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DoĘcry:

postępowania prowadzonego w trybie przętarg! nieograliczonego o wartości zamówienia
wyższej niż kwoty okręślone w przepisach wydanych na podstawie art' 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu

InformaĘcznego klasy ERP w Głównym InsĘtucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego i Usług Rozrvoju.
Szanowni Państwo,

iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 r. - Prawo zamówięn
publicznych (Dz' U. z 2018 t. poz. 1986), do Zamawiającego wpbnęły pytania dotyczące treści
S[WZ, na które Zamavtiający udziela odpowiedzi poniżej:
Informujemy,

Pytanie 1:
Dotyczy: zał, nr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne;

PL.l70 Rejestracja dat obowiązywania przyznatych

Świadczęń.

Prosimy o wskazanię co oznacza poziom ,,3" przy tym wymaganiu. Jezęli to pomyłka to wnosimy o poprawę i
wskazanie właściwegopoziomu'

oDPowIED Ż z l.vl nw IAJĄCEGo:
Zamawiający zmienia poziorn wymagania PL.170 Rejestracja dat obowiązywania przyznanych świadczeń na
')';

Pytanie 2:
Dotyczy: zał' w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; PL.225 Zestawięniazpodziałem na tematy.

Prosimy o wskazanię co ozuacza poziom ,,Z" przy tym wymaganiu. Jezeli to pomyłka to wnosimy o poprawę i
wskazanie właściwegopoziomu.

oDPowIED Ź z lrvl nw IAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia poziom wymagania PL'225 Zestawienia z podziałem na tematy na

,,2"

.

Pytanie 3:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZANI.89 Planowane zakapy, inwestycje i remonty w roku
202...

Dotyczy: zał. nr 8 wymagarlia funkcjonalne
usfu g/robót

i

ogólne; ZAM.92 Zęstawięnię planowanyoh zakupów towaróil

budowlanych
str.

1

CzymróŻni się wymaganie ZANL92 od wymaganiaZANI.89?

oDPowIED Ż zlvl lw IAJĄCEGo

W

:

ramach realizacji wymagania ZANI.89 System powinien prezentować Planowane zal<ttpy, inwestycje i

remonty we wskazanymprzęz użytkownika roku.

W ramach realizacji wymagania ZANI.89 System powinien prezentować Zestawięnię planowanych zakupów
towaróil usług/robót budowlanych w dowolnym okresie np. kilku lat' wszystkie zarejestrowane w Systemie.

Pytanie 4:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZANI.93 Rejestr zamówięń

Czy w wymaganiu Zamawiający ma na myŚli rejestr zamówień publicznych czy rejestr zamówień zakupu i
dostawy wysyłanych do dostawców? Prosimy o doprecyzowanie.

oDPowIED Ż z l*l lwlAJĄCEGo:
Wymaganie ZANI.93 dotyczy wydruku Ęestru zamówień publicznych.

Pytanie 5:
Dotyczy; zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZANL122 - ZANI.I3}

Czy

grupa wymagań dotyczy

Ęestru zamówień publicznych czy Ęestru zamówięń zakupu lub dostaw

do

dostawców?

oDPowIED Ż zlvl lw IAJĄCEGo:
Wymagania ZAM.)22 - ZANI.I3O dotycząrejestru wszystkich zamówieitzakupu lub dostaw w GIG.

Pytanie 6:

Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; SP.31 rózne typu kategoryzacji klientów na liście

kontrahęntów'

Co Zamawiający rontmie jako ''kategoryzacja klientów''? Do czego jest wykorzystywana?

oDPowIED Ż zlw tw IAJĄCEGo

:

Kategoryzacja klientów powinna umożliwić wybranie ze słownika pozycji okreŚlającej klienta, np. instytut
naukowy, kopalnia, osoba ftzyczna, uczeltia,jednostka samorządowa

ię.

Pytanie 7:

Dotyczy: zał. w

8

wymagania fuŃcjonalne

i

ogólne; SP.34 System powinien umozliwiać wyświetlenie

informacji o braku płatności.

str.2

Wymaganie umieszczono w grupie dotyczącej rejestracji przeglądania danych kontrahentów.
płatnościmowa

w wymaganiu przy tworzeniu i przeglądzie

danych kontrahenta? Prosimy

o

braku jakiej

o

wykreślenie

wymagania.

oDPowI

ED Ż z

lw

lł'w IAJĄCEGo

:

Zamawiający pozostawia wymaganie.

Zamaułiający oczekuje

iż z

poziomu przeglądania danych kontrahenta będzie ptęzęntowana informacja iż

kontrahęnt nię zręaIjzował w tęrminię płatnoŚci np. za zrealizowaną przez Zamavłiającego usfugę z okreŚleniem

kwoty/kwot które powinien zapłacić'

Pytanie 8:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP'53 Potencj ał sprzedaŻowy wg dat, tęrminów.

Prosimy o informację jak Zamawiający interpretuje potencjał sprzedażowy, czy

i

jal<l

algorytm stosuje do jego

szacowania?

oDPowIED Ż zlvl tw IAJĄCEGo

:

Zama:wiający rezygnuje z wymagania SP.53.

Pytanie 9:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP.54 Dęklarowany poziom sprzedaży wg dat, terminów.

Prosimy o informację jakZamawiający interpretuję deklarowany poziom sprzedaŻy, czy

i

jal<l

algorytm stosuje

do jego szacowania?

oDPowIE

D

Ź

z

lw

llw IAJĄCE Go

:

Deklarowany poziom sprzedaŻy w wymaganiu dotyczy planowanej sprzedaŻy na podstawie zaĘestrowanych
zleceń, kwot, daty realizacji, zlecającego.

Zamawiający zmienia priorytet wymagania SP.54 Deklarowany poziom sprzedaŻy wg dat, tęrminów.
Wymaganie będzie posiadało zdefiniowany w kolumnie Poziom wartoŚć ,,1''.

Pytanie 10:
Dotyczy'. zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP.58 System powinien umozliwiać tworzenię wspólnego
indeksu dla grupy towarów.
Indeks w systemach ERP stanowi unikalny identyfikator towaru, więc nie możebyć stosowany jako wspólny dla

grupy towarów. Czy Zamawiający miał na myŚli tworzenie wspólnego schęmatu (tzw. mask) tworzęnia indeksu
dla grupy towarów? Prosimy o doprecyzowanie wymagania.

str.3

o DPoWIED Ż z

lw lw IAJĄCE

Go

:

Zamawiający potwierdza, iz w wymaganiu miał na myŚli tworzenię wspólnego schęmatu (tzw. mask) tworzenia

indeksu dla grupy towarów, np. towary
rozpoczynające się od cyfr

z

grupy

A

mają indeksy rozpoczynające się do cyfr 111, grupy B

ll2.

Pytanie 11:
Dotyczy: zał' nt 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; SP'l00 System powinien umozliwiać przypisanie na

poziomie zamówienia klięntów zamawiających.

Zamówięnię składanę jest przez konkretnego kontrahenta.

o

takiej moŻliwoŚci przypisania zamówienia do

kontrahęnta mówi wymaganie SP.97. JakzatemnaleŻy rozumięć to wymaganię? CzemumasłuŻyć przypisanie
na poziomie zamówięnia klięntów (wielu?) zamawiających? Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu lub

usunięcie wymagania.

oDPowIED Ż zxvl lw IAJĄCEGo

:

Zamawiający usuwa wymaganie: sP.100 System powinien umoŻliwiać przypisanie na poziomie zamówięnia
klięntó w zamaw iający ch.

Pytanie 12:

Dotyczy: zał. nr

8

i

wymagania funkcjonalne

ogólne; SP.104 System powinien umozliwiać powiązanie

zamówięń z konkretnymi umowami.

Czy dodanie do zamówienia umowy jako załączruka (skan) uznane będzie jako spełniające to wymaganie?

oDPowIED ż z l.vl lw IAJĄCEGo

:

Zamaułiający uzna spełnienie wymagania w przypadku możliwościdołączenia z poziomv zamówięnia umowy
jako załącznik (skan).

Pytanie 13:

Dotyczy: zał. lr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; SP.107 System powinien umozliwiać rejestrację na

zamówięniu oczekiwanej przez klietta daty dostawy, terminu płatnościoraz planowanej daty rcal.izacji
zamówjenia.

Czym róŻni się data dostawy od daty realizacji zarnówięnia?

oDPowIED Ź z lrv llw IAJĄCEGo

:

Nie wszystkie zamówięnia obejmują dostawy (np. świadczenie usfug), dla takich zamówięń Ęestruje się

datę

realizacji zamówienia. Niektórę zamówienia prócz dostawy obejmują rówttięŻ dodatkową usługę, np. montaz
dostarczonego w terminię wcześniejszym urządzenia.

str. 4

Pytanie l4:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP.123 System powinien umozliwiać wystawianie noty
korygującej.

