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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r.

BAF-WZPL.250.1.2017.7.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu 
Kolejowego” - nr sprawy: BAF-WLZP.250.1.2017

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z  
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje treść pytań wniesionych w okresie od 21 lutego 2017 r. 
do 2 marca 2017 r. wraz z wyjaśnieniami SIWZ.

Pytanie 1:
Fin-12 - Co Zamawiający ma na myśli pisząc o „sposobie prezentacji konta”? Czy chodzi 
o możliwość prezentowania obrotów i sald konta na wybranych (dowolnie) poziomach 
analityki na raportach, czy też o coś innego?
Odpowiedź:

Na wybranych poziomach analityki.

Pytanie 2:
Fin-25 - Czy w wymaganiu tym chodzi o możliwość definiowania wzorcowych opisów 
zapisów księgowych generowanych automatycznie w dokumencie? Jeśli nie, to do czego mają 
być wykorzystywane wzorcowe opisy z tego słownika?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w tym wymaganiu chodzi o możliwość definiowania wzorcowych 
opisów zapisów księgowych generowanych automatycznie w dokumencie.
Pytanie 3:
Fin-51, 52 i 53 - W wymaganiach tych jest mowa o wydruku, prezentacji na ekran, imporcie 
i eksporcie zestawień i raportów. Pytanie dotyczy tylko importu. Czy nie jest to nadmiarowe 
wymaganie? Czemu ma służyć import zestawień i raportów? Skąd one mają być importowane 
i gdzie w systemie mają być zapisywane? Czy pytanie nie powinno dotyczyć tylko wydruku, 
prezentacji na ekran i eksportu?
Odpowiedź:

Zamawiający w treści funkcjonalności Fin-51, Fin-52 i Fin-53 wykreśla słowo „import”

Pytanie 4:
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Fin-77 - W wymaganiu 72 Zamawiający pisze o obsłudze rejestrów, w szczególności 
wymieniając wybrane rejestry. Czy opisane w wymaganiu Fin-77 „tworzenie dowolnej ilości 
rejestrów danego typu” odnosi się do dodawania dowolnej ilości pozycji w rejestrach opisanych 
w wymaganiu Fin-72 (tzn. wszystkich rejestrów, nie tylko tych „w szczególności”). Jeśli nie, 
to prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem typu rejestru i rejestru 
w ramach tych typów.
Odpowiedź:
Tworzenie dowolnej ilości rejestrów danego typu, oznacza np. coroczne tworzenie rejestru 
zamówień publicznych, rejestru list płac, rejestru delegacji krajowych, rejestru delegacji 
zagranicznych, a także coroczne rozpoczynanie rejestru danych w tych typach rejestrów.
Pytanie 5:

Fin-78 - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „selektywnego wprowadzania”?

Odpowiedź:
Zamawiający przez selektywne wprowadzanie rozumie możliwość częściowego 
wprowadzenia/uzupełniania/zmiany danych w ramach danego rejestru.
Pytanie 6:
Fin-98 - Czy opisane przez Zamawiającego „łączenie kartotek kontrahentów” dotyczy 
przypadku, gdy w rejestrze kontrahentów wprowadzono dwukrotnie (wielokrotnie) tego 
samego kontrahenta i zachodzi potrzeba zarejestrowania, że kontrahent A i kontrahent B to ten 
sam kontrahent?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że „łączenie kartotek kontrahentów” dotyczy przypadku, gdy w 
rejestrze kontrahentów wprowadzono dwukrotnie (wielokrotnie) tego samego kontrahenta i 
zachodzi potrzeba zarejestrowania, że kontrahent A i kontrahent B to ten sam kontrahent.
Pytanie 7:
ST-17 - Zamawiający opisuje dwa warianty hurtowego wprowadzania środków trwałych. Czy 
jeśli Wykonawca zapewnia drugi z tych wariantów (oznaczony przez Zamawiającego jako 
„znacznie korzystniejszy”), tj. możliwość zaimportowania wielu środków trwałych 
z zestawienia przygotowanego w Excelu, to oznacza to spełnienie wymagania jako STD
Odpowiedź:

Wymagane są oba warianty hurtowego wprowadzania danych.

Pytanie 8:
Plan-5 - Czy w wymaganiu tym chodzi o możliwość zarejestrowania decyzji MF „w buforze”, 
który spowoduje, że środki nie będą widoczne w planie i dopiero po ich oznaczeniu jako dot. 
jednostki podległej spowoduje ich widoczność w planie? Czy może chodzi o wprowadzenie 
dokumentu do wybranej pozycji budżetowej, oznaczonej jako „rezerwa” (i widoczność tych 
środków w  tejże pozycji) i późniejsze przeniesienie środków do innej (innych) pozycji planu? 
Jeśli nie, to prosimy o szersze wyjaśnienie tego wymagania.
Odpowiedź:
Chodzi o wprowadzenie dokumentu do wybranej pozycji budżetowej, oznaczonej jako 
„rezerwa” (i widoczność tych środków w  tejże pozycji) i późniejsze przeniesienie środków do 
innej (innych) pozycji planu. 
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie sformułowania „jednostki 

http://www.utk.gov.pl/


Strona 3 z 24

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

podległej” z treści funkcjonalności Plan-5.

