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 Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.251.11.2016.3.AK

Informacja o złożonym zapytaniu 
dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu 

na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie 
Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego

oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego

nr postępowania: BAF-251-367/2016

do 19 września 2016 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące 
pytanie od Wykonawcy:

Pytanie nr 1: Pkt 8.5. Wymagany tytuł przelewu to: BAF-251-367/2016 ZSIWZZ. Czy nie 
jest on wpisany omyłkowo? Numer sprawy to: BAF-251-367/2016 czyli 
w tytule przelewu ma być numer sprawy z dopiskiem ZSIWZZ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prawidłowość wymaganego tytułu przelewu.

Pytanie nr 2: Załącznik nr 6, PROJEKT UMOWY 
1. Dotyczy: Par 14 ust. 1:
Zamawiający pisze, że Zabezpieczenie ma wynieść 5% wynagrodzenia netto
W SIWZ jest mowa o zabezpieczeniu w wysokości 5% wartości brutto 
umowy. Które wymaganie jest wiążące i prawidłowe?

Odpowiedź: Zamawiający  wprowadza zmianę w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór 
umowy, § 14 ust. 1 w następujący sposób: Strony zgodnie oświadczają, że 
przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie, w wysokości 
stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
Umowy tj. …… zł (słownie złotych: …) w następującej formie …

Pytanie nr 3: 2. Dotyczy: par. 14 ust. 7 punkt 5) „Gwarancja bankowa powinna określać 
okres ważności gwarancji jako upływający 3 miesiące od realizacji Umowy”
Wymaganie to jest niezgodne z warunkami SIWZ oraz z Ustawą Prawo 
zamówień publicznych (art. 151 ust. 1 PZP)
„Art. 151. 1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane. 
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.”
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Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 6 do SIWZ - Projekt 

umowy, § 14 ust. 7 pkt. 5 poprzez wykreślenie następujących zapisów:
„5) określać okres ważności gwarancji jako upływający trzy (3) miesiące od 
realizacji Umowy.” 

Pytanie nr 4: 2. Dotyczy: par. 14 ust. 8 „W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może za 
zgodą Zamawiającego dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form wymienionych w par. 14 ust 3 Umowy”
Zapis niezgodny z PZP, gdyż art. 149 mówi:
„Art. 149. 1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 
1.
Art. 148. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.”
Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt 
umowy § 14 ust. 8 w następujący sposób:
„W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w § 14 ust. 3 Umowy. 
Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości i nie stanowi zmiany 
Umowy.”

Pytanie nr 5: Załącznik nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie 
Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego; 7.13 Tryb prowadzenia i zasady 
odbioru usług związanych z utrzymaniem Systemu
Przez okres 33 miesięcy od dnia końcowego odbioru Systemu Wykonawca 
będzie świadczył następujące usługi związane z utrzymaniem Systemu: 
2) usuwanie błędów i awarii Systemu wynikających zarówno z błędnego lub 
wadliwego, niezgodnego z dokumentacją działania Systemu, jak 
i niewynikających z błędów lub wad Systemu objętych gwarancją, w tym 
z powodu awarii sprzętu, oraz usuwanie awarii powstałych z przyczyn 
leżących po stronie użytkowników Zamawiającego; 
Pytanie:
Wymaganie naprawy błędów przez Wykonawcę, których przyczyna leży po 
stronie użytkowników Zamawiającego przenosi na Wykonawcę 
odpowiedzialność za działania Zamawiającego. Wykonawca nie ma wpływy 
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na działania Zamawiającego. Nie ma również możliwości oszacowania 
kosztów takich zdarzeń. W związku z powyższym prosimy o modyfikację 
powyższego zapisu i wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za działania 
lub zaniechania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie wyjaśniając:  
Zamawiający zakłada, że system będący przedmiotem zamówienia 
charakteryzuje się odpornością na wystąpienia awarii sprzętu i 
oprogramowania oraz posiada intuicyjne interfejsy użytkownika 
minimalizujące możliwość wystąpienia pomyłek destabilizujących pracę 
ZSIWZZ. Nie jest również w interesie Zamawiającego celowe działanie 
powodujące zakłócenia w pracy systemu. Zamawiający oczekuje jednak, że w 
przypadku wystąpienia wyżej wymienionych czynników Wykonawca 
podejmie w ramach usługi utrzymaniowej kroki zmierzające do naprawy 
zaistniałych skutków oraz będzie dążył do takiej modyfikacji systemu aby 
zminimalizować w przyszłości jego podatność na wystąpienie podobnych 
incydentów.

Pytanie nr 6: Załącznik nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie 
Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego; 7.13.2 Usuwanie błędów i awarii 
Systemu 
1. Do błędów i awarii Systemu objętego usługą serwisową zalicza się 
jednorazowe lub powtarzające się zakłócenie powodujące: 
4) błędne działanie Systemu w wyniku niewłaściwej jego obsługi przez 
użytkowników. 
Pytanie:
b. Wymaganie naprawy błędów przez Wykonawcę, których przyczyna 
leży po stronie użytkowników Zamawiającego przenosi na Wykonawcę 
odpowiedzialność za działania Zamawiającego. Wykonawca nie ma wpływy 
na działania Zamawiającego. Nie ma również możliwości oszacowania 
kosztów takich zdarzeń. W związku z powyższym prosimy o modyfikację 
powyższego zapisu i wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za działania 
lub zaniechania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie wyjaśniając: 
Zamawiający zakłada, że system będący przedmiotem zamówienia 
charakteryzuje się odpornością na wystąpienia awarii sprzętu i 
oprogramowania oraz posiada intuicyjne interfejsy użytkownika 
minimalizujące możliwość wystąpienia pomyłek destabilizujących pracę 
ZSIWZZ. Nie jest również w interesie Zamawiającego celowe działanie 
powodujące zakłócenia w pracy systemu. Zamawiający oczekuje jednak, że w 
przypadku wystąpienia wyżej wymienionych czynników Wykonawca 
podejmie w ramach usługi utrzymaniowej kroki zmierzające do naprawy 
zaistniałych skutków oraz będzie dążył do takiej modyfikacji systemu aby 
zminimalizować w przyszłości jego podatność na wystąpienie podobnych 
incydentów.