Wg ustawy o księgowości noty korygujące to dokumenty wystawiane przęz kupującego do otrzymanych faktur
zakupu, a nie wystawianych faktur sprzedaży. Prosimy o wykreślenie wymagania.

oD PowIED Ź z

lł,vl

lw

IAJĄCE

G

o

:

Zamawiający pozostawia wymaganie.

Zamawiający potwierdza, iż wymaganie dotyczy wystawienia noty korygującej - dokumentu wystawianego
przez lalpującego do otrzymanych faktur zakupu.
Wystawiane noty nie są powiązane z wystawianymiprzezZamaułiającego fakturami sprzedaży.

Pytanie l5:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP.130 System powinien umozliwiać wystawienie faktur
elektronicznych.

Faktura elęktroniczna oznacza formę w jakiej przekazywany jest dokument do odbiorcy, a nie rodzaj (1ak:
proforma, zaliczka, unijna). Czy Zamaułiający ma na myśliemisję faktury sprzedaży w ustrukturyzowanym
formacię wg ustawy o fakturach elektronicznych w zamówieniach publicznych, która obowiązuje od 18.04.2019
r.?

oDPowIED Ż zxvt lw IAJĄCEGo

:

Wymaganie dotyczy mozliwości generowania faktur ęlektronicznych w formacie

PDF

XML w tym emisję

oraz

faktury sprzedaŻy w ustrukturyzowanym formacię wg ustawy o fakturach elektronicznych w zamówieniach
publicznych, która obowiązuje od 18.04.2019 r.

Moduł faktur powinien:
-

-

umozliwiać wysyłanie i odbiór e-faktur, jak również ich udostępnianie organom kontrolnym (zdalnie)

umożliwiać wysyłanie

i

otrzymywanię ustrukturyzowanych faktur ęlektronicznych

w

zamówięniach

publicznych.

Pytanie 16:
Dotyczy: zał. rc 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP.132 System powinien umozliwiać wystawienie faktury
zawierającej ceny jednostkowę towarów brutto i netto na tej samej fakturzę z wskazanięm wielkościVAT.

Czy dopuszczalnym rozwiązaniem będzie, jeżeli na fakturach wystawionych w trybie brutto (typ paragon)
będzie prezentowana cęna jednostkowa brutto, a na fakturach w trybie nett0

- będzie

pręzęntowana cena

jednostkowa netto?

oDPowIED ż z nw

lw IAJĄCEGo

:

Zamawiający wymaga aby na fakturach wystawianych w trybie brutto była prezentowana cena jednostek' netto,
wartoŚÓ

VAT, kwota brutto.
str.5

Pytanie 17:
Dotyczy: zał. nt 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; SP.138 System powinien umożliwiać wybór waluty do

fakturowania i języka w którym wystawiana jest faktura.

Prosimy

o

zastąpienie słowa ''wystawiana'' na ''drukowana''

w kontękścięjęryka

dokumęntu. operacja

wystawiania wskazuje na wybór języka formularza do rejestracji faktury.

oDPowIED Ż z nw

lw IAJĄCEGo:

Wymaganie dotyczy możliwościwyboru szablonu zgodnie zktórymbędzie drukowana faktura, np. faktura w j.
polskim, faktura w j' angielskim, jak również wyboru waluty (PLN, EUR itd').

Pytanie 18:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP.150 kontrahenta.
Wymaganie sP.150 dubĘe wymaganie SP.147. Prosimy o usunięcie.

oDPowIED Ż z nrvl aw IAJĄCE Go

:

Zamawiający usuwa wymaganie SP. 1 50 kontrahęnta.

Pytanie 19:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP.160 System powinien umożliwiać tworzęnie ręcztych
planów sprzedaĘ lub wg zdefiniowanych algorytmów'

Prosimy

o

informację jakie obecnię Są stosowane algorytmy planowania sprzedaŻy

planowanie dotyczy? Pozwoli to odpowiednio przewidzieć

i

i

jakich elęmentów

zap|anować użycie właściwychnarzędzi do

określonegomodelu.

oDPowIED Ż zlvl lw IAJĄCEGo:
Zamawiający nie stosuje obęcnie algorytmów do tworzenia planów sprzedaŻy. Nalezy przewidzieć możliwość
tv'lorzenia planów sprzedaŻy przy wykorzystaniu danych historycznych dotyczących sprzedaży. Planowanie
sprzedaŻy najczęściej okręsu rocznęgo (np. plan na rok 2020).

Pytanie 20:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP. l75 lista pozycji zleceń do wyboru dla zlecenia.
Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza lista pozycji zlęcęń do wyboru dIa zlęcęnia?

oDPowIED Ż zlw nw IAJĄCEGo:
Lista pozycji zleceń do wyboru dla zlecenia oznacza możliwośćwyboru pozycji ze słownika (lub listy) zleceń
zapisanych w Systemie.

str. 6

Pytanie 21:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania fuŃcjonalne i ogólne; SP' 185 - SP.200
Prosimy o wyjaśnienie róŻnicy między Kontraktami i Projektami'

oDPowIED Ż z rv

lw IAJĄCEGo

:

Kontrakty należy rozumięć jako podpisane Umowy.
Projekty mogą być realizowane na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne (w takim przypadku z Kontraktami
moŹe wystąpić relacja wiele do wielu).

Pytanie22z
Dotyczy: zał'nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; SP.l98 Informacje o kontraktach (|iczba osób, gdzie, dla
kogo, przedmiot umowy).

Prosimy o wyjaŚnienie o jakie osoby w kontękściękontraktów chodzi.

oDPowIED Ż z lw

lw IAJĄCEGo

:

W wymaganiu chodzi o osoby biorące udział w realizacji kontraktu.

Pytanie 23:

Dotyczy: zał. nr

8

wymagania funkcjonalne

i

ogólne; KSI.4 Dowolna liczba lat obrotowych

i

okęsów

rozliczeniowych w roku.

Czy wymaganie obejmuje możliwośćdefiniowania

oDPowIED Ż z aw

lw IAJĄCEGo

w

jednym roku kilku lat obrotowych?

:

Zamawiający wyjaśnia,Że wymaga, aby system miał możliwoŚć zdefiniowania w jednym roku kilkunastu
(miesięcy) okresów rozliczęniowych (

l3 oraz

14 miesiąc) oraz w całym systemie powinna istnieć możliwość

zdęfiniowania więcej niż l lat obrotowych (możliwoŚć księgowania na nowy rok przed zamknięciem starego
roku' jak również wprowadzania planu kosztów dla prac (budżetu) nabieżące jakiprzyszłelata)

Pytanie

242

Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.45 Możliwośćreorganizacji struktury planu kont, np.
zmiana numeracji' przyłączenie grupowę konta analitycznego do konta syntetycznego lub grupy kont bez
naruszenia Zasad ustawy o rachunkowoŚci.

Takie prace mogą być wykonane tylko, gdy na koncię zmienianym nie było zarejestrowanych obrotów. W jakim
przypadku to wymaganię zostanię vznanę za spełnione?

oDPowIED Ź

z

lw lwlAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia,żę uzna wymaganie za spełnione w momencie gdy będzie moŻna dokonać operacji
zmiany struktury planu kont w sytuacji gdy nie będzie zaĘestrowanych obrotów na koncię.

str.7

Pytanie 25:
Dotyczy: zał. rc 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.48 Możliwośćt:worzęnia więlu struktur i kombinacji
analityk (wiele zestawów) dostępnych

w

zalęŻnościod typu księgowanego dokumentu (np. inna dostępna

kombinacja analityk dlaZamówięniasprzedaży a inna dla faktury zakupu).

Czy wymaganię zostanię uznane za spełnione' gdy taka kombinacja będzie

zawarta

w szablonię dekretacji

dokumęntu?

oDPowI

ED Ź

z

l^vl

lv,l IAJĄCE

G

o

:

Zamawiający lzfla wmaganie za spełnione w sytuacji opisanej przez oferenta, jednakże użytkownik powinien
mieć mozliwośćsamodzięlnego dokonaniazmiatkombinacji

zawartej w szablonię dekretacji dokumentu.

