
Gdańsk, dnia 2015.12.30

dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej
niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  na  dostawę  oraz  uruchomienie  zintegrowanego  systemu
informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową, znak: 20/ZP/2015

Działając  na  podstawie  art.  38  ust  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w
toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Lp. Treść pytania Treść wyjaśnienia udzielonego przez
Zamawiającego

1. 1. Dotyczy załącznika 1a do SIWZ (wymagania 
funkcjonalne), „obsługa kasy” punkt 4: 
„Możliwość zdefiniowania własnych rodzajów 
dokumentów kasowych, w celu rozróżnienia typów 
operacji (np. wpłata czesnego, odsetek, opłat 
administracyjnych przez studenta, wpłata za akademik,
wpłaty pracownicze).” 
Zamawiający chce realizować rozrachunki i rozliczenia 
w systemie finansowym dla poszczególnego studenta?

Tak,  Zamawiający  chce  realizować
rozrachunki i rozliczenia w systemie
finansowym  dla  poszczególnego
studenta.

2. Czy zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ 3 sekcja 
wymaganie nr 3 planuje aby system Fidelio był źródłem
danych (dane są wprowadzane i edytowane tylko w 
miejscu wprowadzania) w wymienionych obszarach? 

Dane  są  wprowadzane  tylko  w
systemie Fidelio  -  jest  on źródłem
danych,  możliwość  edycji  musi
istnieć również z poziomu ZSI.

3. W załączniku nr 8 do SIWZ sekcja 3 wymaganie nr 3: 
Prosimy o informację czy mówimy tylko w wpłatach czy
również o naliczeniach? 

W załączniku nr 8 do SIWZ sekcja 3
wymaganie nr 3, jest mowa również
o naliczeniach.

4. W załączniku nr 8 do SIWZ sekcja 3 wymaganie nr 3: 
Czy informacja zwrotna ma nieść za sobą jakieś 
konsekwencje np. blokowania możliwości zmiany 
danego rozliczenia? 
Na czym polega: „rozliczenie zajęć przez pedagogów”? 

1) Informacja zwrotna to informacja
z  ZSI  do systemu dziekanatowego
np. o  dokonaniu zapłaty.

2)  „rozliczenie  zajęć  przez
pedagogów”  polega  na
wprowadzaniu  w  systemie
dziekanatowym  informacji  o
przeprowadzonych  zajęciach.
Rozliczeniu  podlegają  godziny
zatwierdzone  przez  właściwego
dziekana  i  ta  informacja  powinna



trafiać  do  ZSI  w  celu  rozliczenia
finansowego.

5. Prosimy o informację w jaki sposób są ujmowane 
rozliczenia studentów w kontekście VAT na uczelni? 

Większość usług edukacyjnych jest
zwolniona przedmiotowo z VAT- tą
kwestię  regulują  powszechnie
obowiązujące przepisy. 

6.  Czy Zamawiający realizuje kontrole budżetowe w 
systemie czy tylko informacje na planie kont na temat 
wykonania budżetu? 

ZSI  ma  posiadać  funkcjonalność
kontroli  budżetu  w systemie  a  nie
tylko wykonania budżetu

7. Czy Zamawiający poprzez budżet rozumie planowanie 
wydatków czy kosztów, czy może zależy od 
rodzaju/charakteru operacji na uczelni? 

Planowanie  budżetu  dotyczy
planowania kosztów za dany rok

8. Jaką metodą (kasową czy memoriałową) księgowane 
są wpłaty studentów? 

Wpłaty  księgowane  są  metodą
kasową.

9. Na jakiej bazie danych oparty jest SD (system 
dziekanatowy)? 

Zamawiający  przewiduje,  że  SD
będzie  pracował  na  jednej  z
powszechnie  dostępnych  baz
danych SQL

10. W jaki sposób zamawiający zapewnia, że SD będzie w 
stanie przyjmować komunikaty z ZSI? Wykonawca 
może zagwarantować pobieranie i przetwarzanie 
danych do ZSI i po stronie ZSI, natomiast nie ma 
żadnego wpływu na to czy SD będzie wstanie 
integrować się z systemami zewnętrznymi. 

