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Dotycry: postępowania prowadzonego w trybie

przetargtl nieograniczonego o wartości zamówienia
wyższej niż kwoty okeślonew przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia Ż9
stycznia 2004 r' - Prawo zamówięil publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu
InformaĘcznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wr^z ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego i Usług Rozrvoju.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie

z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamówień
publicznych (Dz' U. z 201'8 r. poz. 1986), do Zamauliającego wpłynęłyplania dotyczące treści
SIWZ' na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:
,,Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.l ustawy Prawo zamówien publicznych , z dnia 29 stycznia
2004 r' Zwracamy się z prośbąo udzielenie wyjaśnień do SIWZ w ww. postępowaniu, jak ponizej:''
Pytanie 70:
DoŁyczy: Załączniknr 8 do dokumentu SIWZ, KsLŻ2
Proszę o podanie przykładu użycia funkcji matematycznej w definicji automatycznychksięgowań.
ODPOWIED Z Z AM Aw IAJĄCEGo
Zamawiający udzieIa odpowiedzi w załącznlJru nr l.
:

Pytanie 71:
Dotyczy: Załącznlk nr 8 do dokumentu SIWZ, KSI.23
Proszę o podanie przytJaduuŻycia fuŃcji logicznej w definicji automatycznych księgowań.
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Zamawiający udziela odpowiedzi w załączniku nr 1.
:

PytanieT2:

Dotyczy: Załączniknr 8 do dokumentu SIWZ, KSI'I11
Proszę o przykład algorytmu, definiowanęgo przęz uzytkownika, dotyczącego księgowafi zanknięÓ
rocznych.
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Zamau,iający udziela odpowiedzi w załączni|unr 2'
:

Pytanie 73:
Dotyczy: Załączniknr 8 do dokumentu SIWZ, KSI.l25
W jakim przypadku system powinien wysyłaó potwierdzenieprzy dodawaniu zapisu księgowego?
ODPOWIED Z ZAM AWIAJĄCEGo
Zamawiający udziela odpowiedzi w załączn1klrc 3.
:

Pytanie 74:
Dotyczy: Załączniknr 8 do dokumentu SIWZ, KSI'126
W jakim przypadkw system powinien wysyłać potwierdzenie przy modyfikacji zapisu księgowego?
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGO
:
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Zamavł iaj ący udziela odpow i edzi w załącznilll nr

3

Pytanie 75:
Dotyczy: Załączniknr 8 do dokumentu SIWZ, sT.I24
Co oznacza pojęcie obsfugi klasyfikacji częściowejdo środka trwałego i nieruchomości inwestycyjnej
w ujęciu procentowym i/lub kwotowym według wybranej lokalizacji wtaz z automatycznym
przeksięgowaniem wartościna odpowiednie konta księgowe?
oDPoWIED Ż z nv lvłIAJĄCEGo
W starym systemie posiadamy Ekran Finansowania z Ldórego odczyt'aó można z jal<lch źtódeł
finansowania jest kupiona dana pozycja majątku. Takich źród'ełmoże byó kilka nie tylko inwestycje
własne ale również różnego rodzaju dotacje otrzymywane w różnych latach (eślidana pozycja
majątku była np' póżniej modernizowana). A co za tym idzie musi być zrobiony podział wartości
początkowej, umorzenia w miesiącu, umorzenia w roku, umorzenia narastająco na środkiwłasne
i środkiobce. Amortyzacja od tych środków obcych musi byó księgowana na odpowiednie konta
księgowe (tam gdzie mają być rozliczane poszczególne dotacje).
:

Pytanie 76:
Dotyczy: Załączniknr 8 do dokumentu SIWZ, WPF.56
Proszę o podanie informacji co kryje się pod pojęciem
alarmów aplikacji''?
''system
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
System alarmów aplikacji to sygnalizacja błędnego działana systemu lub wykycia błędu w
działającym systemie, lub konieczności wykonania czynności administracyjnych.
:

PytanieTTz
Dotyczy: Załączniknr

8 do dokumentu

SIWZ , CRM.36

Wymaga się, aby System umożliwiał rejestrowanie działań konkurencji. Co zamavłiający rozumienie
pod tym wymaganiem i w jakiej formie tę dziaŁaniamają być rejestrowanie?

ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Szczegółowy sposób konfiguracji Systemu będzie uzgadniany pomiędzy stronami Ia etapie
wdrozenia. Rejestracja działań konkurencji może mieó formę tabeli w Systemie w której będą
rejestrowane: data zg]oszenia, podmiot konkurencyjny, opis działań, kategoria.
:

Pytanie 78:
Dotyczy: Załączniknr 8 do dokumentu SIWZ, SP.179
Czy faktycznie Zamau,iający przewiduje wystawianie faktur wewnętrznych, czy moze to wymaganie
odnosi się do rozliczaniakosztów jednostek otganizacyjnych na Projektach lub Umowach?
ODPOWIED Z Z ANI AWIAJĄCEGo
Zamawiający zmienia zapis Załącznika nr 8 w punkcie SP. 179 na:
,,System powinien umożliwiaó wystawianie dokumentów rozliczeniowych wewnętrznych na
podstawie z|ęceria lub kilku z|ęcefi wewnętrznych.''
:

Pytanie 79:
Dotyczy: ZaŁączniknr 8 do dokumentu SIWZ' Wymagania ogólne: WPF.19
Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie eksportu zgodnie z WPF'38 spełni wymaganie
Zamawiającego?
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Wymaganie WPF'38 dotyczy eksportu szablonów formularzy.
Wymaganie WPF.19 dotyczy wszystkich plików z Systemu' Użytkownik powinien posiadaó
możliwośćeksportu wszystkich danych znajdljących się w systemie np. za pomocą zdefiniowanych
:

raportów.

Zamawiający informuje
Zamavliającego.

iŻ wykonanie

eksportu zgodnie

z

WPF.38 nie spełni wymagań
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Pytanie 80:
Dotyczy: ZaŁączniknr 8 do dokumentu SIWZ, Wymagania ogólne: wPF.20
Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie importu zgodnie z WPF.33 spełni wymaganie
Zamawiającego?
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Zamauliający informuje iŻwymaganie WPF.33 dotyczy skonfigurowania importu danych. Wymagane
jest aby System umożliwiał import danych do Systemu tak aby dane po imporcie zostĄ zapisane w
bazie Systemu i możliwe było ich wykorzystanie do dalszych operacji, np. zaciągnięcie danych
dotyczących premii pracowników na potrzeby wygenerowania listy płac.
:

Pytanie 81:
Dotyczy: Załączniknr Ż do dokumęntu S[WZ, ,,Projekt lJmowy''' $1 ust.7
Zamautiający w ,,Projekcie Umowy'', w $1 ust.7 zdefiniował, że ,,Czas Naprawy zgłoszeń dla Awarii
Krytycznej liczony jest bez przerw tj. w systemie 24/7/365 (dla roku przestępnego 366 dn)''.w oPZ
Rozdział 5.12, jakrównieŻw poprzedzających wskazane wymaganie definiuje, ze wszystkie dztałania
i wymagania wsparcia w ramach usług serwisowych dotyczą Dni i Godzin Roboczych. Wykonawca
bazując na swoim doświadczeniu podnosi, Że wymaganie zapewnienia dostępności usfug ltrzymania
w trybie 24171365 jest świadczeniem kosztowym dlaZamawiającego i niewspółmiernym d|a dziedziny
Systemu. Dlatego też występuje o zweryfikowanie definicji w $1 ust.7 i dostosowanie jej do innych
wymagań SWIZ w zakresie świadczenie Usfug Utrzymaniowego' tak aby świadczenia i warunki SLA
odwoĘwĄ się do Dni i Godzin Roboczych.
Ponadto wskazuje, Że Czas Naprawy dla Awarii Krytycznych liczony jest bez przęrw tj. w systemie
Ż4171365, a jak wspomniano wyżej wszystkie działania i wymagania w ramach Usług
Utrzymaniowych dotycząDni i Godzin Roboczych' Wskazując tę niespójnośó, Wykonawca prosi o
zweryfikowanie definicji' w kontekściezapisów w $12' w tym ust. 3.
Czy Zama:wiający przychyla się propozycji Wykonawcy i zmieni, co najmniej zapisy definicji $1
ust.7, tak aby świadczenia w ramach Usfug Utrzymania oraz warunki SLA odnosiły się kazdorazowo
do Dni i Godzin Roboczych?
oDPoWIED Ż z *t evłIAJĄCEGo
Zamawiający zmienił zapisy definicji $1 ust'7 ldzie|ając wcześniejszych odpowiedzi. W chwili
obecnej $ 1 ust.7 brzmi: ,,Czas Naprawy (Rozwiązania)" _ czas,jaki upłynie od zgłoszenia w Systemie
obsfugi Zg}oszeń Serwisowych Awarii Krytycznej' Usterki lub Błędu, do momentu usunięcia
Nieprawidłowościw działaniu Systemu przez służby techniczne Wykonawcy tj. do usunięcia lub
obejściaAwarii Krytycznej, Usterki lub Błędu i potwierdzenia usunięcia Nieprawidłowościprzez
Zamaw iającego' T\o Gzasu Naprawy ni
iąeęe'
Czas Napravły zgłoszeń dla Błędów illub Ustęrek liczony jest w Dniach Roboczych i w Godzinach
Roboczych. Czas Naprawy zgjoszeń dla Awarii Krytycznej liczony jest w Dniach Roboczych i w
Godzinach Roboczych bez przerw qi, w systemie 2 l''71365 (dla reku przestępnege 366dni),
:

Pytanie 82:
Dotyczy: Załącznlk nr 1 do sIwZ _,,oPZ",RozdziaŁ 5.9 - Wymagania w zakresie Produktów,
Załączniknr 2 do dokumentu SIWZ, ,'Projekt lJmowy'', $1 ust'42, $2 ust. 3 pkt 4 lit. n, $12 ust.2 pkt 1
Zamawiający, zarówno w, definicji Systemu ($1 ust. 42), jak również w Przedmiocie Umowy ($2 ust'
3, pkt 4, lit n), w zakresie Serwisu Utrzymaniowego ($12 ust.2 pkt l) oraz w wymaganiach dla
Produktów w dokumencię oPZ w Rozdziale 5.9, w Tabeli nr 5 pkt.23' wymaga od Wykonawcy
dostarczenie oraz utrzymania Instrukcji Stanowiskowych. Banljąc na doświadczenil, Wykonawca
wskazuje, Że ze względu na zakres informacji zawarty w Instrukcjach Stanowiskowych, typowym
podejściem jest to, że Instrukcję Stanowiskowe są przygotowywanę ptzez Zamawiającego na
podstawie materiałów szkoleniowych ptzekazanych przez Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie
takiego podziału prac.
Czy Zamawiający przychyla się do proponowanego podziafu prac pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym' w zakresie Instrukcji Stanowiskowych i zweryfikuje zapisy SIWZ?
oDP owIED Z Z AM Aw IAJĄCEG o
Zamawiający nie zmieni wymagań. Wymagane jest przygotowanię instrukcji stanowiskowych przez
Wykonawcę.
:

str.3

Pytanie 83:
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ 5.5 - Wymagania w zakresie Migracji Danych'
',OPZ",Rozdział
Załączniknr 2 do dokumentu S[WZ, ,'Projekt lJmowy'', $2 ust' 3 pkt 4lit. q.
Zamawiający wymaga' aby dane, które nie będą mogĘ zostaó poddane procesowi Migracji Danych
zostaĘ wprowadzone ręcznie. Prosimy o potwierdzenie, że jest to zadalie Zama'wiającego.
Wskazujemy, ze Wykonawca nie jest właścicielemtych danych i nie wie jaki zal<ręs danych będzie do
wprowadzenia ręcznego, co uniemożliwia Wykonawcy na rzetelne oszacowanię kosztów takiego
zakresu prac.

Czy Zama:wiający przychyla się do tego, Że Za ręczne wprowadzenie danych, które nie będą mogĘ
zostać poddane procesowi Migracji Danych odpowiada Zamawiający i czy zweryfikuje zapisy sIwZ

w tym zakresię?

oDPowIED Z

Z ANI Aw IAJĄCEGO :
Dane powinny zostaó zmigrowane do Systemu Za pomocą arkuszy migracyjnych. Zamaułiający moŻe

podjąó decyzję iż częśćdanych zostanie wprowadzona ręcznie. Za ręczne wprowadzenie danych do
Systemu będzie odpowiedzi alny Zamaw iający .