Pytanie 26:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.51 System powinien unięmożliwić zdublowanie konta
przy jego wprowadzaniu i wyświetlenie powiadomięnia.
Na podstawie jakich założeń mabyć taka kontrola? W dękręcię możnatlŻyćjeszcze raz to samo konto, np' kiedy
pozycja dotyczy innego numeru dokumentu.

oDPow

IED Ż z

lłvl lvł IAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia,Żę wymaga, aby system posiadał wbudowane kontrole niepozwalające na ponownę
definiowanię (utworzenie) kont księgowych, które występują już w planie kont' Nię dotyczy to księgowań na
koncie lęcz tworzenia now€go

konta analitycznego lub syntetycznego.

Pytanie2T:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania fuŃcjonalne i ogólne; KSI.55 Możliwośćdęfiniowania ręzęrw, które mogą być
przypisywane do róznych kont księgowych.
Prosimy o przyl<ład takich rezerw.

oDPowtED Ż z ;rv

lw IAJĄCEGo

:

Zamavł iający r ezy gtuje z wymagania KSI.

5

5.

Pytanie 28:

Dotyczy: zał. w

8

wymagania funkcjonalne

i

ogólnę; KSI.66 Możliwośćautomatycznego powiązania

dokumęntów i księgowań z operacjami bezgotówkowymi (powiązanie operacji gospodarczych).
Prosimy o przyl<ład praktycznego zastosowania takiego rozwiązania.

oDPowIED Ż z xvl xwlAJĄCEGo:
Zamawiający wyjaśnia, że tozliczertia bezgotówkowe dokonywane

są za

pośrednictwem banku, do

podstawowych ich form na|eŻąmiędzy innymi polecenie przelewu. Chodzi o łatwą i szybką identyfikację

str.8

dowodu zapłaty z dokumęntęm źródłowym (fakturą, rachunkiem, itp.)

Pytanie 29:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.73 storno czarnę.

Stomo czamę szhlcznię zawża obroty konta, zaburzając czystość zapisów. Prosimy

o

wykreślenie tego

wymagania.

oDPowIED Ź z tw

lł'w IAJĄCEGo

:

odpowiedź rezygnuje z wymagania KSI.73.

Pytanie 30:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.75 Mozliwośćwyszukiwania kont' dokumentów na
kontach w księdze głównej wg kluczy i dowolnych pól.

Prosimy o przykład takich kluczy.

oDPowtED ż zlw aw IAJĄCEGo:
Zamawiający wyjaśnia, że system powinien posiadać możliwośćwyszukiwania

i

filtrowania księgowań

/

zapisów na kontach księgowych po wszystkich polach dostępnych w filtrach systemowych, w tym posiadać
możliwośćdefinicji wielu stałych zapisanych w systemie filtrów pozwalających na wyszukiwanię kont wg.
wzorców oraz tworzerLie wszęlkich zestawień systemowych z ichwykorzystaniem.

Pytanie 31:
Dotyczy: zał. lr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.88 komórki merytorycznej.

Czy komórka męr'Ąorycznabędzie wstawiania dla każdego dokumentu księgowego?

oDPowI

ED Ż z xvt

lvł IAJĄC EGo

:

Zamawiający wyjaśnia, Źe System musi umożliwiać wyszukiwanie dokumęntów po komórcę merytorycznej pod
warunkiem, Żę została ona wcześniej uzupełniona.

Pytanie 32:
Dotyczy'. zał. w 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; KSI'101 Mozliwośćistnienia dodatkowych okresów z

możliwościąksięgowania w nich wybranych operacji.
Czy

tatt<te

okresy to bilans zamknięcia

oDPowIED Ż z lw

lw IAJĄCEGo

BZ orazBo?
:

Zamawiający wyjaśnia, Że w wymaganiu chodzi o możliwośćzdęfiniowani a 13 oraz 14 okręsu obrachunkowego
w ciągu roku.
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Pytanie 33:

i ogólne; KsI.113 Zapewnienie kontroli dostępności budżetu w
momęncie dekretacji przyszłego wydatku (opcjonalnie z możliwościąustawiania poziomu kontroli _ blokada lub
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne

komunikat ostrzęgawczy potencjalnie z powiadomięniem do właściwejosoby' grupy osób.

Czy dekretacj ę przyszłego wydatku można rozumieć jako dokument rezerwacji środków?

oDPowIED ż z xvt lw IAJĄCE Go

:

Zamawiający wyjaśnia,Że przyszły wydatek moŻna rozumieć jako dokumęnt rezerwacji Środków.

Pytanie 34:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.134 Przygotowane specjalne formularze dostosowane
do wymagań organizacji sfużące do wprowadzania i dekretowania dokumentów finansowych przychodzących.

Prosimy o załączenie takich formularzy.

oDPowIED Ż z aw

lw IAJĄCEGo

:

Powyższe wymaganie dotyczy przykładowo formularzy: rozliczęnia delegacji zagtanicznej, dowodów
wewnętrznych' rozdzielników kosztowy ch, naliczania mediów iĘ.

Pytanie 35:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.137 Automatyczne podpowiedzi analityk (wymiarów

finansowych)

przy

dekretowaniu transakcji

na

podstawie wymiarów przypisanych

do

pracownika

wprowadzającego dokument (np. w zamówieniu sprzedaŻy).
Prosimy o przykład praktycznego zastosowania takiego roz;wiązania.

oDPowIED Ż z lw aw IAJĄCEG o
Zamawiający wyjaśnia, Żę chodzi

:

o

mechanizm automatycznej dekretacji np. dokumentów zakupu z

możliwościąutworzenia oddzielnych szablonów dla róŻnych typów dokumentów zakupu. System w momencię
wprowadzania dokumentu powinien podpowiadać schęmat

na podstawie wymiarów przypisanych

do

pracownika wprowadzającego dokument.

Pytanie 36:
Dotyczy: zał' w 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; KSI.174 Unięważnienie zaksięgowanego dowodu dla

uprawnionych użytkowników'
J

ak naleŻy rozumięć operację uniewaznięnia?

oDPowIED Ż z lw llw IAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia, Żę chodzi

o

możliwośćwycofania dowodu przez uprawnionego użytkownika

(odksięgowania).

str.
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Pytanie 37:
Dotyczy: zał' w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.185 Wprowadzanie wszystkich niezbędnych danych
personalnych pożyczkobiorców'

KSI'185 Automatyczne ustalanie numeracji (kody dfużników) przy wpisywaniu (rejestracji) nowęgo
pozyczkobiorcy w tym wprowadzenie opcji wyszukiwania ostatnio zarejestrowanej osoby.
o jakie poŻyczki chodzi w powyższych wymaganiach?

oDPowI

ED Ż zew

lw

IAJĄCEGo:

Zamawiający wyjaŚnia, Że chodzi o poŻyczki udzielane w ramach PKZP (Pracowniczej Kasy Zapomogowo _
Pożyczkowej). WymaganianaPKZP zostały opisane w ramach obszaru Płace.

Pytanie 38:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; KSI.190 Możliwośćwygęnerowania potwierdzeń sald i

wezwafi do zapłaty w różnych językach.

o jakie języki chodzi w wymaganiu?

oDPowI

ED Ż z

lvl lvł IAJĄCE

Go

:

Zamawiający wyjaśnia,Żę chodzi o możliwośćwgrania szablonu potwierdzenia w dowolnym ję"yku.
Wymaganie zostanie uznane za zręa|izowane w przypadku przygotowania dokumentów w języku'angielskim.

Pytanie 39:
Dotyczy: zał' nt 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI'258 UmoŻliwienie parowania transakcji dokonanych
przy pomocy terminala płatniczego z faktvą/ rozrachunkami.

Czy wymaganie dotyczy integracji z terminalem płatniczym? Jęzeli

oDPowIED Ż z 1.vlaw IAJĄCEGo

tak to jakiego producenta?

:

Na dzięń bieŻący Instytut nie używa tęrminali płatniczych. System powinien umożliwić w każdym momencie
integrację

znimi

Pytanie 40:
Dotyczy: zał. rt 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; KSI'259 MożliwośćpłatnoŚci na podstawie deklaracji

(podatki).

Czy wymaganie oznacza Że wyliczona kwota podatku z deklaracji ma utworzyć polecenie przelewu?

oDPowI

ED Ż

z 1.vl lvł IAJĄCEGo

Zamawiający wyjaŚnia,

:

iŻ wymaga, że na podstawie utworzonej deklaracji system wygneruje

propozycję

polecenia przelewu.
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Pytanie 41:

i

Dotyczy: zał. rc 8 wymagania funkcjonalne

ogólne; KSI.270 Automatyczne powiadamianie pracowników

odpowiedzialnych za rozliczanię projektów o wykonanych operacjach na rachunku bankowym danego projektu.