Pytanie nr 7: Załącznik nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie 
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Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego; 7.13.2 Usuwanie błędów i awarii 
Systemu; 4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej 
i szczegółowej ewidencji zgłoszonych usterek, błędów i awarii zawierającej 
co najmniej: 
11) wskazanie dokumentacji Systemu zaktualizowanej w związku z naprawą. 
Pytanie:
W większości przypadków, naprawa błędów nie wymaga zmiany 
dokumentacji. Czy Zamawiający uzna ten punkt za spełniony, jeśli informacja 
o dokumentacji będzie podawana tylko w przypadkach, gdy ta dokumentacja 
będzie zmieniana?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga wskazywania zmian dokumentacji w 
przypadku gdy naprawa systemu nie powoduje zmian Systemu opisanego w 
bieżącej (przed wystąpieniem konieczności wykonania naprawy) 
dokumentacji wymaganej w opisie przedmiotu, w tym np. podręcznika 
użytkownika, podręcznika administratora Systemu, opisu struktury bazy 
danych.

Pytanie nr 8: Załącznik nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie 
Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego; 7.13.3 Aktualizacja Systemu; 
1. Realizacja usługi będzie polegała na aktualizowaniu Systemu w związku 
z wprowadzeniem przez Wykonawcę nowej wersji Systemu w przypadku 
modyfikacji / poprawki lub w związku ze zmianą obowiązujących przepisów 
prawa w celu dostosowania Systemu do znowelizowanych przepisów prawa, 
w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed ich wejściem w życie, a w 
przypadku wejścia w życie przepisów w dniu ich ogłoszenia, w terminie 7 dni 
roboczych od ich wejścia w życie. 
Pytanie:
Czy Zamawiający po uprzednim przeszkoleniu, oraz ewentualnym doraźnym 
wsparciu Konsultantów Wykonawcy dopuszcza możliwość,  samodzielnej 
instalacji poprawek oprogramowania i aktualizacji systemu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość samodzielnej instalacji 
poprawek oprogramowania i aktualizacji systemu po uprzednim przeszkoleniu 
przez Wykonawcę jak również przy wsparciu Konsultantów Wykonawcy.

Pytanie nr 9: Załącznik nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie 
Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego; 7.13.3 Aktualizacja Systemu; 
2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej i szczegółowej 
ewidencji przeprowadzonych aktualizacji zawierającej co najmniej: 
4) wskazanie dokumentacji Systemu zaktualizowanej w związku 
z aktualizacją 
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna ten punkt za spełniony, jeśli zmiany w dokumentacji 
będą dostarczane w postaci suplementu w wersji elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że uzna ten punkt za spełniony jeżeli zmiany w 
dokumentacji będą dostarczane w postaci suplementu w wersji elektronicznej 
z zastrzeżeniem, że w przypadku wdrożenia kolejnej wersji oprogramowania 
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zmiany te zostaną zamieszczone w kompletnej dokumentacji.

Pytanie nr 10: Załącznik nr 6 do SIWZ, PROJEKT UMOWY; § 13 Kary umowne; 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za: 
Pytania:
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne kary będą liczone za opóźnienia 
z winy Wykonawcy.
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne kary za opóźnienia w naprawie 
Awarii, Błędu i Usterki będą naliczane w Dniach Roboczych, tak samo jak 
jest wymagana dostępność konsultantów realizujących usługi utrzymaniowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ilekroć w Załączniku nr 6 do SIWZ, 
PROJEKT UMOWY; § 13 Kary umowne; wskazuje się liczbę dni, należy 
przez to rozumieć dni kalendarzowe.

Pytanie nr 11: SIWZ; Wymaganie: 7.2 Środowisko sprzętowe i programowe; pkt 2: „Część 
po stronie serwera aplikacji powinna działać w systemie: Windows 2012 R2” 
oraz: 7.6.2 Wymagania sprzętowe, system operacyjny i inne oprogramowanie; 
pkt 7. „Zamawiający posiada SZBD Microsoft SQL Server 2014 Standard z 
licencjonowaniem per Core i dopuszcza jego wykorzystanie przy wdrożeniu 
Systemu będącego przedmiotem zamówienia”
Pytania:
Czy zamówienie obejmuje dostawę serwerowych systemów operacyjnych 
Windows Server 2012 R2?
Jeśli działanie Systemu, który chcemy zaoferować, opiera się na SQL Server 
2014 Std to czy Zamawiający dostarczy te licencje w wymaganej liczbie 
licencji zarówno na serwer produkcyjny jak i testowy wraz z Software 
Assurance lub innym prawem do przenoszenia licencji na inne serwery 
w klastrze HA?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:
Niniejsze zamówienie nie obejmuje dostawy serwerowych systemów 
operacyjnych Windows Server 2012 R2. 
Zamawiający udostępni na potrzeby ZSIWZZ do 4 szt. Licencji Microsoft 
SQL Server 2014 Standard Core (7NQ-00580).
 

Pytanie nr 12: SIWZ; punkt 7.7 Użyteczność oraz opisane wymagania wydajnościowe
Pytanie:
Specyfikacje posiadanego sprzętu, który Zamawiający udostępni na potrzeby 
Systemu są bardzo nieprecyzyjne i uniemożliwiają jednoznaczną opinie 
nt spełnienia wymagań w tym zakresie. Prosimy o:
- podanie szczegółowej specyfikacji w szczególności podsystemu dyskowego 
przeznaczanego na System wraz z podaniem typu dysków, interfejsów, typu 
procesorów, pamięci, numerów producenta serwerów (PN)
- podaniem możliwości rozbudowy tego systemu jeśli oferent uzna że są to 
zasoby za małe.