Pytanie 84:
Dotyczy: ZaŁączniknr 2 do dokumentu S[WZ, ,,Projekt lJmowy'', $3 ust. 6
Zama-wiający, w Projekcie Umowy nie określiłstrony odpowiedzialnej za ,,przeL<roczenie terminów
realizacji lJmowy'' oraz nie wskazał jednoznacznie punktów odniesienia dla miary ,,ptze|<roczenia
terminów'', jednocześnieprzenosząc odpowiedzialnośó za tęn stan rzeczy na Wykonawcę, poprzęz
nałożeniekary na Wykonawcę za przel<roczenie terminów. Stan taki może byó nadmiemym i
niewspółmiernym obciązeniem Wykonawcy. Dlatego też Wykonawca wnioskuje o modyfikację
zapisu w Projekcie Umowy $3 ust.6, na co najmniej poniŻszą' proponowaną treśó:
,,W przypadku przelłoczenia terminów realizacji Umowy, z wyłqcznej winy Wykonawcy, w ry]fr
szczególności terminów realizacji poszczególnych Etapów wskazanych w Harmonogramie Ramowym,
Zammłiajqcy skorzystania z uprawnień wynikajqcych z Umowy, a w szczególności Zammłiajqcy
naliczy kary umowne i może być uprawniony do odstqpienia od Umowy. ... "
Czy Zamawiający przychyIa się do stanowiska Wykonawcy i skoryguje zapisy Projektu Umowy w
zakresie $3 ust. 6 w formie zaproponowanej przez Wykonawcę?
oDPowIED Ż z *t nvłIAJĄCEGo
Zamaułiający zmienia zapisy $3 ust. 6 Projektu Umowy:
W przypadku przekroczenia terminów rea|izacji Umowy, z okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności tęrminów rea|izacji poszczególnych Etapów wskazanych w
Harmonogramie Ramowym, Zamawiający skorzysta z uprawnień wynikających z Umowy, a w
szczególności Zamawiający naliczy kary umowne i moze byó uprawniony do odstąpienia od Umowy.
Jeże|i opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie
zobowiązany do wykonania ęwęntualnych dodatkowych prac wynikających z opóźnienia, jakie się
okażą niezbędne do r ealizacji Umowy.
:

Pytanie 85:
Dotyczy: Załączniknr Ż do dokumentu SIWZ, ,,Projekt lJmowy'', $5 ust. 6
Zamawiający, w Projekcie Umowy w $5 ust.6 przypisuje sobie prawo do odstąpienia lub
wypowiedzenia Umowy ,,w terminie 30 Dni Kalendarzowych od Umowy w zalcresie odnoszqcym się
do warunków Licencji ... ,,. JędnocześnieZamawiający definĘe wymagania ,,frrnkcjonalne i ogólne''
patrz załącznik nr 8 do SIWZ, wskazując na dostarczenie Systemu, w szczególności systemu ERP
wykorzystującego technologie i narzędzia dojrzałe, sprawdzone i powszechnie wykorzystywane na
Ęmku. Wykonawca, chce zaoferować właśnietakie rozwiązanię. JednakŻe wskazuje, że Licencja dla
Systemu nie przewiduje możliwościodstąpienia lub wypowiedzenia. Zamawiający może przed
podpisaniem Umowy zapoznaÓ się z warunkami Licencji i je zaakceptować lub nie. Dlatego też,
Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego ustępu $5 Projektu Umowy.
Czy Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy i skreśli $5 ust. 6 Projektu Umowy?
ODPOWIED Z Z ANI Aw LAJĄCEGo
Zamawiający nie zmieni wymagań.
:

str. 4

W Projekcie umowy okręślono jednoznacznię warunki w których może dojśćdo

.
o

odstąpienia od

Umowy:
Gdy Utwór ma wady prawne'

Zaprzestania przez Wykonawcę aktualizacji i modyfikacji oprogramowania wynikających ze
zmieniających się przepisów prawa w okresie obowiązywania Gwarancji Jakościi Serwisu
Utrzymaniowego' określonych Umową.
Wystąpienie przynajmniej jednego z powyższych zdarzeń może byó bardzo niekorzystne dla
Zamawiającego' moze powodowaó brak możliwościkorzystania z Systemu.

Pytanie 86:
Dotyczy: Załączniknr 2 do dokumentu S[WZ, ,,Projekt lJmowy'', $5 ust. 12
Zamawiający, w Projekcie Umowy w $5 ust.12 określa,,prawo do przeniesienia lub odstqpienia
licencji oraz obowiqzków wynikajqcych z niniejszej Umowy na następców prawnych lub inne podmioĘ
powstałe w skutek przelcształceń Głównego InsĘtutu Górnictwa". Wykonawca informuje, że warunki
Licencji na System oraz świadczenie usfug Umowy jest niepodzielne, dlatego tego też przeniesienie
Licencji i Umowy może nastąpió tylko na jeden z podmiot spełniający warunki następstwa prawnego
opisanego w Licencji i Umowie. Wykonawca prosi zatem o skreślenie lub co najmniej na
skorygowanie zapisów $5 ust.12, tak aby zapisy spełniĄ powyższe.
Czy Zama
ący przychyla się do stanowiska Wykonawcy i wykreśli zapis $5 ust'12.?

ZAMAwIAJĄCEGo

Zamawiający nie zmieni wymagań

Pytanie 87:
Dotyczy: ZaŁącznik nr 2 do dokumentu SrWZ, ,,Projekt lJmowy'', $6 ust' Ż pkt 3.
Zamawtający, w Projekcie Umowy w $6 ust.2 pkt. 3 oczekuje praw Zez:walających na ,,obrót
oprogramowaniem Dedykowanym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem
oprogramowania Dedykowanego ..." Warunki Licencji na System nie zęzwalają na takie
uprawnienie Zamawiającego. Dlatego prosimy o skręślęnię w całości$6 ust.2 pkt' 3'
Czy Zamawiający przychyla się do stanowiska Wykonawcy i wykreślizapis $ó ust.2 pkt. 3?
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Zamawiający nie zmieni zapisów Umowy.
Zgodnie z definicją:
,,oprogramowanie Dedykowane'' _ oprogramowanie tworzone przezWykonawcę lub osoby, którymi
się posługuje w wykonaniu zobowiązań z Umowy, w tym rozbudowa lub modyfikacja
Oprogramowania Standardowego.
oprogramowanie dedykowane jest to oprogramowanie które zostanie stworzone na potrzeby realizacji
Umowy na które zostanąprzekazane prawa autorskie, np. dedykowany moduł stworzony na potrzeby
realizacji Umowy.
Umowa licencyjna będzie dotyczył oprogramowania Standardowego _ oprogramowania będącego
podstawą do stworzenia Systemu il tworzące środowisko, w którym uruchamiany jest System,
istniejącego i dystrybuowanego przed zaw arciem Umowy.
:

Pytanie 88:
Dotyczy: Załącznikrrr 2 do dokumentu SIWZ, ,,Projekt lJmowy'', $10 ust.3 w kontękście$7 ust. 2l.
Zamawiający w $10 _ ,,Audyt i kontrole prawidłowości realizacji Umowy'' definiuje prawo
Zamawiającego do ,,ciqgłego audytu prac WykonC[WC!", jak równieŹ (ak dodefiniowuje $7 ust'21)
uczestniczenia Wykonawcy w spotkaniach z Audytorem i dostarczania mu informacji. Wykonawca
wskazuje, Że tak zdefiniowane uprawnienia Zamauliającego do prowadzenia ,,ciągłego audytu'' bez
określeniaco najmniej mierzalnych limitów prac po stronie Wykonawcy prowadzi do powaznego
ryZyka w projekcie związanego trudnym do oszacowania wpływem na terminowośćprac, jak również
ich pracochłonnośó,a co się z tym wiąże koszty i wartośó oferty. Zatem Wykonawca występuje o
doprecyzowanie zapisów Projektu Umowy w taki sposób, aby byĘ wskazane Etapy Umowy, jak
również limity czasu po stornie Wykonawcy na świadczeniewymaganej przez Zamavliającego
wspóĘracy z Audfiorem'
str.5

Czy Zamawiający przychy|a się do stanowiska Wykonawcy i zmodyfikuje tak zapisu Proponowanej
Umowy, w tym $ 7 ust.21 i $l0 ust. 3, aby umożliwiĄ oszacowanie ,,z góry" kosztów współpracy
Wykonawcy z Audytorem i wpływu tych aktywności na terminowośó realizacji prac przewidzianych
SII/VZ?

oDPowIED Ż z *t n:wIAJĄCEGo

:

Zamawiający posiada zawartąumowę z podmiotem który pełni rolę lnżyniera Projektu, k1órego zakres
prac obejmuje między innymi: koordynację prac wdrożeniowych w tym kontrolę Wykonawcy podczas
wdrozenia systemu na każdym jego etapie, sprawdzenie poprawności prowadzonych prac z zapisami
podpisanej umowy.
ZamawiĄący nie określi limitów czasu na świadczenie współpracy. Będą one zależnę od postępów
oraz prawidłowości realizacji Umowy.

Pytanie 89:
Dotyczy: Załączniknr 2 do dokumentu SIWZ, ,,Projekt lJmowy'', $8 ust.5
Zamawiający, w Projekcie Umowy $8 ust.5 zaproponował, aby Wykonawca w przypadku
niedostępności członka Zespołu Projeklowego Wykonawcy na warunkach wskazanych w Umowię
zapewnił ,,... nowego członka Zespołu Wykonawcy o doświadczeniu i kompetencjach nie niższych od
zastępowanego członka Zespołu Projektowego Wykonmłcy oraz stażu pracy (lub współpracy) u
Wykonawcy nie lcrótszym, niż staż pracy zastępowan'ego członka Zespołu Projektowego Wykonawcy."
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów na zgodne z oPZ. Zaproponowany zapis Projektu Umowy jest
za daleko idący i moze w praktyce uniemozliwió formalnie zaproponowanie Zamawiającemu
zastąpienie czŁonka Zespofu Projektowego Wykonawcy nawet wówczas, gdy zaproponuje osobę o
merytorycznie wyŻszych kompetencjach. Wynika to z zapisu mÓwiącego o ,,doświadczeniu .'.. i stażu
pracy (Iub współpracy) u Wykonmłcy nie krótszym, niż staż pracy zastępowanego członka Zespołu
Projektowego Wykonalłcy''. Jeślizapis pozostałby w takiej formie' a u Wykonawcy nastąpiłaby
konieczność zastąpienia człot*a zespołu o 25-cio letnim doświadczeniu i stażu pracy u Wykonawcy,
to zastąpienie takiej osoby moze się stać praktycznie i formalnie niemożliwe.
Czy Zamawiający przychyla się do stanowiska Wykonawcy i zmtęni zapisy $8 ust.5 w taki sposób,
aby Wykonawca mógł zaproponowaó formalnie i praktycznie zastąpienie człol'lka Zespołu
Projektowego Wykonawcy osobą o niezgorszych kwalifikacjachnz osoba zastępowana?

ZAMAWIAJĄCEGo:

Zamawiający zmieni zapisy $8 ust'5 ,,Projekt lJmowy'', na następujące:
W każdym przypadku niedostępności członka Zespofu Projektowego Wykonawcy, Wykonawca' na
własny koszt, zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań w celu uniknięcia ryzyka obnizenia
efektywności prac realizowanych w ramach Umowy, w tym w szczególności niezwłocznego
oddelegowania do prac na potrzeby Umowy dodatkowego członka Zespofu Projektowego
Wykonawcy. W okolicznościach, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnió
nowego członka Zespołu Wykonawcy o doświadczeniu i kompetencjach nie niższych niz wymagane
w SIWZ.

Pytanie 90:
Dotyczy: Załączniknr 2 do dokumęntu SIWZ, ,,Projekt lJmowy'', $l l ust.6
Zgodnie z proponowanymi zapisami Umowy, w szczególności $i 1 ust.ó, Wykonawca jest uprawniony
do wezwania ZamawiĄącego do dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących Wady. Jednakże
nie będzie to mieó wpływu na czas usunięcia błędu, o którym mowa wyżej. Prosimy o wprowadzenie
zapisu gwarantującego, że Wykonawca otrzyma komplet informacji niezbędnych do rozpoznania
zgłoszonego problemu - obecny zapis daje Zamautiającemu mozliwośó wpływania na opóźnienie prac
Wykonawcy.
Czy Zamawiający przychyla się do powyzszego wniosku i zmieni zapisy Promowanej Umowy, tak
aby nie przenosiĘ odpowiedzialności na Wykonawcę zabrak kompletu informacji umożliwiających
właściwerozpoznanie problemu zg}oszonego ptzęz Zamawiającego w ramach Serwisu
Gwarancyjnego lub dostarczenie kompletu informacji przęz Zamavłiającego w terminie
uniemozliwiającym terminowe wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania w ramach Serwisu
Gwarancyjnego?
oDPowIED Ż z
awIAJĄCEGo
Zamavliający zmienił zapisZałącznika nr 2 do dokumentu S[WZ, ,'Projekt lJmowy'', $l1 ust.6

*l

:
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,,Wykonawca jest uprawniony do wezwania Zamawiającego do dostarczenia dodatkowych informacji
dotyczących Wady.''

Pytanie 91:
Dotyczy: ZaŁączniknr 2 do dokumentu S[WZ, ,,Projekt lJmowy'', $11 ust.7
Zamawiające w ocenie Wykonawcy,,nieostro'' zdefiniował w $1l ust.7 terminowe warunki dla
naprawy Wady po wygaśnięciu Serwisu Gwarancyjnego. Dlatego też Wykonawca wnioskuje, aby
zapis w tym ustępie $11 brzmiał następująco: ,,.'. Wykonawca dokona naprawy każdej Wady, która
została zgłoszona prawidłowo przez Zamawiajqcego w okresie gwarancyjnym - nawet po wygaśnięciu
Gwarancji Jakości"
Czy Zamauliający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmieni zapis $11 ust.7 na zaptoponowane
wyżejbrzmie|ie?
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Zamavtiający zmienił zapisy załącznika nr 2 do dokumentu SIWZ,,,Projekt lJmowy'', $l1 ust.7
udzielając wcześniejszych odpowiędzi' W chwili obecnej $11 ust.7 brzmi: W celu uniknięcia
wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca dokona naprawy każdej Wady, która została
zgłoszona w okresie gwarancyjnym _ nawet gdyby jej naprawa miała nastąpió po wygaśnięciu
Gwarancji Jakości.
:

Pytanie 92:
Dotyczy: Załączniknr 2 do dokumentu SIWZ, ,,PĄekt lJmowy'', $12 ust.2 pkt.4 i pkt. 5.
Zamautiający, w zapisach Projektu Umowy w $l2 ust.2 pkt.4 i pkt. 5 proponuje, aby Zamawiający w
zakresie Serwisu Utrzymania miał prawo do ,'nowej wersji Systemu''. Prawo to zdaniemWykonawcy,
Zamawiający zbyt szeroko zapisał, gdyż de facto prawo do ,,nowej wersji systemu'' i ,'usfug upgrade'',
w rozumieniu proponowanych zapisów, mogłoby oznaczać realizację przez Wykonawcę projektu w
skali porównywalnej do zakręsu obecnie prowadzonego postępowalia przez Zamaultającego. Dlatego
też Wykonawca proponuj e zamianę zapisów w poniższym brzmieniu:
prawo do aktualizacji de-łeł*
Systemu, w tym do najnowszej poprawki wydanej do
zainstalowanej wersji rezumiane jake zaperynienie aktuałneśeiSystemu
jej instalację (rea+izaejęł*pgfa@ bez-dedatke'*1eh
Zamawiającego, eĘjmł*jąeege-ał*łłałizaqię-eaz
,

zarządzanie zmianami oprogramowania, np. wsparcie w zakresie zmian ustawieti konfiguracyjnych
po aktualizacji łubr*pgfad€-€'$r
oprogramowania.
Czy Zamawiający przychy|a się do proponowanej zmiany treściUmowy w zakresie $12 ust'2 pkt.4 i

pkt.5 ijąwprowadzi?
oDP owIED Z Z AM Aw IAJĄC EGo
Zamawiający nie zmieni wymagania.

:

Pytanie 93:
Dotyczy: ZaŁączniknr 2 do dokumentu SIWZ' ,,Projekt lJmowy'', $12 ust. l0.
W proponowanej treścizapisów w $12 ust.l0, Wykonawca może odpowiadaó za błędy w
infrastrukturze, do których naprawy może nie mieó uprawnień, a jednocześnie ma zagwarantować
naprawę w Czasie Naprawy i inrrych zobowiązań wynikających z SLA. Wykonawca występuje z
wnioskiem, aby w przypadku, gdy Wykonawca nie ma uprawnień do naprawy błędów w
infrastrukturze zapewnienię Czasu Naprawy i innych zobowiązań wynikających z SLA zostało
wyłączone ze zobow iązań Wykonawcy.
Czy Zamawiający przychyla się do proponowanej zmiany treściUmowy w zakresie $12 ust.10 i ją
wprowadzi?
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Zamavtiający zmieni zapisy dokumentu SIWZ, ,,Projekt lJmowy'', $12 ust. l0 na:
Powyższe nie ma zastosowaniaw przypadku, gdy ptzyczyna Wady leży poza oprogramowaniem, ale
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó za jej wystąpienie, w szczególności w przypadku gdy
przyczyna Wady leŻy w Infrastrukturze Sprzętowej, ale jest skutkiem nieprawidłowej konfiguracji lub
parametryzacji Infrastruktury Sprzętowej przez Wykonawcę. W takim wypadku Wykonawca
zobowiązany jest do dotrzymania Czasu Naprawy i innych zobowiązań wynikających z SLA. W
:
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przypadku gdy Wykonawca nie ma uprawnień do naprawy błędów w Infrastrukturze Sprzętowej
czasu Naprawy lnfrastruktury Sprzętowej wyłącza się z zobowiązania wynikające z SLA.

Z

Pytanie 94:
Dotyczy: Załączniknr Ż do dokumentu S[WZ' ,,Projekt lJmowy", $12 ust. 19.
W proponowanej treścizapisów $12 ust. 19 nakłada się na Wykonawcę w ramach Serwisu
Utrzymaniowego i bez dodatkowych wynagrodzenia zobowiązanie do transferu wiedzy na rzecz
ZamawiĄącego lub osoby trzeciej. Wykonawca występuje o wykreślenie ust.19 z $12, gdyż: a)
personel Zamawiającego po dwóch latach eksploatacji Systemu powinien posiadaó widzę i
umiejętnoścido samodzielnego korzystania z Systemu, b) transfer wiedzy dla osoby trzeciej, w
szczególności na rzecz konkurencji Wykonawcy nie jest możliwy do zaakceptowania przez
Wykonawcę w ramach zob ow iązań zw iązany ch z usługami U tr zy mania S ystemu'
Czy Zamawiający przychyla się do proponowanej zmiany i wykreśliz $ 12 ust' l 9?
oDPowIED Z Z AM Aw IAJĄCEGO
Zamavłiający zmienił $l2 ust. 19 Załącznikanr 2 do dokumentu S[WZ,
lJmowy'' udzielając
',Projekt
wcześniejszych odpowiedzi. W chwili obecnej $ l2 ust.19 brzmi:
żądanie Zamawiającego' zgłoszone po złozeniu przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia
',Na
o wypowiedzeniu, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia za Serwis Utrzymaniowy i na żądanie
:

Zamavł iaj ącego _ zobow iązany będzie

:

I) ptzekazaó Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej przez Zamawiającego, w terminie 7 Dni
Kalendarzowych od przekazania takiego żądania, całościinformacji umożliwiających korzystanie
z Systemu.

Pytanie 95:
Dotyczy: Załączniknr 2 do dokumentu s[WZ, ,,Projekt Umowy'', $21
W proponowanej treścizapisów $21 nakłada się na Wykonawcę w ramach Umowy przekazania
wiedzy i umiejętności do Utrzymania Systemu. Wnioskujemy o wykreśleniew całości$21 lub co
najmniej wprowadzenie takiej zmiany, które wyłączyłaby z zal<resu wynagrodzenia wypłaconego
Wykonawcy na świadczenie transferu wiedzy, gdyŻ: a) personel Zamawiającęgo po dwóch latach
eksploatacji Systemu powinien posiadaó widzę i umiejętności do samodzielnego korzystania z
Systemu, b) transfer wiedzy dla osoby trzeciej, w szczególności na rzęcz konkurencji Wykonawcy nie
jest możliwy do zaakceptowania ptzezWykonawcę w ramach zobowiązań i w ramach wynagrodzenia
wypłaconego Wykonawcy w ramach umowy' c) osoba trzecia, w tym inny podmiot powinien wykazać
się widzą i umiejętnościami, jak również referencjami zgodnymi z warunkami niniejszego
postępowania, tak aby móc świadczyćusługi zgodnie z zal<resęm Umowy' w szczególności Usług
Ulrzymania.
oDPowIED Z ZANIAW IAJĄCEGo
Zamawiający nie zmieni zapisów.
Wymagany transfer know_how dotyczy wyłącznie know_how specyficznego dla przedmiotu Umowy.
Po zakohczeniu współpracy Stron, zamawiający celem zapewnienia płynnego przejęcia
odpowiedzialności za system przęZnowy podmiot wymaga realizacji prac określonych w $ 21.
:

Pytanie 96:
Dotyczy: Załączniknr l do dokumęntu SIWZ ,,OPZ",rozdział 5.2, Wymaganiabezwzględne
Zamawiający w Rozdziale 5.2' szczegółowo zdefiniował wymagania bezu,zgLędne dla Sytemu.
Jednocześnie w załączniku nr 8 do SIWZ ,,Wymagania funkcjonalne i ogólne'' zdefiniował
,'wymagania ogólne'', które System powinien zapewlic.
Wykonawca arcIiĄąc treśćzałącznika nr 8 do SIWZ stwierdza, że w załączniku tym, częśÓ z
,,wymaganbezwzględnych'' nie występuje lub tez o ile występują to są zapisane w odmienny sposób,
powodując możliwośóróŻnic interpretacyjnych lub teŻ są te wymagania ze sobą sprzęcznę. Dlatego
się z następującymi pytaniem: Czy i w jaki sposób Zamawiający będzie
też Wykonawca
^Ilraca
oceniał, czy oferowane rozwiązanie będzie spełniało ,,wymagania bezwzględne na System''? A w
zuliązku z tym, Że część,wymagań jest ze sobą sprzecznych to jak Wykonawca ma je rozumieó lub tez
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czy Zamawiający ujednolici wzajemnie wymagania bezwzględne z wymaganiami ogólnymi tak, aby
były ze sobą zgodne?
Przyl<łady wymagań bezwzględnych (oPZ pkt. 5.2) budzących wątpliwościinterpretacyjne lub
sprzecznychz ),vłymagafliami ogólnymi" załącznika nr 8.
kozdział 5.2. Pkt l, ,,System będzie posiadał wiodqcy polski interfejs' Do$czy to między innymi
komunikatów, interfejsu użytkownika, raportów, sortowan'ia oraz wyszukiwnnia"

vs.

wPF.58' ,,Polskojęzyczny interfejs użytkownika i administratora. Dotyczy to między
komunikatów' pomocy, inteffisu użytkownika, raportów, metod sortowania, dokumentacji."

innymi.'

Rozdział 5.2. Pkt 4, ,,System będzie posiadać jednolite środowisko bazodanowe dla wszystkich

modułów (oprogramowanie korzystajqce z tej samej bazy danych, pracujqce na tej samej platformie).
Wyjqtek stanowi obszar Elektroniczny obieg dokumentów oraz zadań który może posiadać oddzielne
środow isko bazodanow e. "
vs.

WFP'07 ,,Cały Systemie musi działać w oparciu

bazodanowy. "

o

jednolite ronłiqzanie bazodanowe i jeden silnik

Rozdział 5.2' pkt IL ,,System będzie umożliwiać budowanie raportów samodzielnie przez użytkownika
lub administratorów dla wszystkich zgromadzonych w Systemie danych poprzez zintegrowany z
Sys te mem gener at or r ap ort ów. "
vs.

WPF.33 ,,System powinien umożliwić skonfigurowanie importu pliku poprzez zmapowanie kolumn
występujqcychw pliku z nagłówkami danych oczekiwanychw bazie danych.''

ODPOWIED Z ZANI Aw IAJĄCEGo
W przypadku różnic interpretacyjnych między zapisami załącznika nr l oPZ rozdział 5.2
,,WymaganiabezwzgIędne'', a załącznil<tem nr 8 do SIWZ ,,Wymagania funkcjonalne i ogólne'' za
dominujące naleŻy uznaó zapisy w Załącznilłl nr 8 do SIWZ.
Zamawiający rezygnlje z zapisu określonego w Pkt. 4 oPZkozdzlał 5.2.: Wyjątek stanowi obszar
Elektroniczny obieg dokumentów oraz zadan, któ.y moŻe posiadać oddzielne środowisko
:

bazodanowe.

Zamawiający modyfikuj e zapisy określone w oPZ Rozdział 5'5:
3) Rejestr projektów UE _ '' Rozwiązanie oparte nabazie danych Gupta-Unify SQLBase;
4) System KotrakAWP firmy Kotrak S.A. _.. Rozwiązanie oparte nabazię danych Microsoft SQL
Server;

Pytanie 97:
Dotyczy: Załącznik nr l do dokumentu SIWZ ,,OPZ", rozdział 5.8 ,'Wymagania w zakresie testów'',
vs. Rozdział 5.13. Wymagania w zakręsie struktury środowisk i załącznik nr 8 do dokumentu SIWZ
Zamawiający w rozdziale 5.8. zdęfiniował w pkt. 4. lit. f oraz w pkt'8 wymaganie dotyczące
przeprowadzenia testów odtworzeniowych z kopii zapasowych, w tym przyvvrócenie danych
(odtworzenie backup'u), równocześnie w załącznil<l nr 8 w pkt WPF 5Ż i 53 zamieściłtozsame
wymagania, w Rozdziale 5.13, w pkt.4. lit. d' wyspecyfikował, Żewymaga środowiska zapasowego'
jak się domyślaWykonawca, zbudowanego w oparciu klaster bezpieczeństwa tworzony w środowisku
zwirtlalizowanym VMWarę, a w przypadku awarii środowiskaprodukcyjnego przeniesienie pracy do
ośrodka Zapasowego. Wykonawca zwraca się następującymi pytaniami:
Jakiego zabezpl,eczenia środowiskaprodukcyjnego oczekuje ZamawiającY, cZY ma to być rozwiązanie
oparte o klaster bezpieczenstwa zbudowany w oparciu o środowiskozwirtualizowane (serwerownia
główna Pl i serwerownia Zapasowa CCTV) i dodatkowo zabezpieczanie danych w postaci backup z
możliwościąodtworzenia danych w środowiskuprodukcyjnym?
JeśliZamawiający oczekuje zabezpieczenia danych (niezaIeŻnie do tego, Że wymaga zapewniania
klastra bezpieczeństwa) w postaci backup'u to jakim system backup Zamawiający dysponuje i o jakiej
konfiguracji orazparametrach? Prosimy rownież o wyspecyfikowanie jakie zasoby środowiskabackup
Zamaw iający przeznacza dla zabezpieczenie danych Systemu?
Jaką politykę backup Zamawiający stosuje, w tym jaką retencję danych przewiduje dla Systemu?
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Zamavłiający oczekuje zabezpieczenia w oparciu o klaster bezpieczeństwa w środowisku wirtualnym
oraz backup z mozliwościąodtworzenia w środowisku produkcyjnym. Systemem backup jest Veeam
Backup & Replication. Jego konfiguracja, zasoby oraz retencja danych są Zgodne z wewnętrznymi
:
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procedurami określonymi w ,,Dokumentacja techniczna systemu centralnej archiwizacji danych'' i
będą udostępnione Wykonawcy w trakcie wdrozenia.

Pytanie 98:

Dotyczy: Załącznik nr

1 do dokumentu SIWZ ,,oPZ", rozdział 5.9 ,,Wymagania
w zakesie Produktów'', w kontekścię rozdział,l7. ,,Harmonogram ramowy'' oraz załącznika nr 2 do
dokumentu SIWZ,,Projekt lJmowy".
Zamawiający w rozdziale 5.9 w tabeli nr 6bardzo szczeg!łowo wyspecyfikował produkty, których 31
z nich można zakwalifikowaó dla Etapów od 0 do V. Ponadto, w tym rozdzialę w tabeli nr 6
Zamawiający wyszczęgólnił Etapy projeklu i niejako pogrupował produkty w fazy odbiorcze.
Jednocześnie określiłw Rozdziale 7 Harmonogram ramowy. W ,,Projekcie Umowy'' stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ w $ 9 ,,Procedura odbioru'' zdefiniował terminy odbioru dla produktów,
etapów, w tym etapu III Wdrozenie, Usług Rozwoju oraz odbioru Końcowego. W ,,Projekcie
IJmowy'' w $9 ust. 3 Zamaułiający określiłterminy weryfikacji świadczeń, po których dokona
odbioru.

Wykonawca, szusując metodę ekspercką, dokonał grupowania produktów (nlezaleŻnie od odbioru
etapów) w fazy odbiorcze. Wyszczególnił 19 faz odbiorczych produktów' które będą realizowane
sekwencyjnie. Dodając do tego 5 etapów, które będą odbierane w reżimie ,,nie później jednak niż w
terminie 10 dni Roboczych'' wyliczył, że na procedurę odbioru Zamawiający przeznaczył w projekcie
około 240 dni Roboczych. To wyliczeniu nie uwzględniona mozliwość wydłużetia o 5 dni Roboczych
odbiorów przez Zamawiającego, które po jednostronnym oświadczeniu Zamau,iającego mu
przynaleŻą. Przy załoŻeniach Harmonogramu Ramowego przedstawionego w Rozdziale 7 oPZ, z
którego wynika, żeZamau,iający na realizację projektu od Etap 0 do Etap Y przewidział około 400 dni
Roboczych, zdaniem Wykonawcy, zaproponowana w Projekcie Umowy procedura odbioru jest nadto
dużym obciążeniem podnoszącym niewspółmiernie ryzyko rea|izacji projektu w terminie i
wymaganym zakresie.
Ponadto analizując czas zaplanowany przezZamawiającego na realizację Etap 0 -,,lnicjacja Projektu''
orazEtap II - Dostarczenie Oprogramowania, odpowiednio 2 tygodnie dla Etap 0 oraz 3 tygodnie dla
Etapu 2, w kontekście zaproponowanej w $9 Procedury odbioru (Projekt Umowy), moŻna wyciągnąó
wniosek, że odbiory skonsumują, ba nawet przekoczą, czas przeznaczony narealizację Etapu.
Dlatego też Wykonawca, powofując się na powyŻsze, Zwraca się z pytaniami:
Czy Zamawiający, widząc poważane ryzyko dla projektu, skoryguje tak PĄekt Umowy, aby na
odbiór produktów po stornie Zamawiającego przewidywał irure, 5-cio dniowe terminy odbioru
produktów? Dodatkowym argumentem jest to, Żę 5-ci dniowe terminy odbiorów będą świadczenięm
symetrycznym pomiędzy zobowiązaniami Zamawiaj ącego i Wykonawcy.
Czy Zamawiający, widząc powyŻsze ryzyko dla projektu, w szczególności dla Etapu 0 oraz Etap II
jest skłonny wydłuzyć, czas realizacji Etap 0 do 4 tygodni, a dla Etap II do 6 tygodni? W przypadku
Etap II Zamawiający oczekuje' zgodnie zdeftnicją produktu,,Licencje''' (pkt 10 tabela nr 5),poza
dostarczeniem licencji instalację oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego. Prosimy również
o rozwaŻanie takiej zmiany Harmonogramu Ramowego' aby zgoda na rozpoczęcie ETAP III była
wydana po zakonczeniu ETAP I.
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Termin l0 Dni roboczych przewidzianych na odbiór prac przęz Zamawiającego jest terminem
maksymalnym Wymaganymprzy weryfikacji obszemych produktów, np' Analizy przedwdrożeniowej'
Częśćproduktów będzie odbieranych w krótszych terminach.
Niektóre produkty mogą byó dostarczane oraz odbierane równolegle' np. Dokument Inicjujący
Proj ekt, Haromonogram szczegółowy'
Zamawiający nie zmieni terminów przewidzianych na odbiór oraz czasu przewidzianego na reaIizację
:

Etapu0iEtapuII.

Pytanie 99:
Dotyczy: Załącznikanr 2 do SIWZ ,,Projekt lJmowy'', $9 ust. 3 i ust. 5
Zamawiający, w Projekcie Umowy $9 ust. 3 określiłprawa Zamavłianego w zakresie terminów
weryfikacji świadczeńWykonawcy na rzecz Zamawiającego w taki sposób, że w praldyce
Zamawiającemu przysługuje 15 Dni Roboczych na zg)oszenie uwag lub dokonanie odbioru.
Natomiast w przypadku Wykonawcy zobowiązuje go (patrz ust. 5), do usunięcia wszystkich
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zgloszonych w uwagach nieprawidłowości w terminie nie dłuższymniŻ 5 Dni Roboczych.
Wykonawca zwraca uwagę' że tak zapisane zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy nie są
symetryczne, a kontekście możliwościnaŁożęnia kar umownych na Wykonawcę, mo84 byó również

uznane za represyjne w stosunku do Wykonawcy.
Jednocześnie powofując się na argumentację Wykonawcy przytoczoną w pytaniu wcześniejszYffi, &
odnoszącym się do realności terminów realizacji poszczegolnych Etapów Umowy, w kontekście
zaproponowanej w $9 Procedury obioru i braku rozróŻnięnia w tejŻe Procedurze świadczeń typu
Produkt i Etapfusfugi Rozwoju/odbiór Końcowy proponuje, aby Umowa przewidywała następujące i
nie dfuzsze terminy odbioru, dla:
Produkty - termin nie dłuższy niż 5 Dni Roboczych na zg}oszenie uwag lub odbiór Produktu przez
Zamawiającego (bez możliwościwydfużenia tego tetminu przez Zamawiającego) i taki sam termin,
czyli termin nie dfuży niż 5 Dni Roboczych dla Wykonawcy na usunięcia wszystkich zgłoszonych w
uwagach nieprawidłowości.
Etapy, Usfugi Rozwoju i odbiór Końcowy - termin nie dłuŻy niŻ I0 Dni Roboczych na z$oszenie
uwag lub odbiór świadczenia przez Zamawiającego (bez możliwościwydfużenia tego terminu przez
Zamawiającego) i taki sam termin, czyli termin nie dłuzy niz 10 Dni Roboczych dla Wykonawcy na
usunięcia wszystkich zgloszonych w uwagach nieprawidłowości i zg]oszenie do ponownego odbioru
świadczenia.Z tą uwagą, Że w przypadku ponownego zg]oszenia do odbioru świadczenia, terminy
,,niepóżniej niż" ptzewidziane dla Storn skracaj się o 50%, czy|i do 5 Dni Roboczych.

Czy Zamawiający przychyla się do stanowiska i propozycji Wykonawcy a co za tym idzie
zmodyfikuje tak zapisy Proponowanej Umowy, aby byŁv symetryczne dla Wykonawcy i
Zamau,iającego oraz czy przychyla się do proponowanego ptzez Wykonawcę rozróżnienia terminów
dla świadcz eń pr zew idzianych Procedurą odbioru?
oDPoWIED Ż z*tdwIAJĄCEGo
:

Zamawiający nie zmieni terminów przewidzianych na weryfikację produldów przezZamawiającego.

Wykonawca tvłorząc Harmonogram Szczegołowy będzie miał możliwośćzaplanowania prac w
sposób zapewniający ichrea|izację zgodnie ztęrminami określonymi w Umowie.

od prawidłowej pracy Zamawiającego zależy ilośćewentualnych u:wagzglaszanych do produktów.
Pytanie 100:
Załącznikanr 2 do SIWZ ,,Projekt lJmowy'', $9 ust. 3
Zamawiający, w Projekcie Umowy $9 ust. 3' określiłterminy nie póŹniejsze niż na weryfikację
świadczeń, zgłoszenia uwag lub ich odbioru' Jednakże nie określiłjakie skutki dla Umowy, w tym dla
terminów wywoła zwłoka Zamawiającego. W kontekście proponowanych zapisów $3 ust. 6 moŻna
odnieśó nawet wraŻenie, że Zamawiający może rościćsobie prawo do naliczenia kar umownych.
Zatem Wykonawca występuje o zmianę zapisów tak, aby: a) za zwłokę Zamawiającego Wykonawca
nie odpowiadał b) że przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze świadczenia, termin reaLizacji
świadczęń następujących po świadczeniu odbieranym przesuwa się o ilośó dni zwłoki licznych od
planowanej daty odbioru do faktycznego odbioru przezZamawiającego.
Czy Zamawiający przychyIa się do propozycji zmian w $9 ust. 3 i czy zmienia zapisy Umowy, w taki
sposób, aby uwzględniały powyzszą argumentację?
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGO
Zamavłiający nie zmieni zapisów $9 ust' 3 Umowy. Celem ZamawiĄącego jest pozlywne
zrealizowanie Umowy.
Umowa określa maksymalne terminy na zgjaszanie uwag do produktów. Brak uwag zg}oszonych w
tęmrinie nie blokuje dalszej realizacji prac.
:

Pytanie 101:
Dotyczy: Załącznik nr 1 do dokumentu SIWZ ,,oPZ", rozdział 6 ,,Liczba uzytkowników'', Tabela nr 8
Cry ilośó ,,użytkowników biernych'' dla punktów 1-4 tabeli nr B zawiera się w liczbię
,,uzytkowników'' (50-ciu użytkowników, w tym 30_stu użytkowników biemych), czy teŻ są to dwa
tozdztęlnę wymagania dla wymaganej ilośó licencji (50-ciu użytkowników i 30-stu użytkowników
biemych)?
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
,,Użytkownicy biemi'' do grupa pracowników Zamawiającego ld.orzy nie są zaliczani do ,, Liczby
Użytkowników'' -są to dwa rozdzie|ne wymagana.
:
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Pytanie 102:

l do dokumentu SIWZ ,,oPZ", rozdziaŁ 6 ,,Liczbaużytkowników'', Tabela nr 8.
Wykonawca, rozwaŻa zaofęrowanie systemu ERP, który umożliwia nadanie praw dostępu do
dowolnego obszaru firnkcjonalnego (modułu). Czy w grupach użytkowników 7-4, 5 i 7 są
powtarzający się użfikownicy? Prosimy o doprecyzowanie informacji zamieszczonej w tabeli nr 8.
oDPowIED Ż z *te'wIAJĄCEGo
W grupach I-4, 5 i 7 występują powtarzający się użytkownicy (pracownicy). Szczegółowo określato
tabela -,, Liczba użytkowników nazwanych Systemu w poszczególnych obszarach wdrożenia'''
Pozostała ilośćlicencji dla obszarów 5 ( Zatządzanie relacjami z klientem) i 7 (Zarządzanie
projektami) to licencje dla pracowników nie ujętych w tabeli.
Dotyczy: ZaŁącznik nr

:

Pytanie 103:
Dotyczy: Załączniknr l l do dokumentu SIWZ, Licencje w posiadaniu Zamawiającego
Czy Zamawiający posiada dla użytkowników systemu licencje MS office w wersjach: 2016,2013lub
2010? Prosimy o określenierodzaju posiadanej licencji np. MoLP, oEM, PKT, itp.?
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo :
Zamawiający posiada 548 licencji grupowych Microsoft Academic Select/MPSA office Professional
20101201312016, które mogą być wykorzystywane w trakcie wdrożenia ERP na stanowiskach
komputerowych GIG.
Pytanie 104:
Dotyczy: Załącznikrn 11 do dokumentu SIWZ, Licencje w posiadaniu,Zamawiającego
Czy Zamawiający dysponuje licencjami dostępowymi MS SQL CAL w wersji 2012 llń wyższej,
jezeli tak to ilu użytkowników systemu posiada te licencje i w jakiej wersji?
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo :
Zamawiający nie dysponuje licencjami dostępowymi Ms sQL CAL w wersji 20l2llbwyższej.

Pytanie 105:
Dotyczy: Załączniknr 11 do dokumentu SIWZ, Licencje w posiadaniuZamawiającego
Czy Zamawiający posiada w swojej organizacji wdrozonę rozwiązanie SharePoint Server (Standard
lub Enterprise)? Jeżeli tak prosimy o podanie wersji i edycji serwera oraz ilościi typu licencji
klienckich. Prosimy tez o podanie parametrów serwera/ów (fizycznego lub wińualnego): ilośó rdzeni
ftzycznychlvCPU, ilośó RAM/vRAM. Prosimy równiez o informacje obazie danych Ms SQL Server
z |dórej korzysta serwer SharePoint (parametry ftzycznego lub wirtualnego hosta oraz typ i ilośó
posiadanych licencji Ms SQL).
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo :
Zamawiający posiada licencję MS SharePoint Server 2007. Nie zal<ładajednak wykorzystywania tej
licencji przy wdroŻeniu systemu ERP.
Pytanie 106:

Dotyczy: Załączniknr 11 do dokumentu SIWZ, Licencje w posiadaniuZamauliającego
Czy Zamawiający dysponuje licencjami dostępowymi Microsoft Ręmote Desktop Services (RDS) w
wersji 20l2lub wyŻszej dla użytkowników systemu?

oDPowIED Z

Z ANI Aw

IAJĄCEGo

:

Zamavłiający nie dysponuje licencjami dostępowymi Microsoft Remote Desktop Services (RDS) w
wersj i 2012 lub w yŻszej'

Pytanie 107:

Dotyczy: Załącznik nr
Zamawiającego

1l do

dokumentu SIWZ, Infrastruktura Sprzętowa posiadana przez
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Czy Zamawiający

dopuszcza możliwośózwiększenia ilościpamięci operacyjnej

w

serwerach

oDPowIED Z ZANI Aw IAJĄCEGo
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwośózwiększenia ilościpamięci operacyjnej
(obsadzenie wolnych slotów dodatkowymi pamięciami RAM).

w

sęrwerach

(obsadzenie wolnych slotów dodatkowymi pamięciami
:

RAM)?

Pytanie 108:
Dotyczy: ZaŁączn|k nr 1l do dokumentu s[WZ, lnfrastruktura Sprzętowa posiadana przęz
Zamawiającego
Czy Wykonawca ma założyćmożliwośó pojawienia się na serwerach przeznaczonych pod rea|izację
projektu dodatkowego obciązenia pochodzącego od Zamavłiającego np. maszyny wirtualnej z
VMware vCenter? JeŻelitak, prosimy o informacje jakie obciążenia dodatkowe musimy uwzględnić?

oDPowIED Ż zall d:wIAJĄCEGo

:

Nie występują dodatkowe obciążenia.
Pytanie 109:

Dotyczy: Załącznik nr 11 do dokumentu SIWZ, Infrastruktura Sprzętowa posiadana przez
Zamauliającego

Prosimy o doprecyzowanie dot. zasobów przydzielonych przez Zamawiającego dla Systemu na
maciqzach dyskowych. Czy dyski 16x ŻTB SAS 2,5'' są dyskami mechanicznymi HDD, czy
półprzewodnikowymi SSD/Flash? Jeżeli są to dyski magnetyczne jaka jest ich prędkośó obrotowa?
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo :
Zamawiający zapewni wymagane zasoby dyskowe dla systemu ERP. Należy je określió w załączni|łl
nr 11 do S[WZ.
Pytanie 110:

Dotyczy: Załącznik nr

1l do dokumentu S[WZ, Infrastruktura Sprzętowa posiadana przez
Zamavłiającego
Czy Zamavłiający moze określićwydajnośó w IoPS'ach dla grup dyskowych wchodzących w skład
zasobu 16x 2TB SAS 2,5"?
oDPoWIED Ż z*t nwIAJĄCEGo

:

Zamawiający może podać dane uśrednionę dla wszystkich dysków macierzy IBM StorWise 5030 dla
bloków 256 kB przy średnimobciązeniu na poziomie 3000 IOPS opóźnienie jest na poziomie 4 ms.
Potencjalny Wykonawca ma możliwośó podania swoich minimalnych wymagań sprzętowych w
Załączniku nr 1l do SIWZ.

Pytanie 111:
Dotyczy: ZaŁącznik nr 1l do dokumentu S[wZ, Infrastruktura Sprzętowa posiadana przez
Zamawiającego
Czy zasoby dyskowe na macięrzach przydzielone przez Zamawiającego na potrzeby Systemu będą
współdzielone z innymi zadaniami? Jeślitak to prosimy o określeniętego zapotrzebowania.
oDPoWIED Ż z all dwIAJĄCEGo
Nie. Zasoby nie będą współdzielone'
:

Pytanie 112:
Dotyczy: Załącznik nr 1 do oPZ,kozdział 5.5 Wymagania w zakresie Migracji Danych
Zamawiający wskazał w rozdziale 5.4 dot. integracji Portal Intranetowy i zakres integracji jak'l należy
wykonaó z tym systemem' Natomiast w rozdziale 5.5 wskazał ten sam Portal Intranetowy jako system
do migracji. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii, w tym zakęsu migracji oraz potwierdzenie, że
przedmiotem projektu nie jest zastąpienie nowym Portalem Pracownika dawnego Portalu
Intranetowego Intra-GIG.
oDPOWIED Ż z *t d:wLĄJĄCEGo
:
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Szczegółowy zakres migracji i integracji jest przedmiotem analizy przedwdrożeniowej' CzęśÓ
funkcjonalnościPortalu lntranetowego zostanie zastąpiona przez System. Pozostała częśó zostanie

zintegrowana.

Pytanie 113:
Dotyczy: ZaŁączniknr 8 do SWIZ, Wymaganie ogólne _ wPF.02
W związku z modyfikacją przez Zamawiającego załącznika nr 8 do SIWZ
zakresie wymagania WPF.02, na treśó:

,,System powinien być
- w architekturze trójwarstwowej
Elektroniczny
obieg

zbudowany w

z

dnia 19.06.2019 w

następujqcej

architekturze:

będq dostępne następujqce moduły: Portal pracownika i

dokumentów
i
zadań.
- w architekturze dwuwarstwowej lub architekturze trójwarstwowej będq dostępne pozostałe elemenĘ

systemu. "

o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna rozwiązanie dostarczone w architekturze
dwuwarstwowej z wykorzystaniem cienkiego klienta lub aplikacji zainstalowanej na stacji
użytkownika (aplikacja klienta), gdy dane będą pobierane z bazy danych i przetwarzane na stacji
roboczej użytkownika (aplikacja klienta) np. wykonanie raportu polegało będzie pobraniu danych z
bazy danych' a samo
raportu (przetwarzanie poszczególnych stron raportu) będzie
''zbudowanie''
wykonywane na stacji roboczej?
Prosimy

oDPowIED Ż zalv aulIAJĄCEGo
Zamautiający vzna rozwiązanie dostarczone w architekturze dwuwarstwowej
:

z wykorzystaniem
cienkiego klienta lub aplikacji zainstalowanej na stacji użytkownika (aplikacja klienta), gdy dane będą
pobierane z bazy danych i przetwarzane na stacji roboczej uŻrylkownika (aplikacja klienta) np.
wykonanie raportu polegało będzie pobraniu danych z bazy danych, a samo ,,zbudowanie'' raportu
(przetwaruanie poszczególnych stron raportu) będzie wykonywane na stacji roboczej.
Pytanie 114:
Dotyczy: Załączniknr 8 do SWIZ, Wymaganie ogólne _ wPF.02
W związku z modyfikacją przez Zamawiającego załącznika nr B do SIWZ w dniu 19.06.2019 w
zakresie wymagania wPF.02' na treśó:

,,System powinien być
- w architekturze trójwarstwowej
Elektroniczny
obieg

zbudowany w

następujqcej

architekturze:

będq dostępne następujqce moduły: Portal pracownika i

dokumentów
i
zadań.
- w architekturze dwtnuarstwowej lub architekturze trójwarstwowej będq dostępne pozostałe elemenĘ
systemu. " w kontekście dopuszczenia architektury dwuwarstwowej oraz w kontekście wymagań
odnoszących się do przetwarzania danych objętych dziedziną Systemu w sieci rozproszonej w ramach
struktury organizacyjnej Zamawiającego (wiele lokalizacji, węzłów sieci LAN, praca z sieci WAN)

oraz rozbudowanych wymagań z zal<resu raportowania, prosimy o potwierdzenie, że Zamau,iający
dysponuje szyfrowanym łączem dwukierunkowym z każdej lokalizacji zda|nej? Prosimy równiez o
określenie ilu użytkowników w lokalizacjach zdalnych będzie pracowało z Systemem oraz jaką
przepustowość, łącza jest w stanie zagwarantowaó Zamawiający z ja\<lm opóźnieniem dla każdego
użytkownik a .z lokalizacji zdalnej.
oDPowIED Z Z ANI Av\r IAJĄCEGo
Wszystkie stanowiska komputerowe wykorzystywane z systemem ERP będą podpięte do jednej sieci
LAN w standardzie minimum Gigabit Ethernet w dwóch lokalizacjach: Katowice i Mikołów.
Powinien być możliwy dostęp do Systemu zdalnie za pomocą VPN'
:

Pytanie 115:
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ ,,OPZ"Rozdział 5.1 ,,Wymagania ogólne''.
Prosimy o potwierdzenie, Że definicja oznaczenia Wymagań ogólnych dla wartości,,Spełnia : 1''
oznacza) Że danę wymaganie jest spełnione lub zostanie spełnione w wyniku realizacji projektu.
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGO
Wykonawca oznaczając Wymaganiach ogólnych w kolumnie ,,Spełnia'' wartośó
deklaruje, że
',l''
dane wymaganie spełni lub zostanie spełnione w wyniku rea|izacji projektu.
:

str. 14

Pytanie 116:
Dotyczy: Załączniknr 3 do SIWZ ,,Wykaz osób''
Zamawiający w rozdziale IX. ,,Warunki udziafu w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 3 pkt 1 lit c) wymaga' aby Wykonawca dysponował
Kierownikiem Projektu, który posiada:
najmniej 3-letnie' licząc do dnia, w którym upływa termin

''co
składania ofęrt, doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym
udział na stanowisku kięrownika projektu, w co najmniej dwóch zakończonych projektach
wdrozeniowych Zintegtowanego Systemu Informatycznego obejmujących wdrozenie w co najmniej
czterech obszarach: Finanse i księgowość,Kadry i płace, Majątek trwały, Elektroniczny obieg
dokumentów
i zadan, Sprzedaż i za|upy, Zarządzanie projektami, Zarządzanie relacjami z klientem, w tym co
najmniej jednym o wańości nie mniejszej niż 800 000'00 PLN brutto.''
Natomiast w Załącznikll nr 3 do SIWZ ,,Wykaz osób'' w pozycji I tabeli ,,Kierownik projektu'' w pkt
c) widnieje zapis: ,'3-lettie,|icząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie
zawodowe w zakresie kierowania projektami informatycznymi, w tym udział na stanowisku
kierownika projektu, w co najmniej dwóch zakończonych projektach wdrożeniowychZintegrowanego
Systemu Informatycznego obejmujących wdrozenie w co najmniej czteręch obszarach: Finanse i
księgowośó, Kadry i płace, Majątek trwaĘ, Elektroniczny obieg dokumentów i zadań, Sprzedaż i
zakwpy, Zarządzanie pĄektami, Zarządzanie relacjami z klientem, w tym co najmniej jednym o
wartościnie mniejszej niż 800 000'00 PLN brutto.''
Prosimy o zmianę treściww. ZaŁącznika nr 3 do według zapisu w rozdzia7e IX. ,,Warunki udziału w
postępowaniu ...''

*l

oDPoWIED Ż z
dvłIAJĄCEGo
Zamavłiający zmienia treści Załącznika nr 3 do według zapisu w rozdziale IX. ,,Warunki udziału w
:

postępowaniu .'.''

Pytanie 117:
Dotyczy: Załączniknr 3 do SIWZ
osób''
',Wykaz
Zamawiający w rozdziale IX.
udziału w postępowariu oraz opis sposobu dokonywania
',Warunki
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 3 pkt 2 lit b) wymaga' aby Wykonawca dysponował
Konsultantami wdrożeniowymi posiadającymi: ,,minimum 2 - letnie,licząc do dnia, w którym upływa
termin składania ofert, doświadczenie w realizacji projektów wdrozeniowych Zintegrowanego
Systemu lnformatycznego. Wymagane jest' aby każdy konsultant wdrozeniowy wykazał się
doświadczeniemw realizacji co najmniej dwóch projektów wdrożenia Zintegrowanego Systemu
Inforrnatycznego' w których pełniłrolę konsultanta wdrozeniowego w obszarze funkcjonalnym' do
którego został przypisany w niniejszym postępowaniu, w tym co najmniej jednego na kwotę minimum

800 000,00 PLN brutto."
Natomiast w Załączniku nr 3 do SIWZ ,,Wykaz osób'' w pozycji II do VI tabeli ,,Konsultant
wdrozeniowy" w pkt b) widnieje zapis:
,,oświadczenie w ręalizacji projektów wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego' w
tym co najmniej dwóch projektów wdrozenia Zintegrowanego Systemu lnformatycznego' w których
pełniłrolę konsultanta wdrozeniowego w obszarzę fuŃcjonalnym, do którego został przypisany w
niniejszym postępowaniu, w tym co najmniej jednego na kwotę minimum 800 000,00 PLN brutto.''
Prosimy o zmianę treściww. Załącznika nr 3 według zapisu w rozdziale IX. ,,Warunki udziafu w

postępowaniu,...''

oDPowIED z

Z ANI Aw

IAJĄCEGo

:

Zamawiający zmienia treściZałącznika nr 3 do wedfug zapisu w rozdziale IX. ,,Warunki udziafu w
postępowaniu ..'''

Pytanie 118:
Dotyczy: Załączniknr 3 do SIWZ
osób''
''Wykaz
Zamawiający w rozdziale IX. ,'Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 3 pkt 3 lit b) wymaga, aby Wykonawca dysponował

Architektem
,,minimum

2 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin

posiadającym:

składania ofert, doświadczenie w
str. 15

projektowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wymagane jest, aby architekt wykazał się

doświadczeniem w projektowaniu architektury

co najmniej jednego Zintegrowanego

Systemu

Informatycznego w projekcie na kwotę minimum 800 000 PLN brutto.''
Natomiast w Załączniku nr 3 do SIWZ ,,Wykaz osób'' w pozycji VII tabeli ,,Afchitekt'' w pkt b)

widnieje zapis: ,,minimum 2Jetnie doświadczenie w projektowaniu Zintegrowanego Systemu
Informatycznego, w tym co najmniej jeden zaprojektowany Zintegrowany System Informatyczny w
projekcie na kwotę minimum 800 000,00 PLN brutto, w którym pełniłro1ę architekta.''
Prosimy o zmianę treściww' Załącznika nr 3 wedfug zapisu w rozdziale IX. ,,Warunki udziafu w

postępowaniu '..''

oDPowIED Ż z*ll:wIAJĄCEGo

:

Zamavtiający zmienia treściZałącznika nr 3 do wedfug zapisu
postępowaniu ...''

w rozdziale IX. ,,Warunki udziafu w

Pytanie 119:
Dotyczy: Załącznikrrr 3 do SIWZ,'Wykaz osób''
Zamawiający w rozdziale IX. ,,Warunki udziaŁu w postępowaliu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 3 pkt 4 lit b) wymaga' aby Wykonawca dysponował

Programistą

posiadającym:

,,minimum 3 - letnie, 7icząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczęnie w
tworzeniu i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wymagane jest, aby programista
wykazał się doświadczeniem w tworzeniu i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego' w
którym pełniłrolę programisty w tym co najmniej jednego wdrożenia dla minimum 30 jednoczesnych
użytkowników.''
Natomiast w Załącznilu nr 3 do SIWZ ,,Wykaz osób'' w pozycji VIII tabeli ,,Programista'' w pkt b)
widnieje zapis:
3łetnie doświadczenie w tworzęniu i rozwoju Zintegrowanego Systemu
',minimum
Informatycznego w którym pełniłro1ę programisty w tym co najmniej jednego dla minimum 30
j ednoczesnych użytkowników.''
Prosimy o zmianę treściww. Załącznika rrr 3 wedfug zapisu w rozdzialę IX. ,,Warunki udziafu w
postępowaniu ...''
oDPoWIED Ż
dwIAJĄCEGo
Zamawiający zmienia tteści Załącznika nr 3 do według zapisu w rozdziaIe IX. ,,Warunki udziału w
postępowaniu .'.''

z*l

:

Pytanie 120:
Dotyczy: Załącznik rrr 3 do SIWZ,'Wykaz osób''
Zamawiający w tozdziale IX. ,,Warunki udziafu w postępowatiu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 3 pkt 5 lit b) wymaga' aby Wykonawca dysponował
Specjalistą o kompetencjach administratorsko-instalacyjnych posiadającym:
,'minimum 2 _ Ietrue, Itcząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert doświadczenie w
zakresie budowy systemów informatycznych oraz uczęstnictwo w roli administratoraw rea|izacji, co
najmniej 2 projektów, w których powstał System w okresie ostatnich trzechlat.''
Natomiast w ZaŁączniku nr 3 do SIWZ ,,Wykaz osób'' w pozycji IX tabeli ,'Specjalista o
kompetencj ach administratorsko-instalacyj nych" w pkt b) widniej e zapis
,'minimum 2Jetnie doświadczenie w zakresie budowy systemów informatycznych oraz uczestnictwo
w roli administratora w realizacji, co najmniej 2 projektów, w których powstał System w okresie
ostatnich trzechlat."
Prosimy o zmianę treściww' Załącznika nr 3 wedfug zapisu w rozdziale IX. ,,Warunki udziału w
postępowaniu ...''
oDPowIED Ż z*ldwIAJĄCEGo:
Zamawiający zmienia treściZałącznika nr 3 do według zapisu w rozdzia\e IX. ,,Warunki udziału w
postępowaniu ..'''
:

Pytanie 121:
Dotyczy: Załączniknr 3 do SIWZ,,Wykaz osób''
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Zamawiający w rozdztale IX. ,,Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 3 pkt 6 lit b) wymaga, aby Wykonawca dysponował
Koordynatorem ds. testów posiadającym:
2 -letnielicząc do dnia, w ktÓrym upĘwa termin
',minimum
składania ofert doświadczenie w zakręsie testowania systemów, w co najmniej 2 projektach, w których
powstał System w okresie ostatnich trzechlat."
Natomiast w Załącznihl nr 3 do SIWZ ,,Wykaz osób'' w pozycji X tabeli,,Koordynator ds. testów'' w
pkt b) widnieje zapis: ,,minimum 2Jętnię doświadczenie w zakresię testowania systemów, w co
najmniej 2 projektach, w których powstał System w okresie ostatnich trzechlat'"
Prosimy o zmianę treściww. Załącznika nr 3 według zapisu w tozdziale IX' ,,Warunki udziafu w
postępowaniu ..'''
oDPoWIED Ż z*l d:wIAJĄCEGo
Zamawiający zmienia treściZałącznika nr 3 do wedfug zapisu w rozdzia|e IX. ,,Warunki udziału w
postępowaniu ...''
:

Pytanie 1222
Dotyczy: Załączniknr 7 do SIWZ ,,Wykazusług''
ZamawiĄący w rozdziale IX. ,,Warunki udziafu w postępowańu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 2 pkt l wymaga, aby:
,,każda usfuga obejmowała zakres nie mniejszy, niz:
dostarczenie dokumentu analizy przedw drożeniowej,

dostawę

i

wdrożenie oprogramowania tworzącego Zintegrowany System Informatyczny, przy czym

musiała ona obejmowaó, co najmniej cztery zewskazanych ponizej obszarów:
Finanse i księgowość,
Kadry i płace,

Majątek trwaĘ,

Elektroniczny obieg dokumentów i zadafi,
SprzedaŻi zakupy,
Zar ządzanie proj ektami,

Zarządzanie relacjami z klientem.''
Natomiast w Załącznikll rrr 7 do SIWZ ,'Wykazusług'' w pozycji 1 tabeli widnieje zapis:
,,Czy usfuga polegała lub polega na dostarczeniu dokumentu analizy przedwdroŻeniowej, dostawię i
wdrozęniu oprogramowaniatworzącego Zintegrowany System Informatyczny obejmującego co cztery
ze wskazanych poniżej obszarów: Finanse i księgowość'Kadry i płace, Majątek trwały, Elektroniczny
obieg dokumęntów i zadań, Sprzedaż i zalalpy, Zarządzante projektami, Zarządzanie reIacjami z
klientem."
Prosimy o zmianę treściww. ZaŁącznika nr 7 według zapisu w rozdziale IX. ,,Warunki udziału w
postępowaniu ...''
ODPoWIED Ż z
xulIAJĄCEGo
Zamauliający nie zmieni treści Załącznika nr 7 do SIWZ. W wykazie usfug można wskazaó równiez
usfugi niezakończone w którychzręa|izowano wymagany zakres prac.

*t

:

Pytanie 123:
Dotyczy: Załączniknr7 do SIWZ ,,Wykazusług''
Zamawiający w tozdziale IX. ,,Warunki udziału w postępowaliu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 2plł.2 wymaga, aby:
dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wynosiła minimum
''wańośó
800 000'00 PLN brutto kaŻda, a wartośó ta nie obejmowała dostarczonej infrastruktury sprzętowej.''
Natomiast w Załączniku nr 7 do SIWZ ,,Wykaz usfug'' w pozycji 2 tabeli widnieje zapis:
,,Czy wartośćdostarczonego i wdrożonego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wynosiła
minimum 800 000 złkaŻda bez dostarczanej infrastruktury.''
Prosimy o zmianę treściww. Załączn|ka nr 7 wedfug zapisu w rozdzialę IX. ,'Warunki udziafu w
postępowaniu,...''

ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGO :
Zamauliający zmienia treściZałącznika nr 7 wedfug zapisu w rozdziale IX' ,,Warunki udziafu w
postępowaniu ...''

str. 17

Pytanie 1Ż4z
Dotyczy'. Załączniknr 7 do SIWZ,,Wykaz usług''
Zamawiający w rozdziale IX' ,,Warunki udziału w postępowatiu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków'' w ust. 2 pkt 3 wymaga, aby:
,,przynajmniej jeden wdrożony Zintegrowany System Informatyczny zapewniał jednoczesną pracę co
najmniej 40 użytkownikom.''
Natomiast w Załączniku rn 7 do SIWZ ,,Wykaz usług'' w pozycji 3 tabeli widnieje zapis:
,,Czy wdroŻony Zintegrowany System Informatyczny zapewniał jednoczesną pracę' co najmniej 30
użytkownikom i był wdtażany w jednostce sektora pub1icznego.''
Prosimy o zmianę treściww. Załącznika nr 7 według zapisu w rozdziale IX. ,'Warunki udziału w
postępowaniu'..'''
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGO :
Zamawiający zmienia treściZałącznika nr 7 wedfug zapisu w rozdziale IX. ,,Warunki udziafu w
postępowaniu ...'':
,,prz1majmniej jeden wdrożony Zintegrowany System lnformatyczny zapewniał jednoczesną pracę co
najmniej 40 użytkownikom.''
Pytanie 125:
Dotyczy: Załącznika nr 7 do SIWZ,,Wykaz usfug''
Prosimy o wskazanie preferowanego przez Zamawiającego sposobu wypełnienia Załącznika nr 7 do
SIWZ,,Wykaz usfug".
Czy Zamawiający dopuszcza powielanie tabeli w dół zgodnie z ilościąwykonanych/wykonywanych
usfug, przy czymi

-wpktl)wkolumnielnaleĘzaznaczyćTAK/NIE,awkolumnię2,3,4i5nalężyopisaó

wykonany'wykonywaną usfugę wg wskazanych kryteriów

- wpkt 2)orazpkt3)wkolumnie I zaznaczyćTAK/NIE, awkolumnię2,3,4 i5wptsać,jw."
oDPowIED Ż zall awIAJĄCEGo
:

Zamavłiający zmienia treśóZałącznika nr 7 do SIWZ Wykaz usfug.
W kolumnie 1 ,,opis wykonanych / wykonywanych'' usług należy zgodnie z instrukcją zamieszczoną
poniżej skreślió niepotrzebne.

Pytanie 126:
Dotyczy: Załącznik nr 3 do sIwZ ,,Wykaz osób'' oraz ZaŁączniknr 7 do SIWZ ,,Wykaz usfug''
Zamawiający w rozdziale XIV' ,,Wykaz oświadczeń i dokumęntów, potwierdzających spełnianie
warunków udziafu w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia'' lit B ,,Dokumenty
składane po otwarciu ofert'' w pkt 2 wskazał, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najvłyŻej oceniona, do złożenia w wyznaczonym' nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożeniaoświadczeń lub dokumentów, m.in. ,,Wykazu osób'' i ,,Wykazu
usług''.

Natomiast w tręściZaŁącznika rrr 3 do SIWZ ,,Wykaz osób'' i Załącznika nr 7 do SIWZ ,,Wykaz
usług'' widnieje zapis: ,,NALEŻY Z]')ŻYC WRAZ Z oFERTĄ''.
Jednocześnię w tozdziale XXV[. ,Załącznihł' widnieje uwaga' Że Załączniki nr 3 oraz 7 powyżej
zostaną przekazane Wykonawcy, którego ofeńa została najwyżej oceniona, wraz Z wezwaniem do
złożenia odpowiednich oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału."
Prosimy o potwierdzelie, Że w postępowaniu Zama-wiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego ofeńa została najwyŻej oceniona jako najkorzysttiejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodni e z art. 24aa wtawy PZP .

ODPOWIED Z Z ANI Av\r IAJĄCEGo
Zamautiający potwierdza, że w postępowanil Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziafu w postępowaniu zgodnie z art' Ż4aaustawy PZP.
:
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Pytanie l27z
Dotyczy: Załączniknr 9 do SIWZ ,,JEDZ (XML)''
Zamavłiający w rozdziale X[V. ,,Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziafu w postępowanil oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia'' lit A
',Dokumenty
składane do upĘwu terminu składania ofert'' w pkt 2 wskazał, że w celu wypełnięnia JEDZ
naleŻy
pobrać plik JEDZ ze strony internetowej Zamawiającego, uruchomić stronę
https://ec'ęuropa'eu/tools/espd, poptzez opcję ,,zaimportuj ESPD" wczytać plik ,,Załącznik nr 9
JEDZ".
Prosimy o udostępnierue Załącznika nr 9 do SIWZ ,,JEDZ- w formacie XML, na stronie internetowej
Zamawiającego dostępna jest tylko wersja wordowa dokumentu.

oDPowIED Z

Z ANI Aw

IAJĄCEGo

:

Zamawiający zamieści wkrótce plik JEDZ w formacię ESPD.

Pytanie 128:
Dotyczy: wzory oświadczęńWykonawcy
Zamawiający w rozdziale XIV. ,,Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia'' lit B
',Dokumenty
składane po otwarciu ofert'' w pkt 2 wskazał, Że przed udzielenięm zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym' nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, m.in. oświadczeń Wykonawcy
wskazanych w pkt 2 lit iii. oraz pkt 2 lit iv.
Czy Zama:w iaj ący wyma ga sp or ządzenia ww. o świa dczen w g okreś lone go w zor ca?
oDPowIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Zamavłiającym nie narzlcawzotca w którym należy przygotowaó oświadczenia.
:

Pytanie 129:
Dotyczy: Załącznik nr 11 do SIWZ ,,Minimalne wymagania Systemu w zakresie infrastruktury
sprzętowej''

W Załączniku nr 11 do SIWZ ,,Minimalne wymagania Systemu w zakesie infrastruktury sprzętowej''
widnieje w zamięszczonych tabelach do uzupełnienia pole ,,wartośó'' przy poszczególnych pozycjach

Elementów Konfi guracj i.
Prosimy o wskazanie czy naleŻy wpisać wartośó netto czy brutto.
ODPOWIED Z Z ANI Aw IAJĄCEGo
Dostawa infrastruktury sprzętowej nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
W pozycji,,Wartość'' należy wskazaó minimalnę parametry elementów infrastruktury sprzętowej które
zapewniąprawidłową pracę Systemu, np' dla serwerów, parametry procesorów, ilośćpamięci RAM.
:

Pytanie 130:
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ,,Formularz cenowy''
W Załączniku nr 6 do SIWZ ,,Formularz cenowy'' w pozycji 12 ,,Usługi Rozwoju'', na który
Zamawiający powofuje się w Załączniku nr 5 do SIWZ ,,Formularz oferty'' nie została
wpisana/doprecyzowana7iczba Godzin Roboczych' będąca podstawą wpisania wartości usfugi.
Prosimy o uzupełnierueZałącznika nr 6 w powyższym zakresie.
Czy Zamawiający wyraŻa zgodę modyfikację ww Załącznika nr 6 polegającą na usunięciu pola
,,Nazwa Usfugi'', ze względl naumięszczony w Załącznil<s, nr Ż do SIWZ ,,Projekt lJmowy'' w par. Ż
Umowy szczegółowy opis przedmiotu Umowy, ewentualnie wskazanie jaka treśó ma zostać wpisana
w tym polu przy poszczególnychpozycjach.
Jednoczęśnie prosimy o potwierdzenie, że zapis ,,Wynagrodzenie za dostawę i instalację
oprogramowania składa się z następujących elementów'' dotyczy Etapu II wskazanego w Załączni|<l
nr 2 do SIWZ,,,Projekt Umowy" w par. 2 Umowy.
oDPowIED Z Z AM Aw IAJĄCEGo :
$ 13 Umowy definiuje zakres Usfug Rozwoju.
Zgodnie z Umową Wykonawca jest zobowiąZany) na zlecęnie Zamautiającego do podjęcia Usługi
Rozwoju Systemu poza zaktesem przewidzianym w Umowie w ilości nieprzekraczającej 500 Godzin
Roboczych.
str. 19

Wykonawca w kolumnię nazwa usługi może wyspecyfikować Usfugi które będą realizowane w
ramach danych Etapów.
Zamawiający potwierdza iŻ zapis,,Wynagfodzenię za dostawę i instalację oprogramowania składa się
z następujących elementów'' dotyczy Etapu II wskazanego w Załączniku nr 2 do SNVZ,'Projekt
IJmowy"wpar.2Umowy.
Zamawiający zmienił treśćZałącznikanr 6 do SIWZ,,Formularza cenowego''.
Pytanie 131:
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ ,,Projekt umowy'' - Załącznik nr 6 do Umowy ,,IJmowa o
zachowaniu poufności''
Czy Zamawiający udostępni treśÓ Załącznik nr 6 do Umowy ,,IJmowa o zachowaniu poufności''?.

oDPowIED Ż z nn nwIAJĄCEGo

:

Wzór umowy o poufności zostanie opublikowany przezZamawiającego w przyszĘmtygodniu.

Biorąc po uwagę powyższe zawiadamtamy, iż zgodnie z Art' 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. zŻ0I8 r' poz. 1986), Zamawiający wprowadził zmiany
w treściSIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, dokonał poprawek we wzorze umowy zmianomulegĘ
równiez załączniŁj do SIWZ: rrr 3 (Wykaz osób), Załącznik nr 6 ( Formularz cenowy), Załączruknr 7
( Wykaz usług), Załącznik nr 8 (Wymagania funkcjonalne i ogólne), Załącznik nr 9 (JEDZ) oraz
Załącznik nr 11 (Minimalne wymagania Systemu w zakresie infrastruktury sprzętowej). Wszystkie
zmiany oznaczorle zostaĘ w kolorze czerwonym.

W związku z wprowadzonymi

w treściSIWZ Zamawiający powofując się na arl' I2a
Ustawy z dnia 29 stycztia Ż004 r. Prawo Zamówien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)'
nrzedłuŻa termin składania ofert na dzień 30.10.2019r. o podz. 10:00. otwarcie ofeń nastani
zmianamt

30.10.2019 o eodzinie 12:00.

Z poważaniem,
Przew odniczqcy Komisj i Przetargowej

mgr Monika Wallenburg
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Wyrażenia mogąrórvni eżzałierućodwołaniado wartościpól
danych w odpowiednich rejestrach fuódłourych' Parametry
nagłówkowe rnogąsię odrryoł}ąvać do kolumn w rejestrze
nagłówkow n" natomiast parameĘ pozycyjne do pól w rejestrze
pozycji. W czasie wprowadzarria definicji wartości parametru
wciinlęcie klawiszaiF3:pole'' powoduje przejściedo słorłmika pól
danych odpowiedniego rijestru (nagłówkowego lub pnzycyjnego w
zalęznościodrodzaju param.t"') skąd można wybraó odpowiednie
pote danychpoprzeinazwę. Po akceptacji kod wybranego polajest
dołączarry na końcu definicji wartości w5łrażenia.
Np. netto ł vatwyznacza sumępól zawierającychwartość netto
podatek vat.

i

'Wyrażenie

mogą zawierać operatory arytrlerycme (+'.*'ł' Przy
prąpaatu
parametów makowyoh dopuszczalny jest
czym w
jełynie ópeńor'+n który oznacza poĘczenie dwóch ciągów
znaków.
nntrurer'' jest
Np. ''WZl''+numer daje "wzl8Ż7" gdy wartośó pola

rótvaa827.

Tvo wvrażeń

W przypadku gdy wyrażenia nie sąproste (tzn- zawieąjąoperatory
arytmetyczne lub wyłołania funkcji) aby ich wartości były
wyliczone poprawnie system powinien zrrać typ danych na ktorych
wykonu;ie operacje. Np. 20+30 powirrno być policzone inaczej gdy
rvyrażenie jest typu liczba lub wartośĆ(wtedy rłrynik powinien
v,rynosić 50) a inaczej czy wyrażenie jest typu "znakov''en (wtedy
\'yntk powinien wynosić 2030). W niektórych miejscach definicji
dękretowania system wie jakiego typu sądane wyrażenia
poniewae wynika to z typu pól w których będzie zapisany wynik
danego wyrażenia_ Np, W definicji dekretu wiadonao, że konta są
uZu),
natomiast lnłota to
ciągarli zrraków '(wyrażenie typu
wyrażenie $pu

uWn (wartośó).

prąpadku wyrźeń które sądefirricjarni pararretrów t}?
nie jest 7flany. Wtedy aby wanośćwyrażenia była policzona
poprarłmie powinniśmyna pocątku tego wyrażenia zapisać jego
tJ.p w postaci eiągu znaków {T} gdzie T jest znakiem
oznaczającym typ zapisanego dalej wyrażenia, tzn. w - wartość,L
- liczbą D - daą Z - ciagzrraków.

Ale

np. w

Np.
- {2}20+30 dajako wynik 2030, natomiast
wYnik 50
{L}20+30 dajako

Wyrażęnia loqiczne

Ą

V/ niektórych miejscach rnogąuystępowaó wyrażenia logiczrre (np.
patn funkcja'i|' Iub warunki przy dekretach), tm. takieTctóre
powinny snvierd-zać czy jakiśwarunek zachodzi czy rue.

Wy'ażenia takie mogą zawierać oprócz wyrażeń'arytureĘcmych
(worzonychjak to było opisane powyżej)
operatory relacyjne które porównują wyrażenia arytrnetyczne

)=
(=
=
_l

_

większy lub równy

- mniejsry lub równy

równy
- różny (nie równy)
- pasuje sprawdza czy dńaw.artość pasuje do podanego
_

wzorca

"20Żł"

np. ftonto -n202*") sprawd'za czy konto jeŚt postaci

operatory logicane które tworzą złoŻone waitmki

&& - "i" który sprawdza cry abawyrażenia sąprawdziwe
ll - "lub'' który sprawdza czy ptzynajnniej jedno zwyaŻeft
jest prawdziwe
! - "nie" (negacja)
np. lpusty(a) jest prawdziwe gdy

a

jest niepuste

fuqkcje logicznę (avracające wartośó prawda lub fałsz)

pusty

- pusty(w)

funkcja sprawdza czy wartośćdanego wyrażenia nie jest

pusta.

funkcja zwraca l-prawda lub O-nieprawda-

W czasie wprowadzania parametów można również uryó klawiszy
aby usunąó aktrralny paramet, oraz ''CTRL_W" aby
wstawić nowy parametr przed bieżący.

"a*-''"
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Auto mat - a uto m atytczne wyksi ęgowywanie ob rotów
Wybór tej pozycji powoduje przejście do specjalnego ekranu w któr1mt
mozliwe jest automaĘcane wyksięgowywanie obrotów kont.

Aby można było utworzyć autornatycznie dekreĘ musi być wybrany
bieĄcy dowód. Tworzone dekrety będądodawane włŃnie do tego
dowodu. Najpierw ustalane są parametry automaĘczrrego dekretowania
Podaj paianetrg dokretouania.
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Pierwsza supa parametów określa co i skąd ma być wyksięgowa,ne
a) konta -w7rlrzec określający konta z których obroty mająbyć
wyksięgowane
b) rniesiąc _ miesiąc którego obroty dotyczL poprawne wartości 0..12
c) co - cry wyksięgowywane mająbyĆ o_obroty czy S_ saldo
d) strona _ z której strony mająbyć brane obroty W-winieą M- ma jeżeli
wyksięgowywane sąsalda to można nie podawać żadnej strony wówczas

Ą

strona zostanie określona nlęzale?nie dla każdego konta w zalefuiości od

tegozktóĘ stony wychodzi saldo

e) jak - czy obrory /saldo mająbyć brane z podanego miesiąca cąy
narastająco do podanego miesiąca
dana doYoalu

!agloral

dcvodu

doeodt0

obroEt2

Lont

I rrld.

obaoly
konta
rhrt.LtyctDych

d.tlnl,cJ.
prrctrlrgovtn!t

rńrl

tBsLBura

ulrcrtona
9lrukBura
lonB

toea lonta

-V
Schemst

7

Plan
lonE

Przelsięgowywanie obrotów /sald

Druga grupa parametrów określagdzie i jak dane obroty mająbyć
przeksięgowane
f) konto

w!łl polu podajemy numer konta analitycznego

przeciwnego lub
definicje kont przeciwnych do kont z których obroty sąwyksięgowywane.
Można nie podawaó an! konta ani definicji ale wtedy utworzone definicje
będą niezbilansowane i tzeba będzie ręcznie dodać odpowiednie dekróty.
IeŻelipodane zostanie konto to konto o takim numerze musi istnieó w
plani! kont. J€żeli podłta zostanie definicja kont !o konta określone pńzez
te definicje nie musząistrrieć w planie konĘ w trakcie dekretowania
będzie sprawdzarre czy konto o danynr nunerze istrrieje i jeżeli nie istnieje
to będzie tworzone ( naava konta będzie tworzona napodstawie struktĘ
konta @atzmoduł kont syntetyczrrych).
Definicja kont przeciwnych zawiera znaki które mająwysĘtić w numerze
konta oraz okeślenie sup znaków wydzielonych z-nuńerów kont z
których
9bjoy sąwyksięgowywane. wydzielónie znaków zapisywane jest
w postaci [od ,do] gdzie od i do są indeisami znaków * num''ach kool

qyksięgowywanych lcóre mająbyó umieszczane w numerach
kont
przeciwnych.

ł

Prryklady definicji kont pąggiwnych
7l0t4,6JŻ0210l l - numer konta przeciwnego powstaje przez wpisanie w
miejsce
[4'6] znaków od 4'go do 6'9o z numeru konta zktórego obroty są
wyksięgowywane, czyli np'

l

dla 50I-00I-002-i0I I ptzeciwnyn będzie 7I0-00I-202-Iu
dla 50I-00]-003-10I I przeciwnym będzie -//dla 50I-002-00j-10I I prceciwrrym będzie 7I0-002-202-I0I I
Jak widać zpowŻszego jeżeli obroty wyksięgowywane sąz kont
50l??????l0l1 to na odpowiednie konta w 710 będąpneksięgowane
sumy obrotów (lub sald) po wszystkich rodzajach kosztów w obrębie
danego zakładu.
710[4'61202[10'13] _ numer konta przecirłmego powstaje przez wpisanie
numeru zakładu i temafu z numeru konta wytsięgowyłanego, czyli np.

dla
dla
dla

prceciwnym będzie 7 1 0-0 0 1 -2 0 2 -0 0 0 I,
będzie 7 I 0-0 0 I -2 0 2 -00u,
5 0 1 -0 0 2 - 00 1 -00 0 I przeciwnym będzie 7 I 0-002 -2 02 -0 0 0 ],
dIą 5 0 I -002-00 I -0002 przeciwnym będzie 7 I 0-002-202 -0002.
501

-00 1 -0 0 L000

5 0I

-00 I -002

1

-a)il przeciwnym

g) strona
Strona po której ma się znajdować konto przeciwne, W_winien, M_ ma, Pprzeciwna Pararretr ten olaeślajednocześnie po której stronie deketów
będąulrrieszczane konta z których obroty /salda sąwyksięgoĘrwane'
będzie to stona przeciwna do tej strony, chyba że zostanie podana jako
strona wartośćP- przeciwna ( poprawna tylko w przypadlar gdy
wyksięgowyvane sąsalda bez stony ), wtedy konta będąumieszczane po
stronie przeciwnej do stony salda

h)jak
Jak ma być wykonane przeksięgowanie na podane konto, P_ pojedynczo,
G_ grupowo, S_ sumarycznie, jeżeli zostanie podane "Pu to konto
przeciwne będzie umieszczane w każdym delaecie, w przeciwn}ml
prąryadku w delaetach bęĄumieszczanę tylko konta z których obroty są
uryksięgowyrłane a konto przeciwne zostanie umieszczone w dodatkow n
dekrecie który będzie załńćrałsumę wszystkich poprzednich dękretów w
gupie lub wszystkich utworzonych ( w prąpadku deketowania
przeciwnego będąutworzone dwa dekrety dla każdej ze stron ruezalehlje
). Prą' czyfrlptzezgrupę kont rozumie się te wszystkie które majątakie
same amki które sąprzenoszonę z kont wyksięgowywanych do kont

przeciwnych.

3

Po akceptacji parametrów ( wciśnięcie klawisza Esc ) następuje tworzenie
zadanych dekretów. Dekrety sądodawane na końcu do wybianego
dowodu. W czasię dekretowania wyświetlanesą

a) numery kont które sąwyksięgowywane
b) ile juz zostało zadęketowanę po stronie winien i ma
c) ile dekretów zostało utworzonych oraz ile kont zostało pneczytarrych
Po utworueniu wszystkich deketów systern zadaje pytanie czy mawczytać
delcetowany dowód. Po odpowiedzi nvierdzącej następuje wczytanie
dowodu i przejście do prueglądania /edycji pozycji tego dowodu'
Jeżęli w czasie zadawania parametów dekretowania zostanie wciśnięty
klawisz DEL lub na pytanie systemu cty uwłortyĆ zadane dekrety
odpowiemy pftecąco dekreĘ nie będątworzone i nasĘli powrót do
lnenu głównego modułu.
Dekrety - dekrety niezaksięgowane
.

Wybranie tej pozycji powoduje przejściedo podmenu dla dekretów. W
pod.menu tyrn można wyszukiwaó dekrety ze wszystkich dowodów
niezaksięgowanycĘ oraz przeiśćdo przeglądania ledytowania dekretów
wybranego dowodu. Podmenu zawieranastępujące pozycje

I)

Szulcaj

- wyszukiwanie delcretów niezalłsięgowanych
- ustalenie porządlal plzy pneglądaniu delretów

2) Porządek
3) Koniec - powrót do menu glównego

Szukaj

_

wyszukiwanie dekretów niezaksięgowanych

ą
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DEK - Dekretowanie Dowodów Księgowych
DEK - DEKRETowANIE DowooÓw

xsrycowYcn
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Przeznaczenie
Moduł sfuży do przygotoirpvania dowodówksięgowych do księgowania
(do tzw' dei<retowania dowodów)' Przygotowyłane dowody mogą być.
łowolnie modyfi kowane do momęnftr zaksięgowania. Modul 1p1awdza
poprawnośó dówodów (zbilansowanie, księgowania na 4ki i s'ki, nrrmery
konO.
Dekretowanie j est wspomagan e przezmożiwośówysarkiwania kont
planie konĘ możliwośćtworzenia kont jeżeli nie istnieją(z
wykoraystanięm słowników definiujących analitykę),'sprawdzanie
obrotów kont" podgląd do karrykontowej, wybieranie pozycjize

w

specyfikacj i salda (dekretowanie rozrachunków), wybieranie przelewów
(dekretowanie własnych wyciągów bankowych). Możliwe jest
sprawdzenie jakie będąobroty konta po zaksięgowaniu dowodu @ez

faktycale go

ks

ię

gowania).

W dowolnym momencie dowód może zostaó wydrukowany.
Po sprawdzeniu dowodu można go zaksięgowaó. Księgowanie jest
6ansakcją $^'arantowane jest, Że a|bo dowód zostanie w calości
zaksięgowany poprawnie albo nie zostanie w ogóle zalsięgowany. W
czasie laięgowania aktualizowane są obroty odpowiednich konĘ
automatycznie wykonywane jest bilansowarlie rozrachunków i naliczanie
odsetek-

I

ksieGuj
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zaksięgowanie bieżącego dowodu

Wybranie tej pqrycji powoduję zaksięgowanie bieżącego dowodu.
Musi być wybrany jakiś dowód. operator muŚi potwierdzić chęć
zaksięgowania wybranego dowodu. Aby dowód mógł byó
zaksięgowany musi spełniaó nąstępujące warunki.
a) rok na który dowód ma być zalrsięgowałry musi być równy
bieżącemu IuĘ nastqlnemu rolawi obrotowemu ( olaeśIonemuw

parametióch systemu )
b) miesiąc nie może Ęć zamlcnięty
c) dowód musi mieć przynajmniej jeden delret
d) dowód musi byćzbilansowdny tzn. sumy.zadelłetowanepo
stroniewn i ma musząbyć równe
e) jeżeli byĘ delłretowane obroĘ na konta losztów rodzajowo
(400-409) to talta sama hłota musi być zadelłetowana po stronie
tna na konto rozliczenia kosztów (490)
fl jeżeli dowód zawiera delcrety na konta dla których sąnaliczane
odsetki to musi mieć podanądatę
Jeżeli dowód nie spełnia jednego z podanych warunków to zośtanie
wypisany odpowiedni komunikat i do księgowania nie dojdzie.
Jeżeli dowód jest poprawny to następuje księgowanie. W czasie
księgowania wypisywana jest liczba zaksięgowanych już dekretów
i łączna liczba dekretów w dowodzię.

ł,

