
 
 

 
   

 
BIT-BIU.2302.015.2022  

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: zapytania ofertowego na usługę aktualizacji dokumentacji dot. modelowania kluczowych procesów kontrolnych 

 

W związku z wpłynięciem pytań dot. zapytania ofertowego na usługę aktualizacji dokumentacji dot. modelowania 
kluczowych procesów kontrolnych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie 1:  

Czy możemy otrzymać próbkę aktualnie zdefiniowanych procesów, w szczególności hierarchiczne elementy opisu, np. 
procesy – podprocesy – zadania – aktywności – opis aktywności, zgodnie z przyjętą metodyką modelowania procesów? 

Odpowiedź: 

Przykład (próbka) opisu jednego z procesów i jego hierarchiczne przedstawienie został udostępniony na stronie 
internetowej zapytania ofertowego. 
Przykład ilustruje sposób, w jaki Zamawiający dotychczas dokumentował przebieg procesów. Przykład ten nie wiąże w 
żaden sposób Wykonawcy, ani nie narzuca sposobu dokumentowania. Wykonawca powinien przygotować dokumentację 
procesów w oparciu o stosowaną przez siebie metodykę. 

Pytanie 2:  

Jaka jest obecna struktura procesów, czy tylko taka jak w podanym dokumencie, a więc Proces, składa się z Aktywności? 
Czy procesy są zamodelowane na jednym diagramie, czy Proces = Diagram procesu (dotyczy procesów, które zostały już 
zamodelowane)? Czy należy traktować, że Aktywność = Zadanie, zgodnie z notacją BPMN 2.0, czy raczej Aktywności są 
uszczegółowieniem zadań na diagramach Procesów? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie „Jaka jest obecna struktura procesów (…)?” oraz na pytanie „Czy procesy są zamodelowane na 
jednym diagramie (…)?: 

Zamawiający dokonał podziału na procesy/ podprocesy wyłącznie na swój użytek, mając na względzie czytelność 
dokumentacji oraz możliwość zaadresowania różnych jej fragmentów do różnych odbiorców – modele procesów 
przedstawione są na wielu diagramach. 

Dokumentacja procesów, będąca w posiadaniu Zamawiającego zostanie udostępniona Wykonawcy, natomiast 
Wykonawca nie jest obowiązany do stosowania takich samych zasada określania granic procesów czy podziałów na 
podprocesy, jak zrobił to Zamawiający.  

 Odpowiedź na pytanie „Czy należy traktować, że Aktywność=Zadanie, (…)?): 

Aktywność należy rozumieć tak, jak została zdefiniowana w  Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0, 
OMG Document Number: formal/2011-01-03, podrozdział 10.2 „Activities” [https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF]. 
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Pytanie 3:  
Czy w tabeli „Skala zadania”, Liczbę ról należy traktować jako całkowitą liczbę (73 role), w repozytorium procesów, czy 
poszczególne role mogą powtarzać się pomiędzy procesami? Jeśli role powtarzają się w procesach, to poprosimy o 
przekazanie całkowitej liczby ról. 

Odpowiedź: 

W zdaniu poprzedzającym tabelę w p. 1. OPZ Zamawiający jasno określił, że zidentyfikował 30 różnych ról. 

 

Pytanie 4:  
Punkt 2 z OPZ, zadanie Modelowanie procesów funkcjonujących u ZAMAWIAJĄCEGO, dotyczy stanu aktualnego. Czy w 
związku z tym istnieją mierniki poszczególnych procesów oraz właściciele procesów są zdefiniowani? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że właściciele procesów zostali zdefiniowani. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaproponuje 
mierniki dla poszczególnych procesów (p. 2. c OPZ). 

 

Pytanie 5:  
„WYKONAWCA opracuje mapy wszystkich procesów związanych z działalnością kontrolną funkcjonujących u 
ZAMAWIAJĄCEGO, …”. Czy przez „wszystkie procesy związane z działalnością kontrolną”, należy rozumieć procesy 
zdefiniowane w punkcie 1 OPZ, czy jeszcze jakieś dodatkowe procesy są związane z tą działalnością? Poprosimy o 
wskazanie kompletnej listy procesów, które są przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: 

Przez „wszystkie procesy związane z działalnością kontrolną”, należy rozumieć procesy zdefiniowane w punkcie 1 OPZ.  