Odpowiedź: Zamawiający na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia udostępni 
maszyny wirtualne zainstalowane na hostach z procesorami Intel Xeon E2620 
2 x 6 core. Hosty zainstalowane w IBM BladeCenter H 8852TG (7875B1G). 
Dostępne będzie 6 maszyn wirtualnych (do 8GB RAM i 2 vCPU po 4 rdzenie 
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każdy). Blade połączony z klatką macierzy interfejsem FC 4 Gb/s.
Macierz dyskowa Lenovo/IBM Storewize v3700, intefejs dysku SAS, dysk  
10K rpm 6Gb/s, macierz RAID 6 , interfejs sieciowy FC 8Gb/s. 
Zarezerwowane miejsce na macierzy do 3 TB.
W przypadku zwiększenia ewentualnego zapotrzebowania Zamawiający 
udostępni dodatkowe 2 maszyny wirtualne o w/w parametrach.

Pytanie nr 13: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ, 6.1.1.3 System musi umożliwiać tworzenie 
własnych polityk haseł użytkowników i przypisywania ich do użytkowników. 
Parametry polityki konfigurowane przez administratora systemu:
(...)
15) System musi posiadać własne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji 
z możliwością stosowania polityk określonych powyżej oraz musi mieć 
możliwość integracji z usługą Active Directory, przy czym w Systemie oba te 
mechanizmy nie będą wykorzystywane jednocześnie.
Pytanie:
Wnosimy o wykreślenie wymagania jako sprzecznego z OPZ "7.6.2 
Wymagania sprzętowe, system operacyjny i inne oprogramowanie
5. Serwery i stacje robocze są skonfigurowane tak, aby wykorzystywały 
usługę katalogową Active Directory (AD). System musi poprawnie 
funkcjonować w środowisku usługi katalogowej Active Directory i nie 
kolidować z nią".
Odrębne polityki haseł nie tylko mogą kolidować z tymi narzuconymi przez 
Active Directory (w warstwie merytorycznej), co przede wszystkim 
powodować niebezpieczne obniżenie poziomu bezpieczeństwa całego systemu 
i powiązanych komponentów.
Dostarczony system będzie zintegowany z usługami AD w zakresie 
autoryzacji w systemie oraz zakładania nowych kont na podstawie grup 
użytkowników i kont użytkowników AD.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 14: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ, 6.1.1.4 Funkcjonalność dodatkowa niezależna od 
modułu finansowego, która umożliwia drukowanie z systemu faktur, 
rachunków, not księgowych na podstawie otrzymanych przez UTK dowodów 
księgowych (rozliczanie poniesionych kosztów).
Pytanie:
Co dokładnie oznacza, niezależność ww funkcjonalności od modułu 
finansowego?
Dostęp do wymienionych dokumentów jest ograniczany uprawnieniami 
użytkowników systemu.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego, 
6.1.1.4 poprzez wykreślenie następujących zapisów:
„4. Funkcjonalność dodatkowa niezależna od modułu finansowego, która 
umożliwia drukowanie z systemu faktur, rachunków, not księgowych na 
podstawie otrzymanych przez UTK dowodów księgowych (rozliczanie 
poniesionych kosztów).”
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Pytanie nr 15: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ, 7.1.1.20 System będzie umożliwiał (na żądanie 
Administratora) wyeksportowanie z bazy danych poszczególnych danych 
z platformy rzeczywistej (produkcyjnej) i zaimportowanie ich do platformy 
testowej. Przez sformułowanie „poszczególne dane” rozumie się dane 
przechowywane w bazie danych związane z każdym modułem.
Pytanie:
Wnosimy o rezygnację z powyższego wymagania ze względu na znaczącą 
pracochłonność przygotowania i ograniczony budżet projektu, ewentualnie o 
zmianę na "Wykonawca dostarczy mechanizm automatycznego (na żądanie 
administratora) kopiowania bazy danych platformy produkcyjnej na platformę 
testową i odwrotnie z testowej na produkcyjną".

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego; 
7.1.1.20 poprzez zmianę zapisów na: 
„20. Wykonawca dostarczy mechanizm automatycznego (na żądanie 
administratora) kopiowania bazy danych platformy produkcyjnej na platformę 
testową i odwrotnie z testowej na produkcyjną”

Pytanie nr 16: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ,  7.1.3 Wymagana dokumentacja
4. Wymagane jest dostarczenie następującej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji:
1) Dokument „Analiza Systemu” zawierający:
(…)
b) analizę działalności Zamawiającego w zakresie objętym wymaganiami 
Systemu,
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie czy analiza działalności odnosi się wyłącznie do 
działań i procesów objętych funkcjonalnością systemu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ,  7.1.3 Wymagana dokumentacja
4. Wymagane jest dostarczenie następującej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji:
1) Dokument „Analiza Systemu” zawierający:
(…)
d) analizę danych i ich struktury w obecnie wykorzystywanych systemach 
(zawartościbaz danych),oraz
2) Dokument „Projekt systemu” zawierający:
(...)
d) projekt przeniesienia danych z obecnie używanych systemów do nowego 
Systemu, zawierający co najmniej:
• nazwę pola,
• zawartość informacyjną pola,
• relację (pomiędzy danymi),
• typ pola,
• szablony do przeprowadzenia migracji danychoraz
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7.1.3 Wymagana dokumentacja
5. Podręcznik Administratora Systemu Komputerowego zawierający 
dokładne, szczegółowe instrukcje pozwalające samodzielnie przez 
Zamawiającego zainstalować i skonfigurować system komputerowy, system 
bazodanowy oraz moduł/System na wszystkich stanowiskach pracy 
i serwerach w tym:
(...)
e) dokładne, szczegółowe, instrukcje pozwalające Zamawiającemu na 
uruchomienie eksportu danych z obecnie wykorzystywanych systemów oraz 
import danych do nowo powstałej aplikacji,
Pytanie:
a. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Wykonawca ma wykonywać 
analizę danych i struktur obecnie wykorzystywanych systemów, skoro 
zgodnie z OPZ 7.3 p.5 Wykonawca przekaże szablony migracyjne które 
zostaną wypełnione przez Zamawiającego?
b. Wnosimy o odstąpienie Zamawiającego od takiej analizy
c. Prosimy o potwierdzenie, że dla systemów standardowych nie jest 
wymagane dostarczenie opisu danych OPZ 7.1.3 p.4 2) d)
d. Prosimy o odstąpienie od wymagania dostarczenia instrukcji 
uruchomienia eksportu danych (OPZ 7.1.3 p.5 e)), ponieważ działania opisane 
w ww punkcie de facto wymuszają przygotowanie półautomatycznego 
mechanizmu migracyjnego, w tym czyszczącego dane, co nie jest zadaniem 
wykonalnym bez odpowiedniego nadzoru Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie:
a. Podtrzymuje zapisy SIWZ.
b. Podtrzymuje zapisy SIWZ.
c. Zamawiający potwierdza.
d. Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ,  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zintegrowanego 
Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami 
Urzędu Transportu Kolejowego, 7.1.3 ust. 5 poprzez wykreślenie 
następujących zapisów:
„e) dokładne, szczegółowe, instrukcje pozwalające Zamawiającemu na 
uruchomienie eksportu danych z obecnie wykorzystywanych systemów 
oraz import danych do nowo powstałej aplikacji,”