Pytanie 9:
Plan-25 - Czy pisząc o „komentarzu dotyczącym fragmentu planu” Zamawiający rozumie 
komentarz dot. jednego klasyfikatora, np. rozdziału albo paragrafu (klasyfikacji budżetowej), 
czy też chodzi o komentarze dotyczące wybranego zestawu części klasyfikatorów, np. danego 
rozdziału i danego paragrafu (i wszystkich innych klasyfikatorów w ramach danego rozdziału 
i paragrafu)
Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez to komentarz dla danego paragrafu oraz dla fragmentu planu.

Pytanie 10:
Plan-26 - Co oznacza wymaganie „odtworzenia wersji planu lub jego części”? Czy 
Zamawiający rozumie przez to możliwość przywrócenia danej wersji planu (lub jego części) 
do stanu sprzed określonego momentu czasowego (wyznaczonego zapamiętaniem wersji 
planu)? Jeśli tak, to co ma się stać z dokumentami wprowadzonymi po tamtym czasie 
(zwłaszcza że mogły zostać już zaksięgowane)? Czy zapewnienie w systemie możliwości 
prowadzenia wielu wersji planu w powiązaniu z możliwością oznaczenia wybranej wersji jako 
„podstawowej” (do której będzie odnosić się kontrola dyscypliny budżetowe) jest spełnieniem 
tego wymagania?
Odpowiedź:
Odtworzenie wersji planu lub jego części oznacza zapamiętanie wszystkich jego wersji 
i możliwość np. ich wydrukowania, wyświetlenia na ekranie, bez możliwości zmian 
księgowych. 

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Funkcjonalność Plan-26 otrzymuje brzmienie:
„Zapamiętywanie i możliwość prezentacji dowolnej ilości wersji opracowanego planu lub jego 
części (obszaru planowania).”
Pytanie 11:
Szkol-16 - Wyselekcjonowanie pracowników posiadających określone kwalifikacje na 
określonym poziomie? Jeśli tak, to czy poziom kwalifikacji pobierać z ostatniej oceny 
okresowej pracownika?
Odpowiedź:
Nie. Funkcjonalność odnosi się do twardych kompetencji, kwalifikacji opartych na przykład na 
zdobyciu określonych poziomów wykształcenia, czy też określonych uprawnień.
Pytanie 12:
W dokumentacji przetargowej znajduję się opis:
„Błąd Krytyczny” – stan Systemu, mający negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 
Systemu, powodujący czasową lub trwałą przerwę w działaniu Systemu lub poszczególnych 
jego obszarów, uniemożliwiający jego eksploatację lub wykonywanie procesów 
obsługiwanych przez System w szczególności: brak możliwości wygenerowania deklaracji 
np. VAT, PIT, CIT, brak możliwości sporządzenia sprawozdania, brak odczytu/zapisu z bazy 
danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, 
niedostępność krytycznych funkcji Systemu.”
Prosimy o określenie sprawozdań, których niemożność wygenerowania traktowana będzie jako 
błąd krytyczny. Ogólne pojęcie sprawozdanie odnosić się może do wszystkich raportów 
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generowanych przez System.

Odpowiedź:
Brak możliwości sporządzenia sprawozdania, powodującą Błąd Krytyczny, dotyczy 
w szczególności: 
listy płac, przelewu do banku, danych do systemu Płatnik i Urzędu Skarbowego - PIT, Bilansu, 
sprawozdania budżetowego RB.
Pytanie 13:
W dokumentacji przetargowej znajduję się opis:
„Błąd Niskiej Kategorii” – stan Systemu mający wpływ na poprawne funkcjonowanie Systemu 
lub poszczególnych jego obszarów, niebędący Błędem Krytycznym lub Błędem Poważnym, 
powodujący pracę Systemu lub poszczególnych jego obszarów, niezgodną z Dokumentacją 
i jego konfiguracją, w tym również braki lub nieprawidłowości w Dokumentacji. Szereg 
Błędów Niskiej Kategorii występujących razem lub kolejno w zakresie odnoszącym się do 
funkcjonowania Systemu, jeżeli w ich wyniku powstaje powyższy negatywny skutek dla 
funkcjonowanie Systemu, traktowany jest, jako wystąpienie Błędu Poważnego.