W  tym  celu  ZSI  dostarczy
odpowiednie API do odczytu przez
planowany  system SD.  Omówienie
szczegółów  integracji  będzie
przedmiotem  analizy
przedwdrożeniowej.

11. Dotyczy załącznika nr 9: pkt 2 ppkt 1. „Wprowadzenie 
do systemu faktury zakupowej i opisanie jej poprzez 
dane ze słowników pochodzących z systemu 
finansowego (komórka organizacyjna, pozycja 
budżetowa)” 
Podczas prezentacji ma zostać zaprezentowana 
funkcjonalność wprowadzenia do systemu faktury 
zakupu i opisania jej: komórką organizacyjną i pozycją 
budżetową. Skąd ma pochodzić pozycja budżetowa 
skoro w wymaganiach funkcjonalnych ZSI nie ma 
nigdzie słowa o prowadzeniu słownika pozycji 
budżetowych? 

Zakładamy że jest  to  standardowa
funkcjonalność obszaru finansowo -
księgowego

12.  Dotyczy: SIWZ; § 1. Opis przedmiotu zamówienia; "6. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w 
szczególności: e) zagwarantowanie min. 10-cio letniego
okresu utrzymania systemu (aktualizacja w kontekście 
użyteczności systemu, dostosowanie do 
obowiązujących przepisów);" 
Pytanie: Czy w ramach przedmiotu zamówienia 
Zamawiający oczekuje „abonamentu” na wszelkie 

Zamawiający  wymaga  jedynie
zagwarantowania,  że  przez
najbliższe  10  lat  system  będzie
utrzymywany i rozwijany.



aktualizacje przez okres 10 lat (co ma znaczny wpływ 
na cenę oferty) czy wymaga jedynie by Wykonawca 
zagwarantował, że będzie rozwijał system przez 
najbliższe 10 lat, a „abonament” na aktualizacje będzie 
przysługiwał Zamawiającemu przez okres świadczenia 
usługi serwisowej (36 miesięcy)? 

13.  Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ; SZCZEGÓŁOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„VIII. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 
usług serwisowych przez okres 36 miesięcy (liczone od 
momentu pozytywnego odbioru końcowego 
potwierdzającego zakończenie wdrożenia) dla całości 
oferowanego ZSI. 
1. Klasyfikacja zmian oprogramowania w trakcie 
eksploatacji 
b) modyfikacje – zmiany w oprogramowaniu na 
życzenie Zamawiającego, celem zaspokojenia jego 
indywidualnych potrzeb, objęte realizowanym 
zamówieniem,” 
Pytanie: 
Wnosimy o wyłączenie modyfikacji z przedmiotu 
zamówienia, ponieważ żaden z potencjalnych 
Wykonawców nie jest w stanie zwymiarować 
ewentualnych potrzeb Zamawiającego i przewidzieć 
swojego zaangażowania już na etapie składania oferty. 
Alternatywnie prosimy o zapewnienie porównywalności 
ofert poprzez zwymiarowanie zaangażowania 
wykonawcy, np. poprzez podanie liczby godzin do 
wykorzystania na wykonywanie indywidualnych 
modyfikacji, np. w skali roku lub całej umowy. 
Przykładowo 100 godzin przez okres 36 miesięcy. 

Zamawiający  przewiduje  do
wykorzystania  100  godzin  rocznie.
W  związku  z  powyższym  w
załączniku nr 6 do SIWZ w pkt VIII.
1 lit. b), po kropce dodaje się zapis
o brzmieniu:

Przewidywana liczna godzin rocznie
– 100.

14. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ; SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„VIII. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 
usług serwisowych przez okres 36 miesięcy (liczone od 
momentu pozytywnego odbioru końcowego 
potwierdzającego zakończenie wdrożenia) dla całości 
oferowanego ZSI.; 
4. Opieka administracyjna nad środowiskiem 
przetwarzania danych systemu obejmuje następujący 
zakres prac: 
a) zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, 
b) bieżące monitorowanie stanu systemu i jego 
utrzymanie, w tym wprowadzanie zmian w jego 
konfiguracji, 
c) prowadzenie nadzoru nad zachowaniem 
bezpieczeństwa danych, ich integralności i 
zabezpieczeniem danych przed utratą, 
d) tworzenie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie 
systemu po awarii.” 
Pytanie: 

W załączniku nr 6 do SIWZ, pkt VIII
usuwa się pkt 4. 



Opisane tu działania są charakterystyczne dla lokalnego
administratora systemu (po stronie Zamawiającego). Ze
względu na konieczność częstego dostosowania do 
zmieniających się potrzeb i wymagań sugerujemy by 
były wykonywane przez pracownika uczelni i w związku
z tym prosimy o wyłączenie ww. punktów z przedmiotu
zamówienia. 

15. Dotyczy: Załącznik Nr 5 do SIWZ; Wzór umowy "§ 1 
Przedmiot umowy; 2. Przedmiot Umowy obejmuje: 3) 
zapewnienie integracji danych" "§ 2 Dane podstawowe 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: (…) 2) II 
etap - przygotowanie integracji (uzgodnienia) z 
istniejącymi systemami Micros Fidelio (Oracle) i POL-on
oraz systemem dziekanatowym (…) 5) V etap - do 31 
grudnia 2016 r., w tym: (…) b) integracja z systemem 
Micros Fidelio (Oracle); (…) 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w 
obrębie przedmiotu zamówienia wykonania koncepcji 
integracji (przygotowanie integracji, uzgodnienia 
opisane w etapie II) z istniejącymi systemami Micros 
Fidelio, POL-on i planowanym systemem 
dziekanatowym oraz realizację integracji jedynie z 
istniejącymi systemami: Micros Fidelio (opisane w 
etapie V) i POL-on. 

Zamawiający  potwierdza,  że
wymaga  w  obrębie  przedmiotu
zamówienia  wykonania  koncepcji
integracji (przygotowanie integracji,
uzgodnienia opisane w etapie II) z
istniejącymi  systemami  Micros
Fidelio,  POL-on  i  planowanym
systemem  dziekanatowym  oraz
realizację  integracji  jedynie  z
istniejącymi  systemami:  Micros
Fidelio (opisane w etapie V) i POL-
on

16. Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ; Wymagania do ZSI – 
Integracja z systemem Fidelio 
„W ramach analizy przedwdrożeniowej Wykonawca 
opracuje szczegółowo zakres integracji (projekt API) z 
wdrożonym SF. W ramach tego wymagania konieczne 
może być dostosowanie API do wymagań SF. Warunek 
zostanie uznany za spełniony gdy specyfikacja zakresu 
integracji (projekt API) w tym: struktura, format i 
zakres danych stanowiących przedmiot integracji 
zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez AM, oraz 
zaproponowane API będzie umożliwiało integrację 
danych z systemem SF..” 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres danych podlegający
uzgodnieniu i akceptacji nie będzie wykraczał poza 
Wymagania funkcjonalne (3. Sekcja) z Załącznika nr 7. 

3 sekcja załącznika nr 7 obejmuje
minimalny  zakres  danych
podlegających  uzgodnieniu  i
akceptacji.

17. Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ; Wymagania do ZSI - 
Integracja z systemem Fidelio 
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
będzie odpowiedzialny za wykonanie (lub zapewnienie 
wykonania) wszelkich niezbędnych prac, w tym za 
dostarczenie interfejsów, po stronie integrowanych 
systemów. 

Zamawiający  potwierdza  -
zapewnia w uzgodnieniu z Micros i
wykonawcą.