Należy jednak zauważyć, że Zamawiający nigdzie w treści OPZ nie powołuje się na liczbę procesów. Wykaz procesów 
przedstawiony w tabeli w p. 1. OPZ został przygotowany jedynie dla celów określenia pracochłonności (wartości w 
kolumnie 2 i 3). To, w jaki sposób zostaną zdefiniowane granice poszczególnych procesów i ich liczba zależy od 
Wykonawcy.  

Przedmiotem zamówienia jest mapowanie i optymalizacja procesów wymienionych w p. 1. OPZ. Jednak należy mieć na 
uwadze, że Wykonawca może dokonać innego podziału procesów. Intencją Zamawiającego jest opracowanie map 
procesów pokrywających całą działalność podstawową (kontrolną) i tylko tą, czyli tzw. Procesy główne, których zakres 
został przedstawiony w tabeli w p. 1. OPZ. Procesy pomocnicze i zarządcze (np. zarządzanie personelem, audyty 
wewnętrzne, zarządzanie IT, utrzymanie infrastruktury itp.) które są również częścią działalności Zamawiającego nie są 
przedmiotem niniejszego postępowania. 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może jednak zidentyfikować dodatkowe procesy, których 
mapowanie jest konieczne dla zrealizowania zadań przewidzianych w tabeli w p. 1. 

Ze względów o których mowa wyżej nie jest możliwe przedstawienie kompletnej listy procesów. 

 

Pytanie 6:  
Jak należy rozumieć „opis poszczególnych aktywności, składających się na proces”? Czy chodzi o ich opis słowny w 
dodatkowym dokumencie? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jak należy rozumieć „opis poszczególnych czynności…”: 

Dla każdej czynności należy podać jakie informacje wejściowe (dane, dokumenty, zmienne) są konieczne do 
zrealizowania czynności, jakie są produkty wyjściowe tych czynności, w jakich sytuacjach może zostać zgłoszony wyjątek. 

Odpowiedź na pytanie: „czy chodzi o opis słowny w dodatkowym dokumencie?”: 

Wykonawca może wszystkie opisy zamieścić w modelu opracowanym w narzędziu Enterprise Architect o ile dostarczy 
stosowne szablony dokumentacji, pozwalające na wydrukowanie/wyeksportowanie dokumentacji do formatu, 
umożliwiającego ocenę modelu przez pracowników Zamawiającego, którzy nie mają dostępu do narzędzia Enterprise 
Architect. Alternatywnym rozwiązaniem jest przygotowanie odrębnego dokumentu, zawierającego diagramy i opisy – 
akceptowalne formaty dokumentów oraz informacji graficznych określa Załącznik Nr 2 do  Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
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Pytanie 7:  

Mapy procesów powinny zostać zbudowane w formie hierarchicznej (procesy, podprocesy) zgodnie z przyjętą metodyką”. 
Czy możemy otrzymać informację jak należy rozumieć określenie „podprocesy”, w szczególności w kontekście 
zdefiniowanych Procesów oraz Aktywności opisanych w dokumencie OPZ? Czy podprocesy są zidentyfikowane, tak jak 
Procesy i Aktywności? Czy metodyka modelowania procesów została opracowana przez ZAMAWIAJĄCEGO? Czy 
możemy otrzymać dokumentację metodyki modelowania procesów? Jeśli taka metodyka nie powstała, to poprosimy o 
informacje jakie zasady, metody zostały przyjęte do aktualnie zamodelowanych procesów. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie: „jak należy rozumieć podprocesy …”: 

Podprocesy należy rozumieć tak jak zdefiniowano w Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0, OMG 
Document Number: formal/2011-01-03, sekcja 10.2.5 „Sub-processes” [https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF]. 

Odpowiedź na pytanie: „Czy podprocesy są zidentyfikowane, tak jak Procesy i Aktywności?” 