Pytanie nr 18: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ,  7.1.3 Wymagana dokumentacja
4. Wymagane jest dostarczenie następującej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji:
1) Dokument „Analiza Systemu” zawierający:
(…)
h) analizę przepisów prawa, obejmujących zakresem moduły Systemu,
Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga analizy zgodności 
systemu z przepisami prawa a nie analizę samych przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego, 
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7.1.3 ust. 4 pkt. 1 lit. h w następujący sposób: 
„h) analizę zgodności Systemu z przepisami prawa”.

Pytanie nr 19: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ,  7.1.3 Wymagana dokumentacja
4. Wymagane jest dostarczenie następującej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji:
2) Dokument „Projekt systemu” zawierający:
(...)
c) przedstawienie powiązania pomiędzy wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego a:
• informacjami w bazie danych w momencie ich odczytywania lub 
zmiany,
• przypadkami użycia,
• użytkownikami i ich uprawnieniami,
• modułami,
Pytanie:
Wnosimy o rezygnację z powyższego wymagania ze względu na znaczącą 
pracochłonność przygotowania i ograniczony budżet projektu

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego, 
7.1.3 ust. 4 pkt. 2 lit. c w następujący sposób: 
obecne brzmienie zostaje zastąpione nowym:
„opis koncepcji funkcjonowania Systemu wraz z mapowaniem zapisów 
Specyfikacji  na wymagania zawarte w  tabelach funkcjonalnych określonych 
w Załączniku nr 7 do SIWZ wraz ze wskazaniem w tabeli wymagań 
funkcjonalnych miejsc w Specyfikacji, w których opisano stosowne 
wymagania.”

Pytanie nr 20: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ,  7.1.3 Wymagana dokumentacja
4. Wymagane jest dostarczenie następującej, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji:
2) Dokument „Projekt systemu” zawierający:

(...)
e) projekt bazy danych Systemu,
f) projekt Systemu obejmujący opisy:
• interfejsów (formularzy) wytworzonych na potrzeby wdrożenia 
Systemu,
• plików i danych wejściowych,
• plików i danych wyjściowych,
Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, że dla systemów standardowych nie jest wymagane 
dostarczenie opisu danych tu dokumentów/projektów (system komercyjny nie 
jest budowany pod zamówienie) a wymaganie odnosi się jedynie do 
elementów wytworzonych na potrzeby realizacji projektu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 21: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ,  7.1.3 Wymagana dokumentacja
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(…)
5) Podręcznik zawierający listę komunikatów Systemu zgłaszających błąd 
i propozycje rozwiązania problemów;
Pytanie:
Wnosimy o rezygnację z powyższego wymagania ze względu na znaczącą 
pracochłonność przygotowania i ograniczony budżet projektu

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego, 
7.1.3 ust. 4 pkt. 5 poprzez wykreślenie następujących zapisów:
„5) Podręcznik zawierający listę komunikatów Systemu zgłaszających błąd i 
propozycje rozwiązania problemów;”

Pytanie nr 22: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ,  7.6.1 Wymagania dla sieci komputerowej
(…)
3. System do prawidłowej pracy nie może wymagać podłączenia do sieci 
Internet.
Pytanie:
Wnosimy o wykreślenie wymagania, gdyż jest ono sprzeczne z innymi 
wymaganiami Zamawiającego, np. współpracy z systemami bankowości 
elektronicznej, wysyłce deklaracji elektronicznych itp.
Ewentualnie prosimy o ograniczenie wymagania do tych funkcjonalności, 
które nie wymagają połączenia internetowego

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku braku dostępu do sieci Internet 
System musi zapewniać możliwość alternatywnej formy wykonywania 
operacji (np. pliki eksportu, wydruki). Zamawiający zapisując, że System do 
prawidłowej pracy nie może wymagać podłączenia do sieci Internet wymaga 
by ZSIWZZ nie musiał w przypadku jego włączania i użytkowania pobierać 
np. informacji o licencjonowaniu produktu, pobierać komponentów z zasobów 
internetowych (chmury).

Pytanie nr 23: ZAŁĄCZNIK NR 1 OPZ,  7.6.2 Wymagania sprzętowe, system operacyjny 
i inne oprogramowanie
7. Zamawiający posiada SZBD Microsoft SQL Server 2014 Standard 
z licencjonowaniem per Core i dopuszcza jego wykorzystanie przy wdrożeniu 
Systemu będącego przedmiotem zamówienia.
Pytanie:
Prosimo o sprecyzowanie ilości dostępnych licencji MS SQL Server, 
będących w posiadaniu Zamawiającego i dopuszczonych do wykorzystania 
przy wdrożeniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż udostępni na potrzeby realizacji zamówienia do 4 
szt. Licencji Microsoft SQL Server 2014 Standard Core (7NQ-00580).