Czy operacja importu wyciągu
o DPow l ED Ż z p*l

ma powiadamiać pracownika o takiej czynności?

łw lAJ ĄCEGo:

Zamautiający informuje, Że operacja importu powinna uruchamiać funkcjonalnośćwysłania powiadomień.

Pytanie 42:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.29l Możliwośćobsfugi przez systęm kasy fiskalnej

-

2prowadzenie, księgowanię i rozliczartie operacji.

Z jakimi kasami fiskalnymi jestprzewidziana integracja?

oDPowI

ED Ż zav

lw

IAJĄCEGo

:

Na dzień bieŻący Instytut nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaŻy Za pomocą kas fiskalnych.
System powinien umozliwić w każdym momencie integrację z kasami fiskalnymi.

Pytanie 43:

i

Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne
obowiązku

VAT) wraz z

ogólne; KSI.298 Możliwośćzmiany daty rejestru

automatycznym przeksięgowaniem jeślitransakcja była juŻ ujęta

VAT

(daty

w rozliczęniu

z

urzędem skarbowym.

Korygowanie Ęestru jest nowym wpisem w Ęestrze a nie przesunięciem pozycji, która była już wysłana w
JPK. Jak mamy rozumieć to wymaganie?

oDPowIED Ż zll.ł.nw IAJĄCEGo:
Zamawiający wyjaŚnia, że system powinien posiadać możliwośćprzypisania automatycznego i ręcznego faktury
zakupu do rejestru

jeszcze ujęta

VAT w innym okresie niz

w rozliczetiu,

natomiast

w

nastąpi jej księgowanie w przypadku gdy transakcja nie została

sytuacji gdy transakcja została ujęta

w

rozliczęniu

-

naIeŻy

wygęnęrować korektę zgodnie z przepisami zawartymi w ustawię.

Pytanie 44:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.363 System powinien udostępniać Za?ładom podgląd
do ich danych finansowych.

l. Czy

to oznaQza, Że apIlkacja ma obsługiwać więle loka|izacjil za|<ładów?

2. Prosimy o wyjaśnienię czy Systęm [w zakresie ERP] będzie wykorzystywany w więlu samodzielnych
podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.) - a jeŚli tak, prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich
podmiotów prawnych objętych
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oDPowIED Ź z lw

lw IAJĄCEGo

:

Zamavłiający wyjaśnia, iż w skład GIG wchodzą zakłady. ofęrent moŻe zapoznać się ze szczegółową
strukturą

organizacyjną

na podstawie

https://www.eig.eu/pllbip

dokumentów przedstawionych

w BIP

dostępnych

pod

adresem:

' Zamawiającv informuje' ze nie jest wymagana więlofirmowoŚć.

Pytanie 45:

Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne
materiałowe

i

usług wraz

z

i

kwotami

i

ogólne; KSI.387 Możliwośówprowadzenia zaliczęk zaklpy

opisem, przeznaczeniem, komórką udzielającą zaliczki, paragrafem

budżetowym i zadanięm budŻetowym.

Czy wymaganie dotyczy w1płacenia zalięzki dla pracovrnika na zakup?

oDPowI

ED Ż z

lłvl lwlAJĄCEGo

:

Zamawiający potwierdza, Żę chodzi o mozliwość wypłacania zaliczkipracownikowi na dokonywane zakupy.
Zamawiający modyfikuje wymaganie KSI.3 87:

:KSI.387 MozliwoŚć wprowadzenia zaljczęk zalupy matęriałowę i usfug wraz

z

kwotami

i

opisem,

przeznaczeniem, komórką udzielającą zaliczki'

Pytanie 46:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania fuŃcjonalne

i

ogólne; KSI'393 Automatycznę tworzęnię polecenia pobrania

wpłaty lub dokonania wypłaty w wypadku oznaczęniaw rozIiczeniu, Że rnabyć rozliczona w kasie.

Czy wymaganie oznacza Że mabyć gęnerowany automatycznie dokument KW lub KP?

oDPowIED ż znv

lw IAJĄCEGo:

Zamavłiający potwierdza, Że chodzi o możliwośćautomatycznie generowanęgo dokumentu KW lub KP.

Pytanie 47:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.28 System powinien umożliwiać obsfugę i obieg Kart

opisu Środków Trwałych niezbędnych przy operacjach przyjęcia, zmiany miejsca uzytkowania, likwidacji,
zbycia.
Prosimy o sprecyzowanie postaci karty opisu środka trwałego.

oDPowIED Ż zlw

lw IAJĄCEGo:

Karta opisu Środków Trwałych powinna zawięrać informacje niezbędne do zaewidęncjonowania operacji
związanej z środkiem trwałym, w tym co najmniej:

o
'
o

Nazwg,
Grupę,
Rodzaj klasyfikacji Środka Trwałego'
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a

D atę pr zy j ę c ial zby cial zmiany miej sc a/likwidacj i,

a

opis Środka Trwałego,

a

UŻlkownika i osobę odpowiedzialną,

a

Innę.

Pytanie 48;
Dotyczy: zał. rc 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.35 mozliwość korygowania dokumęntów.

Czy korekta moze polegać na anulowania dokumęntu i wprowadzeniu nowego?

oDPowIED Ż z

łvllw

IAJĄC EGo

:

Zamawiający wyjaśnia, ze korękta może polegać na poprawie wprowadzonego dokumentu lub anulowaniu

i

wprowadzeniu nowego.

Pytanie 49:
Dotyczy: zał' rr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.45 numęr pracowntczy.
Czy jest numer pracowniczy?

oDPowIED Ż z lvl llw IAJĄC

E

Go

:

Zamawiający wyjaśnia'że posiada ewidencję numęrów pracowniczych

i system w zakresie kartoteki środków

powinien posiadać pole umożliwiające wpisanie takiego numeru.

Pytanie 50:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.75 identyfikator RFID.

Czy zamawiający posiada oznakowanie składników majątku etykietami RFID, jeżeli tak

to jaki jest producent

i

modęl?

oDPowIED Ż zaw nw IAJĄCEGo:
Składniki majątku nie są oznakowane etykietami RFID.
Zamavłiający planuje zakup etykiet. Dostawa etykiet nie jest objęta przedmiotęm zamówięnia'

Pytanie 51:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.83 Możliwośćpowiązania środków trwałych wraz z
zachowanięm pełnej historii zmian.

Czy w wymaganiu chodzi o powiązanie Środków trwałych ze składowymi?

oDPowIED Ż z xvl ;vł IAJĄCE Go

:

Zama:wiający wyjaśnia, że chodzi o powiązanie środków trwałych ze składowymi danego środka trwałego.
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Pytanie 52:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.85 W przypadku zmian struktury organizacyjnej, w tym
numęrów zal<ładów, Systęm musi automatyczrie dokonać zmiany nadanych numerów inwentarzowych wraz z
zachowaniem pełnej historii zmian'

Numer inwentarzowy środka stanowi unikalny numer księgi pomocniczej, według nas taka zmiana moŻę
polegać na likwidacji starego numęru inwęntarzowego i utworzenie nowego. Czy wtedy zamawiający uzna takię
wymaganie za spełnione?

oDPowI

ED

Ź zlrv lw IAJĄCEGo:

Zamawtający rezy gtuje z powyŻszego wymagania.

Pytanie 53:

Dotyczy: zał. nr

8

wymagania fuŃcjonalne

i

ogólne; KSI.222 Możliwośćarchiwizacji oraz zda\nego

udostępniania ę-faktur na żądanie organów kontrolnych (IJrząd Skarbowy) z podziałem na kontrahentów, okresy

rozliczeniowę'
Najnowsze regulacje prawnę dotyczą przygotowania deklaracji
generowanie pliku

JPK-FA

oDPowIED Ż z lw

JPK-FA na

żądattie urzędów skarbowych. Czy

spełnia to wymaganie?

lw IAJĄCEGo

:

Plik JPK-FA obejmuje wszystkie faktury VAT, a w tym punkcie chodzi tylko o e-faktury. Plik JPK_FA nie
spełnia tych wymagań.

Pytanie 54:
Dotyczy: zał, rr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; KSI.289 Musi być możliwośćwydruku raportu kasowego z
zadaną pr zez uŻylkownika szc ze góło wo

ścią.

o jaka szczegółowośćchodzi? Prosimy o wskazanię co taki szczegółowy raportpowinienzavłięrać.

oDPowIED ż z nv

lw IAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia, Żę chodzi o mozliwośćwydruku raportu kasowego na poziomie danego kasjera, rodzaju
kasy, daty przygotowania raportu, wydruku operacji KW i KP, opisu operacji (treści operacji).