Prosimy o uszczegółowienie sformułowania” powyższy negatywny skutek dla funkcjonowanie 
Systemu”.
Odpowiedź:
Sformułowanie oznacza nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu które nastąpią 
w wyniku istnienia wielu Błędów Niskiej Kategorii równolegle lub w następstwie innych 
Błędów Niskiej Kategorii powodując poważniejsze błędy w funkcjonowaniu Systemu niż w 
przypadku wystąpienia pojedynczego Błędu Niskiej Kategorii.
Pytanie 14:
W opisie kryteriów oceny Opis metodyki realizacji projektu wdrożeniowego jest odniesienie 
do definicji zasad poprawności opisów przez Zamawiającego. 

Prosimy o uszczegółowienie w odniesieniu do jakich parametrów Zamawiający określi brak 
uwzględnienia w opisie charakterystyki Zamawiającego oraz specyfiki projektu i zmówienia.
Odpowiedź:
Brak uwzględnienia w opisie charakterystyki Zamawiającego oraz specyfiki projektu 
i zamówienia wystąpi w przypadku gdy w opisie metodyki nie będzie: odniesienia do specyfiki 
w której Zamawiający funkcjonuje (centralny organ administracji rządowej), godzin pracy 
urzędu, zakresu zamówienia w szczególności braku odniesienia do planowanych do wdrożenia 
obszarów lub opis obszarów które są poza zakresem prac, propozycji harmonogramu prac 
zgodnego z zamówieniem.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Punkt 14.8.4 ppkt. 4 zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie:
„Zamawiający definiuje opis poprawny merytorycznie, opisujący metodykę realizacji projektu 
wdrożeniowego i uwzględniający charakterystykę i złożoność Projektu.”
Pytanie 15:
Fin-43 2. według typu rozrachunku,

Prosimy o uszczegółowienie wymagania o jakie typy rozrachunku chodzi wraz z podaniem 
przykładów

http://www.utk.gov.pl/
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Odpowiedź:

Chodzi o należności i zobowiązania.

Pytanie 16:
Fin-43 4. rodzaju relacji kontrahenta w stosunku do Zamawiającego (relacje zdefiniowane 
w Rejestrze kontrahentów),

Prosimy o uszczegółowienie wymagania o jakie rodzaje relacji chodzi wraz z podaniem 
przykładu
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 4 z treści funkcjonalności Fin-43

Pytanie 17:
Fin-43 5. według grupy lub kilku grup kontrahentów,

Prosimy o uszczegółowienie jakie będą grupy kontrahentów wraz z podaniem przykładów
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 5 z treści funkcjonalności Fin-43

Pytanie 18:
Fin-78 System musi umożliwiać selektywne dodawanie danych w ramach poszczególnych 
rejestrów.

Prosimy o uszczegółowienie wymagania przez określenie co oznacza "selektywne dodawanie 
danych" wraz z podaniem przykładu
Odpowiedź:
Zamawiający przez selektywne wprowadzanie rozumie możliwość częściowego 
wprowadzenia/uzupełniania/zmiany danych w ramach danego rejestru.
Pytanie 19:
Kad-8 Przyporządkowanie organizacyjne pracowników zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe oraz osoby nie objęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń w ramach 
wyodrębnienia z ogólnej struktury organizacyjnej zdefiniowanej przez Urząd Transportu 
Kolejowego.

Co zamawiający rozumie jako: „wyodrębnienia z ogólnej struktury organizacyjnej”?
Odpowiedź:
Przez „wyodrębnienia z ogólnej struktury organizacyjnej” Zamawiający rozumie możliwość 
wydruku i pracy na osobnych grupach pracowników: tj. osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe, pracownicy niemnożnikowi,  pracownicy korpusu służby cywilnej.
Pytanie 20:
Kad-23 Automatyczne informowanie o upływie terminu zatarcia kary z możliwością usunięcia 
informacji o karze po jej zatarciu.

W jaki sposób Zamawiający chciałby realizować proces "zatarcia kary"? Czy chodzi 
o generalne usunięcie danej z systemu przez operatora, który dostanie informację o wskazanym 
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przy karze terminie? Czy to raczej system sam ma usuwać dane? Czy usunięcie danej, ma 
doprowadzić do braku jakiejkolwiek informacji w systemie, że pracownik był kiedyś w ogóle 
ukarany, czy jedynie przyczyny i następstw?
Odpowiedź: 

Całość informacji powinna zostać usunięta z systemu. Usunięcie przez użytkownika Systemu.

Pytanie 21:
Kad-26 Zachowanie historii zmian z możliwością edycji.

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia możliwości edycji zachowanej historii zmian (historia 
edytowana nie będzie już odzwierciedleniem faktycznie przeprowadzonych działań)
Odpowiedź: 
Chodzi o możliwość wprowadzenia korekty danych pracownika, a nie o ingerencję 
w systemową historię zmian. System ma odzwierciedlać historię zatrudnienia pracownika 
i umożliwiać edycję danych uprzednio wprowadzonych.
Pytanie 22:
Kad-27 Zachowanie historii zmian z możliwością edycji.