Pytanie nr 24: Załącznik nr 7, ST-14 Zapisywanie numeru ewidencyjnego oraz kodu RFID 
środka zaimportowanego z oprogramowania dotychczas funkcjonującego jako 
osobnego pola rekordu – różnego od pola rekordu z numerem ewidencyjnym 
nadanym automatycznie przez system, z możliwością zatwierdzenia go po 
weryfikacji jako właściwego numeru ewidencyjnego środka.
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Pytanie:
Czy chodzi o dane podlegające migracji z obecnego systemu do nowego 
ZSIWZZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 25: Załącznik nr 7, ST-15 Zapisywanie danych zaimportowanych 
z oprogramowania dotychczas funkcjonującego do bufora, z którego będą 
mogły zostać przeniesione do właściwego systemu po weryfikacji, 
ewentualnej modyfikacji i ręcznym lub automatycznym (hurtowym) 
zatwierdzeniu.
Pytanie:
Czy chodzi o dane podlegające migracji z obecnego systemu do nowego 
ZSIWZZ?

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie nr 26: Załącznik nr 7, ZP-4 Możliwość agregacji zamówień.
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie, czy gdy mowa o agregacji to celem Zamawiający jest 
utworzenie jednego zbiorczego dokumentu zawierającego wszystkie 
wcześniejsze zamównienia, czy tez możliwość agregacji wg określonych 
kryteriów (algorytm)?  
Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące algorytmu takiej  agregacji, wg 
jakich danych ma być wykonywana agregacja?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zasady agregacji zamówień zostaną 
doprecyzowane na etapie realizacji wdrożenia, jednocześnie wyjaśniamy że 
System musi umożliwiać łączenie poszczególnych, wybranych 
zapotrzebowani/wniosków składanych przez komórki organizacyjne zgodnie z 
zasadami agregacji zamówień określonych w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych. 

Pytanie nr 27: Załącznik nr 7, ZP-5 Możliwość tworzenia rejestru zapotrzebowań/wniosków.
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie czym się różni możliwość tworzenia 
zapotrzebowań/wniosków od tworzenia rejestru zapotrzebowań/wniosków?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że powyższe nie różni się.

Pytanie nr 28: Załącznik nr 7, ZP-6 Załącznik nr 7, ZP-6 Możliwość generowania rejestru 
zamówień z kilku zapotrzebowań.
Pytanie:
Czy chodzi o zamówienia do dostawców tworzone z zaotrzebowań / 
wniosków?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 7 do SIWZ – Wymagania 
funkcjonalne, ZP-6 w następujący sposób:
„ZP-6 Możliwość generowania zestawienia danych w oparciu o wybrane 
pozycje z ewidencji zapotrzebowań/wniosków.”

Pytanie nr 29: Załącznik nr 7, ZP-7 Możliwość ręcznej edycji rejestru 
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zapotrzebowań/wniosków.
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie czym różni się ręczna edycja rejestru od możliwości 
edycji wniosków? Jakie konkretnie operacje Zamawiający miał na myśli 
(szczególnie w kontekście wymagania o możliwości edycji poszczególnych 
zapotrzebowań/wniosków)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że powyższe nie różni się.

Pytanie nr 30: Załącznik nr 7, ZP-13 Możliwość umieszczenia jednego lub wielu indeksów z 
planu zamówień (numer planu zamówień).
Pytanie:
Jakiego dokumentu to wymaganie dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 7 do SIWZ Wymagania 
funkcjonalne, ZP-13 w następujący sposób:
„ZP-13 Możliwość umieszczenia jednego lub wielu indeksów z planu 
zamówień (numer planu zamówień) na zamówieniu”

Pytanie nr 31: Załącznik nr 7, ZP-32 Możliwość wprowadzania rocznego planu zamówień, 
możliwość wprowadzania korekt planu zamówień publicznych oraz 
powiązanie rejestru wniosków z planem, weryfikacja realizacji planu w 
powiązaniu z wydatkami oraz składanymi zapotrzebowaniami komórek 
organizacyjnych.
Pytanie:
a. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać funkcja rocznego planu 
zamówień, szczególnie w kontekście wymagania ZP-9. 
b. Czym oba dokumenty się rożnią? Jakie są między nimi powiązania?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie wymagania ZP-9 „MOŻLIWOŚĆ 
STWORZENIA ROCZNEGO PLANU ZAMÓWIEŃ” rozumie możliwość 
tworzenia w formie rejestru planowanych zamówień przewidzianych do 
udzielenia w danym roku kalendarzowym. Nie jest on tożsamy z rejestrem 
zapotrzebowań wypełnianym na podstawie składanych przez poszczególne 
komórki zapotrzebowń w trakcie trwania roku. Niezbędne jest aby rejestr 
zapotrzebowań dokonywał weryfikacji poszczególnych danych w zakresie 
zgodności z planem rocznym, m.in. w zakresie kwot (plan będzie zawierał 
kwotę zaplanowaną do wydatkowania na cały rok, natomiast poszczególne 
zapotrzebowania, ewidencjonowane w rejestrze wniosków w trakcie roku, 
powinny weryfikować nie przekroczenie kwot przewidzianych w planie 
rocznym).

Pytanie nr 32: Załącznik nr 7, Plan-1 Planowanie budżetu w układzie tradycyjnym, 
możliwość tworzenia planów wieloletnich w układzie klasyfikacji budżetowej.
Pytanie:
Czy możliwość utworzenia roboczych planów budżetowych na kolejne lata 
spełnia wymagania utworzenia planu wieloletniego (przy zastosowaniu tej 
samej klasyfikacji budżetowej)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 33: Załącznik nr 7, Plan-4 Możliwość oznaczania typu wprowadzonych kwot / 
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zmian jako: projekt ustawy budżetowej, ustawa budżetowa, nowelizacja 
ustawy budżetowej, Decyzja MF, Decyzja własna jednostki, blokada środków, 
środki postawione do dyspozycji.
Pytanie:
a. Czy wymienione typy odnosza się do całych budżetów czy 
poszczególych pozycji? 
b. Czy wspomniane elementy mogą być zrealizowane jako kolejne stany 
w ramach obiegu dokumentu dla planu budżetowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:
Ad. a. Wymienione typy wprowadzonych kwot zostały wymienione w 
odniesieniu do jednego budżetu UTK oraz do poszczególnych pozycji w 
planie finansowym (wg. klasyfikacji budżetowej). 
Ad. b. Powyższe elementy powinny być realizowane jako kolejne dokumenty.

