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 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.251.14.2016.2.ASz

Informacja o złożonym zapytaniu
dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu

na dostawę, instalację i wdrożenie
systemu informatycznego „System Obsługi Licencji Maszynistów”

z uwzględnieniem przeszkolenia pracowników oraz zapewnienia opieki serwisowej
oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego

nr postępowania: BAF-251-542/2016

do 22 lipca 2016 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące pytania od 
Wykonawcy:

Pytanie nr 1: Czy wykonawca systemu ma również zapewnić drukowanie i wysyłanie 
blankietów?
a) W jaki sposób mają być drukowane blankiety? Czy są jakieś wymagania 

odnośnie technologii druku?
b) Czy blankiety są drukami ścisłego zarachowania?
c) Jaka jest roczna ilość wydawanych blankietów?
d) W jaki sposób mają być wysyłane blankiety (list zwykły, polecony, 

kurierem, odbiór osobisty)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy drukowania i wysyłania blankietów. 

Powyższe czynności nie są przedmiotem zamówienia. Blankiety są 
personalizowane przez zewnętrznego dostawcę, w zakresie zamówienia jest 
jedynie wygenerowanie danych personalizacyjnych, co zostało opisane w 
wymaganiu F-111.

Pytanie nr 2: 24 h na usunięcie dowolnej usterki, to bardzo restrykcyjne wymaganie. Czy 
zamawiający zgodzi się na wprowadzenie rozróżnienia dla usterki krytycznej i 
dla pozostałych usterek z dłuższym czasem realizacji?

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ wprowadził rozróżnienie na Awarię, 
Błąd i Usterkę z czasem naprawy odpowiednio 8 h, 24 h, 7 dni (§ 1, § 10 
projektu umowy). Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3: Czy w związku z przesunięciem terminu prac nad systemem termin 
uruchomienia produkcyjnego systemu zostanie zaktualizowany?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie zakłada możliwości 
przesunięć terminów prac nad systemem.

Pytanie nr 4: Czy istnieją jakieś wymagania odnośnie wydajności systemu, jego pojemności? 
Np. ile wniosków dziennie/miesięcznie/rocznie ma być obsługiwanych? Ilu ma 
być jednoczesnych użytkowników (pracowników UTK, Wnioskodawców?)

Odpowiedź: System ma zapewnić wydajne procedowanie do 10 000 wniosków rocznie, przy 
jednoczesnej pracy maksymalnie 50 użytkowników.
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Pytanie nr 5: Czy Zamawiający zapewnia infrastrukturę niezbędną do realizacji systemu 
(serwery, sieć, przestrzeń dyskową)?

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia niezbędną infrastrukturę, która została opisana w 
wymaganiu nr N-52.

Pytanie nr 6: Czy i w jaki sposób Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do 
infrastruktury systemu (w ramach prac nad systemem, na etapie testów oraz do 
systemu produkcyjnego w celu realizacji zadań wykonawcy)?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do infrastruktury systemu, opisanej 
w wymaganiu N-52, poprzez łącze zdalne. Kwestie techniczne dostępu zostaną 
ustalone z Wykonawcą w fazie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający we własnym zakresie zapewni komunikację z właścicielem 
systemu ePUAP (niezbędne do rejestracji systemu jako systemu 
współpracującego z ePUAP), czy też jest to częścią zakresu, którą ma 
zrealizować Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni we własnym zakresie utworzenie dedykowanej skrytki 
oraz ewentualną komunikację z właścicielem systemu ePUAP w zakresie 
organizacyjnym. Kwestie techniczne, w tym konfiguracja skrytki ePUAP, leżą 
po stronie Wykonawcy (m.in. wymaganie F-45).

Pytanie nr 8: Czy istnieją jakieś wymagania odnośnie technologii w jakiej ma być wykonany 
system?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań technologicznych, ponad te 
opisane w OPZ, w szczególności w rozdziale 4. „Wymagania niefunkcjonalne”. 
Zamawiający nie ma preferencji dot. wykorzystania konkretnej technologii i 
zdaje się w tym zakresie na doświadczenie i profesjonalizm Wykonawcy.

Pytanie nr 9: Skąd wiadomo, że opłata została uiszczona (przy wniosku składanym papierowo 
lub opłacie poza systemem)? Czy Zamawiający oczekuje jakiejś integracji z 
system bankowym/ERP/wyciągami bankowymi?

Odpowiedź: Informacja o dokonanych opłatach urzędowych będzie wprowadzana ręcznie 
przez pracownika księgowości, zgodnie z wymaganiem F-34. Zamawiający nie 
oczekuje integracji z systemami zewnętrznymi, aczkolwiek system powinien 
zostać zaprojektowany w sposób umożliwiający wykonanie takiej integracji w 
przyszłości.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści – w miejsce przekazania praw autorskich – 
udzielenie licencji w zakresie i na polach eksploatacji, odpowiadającym 
zaproponowanym zapisom w projekcie umowy przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy, tym samym nie 
dopuszcza do udzielania licencji w miejsce przekazania praw autorskich.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
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