Tak. Jednakże Wykonawca dokonując uaktualnienia może je zdefiniować odmiennie lub zrezygnować z definiowania 
podprocesów. 

Odpowiedź na pytanie: „Czy metodyka modelowania procesów została opracowana przez Zamawiającego”? 

Zamawiający na swój użytek stosuje metodykę wypracowaną na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednakże intencją 
Zamawiającego nie jest powtórne wykonanie analizy procesów w oparciu o tą samą metodykę, gdyż doprowadziłoby to do 
identycznych wyników. Celem Zamawiającego jest dokonanie analizy procesów w oparciu o metodykę przyjętą przez 
WYKONAWCĘ. 

Odpowiedź na pytanie: „Czy możemy otrzymać dokumentację metodyki modelowania procesów?”  

Biorąc pod uwagę odpowiedź udzieloną w zdaniu wyżej, nie jest zasadne przekazywanie metodyki stosowanej dotychczas 
przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie: „(…) jakie zasady, metody zostały przyjęte do aktualnie zamodelowanych procesów?” 

Zamawiający jest organem władzy publicznej i jego działalność jest uregulowana przepisami prawa. Zasadniczą i 
nadrzędną zasadą realizacji procesów przez Zamawiającego jest przestrzeganie porządku konstytucyjnego, działanie 
zgodnie z obowiązującym prawem i w jego granicach, zgodnie z zasadami jawności i przejrzystości. Cała działalność 
Zamawiającego – w szczególności działalność podstawowa, jaką jest działalność kontrolna, została uregulowana 
przepisami. Wszystkie przepisy regulujące pracę Zamawiającego zostaną wskazane lub udostępnione Wykonawcy. 

 

Pytanie 8:  

„Optymalizacji zostaną poddane procesy zmapowane i przeanalizowane w ramach poprzedniego etapu, w odniesieniu do 
których w poprzednim etapie zidentyfikowano słabe strony oraz inne procesy, …”. Prosimy o wyjaśnienie określenia „inne 
procesy” , o jakie procesy chodzi? 

Odpowiedź: 

 Przytoczony zapis dotyczy sytuacji, w której Zamawiający zidentyfikuje słabe strony procesów w wersji przedstawionej 
przez Wykonawcę, których nie zidentyfikował Wykonawca a zatem nie przedstawił ich jako kandydatów do optymalizacji.  

 

Pytanie 9:  

Liczba ww. procesów może ulec zmianie, co każdorazowo będzie przedmiotem decyzji ZAMAWIAJĄCEGO.” Prosimy o 
wyjaśnienie, czy w związku z takim zapisem, zakres prac może ulec zmianie stosownie do decyzji ZAMAWIAJĄCEGO? 
Czy w przypadku zmian zwiększający zakres zamówienia, zmieni się również czas i wynagrodzenie? 

Odpowiedź: 

Liczba procesów poddanych optymalizacji może ulec zwiększeniu w sytuacji opisanej w odpowiedzi na Pytanie 9. Z 
drugiej strony Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od optymalizacji niektórych procesów, 
zaproponowanych przez Wykonawcę – zwłaszcza w sytuacji trwających prac legislacyjnych, które mogłyby zmienić 
przebieg procesu.  

Trudno jest w tej sytuacji mówić o zwiększeniu zakresu rzeczowego zamówienia, gdyż przed wykonaniem prac opisanych 
w p. 1. i 2. OPZ nie jest znana liczba procesów wymagających optymalizacji. Maksymalna liczba procesów wymagających 
optymalizacji wynika z liczby procesów określonych przez Wykonawcę podczas realizacji prac opisanych w p. 2. OPZ. 
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Zatem trudno mówić o zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotowego zamówienia, tym samym Zamawiający nie 
przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, ani wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 10:  

Jeśli jest taka możliwość, prosimy o przesłanie OPZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia OPZ w wersji edytowalnej na stronie internetowej prowadzonego zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 11:  

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na kolejny tydzień  

Odpowiedź: 
 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12 sierpnia 2022 r. 

 

 

 
Michał Czech 

p.o. Dyrektora Biura Informatyki 

03-08-2022 r. 
Podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 