Pytanie nr 34: Załącznik nr 7, Plan-6 Możliwość wprowadzania planu finansowego jednostki 
w układzie: budżet państwa i budżet środków europejskich z podziałem na 
plany komórek organizacyjnych UTK  i plan zbiorczy oraz w układzie dla 
poszczególnych programów operacyjnych (zarówno w zakresie budżetu 
państwa jak i budżetu środków europejskich). Zapewnienie możliwości 
generowania planu budżetu państwa w odniesieniu tylko do środków 
przeznaczonych na realizację projektów z udziałem środków UE, tj. 
wydzielenie w budżecie państwa kategorii dot. środków przeznaczonych na 
realizację projektów UE w powiązaniu z odpowiadającymi im środkami 
budżetu środków europejskich.
Pytanie:
Czy plany budzetu państwa i środków europejskich mogą być oddzielnymi 
dokumentami planistycznymi?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 35: Załącznik nr 7, Plan-7 Możliwość prowadzenia równolegle planów wydatków 
i ich zmian, w układzie: budżet tradycyjny i budżet zadaniowy, z podziałem 
na budżet państwa i budżet środków europejskich. Możliwość weryfikacji 
zgodności danych pomiędzy budżetem tradycyjnym i zadaniowym.
Pytanie:
a. Proszę o wyjaśnienie jak miałaby przebiegać kontrola zgodności? 
b. Czy oba budżety maja być odrębnymi dokumentami?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:
Ad. a. Bilansowanie kwot w każdym układzie planu.
Ad. b. Tak.

Pytanie nr 36: Załącznik nr 7, Plan-8 Możliwość automatycznej wymiany danych pomiędzy 
modułem kadrowo-płacowym (klucz podziału wg etatów), finansowo – 
księgowym a modułem planowania i realizacji budżetu w układzie 
tradycyjnym i zadaniowym w zakresie wykonania planu i jego zmian.
Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie na czym polegać ma finkcjonalnośc automatycznej 
wymiany danych w zakresie zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że plan jest aktualizowany na bieżąco i wszelkie jego 
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zmiany są w systemie rejestrowane, a stwierdzenie ,,jego zmian” jest tylko 
tego potwierdzeniem.

Pytanie nr 37: Załącznik nr 7, Plan-20 Możliwość eksportu i importu danych z/do Systemu 
do programu Trezor.
Pytanie:
Czy mechanizm ekportu/importu może być oparty na pliku wymiany danych 
pomiędzy systemami? Samo przenoszenie danych odbywałoby się poprzez 
import/ekport pliku o odpowiednim formacie

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 38: Załącznik nr 7, Kad-34 Rejestrowanie następujących informacji 
o pracownikach – czas pracy (kalendarz):
Pytanie:
a. Czy w obrębie tego wymagania Zamawiający oczekuje 
harmonogramowania czasu pracy i następnie jego rozliczania z czasem 
faktycznie przepracowanym?
b. Z jakiego źródła pochodzą dane o faktycznie przepracowanym czasie 
pracy? Czy dane będą wprowadzane ręcznie, czy też należy integrować 
system z zewnętrzym systemem ewidencji czasu pracy (wymagane szczegóły 
możliwości integracyjnych tego systemu) lub plikami?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:
Ad. a. Tak.
Ad. b. Dane będą wprowadzane ręcznie lub za pomocą importu plików tj. 
excel, csv. 

Pytanie nr 39: Załącznik nr 7, Kad-54 Możliwość tworzenia symulacji płacowych, 
a następnie aktualizowanie danych poprzez ich zatwierdzenie.
Pytanie:
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku udostępnienia 
możliwoci wykonania funkcjonalności na automatycznie wykonanej kopii 
bazy danych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że funkcjonalność ma być dostępna z poziomu 
aplikacji i nie będzie wymagała od użytkownika dodatkowych kroków (np. 
wskazywania lokalizacji baz danych). Automatyczna kopia danych o których 
mowa w systemie nie może być składnikiem kopii bezpieczeństwa 
(niewykorzystywanie kopii bezpieczeństwa do celów innych niż odzyskiwanie 
i naprawa systemu).

Pytanie nr 40: Załącznik nr 7, Kad-54 Możliwość tworzenia symulacji nadwyżek 
w określonym okresie, np. przyszłym roku przyznanych indywidualnie 
wskazanym pracownikom (zakres podmiotowy).
Pytanie:
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku udostępnienia 
możliwoci wykonania funkcjonalności na automatycznie wykonanej kopii 
bazy danych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że funkcjonalność ma być dostępna z poziomu 
aplikacji i nie będzie wymagała od użytkownika dodatkowych kroków (np. 



/ opracowano w formie naturalnego dokumentu elektronicznego /
Strona 15 z 19

Urząd Transportu Kolejowego, Biuro Administracyjno - Finansowe, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
tel. (22) 749-15-00, faks (22) 749-14-01, e-mail: utk@utk.gov.pl, www.utk.gov.pl

wskazywania lokalizacji baz danych). Automatyczna kopia danych o których 
mowa w systemie nie może być składnikiem kopii bezpieczeństwa 
(niewykorzystywanie kopii bezpieczeństwa do celów innych niż odzyskiwanie 
i naprawa systemu).

Pytanie nr 41: Załącznik nr 7, Kad-55 Tworzenie symulacji dotyczących przyszłych zdarzeń 
kadrowych (np.: ważność badań okresowych w danym roku, zakończenie 
umów okresowych w danym okresie, itp.)
Pytanie:
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku udostępnienia 
możliwoci wykonania funkcjonalności na automatycznie wykonanej kopii 
bazy danych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że funkcjonalność ma być dostępna z poziomu 
aplikacji i nie będzie wymagała od użytkownika dodatkowych kroków (np. 
wskazywania lokalizacji baz danych). Automatyczna kopia danych o których 
mowa w systemie nie może być składnikiem kopii bezpieczeństwa 
(niewykorzystywanie kopii bezpieczeństwa do celów innych niż odzyskiwanie 
i naprawa systemu).