Pytanie 55:
Dotyczy: zał, nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; sT.247 Raport planu amortyzacji za dowolny okres, wg

MPK, KŚT' wg wybranych środków trwĄch, wg zakładów.
Czy to oz\acza, że aplikacja ma obsługiwać więle lokalizacji

oDPowIED Ż zlvl lw IAJĄCEGo

l

zal<ładów?

:

Zamawiający wyjaśnia, że Za\<łady wchodzą w skład struktury organizacyjnej GIG. System nię ma obsługiwać
wie1ofirmowoŚci.
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Pytanie 56:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.1l0 Możliwośćgrupowęgo przekazania środków
w
przypadku zakupów większej iloŚci środków jednego rodzaju.

Czy w wymaganiu chodzi o wygenęrowanie dokumentuprzekazanta do uzytkowania?

oDPowIE

D

Ż z nrvl nw IAJĄCE

G

o

Zamawiający wyjaśnia,Żę chodzi

:

o

możliwośćwygęnerowania dokumentu grupowęgo przekazania do

uzytkowania.

Pytanie 57:

i

Dotyczy: zał. nr 8 wymagania fuŃcjonalne

ogólne; ST.l01 Zdęfiniowanie podstawy opodatkowania przy

likwidacji.
Czy w wymaganiu chodzi sprzedaż środka trwałego?

oDPowIED Ź z ev

lw IAJĄCEGo

:

Zamawiający rezygnuje z powyŻszego wymagania.

Pytanie 58:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.l75 System posiada funkcjonalnośó automatycznej lub

na

Życzenie użytkownika' generowania dokumęntów rozliczających stwierdzone niedobory/ ujawnienia/

niezgodności w lokalizacji (wstępnej, kilkakrotnie wraz z okreŚlenięm ostatecznym).

Czy wymaganie będzie uznanę za spełnione gdy system pozwoli na wycofanie rozliczenia in:wentaryzacji?

oDPowIED Ż z lw

lw IAJĄCEGo:

Zamawiający uzna wmaganie za spełnione.

Pytanie 59:

Dotyczy: zał. w

8

wymagania fuŃcjonalne

i

ogólne; ST.l89 Mozliwośćmodyfikacji danych poprzęz

uwzględnianie wyjaśnień i kompensat powstałych w wyniku procęSu irtwentaryzacji, tak aby pracownicy
działów administracji i księgowości mogli w prosty sposób powiązaĆ ze sobą niedobory z ttadryŻkami czy też

Czy wymaganie dotyczy zmiany danych na arkuszu spisu z natury?

oDPowIED Ż z lłwlw IAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia, Żę chodzi o możliwośćzmiany danych na arkuszach spisu z natury.

Pytanie 60:
Dotyczy'. zał. w 8 wymagania funkcjonalne
zewnętr zny cb

p

i

ogólne; sT.191 Potwięrdzenię sald Środków trwałych GIG u

artnerów.

Czy wymaganłę oznacza uzytkowanie Środków trwałych w innych lokalizacjach?
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oDPowIED Ź z rw

lw IAJĄCEGo

:

Wymaganie dotyczy użytkowania środków trwałych przez zewnętrznych partnerów GIG, w tym
w innych
lokalizacj ach (uży c zenie lub dzier żavła)'

Pytanie 61:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; PL.37 Tworzenie i zapisywanie symulacji list płac.

Czy wymaganie zostanię spełnione, jezeli jako symulacja zostanie uż5Ąe działanię nabazię testowej?

oDPowIED Ż z lw llw IAJĄCE Go

:

Zamawiający dopuszcza możliwośćtworzęnia

i

zapisywania symulacji list płac przy wykorzvstaniu bazy

testowej.

Pytanie ó2:
Dotyczy', zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST'238 Możliwośćponownego naliczania amortyzacji w
przypadku błędów'

Czy wymaganie zostanie vzrlanę za spełnione gdy nastąpi wycofanie amortyzacji i ponowne jej naliczęnie?

oDPowIED Ż z

l^vl lw

IAJĄCEGo

:

Zamawiający uzna wma3anie za spełnione' gdy nastąpi wycofanie amortyzacji i ponowne jej naliczenie'

Pytanie 63:
Dotyczy: zał. rr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.139 Możliwośćkodowania etykiet RFID dla majątku
trwałego'

Czy zamawiający posiada drukarĘ kodów RFID?

oDPowIED Ż z l*l

lxw

IAJĄCE Go

:

Drukarka kodów RFID nie jest przedmiotem zamówięnia.
Drukarki kodów zostaną zakupione w ramach oddzielnego postępowania.

Pytanie 64:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.l90 Umożliwięnie inwentaryzacji obcych składników
znajdujących się na terenie instytutu (np. w oparciu o systęm RFID).

Czy zamawiający posiada oznakowanie składników majątku etykietami RFID?

oDPowIED Ż z lw nwlAJĄCEGo

:

Zamawiający nie posiada oznakowania składników majątku etykietami RFID.
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ZamaułiĄący planuje zakup etykiet i oznakowanię składników majątku'

Pytanie 65:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; ST.170 MozliwoŚć przeprowadzęnia inwęntaryzacji za

pomocą czytników RFID.

Czy zamawiający posiada oznakowanie składników majątku etykietami RFID?

oDPowIED Ź

zlvl xw

IAJĄCEGo:

Zamawiający nie posiada oznakowania składników majątku etykietami RFID.
Zamautiający planuje zakup etykiet i oznakowanię składników majątku.

Pytanie 66:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; HR.331 Możliwośćtworzęnia wielu wersji opisów dla

stanowiska pracy w zaleŻności od funkcji pełnionych przez pracownika.

Czy Zamawiający uzna spełnienie wymagania poprzęz umieszczenię opisu stanowiska / fuŃcji jako opisu przy
konkretnym pracowniku?

oD PowIED Ż z aw aw IAJĄCEGo

:

Zamawiający uzna spełnienie wymagania poprzez umieszczenie opisu stanowiska / fuŃcji jako opisu przy
konkretnym pracowniku.

Pytanie 67:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; HR.l13 Ewidencja wypłaconego ękwiwalęntu zapranie
odzieży roboczej.

Czy zamawiający uzna za spełnienie wymagania, raportz wykazem osób i kwot ekwiwalentu?

oDPowIED Ż z evl l.vł IAJĄCE Go

:

Utworzenie raportu wymaga wcześniejszego zaĘestrowania informacji w Systemie.
System musi umożliwiać zarejestrowanie wypłaty ekwiwalentu, jego wysokości oraz daty wypłaty'

Pytanie 68:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; PL.44 Kontrola składników list płac.
Jaką kontrolę składników list płac, Zamawiający ma na myśli?

oDPow

I

ED Ż z

xvl lwlAJĄCEGo

;

Wymagane jest aby system posiadał mozliwośćkontroli składników list płac paprzęz ich walidację, np. wartości

ujemnych, bardzo wysokich kwot iĘ.
str. 18

Pytanie 69:
Dotyczy: zał, nr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; System winięn umożliwić drogą porównania danych w

księgach rachunkowych ze stanowiącymi ich podstawę dokumentami, a takŻe Stanem rzeczywistym oraz drogą
porównania danych w księgach rachunkowych ze stanowiącymi ich podstawę dokumentami:
Na czy ma polegać takie porównanie?

oDPowIED Ż z xvl lw IAJĄC

EG

o

:

Zamawiający rezygnuje z wymagania oraz z wmagań ST. 1 92 i ST. l 93'

Pytanie 70:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.l05 Mozliwośćśledzenia leasingu środków trwałych
oraz wartościniematerialnych i prawnych.

Na czym ma polegać ślędzęnię?

oDPowIED Ź z nrvl nw IAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaŚnia, Żę chodzi o możliwośćwyŚwietlęnia aktualnych harmonogramów leasingowych dla
środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnych.

Pytanie 7l:

Dotyczy: zał. nr

8

wymagania funkcjonalne

i

ogólne; ST.220 Możliwośćdefiniowania nowych metod

amortyzacji.

Nowa mętoda amortyzacji wynika

z

przepisow

i

wymaga ustawienia algorytmu nalięzania. Prosimy o

wykeślenie takiego wymagania.

oDPowIED Ż zl^w nw IAJĄCEGo

:

Zamavłiający rezygnuje z wymagatia sT .220.