18.
Pytanie 7. 
Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ; Wymagania do ZSI – 

a)  pełna  edycja-  dodawanie,
usuwanie,  modyfikacje  danych
kontrahentów,  synchronizacja



Integracja z systemem Fidelio 
„3. Sekcja: Wymagania funkcjonalne; 3. Przedmiot 
integracji systemów ZSI i SF stanowią następujące 
obszary: 
• kartoteki kontrahentów 
• cały rejestr faktur 
• rejestr not wewnętrznych 
• indeksy sprzedażowe 
W ramach integracja dane z powyższych obszarów 
będą synchronizowane do ZSI raz na dobę na koniec 
dnia. Przepływ danych jest jednostronny z SF do ZSI.” 
Pytanie: 
Prosimy o informację: 
a) Czy integracja w zakresie kartoteki kontrahentów ma
obejmować tylko przypadki dodawania nowych 
kontrahentów? Prosimy o doprecyzowanie. 
b) Jak należy rozumieć „cały rejestr faktur”? Czy chodzi
o przenoszenie do ZSI faktur sprzedaży w obrębie 
ustalonej grupy/typu? Prosimy o doprecyzowanie. 
c) Jak należy rozumieć „rejestr not wewnętrznych”? Czy
noty wewnętrzne można traktować jak dokumenty PK 
(polecenie księgowania)? Prosimy o doprecyzowanie. 

dotychczasowych  kontrahentów  i
dodawanie  nowych  nieistniejących
w  dotychczasowym  ZSI.  Na
wstępnym  etapie  chodzi  o
synchronizację kartotek po np. NIP,
pesel,  a  następnie  o  uzupełnianie
nowych  kontrahentów  z
możliwością  edycji  o  dodatkowe
dane

b)  Chodzi  o  przenoszenie  do
osobnego rejestru faktur z hotelu ze
wszystkimi  informacjami  jakie
zawierają  (indeksy  sprzedażowe,
kontrahent,  kwoty,  stawka  vat,  nr
faktury etc.)

c)  Tak,  możemy  traktować  noty
wewnętrzne  jako  PK,  należy
zachować  ich  odrębną  dla  hotelu
numerację

19. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Wymagania 
funkcjonalne Systemu ZSI; I. WYMAGANIA OGÓLNE 
„6. Dostarczone oprogramowanie bazodanowe 
umożliwia obsługę baz danych programu PŁATNIK 
(bezpośrednia praca na plikach KEDU, ich import, 
bezpośrednie wciąganie zwolnień lekarskich do 
ewidencji)” 
Pytanie: 
Prosimy o wykreślenie z ww. wymagania "bezpośrednie
wciąganie zwolnień lekarskich do ewidencji" ponieważ 
w chwili obecnej PŁATNIK nie udostępnia takiej opcji. 
Alternatywnie, prosimy o zapewnienie, że będzie to 
wymagane wówczas gdy PŁATNIK taką funkcję 
udostępni. 

Bezpośrednie  wciąganie  zwolnień
lekarskich  do  ewidencji,  będzie
wymagane  przez  Zamawiającego,
gdy  PŁATNIK  taką  funkcję
udostępni.  Na  obecnym  etapie
Zamawiający  oczekuje
wygenerowania  plików  zgodnie  z
formatami przyjętymi w PŁATNIK-u,
np. XML, KEDU

20. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Wymagania 
funkcjonalne Systemu ZSI; II. FINANSE I 
KSIĘGOWOŚĆ; Księga główna „23. Możliwość 
wprowadzenia opisu dowodu – dokumentu księgowego
(nagłówek) i każdej pozycji dowodu minimum 150 
znaków” 
Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w 
przypadku możliwości wprowadzenia opisu dowodu – 
dokumentu księgowego (nagłówek) i każdej pozycji 
dowodu minimum 50 znaków? 

Zamawiający  wymaga  możliwości
opisu   każdej  pozycji  dowodu  w
ilości minimum 150 znaków

21. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Wymagania 
funkcjonalne Systemu ZSI; II. FINANSE I 

Zamawiający  nie  wypłaca
Studentom zaliczek i nie płaci diet.



