagań funkcjonalnych, które wymagają samodzielnej 
modyfikacji. Zamawiający zwraca uwagę, że wybrana lista funkcjonalności przez Pytającego jest subiektywnym 
odczuciem Pytającego, które wymagania funkcjonalne będą udostępnione Zamawiającemu do samodzielnej 
modyfikacji. 

II. 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) SWZ, 

2) Zał nr 1 do SWZ OPZ, 

3) Zał_nr_1 do OPZ_wym_funk, 

4) Załącznik nr 2 do OPZ - Stan konta w PKZP 03.08.2021 r., 

5) Załącznik nr 3 do OPZ - Statystyka PKZP 03.08.2021 r., 

6) Zał nr 2 do SWZ Wzór For ofert, 

7) Zał nr 3 do SWZ Wzór Umowy, 

8) Zał nr 3 do um_Um o zach pouf, 

9) Zał nr 7 do um_Zasady świad Usługi Serwisu, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor Generalny 

Najwyższej Izby Kontroli                                                                                                   

/-/ Janina Bielak 

 
 
 
 
 
 
 