Pytanie 72:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST. 129 System umożliwia archiwizowanie comiesięcznych
podstawowych raportów będących podstawą do księgowań za dany okres.
O jakie podstawowe raporty chodzi. Prosimy o przykJad?

oDPowI

ED

ż z tw

1.vł IAJĄCEGo

:

WyjaŚnia, żę chodzi o możliwośćarchiwizowania raportów dostępnych w systemie i zdefiniowanych w obszarze
Środki Trwałę.
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Pytanie 73:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; HR.332 MoŹliwośćprzypisana konkretnej wersji opisu

stanowiska pracy do etatv, przy czym d|a kazdego ętatu musi być wygenerowany unikalny symbol
stanowiska
(tworzenie szablonów).
Prosimy o opis konkretnego przypadku. wymaganie jest niezbyt czyte\ne.

oDPowIED Ż z

lwlw

IAJĄCEGo:

System powinien umożliwiać przypisanie dla pracownika opisu stanowiska pracy. Możliwośćwykorzystania
opisów znajdujących się w Systemie poprzez ich powiązanie z wskazanym pracownikiem.

Pytanie

742

Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; HR.98 Przed wydrukiem dokumentów uzytkownik musi
mięć moŻliwośćnanięsieniaręcznychuwag i dodatkowych informacji na przygotowanym do druku dokumęncie.
Prosimy o potwierdzenie, że modyfikacja powinna objąć tytko te raporty, które mają charakter pisma otwartego'
np' wydruk umowy' zaświadczenia, a nie wszystkich raportów Systemu' np. listy płac, albo PIT.

oDPowIED Ż z lv nw IAJĄCEGo:
Zamavłiający potwierdza iŻ wymaganie dotyczy tylko raportów, które mają charakter pisma otwartęgo, np.
wydruk umowy' zaświadczęnia, anie wszystkich raportów systemu, np. listy płac' albo PIT.

Pytanie 75:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne

i

PL.l34 naliczanie premii w oparciu o dane dotyczące
sprzedaŻy netto z prac zlecanych. Program musi zaciągaó te informacje z modufu księgowego łącznie z
ogólne;

obciązeniami kosztowymi, o które naleŻy daną sprzedaz pomniejszyć (koszty usług, koszty materiałów
Prosimy o przygotowanie najlepiej w formularzu Excela, procesu obliczaniatego zagadnienia.

oDPowIED Ż zlvl lw IAJĄCEGo:

od prac z|ecanych realizowanych przez Instytut naliczana jest premia zgodnie z zasadami określonymi w
regulaminie premiowym, jaki i w kwartalnym zarządzeniu o współcz1mnikach premiowych. Przedstawione
wymaganie zamawiającego jest ogólne, a szczegółowy i precyzyjny procęs obliczeniowy będzie omawiany i

prezentowany na etapie analizy przedwdrożeniowej systemu.

Pytanie 76:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania fuŃcjonalne

i

ogólne; PL. 135 na|iczanię premii w oparciu o danę dotyczące

wartości netto tematódprac statutowych' Program musi zaciągać te informacje z modufu księgowego łącznie z
obciążeniami kosztowymi, o którę naleŻy daną wartośÓ netto pomniejszyć (koszty usług, koszty umów
Prosimy o przygotowanie najlepiej w formularzu Excela, procesu obliczania tego zagadnienia.
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oDPowIED Ż z nwaw IAJĄCEGo:
od prac statutowych realizowanych przez Instlut
naliczanajest premia
regulaminie premiowy jaki i w kwartalnym
zarządzeniu o

wymaganie zamawiającego jest ogólne,

a

szczegółowy

i

zgodnie

z

zasadamjokreślonymi w

współcz1mnikach premiowych. Przedstawione
precyzyjny proces obliczeniowy będzie
omawiany i

prezentowany na etapie analizy przedwdrożeniowej
systemu.

Pytanie 77:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne

i ogólne; PL.136 mozliwość wprowadzania wartoŚci netto dla
tęmatów prac zutiązanych z Jednostkowymi
Projektami Bad,awczoRozwojowymi (JPBR), projektem

innych wtaz

z

przypadku, gdy

PANDA i

mozliwością korygowania o kwoty kosztów podlegających
pomniejszeniu danej wartości w

Prosimy o przygotowanie najlepiej w formularzu
Excela, procesu obliczania tego zagadnienia.

oDPowIED Ż z xvl aw IAJĄCEGo:

od prac związanych z JPBR_ami,

projektem PANDA i innych realizowanychprzezlnstytut
naliczana jest
zasadami określonymi w regulaminie premiowy jaki
i
w
kwartalnyn
zarządzeniu o
współczynnikach premiowych. Przedstawione wymaganie
zamawiającego jest

premia zgodnie

z

precyzyjny proces obliczeniowy będzie omawiany
systemu.

i

ogólne,

a

szczegółowy

prezentowany na etapie analizy przedwdroŻeniowej

i

Pytanie 78:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne;
PL.l43 Mozliwość zweryfikowa nia czy pulapremiowa
dla
poszczególnych rodzajów premii zostałarozdysponowana
prawidłowo np. czypula dla premii statutowej została
rozdysponowana w całościczy teŻ omyłkowo rozdzielono
za duŻo bądź za mało.
Prosimy o przygotowanie najlepiej w formularzu Excela, procesu
obliczania tego zagadnienia.

oDPowIED Ź z /.vltw IAJĄCEGo

:

Weryfikacja ma polegać na tym aby była zgodnośćkwot
puli premiowych między

zęstawienia premiowego

z

tą

dostał do

iaką
tą jaką faktycznie rozdysponował po przekazaniu jo Działu Płacowego
rozdziałem na poszczególnych pracowników. Kwoty powinny
się zgadzać.

rozdysponowania dany zakład, a

Przędstawione wymaganie zamawiającego jest ogólne, u
"r"r"góło-y
omawiany i prezentowany na etapie analizy przedwdrożeniowej

i

systęmu.

precyzyjnyproces obliczeniowy będzie

Pytanie 79:
Dotyczy: zał' nr 8 wymaganiafunkcjonalne i ogólne; HR.107
Rejestr osób wyznac zonychdo ewakuacji.
Prosimy o wyjaśnienie co ma zawięrać ten rejestr?

oDPowIED Ż z lw nw IAJĄCEGo

:

Szczegółowy zakres Ęestru zostanie określony na etapie
wdrożenia.

W rejestrze będzie

za:warte

imię, nazwisko, komórka organizacyjna osób wyznaczonych
do ewakuacji.
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Pytanie 80:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; HR. 109 Rejestr apteczek wraz ztęrminami ich wazności.
Prosimy o wyjaśnienie co ma zawierać ten Ęestr?

oDPowIED Ż z

arvl

lw

IAJĄCEGo

:

W rejestrze powinny być rejestrowane

apteczl<t,

ich lokalizacja (np. nr budynku, pokoju) , data produkcji oraz

data wazności apteczki.

Pytanie 81:

Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; sT.l24 obsługa klasyfikacji częściowej do środka

trwałego i nieruchomości inwestycyjnej w ujęciu procentowym i/lub kwotowym wedfug wybranej lokalizacji
wraz z automatycznym przeksięgowaniem wartościna odpowiednie konta księgowe.

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia klasyfikacji częściowej?

oDPowIED Ż z lwew IAJĄCEGo:
Zamautiający wyjaśnia, że system powinien posiadać funkcjonalność ewidencji składowych środków trwałych.
Funkcjonalność ta pozwala na kompletację pełnego Środka w powiązaniu z wieloma jego częściami.

Pytanie 82:
Dotyczy: zał. m 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne;

PL.l47 w przypadku

zal<ładów naukowo-badawczych

program musi wyliczyć Średnią premia w danym zaIładzię (pula premiowa danego miesiąca przez Średnie
zatrudnienie danego miesiąca) na podstawie

któĘ jest WliczanaIrzyl<rotna średnia

Prosimy o wyjaśnienie zasad obliczania oraz opis procesu.

odpowiedź:

oDPowIED Ź z 1.vl lw IAJĄCEGo

:

z zasad określnychw regulaminie premiowym
(z prac zlecanych, z prac statutowych, z JPBR, z
PANDA i z innych) przez średnie zatrudnienię za|<ładu w danym miesiącu. Otrzymana kwota jest mnoŻona razy
trzy, Przedstawione wymaganie zamawiającego jest ogólne, a szczegółowy i precyzyjny proces obliczęniowy
będzie omawiany i prezentowany na etapie analizy przedwdrożeniowej systemu.
Wyliczenie tzw. trzybotnej średniej danego

zaL<ładu

GIG. Jest to iloraz sumy wyliczonej premii w danym

wynika

zaI<ładzie

Pytanie 83:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; HR.101 Prowadzęnie kańy ewidencyjnej wyposazenia

BHP.
Prosimy o wyjaśnienie' co ma zawięrać taka karta?
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oDPowIED Ź z

lł,vl

lw

IAJĄCE Go

:

Karta ewidęncji wyposażenia bhp za:więra pozycje:

l . zal<ład pr acy / wy dział l jędnostka or ganizacy1na
2. pracownik - imię i nazwisko
3. pracownik - stanowisko pracy
4' rozmiarówka - wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód pasa, obwód bioder, nr kołnierzyka, rozmiar stopy,
5. Tabela:

_ Kolumny - liczba porządkowa, nazwa wyposażenia,jednostka miary, ilość,okes używalności, data pobrania
(l0 kolumn do uzupełnienia dat), data przedwczęsnego zużycia, grupa pracownicza, wyśokoŚć ekwiwalentu,

- więrsze do uzupełniania 20 linii.