KSIĘGOWOŚĆ; Obsługa kasy „2. Mechanizm ewidencji i
rozliczania zaliczek pracowniczych. Monitoring 
nierozliczonych zaliczek i delegacji (z możliwością 
obsługi delegacji studentów).” 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że w takim przypadku 
studenci są traktowani na takich samych zasadach jak 
pracownicy Uczelni. Jeśli nie, prosimy o 
doprecyzowanie jak ma wyglądać obsługa delegacji 
studentów. 

Zamawiający  wymaga   obsługi  w
zakresie  kontroli  rozrachunków  –
wymagane  jest  narzędzie  do
monitorowania  zleconych  a
nierozliczonych  w  terminie
wyjazdów studentów

22. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Wymagania 
funkcjonalne Systemu ZSI; IV. ZAKUPY I SPRZEDAŻ; 
Obsługa umów „1. Ewidencja umów powstałych z 
zamówień” 
Pytanie: 
Czy przez "zamówienia" Zamawiający rozumie 
zamówienia wewnętrzne (zapotrzebowania)? 

Tak,  przez  „zamówienia”
Zamawiający  rozumie  zamówienia
wewnętrzne (zapotrzebowania).

23. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Wymagania 
funkcjonalne Systemu ZSI; VI. PORTAL PRACOWNICZY 
„Dostęp zdalny pracownika przez interfejs www - portal
pracownika (kartoteka, urlopy, delegacje, odcinki 
płacowe)” 
Pytanie: 
Czy wystarczająca będzie obsługa delegacji krajowych?

Zamawiający  wymaga  obsługi
delegacji zagranicznych w tym poza
UE.

24. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Wymagania 
funkcjonalne Systemu ZSI; 
„Informacja dotycząca spełniania warunków 
granicznych (jeśli są spełnione, należy wpisać TAK, jeśli
warunki nie są spełnione należy wpisać NIE)* 
*brak informacji o spełnianiu warunków granicznych 
przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty” 
Pytanie: 
Prosimy o informację czy oznaczenie wymagania na 
„NIE” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty? 

W  załączniku  nr  1a  zawarto
wymagania  graniczne  dotyczące
przedmiotu  zamówienia.
Zamawiający  potwierdza,  że
wpisanie  słowa  „Nie”  będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.

25. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ; OFERTA 
„1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu 
oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
za cenę: 
netto ……….. zł + podatek VAT ………..%, tj. …………… 
zł, razem brutto ………… zł (słownie: ……… zł), w tym: 
1) za realizację I Etapu - ……… .zł brutto; 
2) za realizację II Etapu - ……… zł brutto; 
3) za realizację III Etapu - ……… zł brutto; 
4) za realizację IV Etapu - ……… zł brutto; 
5) za realizację V Etapu - ……… .zł brutto; 
6) za realizację VI Etapu - ……… zł brutto; 
7) za realizację VII Etapu - ……… zł brutto; 

8) za realizację VIII Etapu - ………zł brutto;”
oraz Załącznik nr 5 do SIWZ; Wzór Umowy 
„2. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie etapami (tj. 

Tak,  w  formularzu  ofertowym
rozbicie ceny na etapy powinno być
tożsame  z  wartościami
procentowymi  przypisanymi  do
poszczególnych  etapów,
znajdującymi się we wzorze umowy



płatność wynagrodzenia następować będzie częściami),
po zakończeniu każdego etapu prac, 
z tym że: 
1) po zrealizowaniu I etapu - ……… zł brutto; co 
stanowi 15 % wartości umowy, 
2) po zrealizowaniu II etapu - ……… zł brutto; co 
stanowi 5 % wartości umowy, 