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia możliwości edycji zachowanej historii zmian (historia 
edytowana nie będzie już odzwierciedleniem faktycznie przeprowadzonych działań)
Odpowiedź: 
Chodzi o możliwość wprowadzenia korekty danych pracownika, a nie o ingerencję 
w systemową historię zmian. System ma odzwierciedlać historię zatrudnienia pracownika 
i umożliwiać edycję danych uprzednio wprowadzonych.
Pytanie 23:
Kad-33 Obliczanie stażu pracy pracowników – kontrola zaliczania stażu przy jednoczesnym 
zatrudnieniu w wielu miejscach w tym samym okresie.

Czy Zamawiający w przypadku nakładania się okresów zatrudnienia u poprzednich 
pracodawców, potrzebuje sumowania bez powielania się tego czasu?
Odpowiedź: 

Nakładające się okresy zatrudnienia nie mogą się sumować.

Pytanie 24:
Kad-34 Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach – czas pracy (kalendarz):
a) Czy w obrębie tego wymagania Zamawiający oczekuje harmonogramowania czasu pracy 
i następnie jego rozliczania z czasem faktycznie przepracowanym z dokładnością co do godziny 
rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu?
b) Z jakiego źródła pochodzą dane o faktycznie przepracowanym czasie pracy? Czy dane będą 
wprowadzane ręcznie, czy też należy integrować system z zewnętrznym systemem ewidencji 
czasu pracy (wymagane szczegóły możliwości integracyjnych tego systemu) lub plikami?
Odpowiedź: 
a) Harmonogram pracy z rozliczeniem co do godziny dla każdego pracownika.
b) Na chwilę obecna dane będą wprowadzane ręcznie.
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Pytanie 25:
Kad-44 3) możliwość ustalania rozkładu czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika 
na dany okres rozliczeniowy w układzie do 4 miejsc po przecinku w przypadku niepełnego 
wymiaru etatu,

Co to znaczy "w układzie do 4 miejsc po przecinku"? System daje możliwość planowania czasu 
pracy z dokładnością do 1 minuty
Odpowiedź:
Z treści pytania wynika, że dotyczy ono funkcjonalności Kad-34.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Punkt 3) zawarty w treści funkcjonalność 
Kad-34 otrzymuje brzmienie:
„3) możliwość ustalania rozkładu czasu pracy indywidualnie dla każdego pracownika na dany 
okres rozliczeniowy z dokładnością do 1 minuty w przypadku niepełnego wymiaru etatu,”
Pytanie 26:
Kad-44 5) informacja o czasie faktycznie przepracowanym przez danego pracownika (godziny 
nadliczbowe, praca w porze nocnej, w niedziele i święta), 

Jakie wymogi stawia Zamawiający przed systemem, by przechowywał informacje o czasie 
faktycznie przepracowanym? Czy wystarczy miejsce, w którym operator wpisałby sumaryczną 
ilość godzin pracy w rozbiciu na np. pozycje godzin nadliczbowych?
Odpowiedź:
Z treści pytania wynika, że dotyczy ono funkcjonalności Kad-34. Zamawiający wyjaśnia, 
iż wystarczy możliwość wpisania nadgodzin.
Pytanie 27:
Kad-44 7) raportowanie zgodnie z potrzebami użytkownika, w tym możliwość raportowania 
według aktualnie zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej.

Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie potrzeb użytkownika. W obecnej 
formie wymaganie jest niejednoznaczne, co Wykonawcom uniemożliwia oszacowanie ceny 
ofertowej
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o możliwość tworzenia własnych autoraportów wg różnych 
kryteriów dot. pierwszej oceny w służbie cywilnej.
Pytanie 28:
Kad-45 4) wnioski do indywidualnego programu rozwoju zawodowego (IPRZ),

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie wniosków?
Odpowiedź:.
Zamawiający rozumie przez to możliwość ręcznego wpisywania własnych informacji 
dot. IPRZ
Pytanie 29:
Kad-45 12) raportowanie zgodnie z potrzebami użytkownika, w tym możliwość raportowania 
wg członków korpusu służby cywilnej aktualnie zatrudnionych,
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Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie potrzeb użytkownika. W obecnej 
formie wymaganie jest niejednoznaczne, co Wykonawcom uniemożliwia oszacowanie ceny 
ofertowej
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o możliwość tworzenia własnych autoraportów wg różnych 
kryteriów dotyczących ocen okresowych.
Pytanie 30:
Kad-46 4) możliwość importu danych z formularza IPRZ (z pliku zapisanego w Ms Office),

Prosimy o szersze wyjaśnienie zagadnienia, rodzaju raportów i sposobu importu
Odpowiedź:
System musi umożliwiać sporządzanie zbiorczych raportów z informacji zawartych w IPRZ 
stworzonym w Systemie. Wszystkie informacje powinny być eksportowane do plików Excel, 
a Zamawiający musi mieć możliwość tworzenia własnych autoraportów wg różnych kryteriów. 