Pytanie 84:
Dotyczy: zał. rc 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.30l kategorie uprawnień
Prosimy o wyjaśnienie, czw są wspomniane kategorie?

oDPowI

ED Ż z

l*t lw IAJĄCE Go

Zamawiający wyjaśnia, żę chodzi

:

o

możliwośćwprowadzenia kategorii uprawnień posiadanych przez

użytkownika urządzenia/sprzętu, bp. Kategoria B prawo jazdy.

Pytanie 85:
Dotyczy: zał, w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; HR.28 Wydane przepustki.
Prosimy o wyjaśnienie, o jakie przepustki chodzi i kto miałby tęn fakt Ęestrować?

oDPowIED Ż z 1.vl lw IAJĄCEGo

:

Wymaganie dotyczy przepustek wydawanych pracownikom umożliwiających dostęp do siedzib Zamawiającego'

Pytanie 8ó:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; Kartotęka uŻytkownika

Prosimy

o

informację czy wspomniana kartoteka użlkownika mozę byó realizowana

w ramach

modułu

kadrowego?

oDPowI

E D

Ż z lw

lvł IAJĄCEGo

:

Kartoteka uzytkownika powinna pobierać danę z modufu kadrowego celem powiązania środków trwałych z ich
uzytkownikami.

Pytanie 87:

Dotyczy: zał. nr

8

wymagania funkcjonalne

i

ogólne; ST.308 Udostępnianie historycznych

aktualnych

informacji o polisach.
Prosimy o informacje czy wspomniane szkody dotyczą środka transportu?

oDPowIED Ż z l*l

lw IAJĄCEGo

:

Szkody mogą dotyczyć środka transportu lub innego środka trwałego np. budynku.
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Pytanie 88:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.307 Ewidencja szkód i kosztów
napraw
Prosimy o informacje czy wspomniane szkody dotycząśrodka transportu?

oDPowIED Ż z aw

lw

IAJĄCEGo

:

Szkody mogą dotyczyć środka transportu lub innego środka trwałego np. budynku,
aparatury.

Pytanie 89:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.284 rodzaj od|iczęnia VAT

%o

wraz zhistorią zmian

Prosimy o wyjaśnieniejaki jest cel przechowywania takiej informacji na składniku operacyjnym?

oDPowIED Ż zdvl lw IAJĄCEGo

:

Zamawiający wyjaśnia, ze oczekuje podglądu pełnych danych dotyczącychśrodka wjednej kartotecę'
Ponadto dane tę są potrzebne do rocznej korekty

VAT dotyczącej środków trwałych.

Pytanie 90:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ST.278 rzęczywistawartość środka trwałego

Prosimy

o

wyjaśnienie Żę w wymaganiu chodzi

o

wartośćśrodka trwałego przypisanego do składnika

operacyjnego?

Prosimy o potwierdzenie ze informacja ta powirura być zapisana

i

odczytywana

z

poziomu Kartoteki środka

trwałego.

oDPowIED Ż z łw lw IAJĄC EGo:
Zamautiający potwierdza, Ze

w wymaganiu chodzi o wartośćŚrodka

trwałego przypisanego do składnika

operacyjnego. Wskazana informacja moŻebyć zapisana i odczytywana z poziomuKartotęki środka trwałego.

Pytanie 91:

Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; PL.116 MożliwoŚć automatycznego generowania i

wydruku PIT l1 przy wykotzystaniu oryginalnego formularza wbudowanego w systęm.

Ustawa o podatkach dopuszcza formularze spełniające wymagania wzoru MF, ale nię wymusza stosowania
jedynego formvlarza np. papierowego z US. Prosimy zatęm

o ozrnczenię wymagania jako opcjonalne. KaŻdy

bowiem wydruk wg wzoru' alę nie 1:1 jak formularz papierowy, spełnia wymagania ustawodawcy.

odpowiedź:
odpowiedŹ na to planie ukaże się w najblizszym czasię.

Pytanie 92:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; Wymagania ZP.|

- ZP.26
str.24

Prosimy o informację czy rejestr wniosków konkursowych związanych

z

pozyskaniem Projektu może być

rozumiany jako Ęestr Projektów oznaczonych odpowiednim znaczni|<tęm(statusem) ''Wniosęk'' - na
którym to

wniosku po jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie zmieniony znacznik (status) na rozpoczęty

i

tym samy

Wniosęk zostanię przekształcony w projekt?

oDPowIED Ż z rv lwlAJĄCEGo:

w którym Ęestr wniosków konkursowych związanych z pozyskaniem
PĄektu może być rozumiany jako rejestr Projektów oznaczonych odpowiednim znacznikiem (statusem)
Zamawiający dopuścirozwiązanie

''Wniosek'' - na który'm to wniosku po jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie zmieniony znacznik (status) na
rozpoczęty i tym samy Wniosek zostanie przekształcony w projekt.

Pytanie 93:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; Wymagania ZP.2lO _

ZP.2l4

Czy wymaganie mozna interpretować jako mozliwośćprzyporządkowania kosztu do projektu na poziomie
dokumentów kosztowych?

oDPowIED Ż z xvl aw IAJĄCEGo

:

Zamawiający potwierdza iz wymagania ZP '210

-

ZP.214 na|eŻy rozumieć jako możliwośćprzyporządkowania

kosztu do projekfu na poziomie dokumęntów kosztowych.

Pytanie 94:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; Wymagania wPF.14 - wPF.15
Wnosimy o zmianę priorytetu wymagań wPF. 14 i WPF. 15. na ''1''

Treśćwymagania jasno wskazuje ze oferowane rozwiązanie powiruro zapewnić współpracę z Windows lub
Linux (zwrot 'Jednym z poniższych''). W przypadku gdy oba wymagania mają status ''2'' wykonawca nie ma
mozliwośćzaznaczęnia tylko jednego znich, aby jego oferta nię podlegała odrzuceniu.

oDPowIE

D

Żz

lvt lw IAJĄCE

Go

:

Zamawiający zmięniazapisy wymagań WPF.14 i rezygnuje

z

wymaganiawPF

15.

Pytanie 95:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; ST.219 Różnę mętody amortyzacji: łącznie z liniową,

degresylvną, progresywną, wyspecyfikowaną.
C

o o znacza amorty zac j a wysp ecyfi kowana?

oDPowIED Ż z l*l nw IAJĄCE Go

:

Zamau,iający wyjaśnia, iŻzaszła pomyłka i zmięnia treśćwymagania na: sT.2l9 Róznę metody amortyzacji:
łącznie z liniową, degresywną, progresywną.
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Pytanie 96:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; sT.302 zgoda Dyrektora

Co oznaęza pojęcie',

zgoda,, ?

oDPowIED Ż z lrvl lw IAJĄCEGo:
Zamawiający wyjaśnia, żę chodzi o możliwośćd,ołączenia skanu pisma ze zgodąDy.ektora.

Pytanie 97:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZP.8 szacunkowy budżet

Prosimy o informacje czy szacunkowy budzet może być rozumiany jako suma zaplanowanych
w budzecię
projektu (wniosku o projekt) działaifl

oDPowIED Ż z 1.vl lw IAJĄCEGo

:

Szacunkowy budzęt dotyczy budżetu całego projektu' Może być rozumiany jako suma zaplanowanych
w
budzecię projektu (wniosku o projekt) działań.

Pytanie 98:
Dotyczy: zał' w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZP

'4l budŻetprojektu

Prosimy o informacje czy szacunkowy budżet moze być rozumiany jako suma zaplanowanych
w budżęcie
projektu (wniosku o projekt) działaffl

oDPowIED Ż z lw nw IAJĄCEGo

:

Budżęt projektu tyczy budżetl całego projektu. Moze być rozumiany jako suma zaplatowanych w budŻęcię
projektu działai.

Pytanie 99:
Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZP.53 rachunek bankowy słuzący do rozliczeil projektu
(może być kilka)'
Prosimy o wyjaśnienie czy żrodłofinansowania ma być z:wiązane z konkretnym projektem czy zę źródłęm
finansowania powiązanym z projektem? (wspomniany układ: zapisanie rachunku bankowego dla źródła
finansowania często wydaje się bardziej funkcjonalny.)

oDPowIED Ź z lw

lw

IAJĄCEGo

:

Rachunęk bankowy dotyczy konkretnego projektu
-każdy projekt może posiadać własny rachunek bankowy.

Z

jednego źródłafinansowania może być realizowanych wielę projektów. KaŻdy
posiadać własny rachunęk bankowy.

z

tych projektów może
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Pytanie 100:
Dotyczy: zał' nt 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; Wymagania ZP.84 - ZP.9O

Prosimy o informacje czy opis efektów moze być dołączany do projektu jako

plik

zęwnętrzny zawierający

szczegółowy opis?

oDPowIED Ż z lw rw IAJĄCEGo

:

Wymagane jest zbudowanie formatek w Systemie w których będą rejestrowane danę tak aby było możliwe
poźniejsze raportowanie, wyszukiwanie danych.

Pytanie 101:
Dotyczy: zał. rc 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZP.87 aplikacja produktu
Prosimy o wyjaśnienie tęrminu aplikacja produktu?

oDPowIED Ż z ltvllw IAJĄCE Go
Wymagane jest utworzenie

w

:

Systemie pola opisowego

w którym będzie możliwośćĘestracji aplikacji

produktu.

Aplikacja produktu to zastosowanie w sfęrzę gospodarczej lub społecznej wyników działalnościnaukowej
związanej z projektem.

Pytanie 102:

Dotyczy: zał. w 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; ZP

'1ll

Prezentacja harmonogramu planowanego i

rzeczywistego na jednym diagramie Gantt 'a w cęlu kontroli przesunięć czasowych.

Czy dopuszczalną formą realizacji jest prezentacja wykresu we w1pełni zintegrowanym z systemem ERP,
specjalizowanym do tego celu narzędziu MS Project ?

oDPowIED Ż z lrvl lw IAJĄCEGo

:

Zastosowanie specjalistycznego narzędzia którę nie będzie zintegrowane z Systemem nie jest dopuszczalne.
Zamawiający zmięnia priorytet wymagania ZP

.lll

Prezentacja harmonogramu planowane go i rzeczywistego na

jednym diagramie Gantt'a w celu kontroli przesunięć czasowych
Wymaganie będzie posiadało zdefiniowany w kolumnie Poziom wartość,,l''.

Pytanie 103:
Dotyczy: zał, rt 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne; ZP,129 Śledzęnię statusu projektu

i

informowanie o

kryty czny ch terminac h' pr zelło czeniu budzetu.

Prosimy o informacje o oczekiwanej formię informowania? Czy mozliwośćwywołania raportu przekroczeń jest
wy starczającą formą przekazania informacji?

str.2'7

oDPowIED Ż z av

lw

IAJĄCEGo:

Zamawiający akceptuje formę informowania
o krytycznych terminach, przekroczeniu
budzętu realizowaną jako

raporlprzel<roczeń.

Dopuszczalne jest również wygenerowanie
alertów w Systemie.

Pytanie 104:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne
i ogólne; ZP.l33lnformacja o wszystkich
wykonanych pracach.
Prosimy o doprecyzowanie wymagania,
w obecnej formie nie jest jasne co powinno
zostać dostarczonę.

oDPowI

ED

ż z łrqaw IAJĄCEGo:

Wymaganie dotyczy mozliwości stworzenia
raportu zawierającego informacje

pracach określonych w harmonogramie.

o

wszystkich wykonanych

Pytanie 105:
Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne
dla kięrowników proj ektu.

i ogólne; ZP'l43 Możliwośćprzydzielaniazastępstw

na

pĄekcie

Prosimy o informacje jakie skutki dla działaniasystemu
ma mieć wspomniana operacja?

oDPowIED Ż z arvl lw IAJĄCEGo

:

W przypadku przydzielenia zastępstwa osoba zastępuj
ącabędzieposiadała w Systemie dostęp do takich samych
fuŃcjonalnoŚci oraz danych dla pĄektu jak osoba
zastępowana.

Pytanie 10ó:
Dotyczy: zał. tlr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne;
ZP'144 Mozliwośćptzydzielania zastępstw na projekcie

dla zespołu projektowego.

Prosimy o informacje jakię skutki dla działaniasystęmu
ma mieć wspomniana operacja?

lw

oDPowtED Ż z dw

IAJĄCE Go

:

W przypadku przydzielenia zastępstwa osoba zastępuj
ącabędzieposiadała w Systemie dostęp do takich samych

fuŃcjonalności oraz danych dla projektu jak osoba
zastępowana.

Pytanie 107:

Dotyczy" zał' w
pracownika

o

8

wymagania funkcjonalne

i

ogólne; ZP'l54 Możliwośćwyświetleniainformacji
dla
wz*aczęniach do projektów. System powinien przekierować do szczegółow
w Rejestrze

wyznaczen do projektu.

Prosimy o definicję terminu: Wyznaczeniedo projektu''.
Prosimy o informację gdzie iw jakiej formie system
ma
wyświetlać wspomnianą informację.
str. 28

oDPowIED ż z lmlwlAJĄCEGo:
,,Wyznaczetie do projektu" oznacza informację którzy pracownicy są wyznaczeni (przypisani) do realizacji
wybranego projektu.

W

Systemie powinna być możliwośćpodglądu do listy pracowników zawierających informację do których

projektów został wyznaczony (przypisany).
Szczegółowy sposób funkcjonowania Systemu zostanię ustalony w ramach realizacji Etapu I.

Pytanie 108:
Dotyczy: zał. tr 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZP.l72 stanowisku wyznaczonej osoby w projekcie,

Prosimy o informację czy Stanowisko osoby wyznaczonejjest przypisane do pracownika czy do pracownika w
danym projekcie (ten sam pracownik mozę mięć różne stanowiska w różnych projektach)?

oDPowIED ż z lrvl ew IAJĄCEGo:

W różnych

projektach pracownik mozę mieć róznę stanowiska, np. w projekcie

A

pracuje na stanowisku

kierownika, w projekcie B pracuje na stanowisku eksperta.

Pytanie 109:
Dotyczy: zał. nr 8 wymagania funkcjonalne

i

ogólne;

ZP.2l6 W przypadku, gdy łączna podana kwota

przypisania ptzelłoczy kwotę wskazaną w fakturze system powinien unięmozliwić wprowadzenie

Ę

do

wartości.

System co do zasady przypisuje do projektu kwotę dokumentu zakupu, Prosimy o wyjaśnienie jaki cel ma
opisanie takiej walidacji.

oDPowIED Ż z 1.vl lw IAJĄCEGo

:

Walidacja ma na cęlu zapewnienie kontroli budzetu projektu.
System powinien rejestrować wartościz faktur, jednak przed rejestracją naIeŻy odpowiednio zmodyfikować
przypisanie kwot.

Pytanie 110:
Dotyczy: zał. nt 8 wymagania funkcjonalne i ogólne; ZP.221Rejestr ryzyka w projekcie.

Prosimy o informację czy ryzyko na pĄekcie moŻe być przedstawione jako dodatkowa pozycja kosztowa
zawierająca wańośćwspomnianego ryzyka.

oDPowIED Ź z /.vl lrw IAJĄCEGo

:

Ryzyko na projekcie nie może być przedstawione jako dodatkowa pozycja kosztowa.

Ryzyko moŻe dotyczyć np. czasu - niedotrzymania harmonogramu projektu, jakości - niedostateczna jakość
wytworzonęgo produktu

ię.

str.29

Pytanie 111:

Dotyczy: zał' nr 8 wymagania funkcjonalne
filtrowania i sortowania danych

i

ogólne; ZP.238 Wszystkie raporty muszą
dawać mozliwość

Raporty co do zasady są obiektami statycznymi'
Prosimy

o doprecyzo wanie Żę w wymaganiu chodzi o
filtrowanie i sortowanię danych sfuzących
do wygenerowania raportu?
oDPowIED Ź z lw tw IAJĄCEGo

:

W treści wymagania chodzi o mozliwości filtrowanie
i sortowanię danych sfuzących do wygenerowania
raportu.
Danę na wygenerowanym raporcie powinny
być zaprezentowane zgodnie ze
wskazanymsposobem filtrowania

sortowania.

ne
8

d

o

0:

Z poważaniem,

Przewodniczqcy

Przetargowej
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