3) po zrealizowaniu III etapu - ……… zł brutto; co 
stanowi 20 % wartości umowy,

4) po zrealizowaniu IV etapu - ……… zł brutto; co 
stanowi 12 % wartości umowy,

5) po zrealizowaniu V etapu - …….. zł brutto; co 
stanowi 6 % wartości umowy, 
6) po zrealizowaniu VI etapu - ……… zł brutto; co 
stanowi 6 % wartości umowy, 
7) po zrealizowaniu VII etapu - ……… zł brutto; co 
stanowi 6 % wartości umowy, 
8) za realizację VIII etapu - ……… zł brutto; co stanowi
30 % wartości umowy.” 
Pytanie: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w formularzu ofertowym 
rozbicie ceny na etapy powinno być tożsame z 
wartościami procentowymi przypisanymi do 
poszczególnych etapów, znajdującymi się we wzorze 
umowy? 

26. Dotyczy: Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Umowa nr ….... 
§ 7 Zasady rękojmi, gwarancji i serwisu 
2. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca 
zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe awarie, 
wady i błędy systemu na swój koszt w terminie 
określonym w serwisie gwarancyjnym. 
Pytanie:: 
Prosimy o określenie, co to jest wada systemu. 

Wada  systemu  to  cecha  systemu
utrudniająca  lub  uniemożliwiająca
jego  pracę  zgodnie  z  przyjętymi
założeniami

27. Dotyczy: Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Umowa nr ….... 
§ 7 Zasady rękojmi, gwarancji i serwisu 
4. Naprawy gwarancyjne odbywać się będą na 
poniższych zasadach i w określonych terminach: 1) 
Usuwanie awarii i usterek w oprogramowaniu a) błąd 
krytyczny (awaria) – oznacza zaprzestanie działania 
oprogramowania ZSI, wynikające z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca - dostęp zdalny 
(pierwszorzędnie) - przystąpienie do realizacji usunięcia
błędu: maksymalnie 2 godzin roboczych od momentu 
zgłoszenia do Wykonawcy, czas usunięcia błędu: do 24 
godzin zegarowych od momentu przyjęcia zgłoszenia 
przez Wykonawcę b) błąd niekrytyczny ( usterki) – 
oznacza ograniczenie działania oprogramowania ZSI 
wynikające z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
- dostęp zdalny (pierwszorzędnie) - przystąpienie do 

1)  Dni  i  godziny  robocze   :  pn-pt
7.00- 17.00

2)  czas  oczekiwania  na informacje
od zamawiającego nie jest wliczany
do czasu usunięcia błędu

3)  Zamawiający  potwierdza,  że  w
przypadku,  gdy  poprawka  błędu
będzie  dostarczona  w  postaci
aktualizacji  czas  oczekiwania  na
wgranie  aktualizacji  przez
Zamawiającego nie będzie wliczany
do czasu naprawy Wykonawcy



realizacji usunięcia błędu: maksymalnie 8 godzin 
roboczych od momentu zgłoszenia do Wykonawcy, czas
usunięcia błędu: do 48 godzin zegarowych od 
momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę; c) 
obowiązek reakcji priorytetowej: Wykonawca zapewnia 
przystąpienie do realizacji usunięcia błędu - do 2 
godzin roboczych oraz usunięcie błędu w terminie do 
maksymalnie 5 godzin zegarowych, w przypadku 
wystąpienia awarii lub powstania błędu w niżej 
wymienionych obszarach: - sporządzania sprawozdania 
VAT – 7 - w dniach 23 - 25 każdego miesiąca, 
- sporządzania sprawozdań rocznych (GUS, US) – w 
okresie od 2 stycznia do 15 marca tego samego roku, - 
sporządzania list płac (w każdym miesiącu) – w dniach 
od 1 do 15, od 22 do 1-go dnia następnego miesiąca. 
Pytania: 
1. Prosimy o określenie dni roboczych 
2. Prosimy o potwierdzenie, że czas usunięcia błędu 
liczony jest, jako czas pracy Wykonawcy i nie zawiera 
czasu oczekiwania na informacje od Zamawiającego 
niezbędne do prowadzenia działań serwisowych. 
3. Termin instalacji dostarczonego przez Wykonawcę 
upgrade’u czy update’u określa Zamawiający. Prosimy o
potwierdzenie, że w przypadku, gdy poprawka błędu 
będzie dostarczona w postaci aktualizacji czas 
oczekiwania na wgranie aktualizacji przez 
Zamawiającego nie będzie wliczany do czasu naprawy 
Wykonawcy. 
4. Ponieważ czas usunięcia błędu liczony jest w 
godzinach zegarowych prosimy o doprecyzowanie, 
kiedy upłynie czas usunięcia Awarii, gdy zgłoszenie 
nastąpi w piątek o godz. 16.00? Kiedy upłynie czas 
usunięcia usterki, gdy zgłoszenie nastąpi w piątek o 
godz. 14.30? 
5. Jednym z podstawowych wymagań skutecznej i 
szybkiej obsługi zgłoszeń serwisowych jest możliwie jak
najlepsza komunikacja osób ze strony Wykonawcy oraz
Zamawiającego. Czy Zamawiający określając czas 
usunięcia błędów w godzinach zegarowych (tryb 24/7) 
zapewni dostępność po swojej stronie, osób 
merytorycznie oraz technicznie przygotowanych w 
danym zakresie prowadzonych działań w takim samym 
wymiarze czasu, w jakim oczekuje działań po stronie 
Wykonawcy? 
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w 
uzasadnionych przypadkach istniała możliwość 
określania przez Strony indywidualnego czasu usunięcia
błędu? 
7. Czy Zamawiający po uprzednim przeszkoleniu, oraz 
ewentualnym doraźnym wsparciu Konsultantów 
Wykonawcy dopuszcza możliwość, samodzielnej 

4)sobota godzina 16.00

niedziela 14.30

5)  tak,  Zamawiający  zapewni
dostępność po swojej stronie, osób
merytorycznie  oraz  technicznie
przygotowanych w danym zakresie
prowadzonych  działań  w  takim
samym  wymiarze  czasu,  w  jakim
oczekuje  działań  po  stronie
Wykonawcy 

6) Tak, Zamawiający wyraża zgodę,
aby  w  uzasadnionych  przypadkach
istniała  możliwość  zgodnego
ustalenia  przez  Strony
indywidualnego  czasu  usunięcia
błędu 

7) Tak,  Zamawiający po uprzednim
przeszkoleniu,  oraz  ewentualnym
doraźnym  wsparciu  Konsultantów
Wykonawcy,  dopuszcza  możliwość
samodzielnej  instalacji  poprawek
oprogramowania



instalacji poprawek oprogramowania? 

28. Dotyczy: Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Umowa nr ….... 
§ 7 Zasady rękojmi, gwarancji i serwisu 8. W ramach 
usług serwisowych Wykonawca zapewnia 
Zamawiającemu: (…) 3) Reakcję na zgłaszane przez 
Zamawiającego problemy, 4) Analizę zgłoszonego 
problemu i jego usunięcie, 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwanie usunięcia 
problemu w ramach usług serwisowych odnosi się do 
problemów, których przyczyna leży po stronie 
Wykonawcy. 

Zamawiający  potwierdza,  że
oczekiwanie  usunięcia  problemu w
ramach  usług  serwisowych  odnosi
się  do  problemów,  których
przyczyna  leży  po  stronie
Wykonawcy. 

29. Dotyczy: Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Umowa nr ….... 
§ 7 Zasady rękojmi, gwarancji i serwisu 8. W ramach 
usług serwisowych Wykonawca zapewnia 
Zamawiającemu: (…) 6) Świadczenie pomocy 
technicznej hot-line w dni robocze w godzinach, co 
najmniej 07:00 - 17:00 
Pytanie: 
Prosimy o określenie jakie są maksymalne godziny 
oczekiwanej pomocy hot-line? 