Pytanie nr 42: Załącznik nr 7, Pla-35 Możliwość planowania i analiz wynagrodzeń 
uwzględniającą nieobsadzone stanowiska pracy jak również zarejestrowane 
nieobecności i inne składniki mające wpływ na wysokość wypłat w różnym 
układzie: dla poszczególnych pracowników, departamentów, z możliwością 
podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia, wg budżetu zadaniowego 
lub paragrafu, dla wskazanego okresu czasowego (rok, kwartał, miesiąc). 
Powyższa symulacja powinna uwzględniać nie tylko prognozę wypłat ale 
również wypłacone listy płac ze wskazanego okresu czasowego.
Pytanie:
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku udostępnienia 
możliwoci wykonania funkcjonalności na automatycznie wykonanej kopii 
bazy danych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że funkcjonalność ma być dostępna z poziomu 
aplikacji i nie będzie wymagała od użytkownika dodatkowych kroków (np. 
wskazywania lokalizacji baz danych). Automatyczna kopia danych o których 
mowa w systemie nie może być składnikiem kopii bezpieczeństwa 
(niewykorzystywanie kopii bezpieczeństwa do celów innych niż odzyskiwanie 
i naprawa systemu).

Pytanie nr 43: Załącznik nr 7, Kadr-Pla-3 System powinien umożliwiać Elektroniczny obieg 
wniosków urlopowych, wniosków dotyczących nadgodzin z automatycznym 
„zaciągnięciem” danych z zatwierdzonych wniosków do ewidencji czasu 
pracy.
Pytanie:
Wnosimy o wykreślenie wymagania jako niezgodnego z OPZ, 6.1.1.1 "Portal 
pracownika musi zapewniać możliwość rozbudowy o obsługę prostego obiegu 
do 10 rodzajów dokumentów (np. wniosek urlopowy, polecenie pracy w 
godzinach nadliczbowych, odbiór godzin nadliczbowych, dokumentu RW 
(rozchód wewnętrzny), identyfikatory pracownicze, wniosek o delegację 
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krajową). Rozbudowa Portalu pracownika o ww. wymagania nie jest 
przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego, 
6.1.1 ust. 1 poprzez zmianę zapisów na:
„1. Portal pracownika musi zapewniać możliwość rozbudowy o obsługę 
prostego obiegu do 10 rodzajów dokumentów (np. dokumentu RW (rozchód 
wewnętrzny), identyfikatory pracownicze, wniosek o delegację krajową). 
Rozbudowa Portalu pracownika o ww. wymagania nie jest przedmiotem 
zamówienia.”

Pytanie nr 44: Co oznacza sformułowanie „dodatkowa aplikacja (w tym licencja)”, użyte w 
§19.1 projektu umowy (załącznik numer 6 do SIWZ) w kontekście definicji 
Systemu z §1.20, który to System został określony jako zintegrowany  system 
 informatyczny  wspomagający  zarządzanie 
zasobami spełniający wszystkie wymagania określone w Umowie oraz 
Dokumentacji? System ten składa się bowiem z wielu elementów, z których 
niektóre tylko stanowią utwory objęte ochroną prawnoautorską – w 
szczególności programy komputerowe uznane za utwór – a wówczas tylko 
może być zasadne udzielenie licencji na korzystanie z takich programów. 
Skoro przynajmniej niektórymi elementami Systemu są oczekiwane przez 
SIWZ i wymienione w ofercie Wykonawcy programy komputerowe, które dla 
wypełnienia definicji Systemu muszą spełnić kryterium kompletności (System 
ma spełniać „wszystkie wymagania określone w Umowie oraz 
Dokumentacji”), to o jakie „dodatkowe aplikacje” chodzi Zamawiającemu? 
Albo System spełnia wszystkie wymagania, a wówczas nie może być mowy o 
jakichkolwiek dodatkowych aplikacjach (bo powinny już zostać 
zidentyfikowane na etapie tworzenia SIWZ), albo Zamawiający oczekuje 
dodatkowych aplikacji, o których nie wypowiada się w SIWZ, a zatem które 
nieuzasadnienie rozszerzałyby i nadawały Zamawiającemu dyskrecjonalne 
uprawnienia do dowolnego kształtowania zakresu umowy. 
Jeżeli z kolei intencją Zamawiającego było ustalenie opłat licencyjnych za 
poszczególne programy komputerowe, które składają się na System, to należy 
zauważyć, iż ze względu jednocześnie na różnorodność modeli 
licencjonowania programów komputerowych (np. na użytkownika, na 
użytkownika nazwanego, na dostęp do bazy danych, na procesor, itd.) w 
odniesieniu do programów różnych producentów (które przecież mogą wejść 
w skład Systemu), nie jest możliwe opisanie jedną kwotą wynagrodzenia 
dodatkowego, o którym mowa w §19.1, wszelkich kombinacji możliwych do 
wykorzystania programów. Ze względu na istotność czynnika ceny, przy 
kalkulowaniu którego bierze się pod uwagę postanowienia §19.1, niezbędne 
jest jasne sprecyzowanie zamiarów Zamawiającego w tym zakresie, a także 
dopuszczenie rozwinięcia kalkulacji do poszczególnych pozycji (programów) 
przy uwzględnieniu wyżej wymienionych zamiarów. 

Odpowiedź: Zamawiający  wprowadza zmianę w Załączniku nr 6 – Wzór umowy § 19 ust. 
1 poprzez zmianę zapisów na:
„Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, do dostawy 
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dodatkowych licencji na System w cenie określonej w ofercie Wykonawcy z 
dnia [●] 2016 r. w pozycji „Cena dodatkowej licencji” w wysokości 
……………………………….……………….zł (słownie 
złotych:…………………………………………………………………………………..) 
netto, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, według 
obowiązującej stawki na dzień wystawienia faktury VAT.”