Zamawiający  oczekuje  świadczenia
pomocy bez limitu w godzinach jw.

30. Dotyczy: Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Umowa nr ….... 
§ 8 Rozliczenia 8. W przypadku opóźnienia w 
wykonaniu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w 
wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego 
dnia następującego po umownym terminie wykonania 
etapu zamówienia, w którym nastąpiło opóźnienie. 
Suma kar nie może przekroczyć 15% wartości umowy. 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe kary mają 
zastosowanie, jeśli przyczyna opóźnienia leży po stronie
Wykonawcy 

Zapisy należy rozumieć jako kary na
wypadek opóźnienia a nie zwłoki.

31. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczona 2 tygodniowa 
wersja testowa ma zawierać funkcjonalności określone 
w scenariuszu prezentacji. 
Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Wymagania 
funkcjonalne Systemu ZSI; III. MAJĄTEK TRWAŁY; 
Ewidencja majątku: 19. Możliwość generowania etykiet
kodów kreskowych dla majątku trwałego 
Pytanie: 
Czy postępowanie obejmuje dostawę drukarek etykiet 
kreskowych (jaką ilość) i materiały eksploatacyjne i w 
jakiej ilości? 

Tak,   dostarczona  2  tygodniowa
wersja  testowa  ma  zawierać
funkcjonalności  określone  w
scenariuszu prezentacji

Nie,  postępowanie  nie  obejmuje
dostawy   drukarek  etykiet
kreskowych  i  materiałów
eksploatacyjnych.

32. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ; Wymagania 
funkcjonalne Systemu ZSI; III. MAJĄTEK TRWAŁY; 

Nie  postępowanie  nie  obejmuje
dostawy  czytników  kodów



Inwentaryzacja: 5. Możliwość prowadzenie spisów 
inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji w tym z
wykorzystaniem czytników kodów kreskowych 
Pytanie: 
Czy postępowanie obejmuje dostawę czytników kodów 
kreskowych lub przenośnych kolektorów danych z 
czytnikiem kodów kreskowych i w jakiej ilości? 

kreskowych  i  przenośnych
kolektorów  danych  z  czytnikiem
kodów kreskowych

33. Dotyczy: Załącznik nr 5; Wzór umowy; § 7 Zasady 
rękojmi, gwarancji i serwisu; Punkt 8. W ramach usług 
serwisowych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 1)
dostarczanie nowych wersji oprogramowania 
uwzględniających: b) zmiany związane z podniesieniem
jakości i funkcjonalności oprogramowania lub 
usuwających wykryte przez Wykonawcę błędy w 
działaniu oprogramowania. 
Pytanie: 
Czy wymaganie dotyczy także Oprogramowania 
Systemowego, Oprogramowania Bazodanowego? 

Nie,   wymaganie  nie  dotyczy
Oprogramowania  Systemowego,
Oprogramowania Bazodanowego

34. Dotyczy: Załącznik nr 6: Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia; „Wykonawca dostarczy i ujmie w cenie 
oferty wszelkie potrzebne licencje oprogramowania 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ZSI u 
Zamawiającego. Zaoferowane licencje należy wskazać 
w załączniku nr 1 do SIWZ.” 
Pytanie: 
1. Czy postępowanie obejmuje także serwerowy 
system operacyjny wraz z licencjami dostępu dla 
użytkowników (CAL)? 
2. Jeśli postępowanie obejmuje także licencje CAL to 
czy Zamawiający dysponuje już licencjami tego typu do
systemu Windows Server 2008/2012 i w jakiej ilości, 
wówczas zakupu tych licencji nie musielibyśmy 
dublować? 

1) Postępowanie obejmuje dostawę
wszystkich  komponentów
niezbędnych  do  prawidłowego
działania  ZSI  -  w  tym  w
szczególności  licencji  systemów   i
program

2) Zamawiający dysponuje ok. 100
licencjami dla serwera domeny (AD)

Z poważaniem