Pytanie nr 45: Ze względu na brak wpływu Wykonawcy na następujące okoliczności: 
awaria sprzętu; 
działanie oprogramowania systemowego; 
niewłaściwa obsługa Systemu przez jego użytkowników,
wnioskujemy o wyłączenie powyższych przesłanek z powodujących 
konieczność wykonania postanowień Umowy w ramach usuwania błędów i 
awarii Systemu, albo tez usunięcie odpowiedniego fragmentu punktu 7.13.2. 
OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, a jednocześnie Zamawiający 
zakłada, że System będący przedmiotem zamówienia charakteryzuje się 
odpornością na wystąpienia awarii sprzętu i oprogramowania oraz posiada 
intuicyjne interfejsy użytkownika minimalizujące możliwość wystąpienia 
pomyłek destabilizujących pracę ZSIWZZ. Nie jest również w interesie 
Zamawiającego celowe działanie powodujące zakłócenia w pracy systemu. 
Zamawiający oczekuje jednak, że w przypadku wystąpienia wyżej 
wymienionych czynników Wykonawca podejmie w ramach usługi 
utrzymaniowej kroki zmierzające do naprawy zaistniałych skutków oraz 
będzie dążył do takiej modyfikacji systemu aby zminimalizować w 
przyszłości jego podatność na wystąpienie podobnych incydentów.

Pytanie nr 46: Z uwagi na konieczność jednoznacznego określenia wymagań Zamawiającego 
prosimy o dołaczenie wewnętrznych regulacji Zamawiającego opisanych w 
punkcie 3.3.4 OPZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wewnętrzne regulacje zostaną dołączone do 
niniejszych odpowiedzi jako załączniki nr 1 i nr 2, natomiast Regulamin 
wewnętrzny Urzędu znajduje się na stronie internetowej UTK pod adresem:
http://www.utk.gov.pl/pl/urzad/statut-urzedu/regulamin-
organizacyjn/5639,Regulamin-Organizacyjny.html 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 
 
1. W Załączniku nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie 
Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego; 7.13 Tryb prowadzenia i zasady 
odbioru usług związanych z utrzymaniem Systemu poprzez zmianę zapisów:
Było:
„Przez okres 33 miesięcy od dnia końcowego odbioru Systemu Wykonawca 
będzie świadczył następujące usługi związane z utrzymaniem Systemu: 
1) stałą telefoniczną pomoc dla użytkowników Systemu w dni robocze w 

http://www.utk.gov.pl/pl/urzad/statut-urzedu/regulamin-organizacyjn/5639,Regulamin-Organizacyjny.html
http://www.utk.gov.pl/pl/urzad/statut-urzedu/regulamin-organizacyjn/5639,Regulamin-Organizacyjny.html
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godzinach 8.15-16.15; 
2) usuwanie błędów i awarii Systemu wynikających zarówno z błędnego lub 
wadliwego, niezgodnego z dokumentacją działania Systemu, jak i 
niewynikających z błędów lub wad Systemu objętych gwarancją, w tym z 
powodu awarii sprzętu, oraz usuwanie awarii powstałych z przyczyn leżących 
po stronie użytkowników Zamawiającego; 
3) aktualizację Systemu w związku ze zmianą obowiązujących przepisów 
prawa (w celu dostosowania Systemu do nowych przepisów prawa) 
niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed wejściem w życie 
nowych przepisów prawa, a w przypadku wejścia w życie przepisów w dniu 
ich ogłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od ich wejścia w życie;”

Jest:
„Przez okres 33 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia 
Wykonawca będzie świadczył następujące usługi związane z utrzymaniem 
Systemu: 
1) stałą telefoniczną pomoc dla użytkowników Systemu w dni robocze 
w godzinach 8.15-16.15; 

2) usuwanie błędów i awarii Systemu wynikających zarówno z błędnego lub 
wadliwego, niezgodnego z dokumentacją działania Systemu, jak 
i niewynikających z błędów lub wad Systemu objętych gwarancją, w tym 
z powodu awarii sprzętu, oraz usuwanie awarii powstałych z przyczyn 
leżących po stronie użytkowników Zamawiającego; 

3) aktualizację Systemu w związku ze zmianą obowiązujących przepisów 
prawa (w celu dostosowania Systemu do nowych przepisów prawa) 
niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed wejściem w życie 
nowych przepisów prawa, a w przypadku wejścia w życie przepisów w dniu 
ich ogłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od ich wejścia w życie;”

2. W Załączniku nr 1 do SIWZ,  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie 
Zasobami Urzędu Transportu Kolejowego; 8 ust. 4 poprzez zmianę zapisów:
Było:
„4. Świadczenie usługi serwisu utrzymaniowego przewiduje się w okresie 
trzydziestu trzech (33) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego wdrożenia, kończącego okres stabilizacji Systemu.”

Jest:
„4. Świadczenie usługi serwisu utrzymaniowego przewiduje się w okresie 
trzydziestu trzech (33) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Wdrożenia, kończącego okres stabilizacji Systemu.” 

3. W Załączniku nr 6 – Wzór umowy § 14 ust. 9 poprzez zmianę zapisów:
Było:
„9. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
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wysokości stanowiącej równowartość 80% Zabezpieczenia w terminie do 
trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Wdrożenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 litera h Umowy.”

Jest:
„9. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości stanowiącej równowartość 70% Zabezpieczenia w terminie do 
trzydziestu (30) dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Odbioru 
Wdrożenia, o którym mowa w § 1 ust. 17 Umowy.”

Powyższe informacje zmieniają treści SIWZ.

W związku z ewentualną koniecznością dostosowania oferowanego przedmiotu zamówienia 
do zmodyfikowanych zapisów SIWZ, Zamawiający:

 zmienia termin złożenia ofert z dnia 23 czerwca 2016 r. na 30 czerwca 2016 r.
Miejsce oraz godzina złożenia ofert pozostają niezmienione, tj.: Urząd Transportu 
Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, recepcja 12p. godz. 11.00.

 zmienia termin otwarcia ofert z dnia 23 czerwca 2016 r. na 30 czerwca 2016 r.
Miejsce oraz godzina otarcia ofert pozostają niezmienione, tj.: Urząd Transportu Kolejowego, 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, sala Piękna Helena. godz. 11.30.

Z poważaniem

MAŁGORZATA KALATA
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO