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Punkt 4) zawarty w treści funkcjonalności 
Kad-46 otrzymuje brzmienie:
„4) możliwość exportu danych z formularza IPRZ stworzonego w Systemie wg rożnych 
kryteriów.”
Pytanie 31:
Kad-47 c. wysokość finansowania lub refundacji (w złotych oraz procentowo), wysokość 
dofinansowania, liczba rat (kwota każdej raty), termin płatności każdej z rat (miesiąc) – 
opcjonalnie: liczba rat zapłaconych (wraz z kwotą) i liczba rat pozostałych do spłaty (wraz 
w kwotą),

Wymaganie jest dość złożone i obejmuje szereg procesów. Prosimy o szersze wyjaśnienie 
oczekiwań wobec systemu, który ma je realizować. Przede wszystkim opisanie, jak 
wspomniane płatności są ściągane od pracownika.
Odpowiedź:
Zwrot wypłaconej pracownikowi refundacji na rzecz Zamawiającego następuje jedynie 
w przypadku zakończenia stosunku pracy – jednorazowo lub w ratach. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach zwrot płatności może zostać umorzony. Pracodawca każdorazowo 
indywidualnie ustala zasady zwrotu poniesionych kosztów lub refundacji.
Zamawiając może pokryć koszty podnoszenia kwalifikacji przez pracownika w dwóch 
formach:
- pokrycia kosztów tj. sytuacja gdy Zamawiający reguluje płatność a po stronie pracownika 
powstaje zobowiązanie do świadczenia pracy przez określony okres czasu przy czym 
zakończenie stosunku pracy wcześniej skutkuje koniecznością zwrotu kosztów szkolenia 
liczonych proporcjonalnie do okresu trwania zobowiązania,
- formie refundacji tj. zwrotu całości lub części poniesionych kosztów przy czym  proces może 
wiązać się z jednorazową płatnością lub odbywać się sukcesywnie w miarę ponoszenia kosztów 
przez pracownika, natomiast konieczność zwrotu refundacji wygląda jak powyżej.  
Pytanie 32:
Kad-51 z możliwością sortowania tych danych wg zadanego kryterium.

http://www.utk.gov.pl/
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Jakie kryteria oraz w jaki sposób sortowane ma Zamawiający na myśli? Prosimy o przykłady.

Odpowiedź: 
Chodzi o możliwość sortowania wg kryteriów podanych w Kad-51 np. od najmniejszego do 
największego lub alfabetycznie.
Pytanie 33:
Kad-52 2) lista emerytów/rencistów/niepełnosprawnych – automatyczne nadanie statusu 
i uwzględnienie ich w poszczególnych grupach,

O jakie statusy chodzi i o jakie grupy?
Odpowiedź:
Status określa osobę uprawnioną do korzystania z ZFŚS. Wyjaśnienie grupy zawarte jest 
w odpowiedzi na pytanie nr 34.
Pytanie 34:
Kad-52 3) numer grupy dochodowej – klasyfikacja dofinansowań (przyporządkowywanie 
określonych kwot),

Czym jest grupa dochodowa? Prosimy o szersze wyjaśnienie jej znaczenia.
Odpowiedź:
Raz w roku na podstawie oświadczeń pracownicy przyporządkowywani są do poszczególnych 
grup dochodów. Grupa dochodowa to określony przedział dochodów jaki przypada na jednego 
członka rodziny pracownika w roku ubiegłym. Podstawą przyporządkowania do danej grupy 
jest oświadczenie pracownika. Ilość grupa oraz wysokość dochodów może ulegać co roku 
zmianie przy czym ilość grup nie przekroczy 5.
Pytanie 35:
Kad-52 4) wprowadzanie danych do corocznego planu rozdysponowania świadczeń,

Prosimy o wyjaśnienie, czym jest plan, wg jakich kryteriów Zamawiający go tworzy oraz na 
jakich poziomach mają być gromadzone dane? Czy Zamawiający dopuszcza tworzenia takiego 
planu na podstawie danych z systemu np. w arkuszach Excel?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 4) z treści 
funkcjonalności Kad-52
Pytanie 36:
Kad-52 5) wprowadzanie danych do corocznych planów wysokości dofinansowań 
(do wypoczynku, sportu i kultury), planowane liczby osób, kwota dopłaty na osobę, kwota 
zarezerwowana w planie funduszu, podział na pracowników (w określonych grupach 
dochodowych), dzieci (z uwzględnieniem podziału na grupy dochodowe), współmałżonków 
(z uwzględnieniem podziału na grupy dochodowe), emerytów i rencistów,

Prosimy o wyjaśnienie, czym jest plan, wg jakich kryteriów Zamawiający go tworzy oraz na 
jakich poziomach mają być gromadzone dane? Czy Zamawiający dopuszcza tworzenia takiego 
planu na podstawie danych z systemu np. w arkuszach Excel?
Odpowiedź:
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Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 5) z treści 
funkcjonalności Kad-52
Pytanie 37:
Kad-52
7) kontrola wydatków związana z planem rozdysponowania poszczególnych świadczeń (w tym 
planów dofinansowań),

Na czym ma polegać kontrolowanie wydatków i jakie czynności mają być przy tym 
realizowane w systemie? Czy Zamawiający dopuszcza analizę przeprowadzoną na podstawie 
danych z systemu w arkuszach Excel?
Odpowiedź:
Możliwość swobodnego sporządzania raportów dot. wykorzystania środków 
wg. poszczególnych grup świadczeń w odniesieniu do założeń planu. Zamawiający dopuszcza 
prowadzenie analizy na podstawie danych z systemu w arkuszach Excel.
Pytanie 38:
Kad-53 Tworzenie na podstawie zgromadzonych danych zestawień stałych i generowanych 
(bieżących i archiwalnych) w konfiguracjach ustalanych przez poszczególnych 
Administratorów i użytkowników, w szczególności związanych ze strukturą zatrudnienia, 
wynagrodzeniami i funduszem wynagrodzeń (w tym: plan, symulacja funduszu wynagrodzeń), 
uprawnienia i obowiązki pracownicze. 

Możliwość definiowania zestawień na stałe i zapisywania ich jako szablon i udostępniania 
innym użytkownikom
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku udostępnienia możliwości 
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 39:
Kad-53 Pełna lista zestawień (raportów) stałych i dokumentów kadrowych zostanie przekazana 
na etapie II Analiza.

Prosimy o uszczegółowienie wymagania lub jego usunięcie, ze względu na niezgodność z PZP 
(konieczność jednoznacznego opisu SIWZ/OPZ przez Zamawiającego już na etapie ogłoszenia 
i szacowania ofert)
Odpowiedź:
Wskazanie na zamkniętej liście konkretnych zestawień (raportów) nie jest możliwe ponieważ 
zestawień z wykorzystaniem przywołanych elementów jest bardzo dużo. Przykład: zestawienie 
w którym prezentowani będą pracownicy z wybranych komórek organizacyjnych zajmujących 
wskazane stanowiska, którzy w podanym okresie czasowym otrzymali datek zadaniowy (kwota 
wypłacona i/lub przyznana) w podziale na poszczególne paragrafy i/lub przypisanym budżetem 
zadaniowym.
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Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Funkcjonalności Kad-53 otrzymuje brzmienie:
„Tworzenie na podstawie zgromadzonych danych zestawień stałych i generowanych (bieżących 
i archiwalnych) w konfiguracjach ustalanych przez poszczególnych Administratorów 
i użytkowników, w szczególności związanych ze strukturą zatrudnienia, wynagrodzeniami 
i funduszem wynagrodzeń (w tym: plan, symulacja funduszu wynagrodzeń), uprawnienia 
i obowiązki pracownicze. Możliwość definiowania zestawień na stałe i zapisywania ich jako 
szablon i udostępniania innym użytkownikom
Możliwość tworzenia z Systemu podstawowych pism kadrowych, w szczególności:
- umowa o pracę  
- świadectwo pracy
- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
- uzyskanie prawa do dodatku za wysługę lat
- informacji o przyznaniu nagrody jubileuszowej
Oprócz tego powinna być możliwość tworzenia następujących raportów:
- składniki wynagrodzenia na dany dzień w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne 
lub grupy stanowisk , wydziały lub płeć
- lista pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych (imię i nazwisko oraz 
stanowisko)
- lista pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” 
-kartoteka osoba pracowników
- przebieg pracy zawodowej pracowników
- ewidencja okresów zatrudnienia uprawniających do nagrody jubileuszowej
- nieobecności pracowników
- karta urlopowa
- lista pracowników uprawnionych do nagrody jubileuszowej w określonym czasie
- lista osób które są zobowiązane do odbycia badań okresowych w określonym czasie
- lista pracowników i data badań okresowych
- szkolenia BHP i PPOŻ
- plany urlopowe
- zatrudnienie na dzień oraz średnie zatrudnienie w rozbiciu na poszczególne komórki 
organizacyjne oraz w całej jednostce
- lista pracowników z określeniem rodzaju umowy i daty rozw. umowy o pracę
- zmiana składników wynagrodzenia w okresie od dnia do dnia
- lista osób którym zmienia się dodatek za wysługę lat w określonym czasie.”
Pytanie 40:
Kad-54 Możliwość tworzenia symulacji płacowych, a następnie aktualizowanie danych 
poprzez ich zatwierdzenie.

Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku udostępnienia możliwości 
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 41:
Kad-54 Możliwość tworzenia symulacji nadwyżek w określonym okresie, np. przyszłym roku 
przyznanych indywidualnie wskazanym pracownikom (zakres podmiotowy).
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Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku udostępnienia możliwości 
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 42:
Kad-55 Tworzenie symulacji dotyczących przyszłych zdarzeń kadrowych (np.: ważność badań 
okresowych w danym roku, zakończenie umów okresowych w danym okresie, itp.)

Chyba Zamawiający ma tutaj ma myśli przygotowanie raportów z przyszłych zdarzeń 
kadrowych, a nie symulację?
Odpowiedź: 
Zamawiającemu ma na myśli tworzenie raportów.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Zdanie trzecie w opisie funkcjonalność Kad-55 
otrzymuje brzmienie:
„Tworzenie raportów dotyczących przyszłych zdarzeń kadrowych (np.: ważność badań 
okresowych w danym roku, zakończenie umów okresowych w danym okresie, itp.)”
Pytanie 43:
Pla-7 Prowadzenie i drukowanie kartoteki płacowej i podatkowej pracowników oraz osób 
obcych, w szczegółowym podziale na rodzaje osiąganych przychodów i dokonanych potrąceń 
w poszczególnych miesiącach danego roku a także prowadzenie i drukowanie kartoteki 
ubezpieczeniowej (zasiłkowej). Możliwość samodzielnego projektowania kartoteki 
w zależności od potrzeby użytkownika zestawienia dostępnych dla pozostałych użytkowników.

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "projektowania"? Czy chodzi o zmianę np. składników, 
czy okresu prezentacji danych?
Odpowiedź:
Przez pojęcie projektowania Zamawiający rozumie zmianę okresu prezentacji danych 
obejmujących rok kalendarzowy lub dłuższy (np. od 01.02.2016 r. do 31.12.2017 r.) oraz wybór 
wszystkich lub wybranych składników płacowych do prezentacji.
Pytanie 44:
Pla-10 Automatyczne naliczanie wyrównań za okresy minione w przypadku konieczności 
dokonania korekt w podziale na miesiące. Automatyczne korekty ZUS w związku 
z przekroczeniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe.
Prosimy o szersze wyjaśnienie pojęcia korekt za okresy minione oraz pojęcia automatyczności 
rozbicia na miesiące. W takim brzmieniu nie wiadomo jakie są oczekiwania co do 
funkcjonalności systemu.

Co znaczy również pojęcie automatyzacji korekt ZUS w związku z przekroczeniem rocznej 
podstawy składek? Informację o przekroczeniu składa pracodawcy pracownik lub ZUS. Czy 
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może raczej chodzi tu o śledzenie podstawy rocznej i uwzględnienie jej przy okazji wszystkich 
wypłat oskładkowanych ubezp. społecznym?
Odpowiedź:
Automatyczne naliczanie wyrównań za okresy minione dotyczy przypadku w którym 
pracownicy otrzymują podwyżki wynagrodzenia z wyrównaniem w związku ze zmianą 
np. kwoty bazowej lub podwyżką mnożnika. Przykład: pracownik otrzymał w marcu 
informację o podwyżce z wyrównaniem od stycznia. W tym przypadku funkcjonalność 
powinna umożliwić przeliczenie i automatyczne utworzenie odpowiednich składników 
płacowych (wynagrodzenie) i przypisanie ich do poszczególnych miesięcy (np. wypłata 
wynagrodzenia w m-cu marcu, przypisanie składników wyrównania do stycznia i lutego).

Automatyczne korekty ZUS w związku z przekroczeniem rocznej podstawy dotyczą przypadku 
w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże informację o przekroczeniu składek 
społecznych np. w miesiącu wrześniu i wskaże prawidłową wysokość podstawy. W tym 
przypadku funkcjonalność ma polegać na automatycznym wyliczeniu różnicy w podstawie 
i w wysokości odprowadzonych składek w miesiącu wrześniu i w kolejnych miesiącach danego 
roku a następnie utworzenie odpowiednich składników płacowych.
Pytanie 45:
Pla-16 Generowanie i wydruk wszelkich zestawień wynagrodzeń dla wybranych grup 
pracowników/zleceniobiorców. Zestawienia muszą być generowane ze wszystkich lub 
wybranych składników naliczonych na listach płac funduszu osobowego i bezosobowego 
zbiorczo i w podziale na rozdziały, paragrafy, budżet zadaniowy, grupy pracownicze i grupy 
stanowisk, wybranych składników i potrąceń z możliwością sortowania tych danych 
wg zadanego kryterium.

Prosimy o sprecyzowanie pojęcia "wszelkich zestawień wynagrodzeń" i wskazanie na liście 
zamkniętej, jakich konkretnie raportów to dotyczy.
Odpowiedź:
Wskazanie na zamkniętej liście konkretnych raportów nie jest możliwe ponieważ zestawień 
z wykorzystaniem przywołanych elementów jest bardzo dużo. Przykład: zestawienie w którym 
prezentowani będą pracownicy z wybranych komórek organizacyjnych zajmujących wskazane 
stanowiska, którzy w podanym okresie czasowym otrzymali nagrodę i/lub dodatek zadaniowy 
(kwota wypłacona i/lub przyznana) w podziale na poszczególne paragrafy i/lub przypisanym 
budżetem zadaniowym.
Pytanie 46:
Pla-18 Opcja wypłaty wynagrodzenia i dokonania stosownych potrąceń zgodnych z aktualnym 
stanem prawnym dla osób, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania. Możliwość wprowadzenia danych (czcionki) w języku innym niż język polski 
np. - Niemcy, Anglia, Słowacja, Republika Czeska.

Dane osób w systemie wprowadzane są zgodnie z użytą czcionką systemu Windows. Jeżeli ten 
dopuści wprowadzenie danego znaku, system go zachowa. Niemniej system Płatnik ZUS 
przyjmuje dane z pliku tylko wg określonej strony kodowej, przez co nie jest możliwe 
sterowanie zakresem i czcionkami (niezależne od Wykonawcy) jak również późniejsza obsługa 
w programie Płatnik ZUS (niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego).
Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47:
Pla-29 Możliwość sporządzania i drukowania: odcinków płacowych (tzw. pasków), 
potwierdzeń pobranego wynagrodzenia (tzw. utajnień) oraz możliwość wglądu do informacji 
o wynagrodzeniu przez pracownika, dla którego wynagrodzenie zostało naliczone.

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "możliwość wglądu"?
Odpowiedź:
Dotyczy to możliwości wglądu do informacji o wynagrodzeniu przez danego pracownika 
poprzez portal pracowniczy.
Pytanie 48:
Pla-32 Rejestr umów zleceń i rejestr umów o dzieło. Rejestr powinien zawierać numer i rodzaj 
umowy, datę zawarcia umowy, okres na jaki umowa obowiązuje, kwotę brutto i netto, 
przedmiot umowy. Wydruk z rejestru powinien mieć możliwość sortowania wg. zadanego 
kryterium.

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie "wg. zadanego kryterium"? Prosimy o przykłady.
Odpowiedź:
Wydruk wg zadanego kryterium tzn. wg informacji wprowadzonych w rejestrze. Rejestr 
powinien zawierać ww. informacje i powinna być możliwość sortowania i filtrowania tych 
wszystkich wprowadzonych danych wg np. przedmiotu umowy, terminu obowiązywania, 
zleceniobiorcy. Wówczas na wydruku powinny znaleźć się tylko umowy z np. różnymi datami 
zawarcia umowy, kwotą brutto ale z jednym rodzajem przedmiotu umowy.
Pytanie 49:
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.

Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku udostępnienia możliwości 
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 50:
Kadr-Pla-2 17) delegacje służbowe,

Wnosimy o usunięcie zapisu ze względu na fakt, iż zgodnie z Kodeksem Pracy delegacja to 
rodzaj pracy, nie może być traktowana jako nieobecność
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Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 17) w funkcjonalności 
Kadr-Pla-2
Pytanie 51:
Kadr-Pla-2
18) szkolenie,

Wnosimy o usunięcie zapisu ze względu na fakt, iż zgodnie z Kodeksem Pracy szkolenie to 
rodzaj pracy, nie może być traktowana jako nieobecność, chyba że Zamawiający ma tu na myśli 
urlop szkoleniowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 18) w funkcjonalności 
Kadr-Pla-2
Pytanie 52:
Kadr-Pla-2 21) inne.

Prosimy o uszczegółowienie wymagania lub jego usunięcie, ze względu na niezgodność z PZP 
(konieczność jednoznacznego opisu SIWZ/OPZ przez Zamawiającego już na etapie ogłoszenia 
i szacowania ofert)
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie pkt. 21) w funkcjonalności 
Kadr-Pla-2
Pytanie 53:
Kadr-Pla-9 Możliwość podziału poszczególnych składników wynagrodzenia na te, które są 
kwalifikowalne zgodnie z zasadami realizowanych programów operacyjnych.
Prosimy o szersze wyjaśnienie wymagania.
Odpowiedź:
Możliwość podziału poszczególnych składników wynagrodzenia dotyczy możliwości 
kwalifikowania danego składnika płacowego np. wg różnych paragrafów i wg różnych 
proporcji (środki finansowe urzędu i środki finansowe europejskie).
Pytanie 54:
ST-3 1) rejestru klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wg GUS (ustalonego rozporządzeniem 
Rady Ministrów) - automatyczne określanie Klasyfikacji Środków trwałych GUS (grupy, 
podgrupy, rodzaje),

Prosimy o uszczegółowienie wymagania o jaki automatyzm przypisania chodzi? 
Czy wymaganie będzie spełnione w przypadku, gdy operator będzie mógł przyporządkować 
konkretną grupę GUS w momencie wprowadzania środka trwałego do użytkowania?
Odpowiedź:
Wymaganie będzie spełnione gdy użytkownik będzie mógł przyporządkować konkretną grupę 
klasyfikacji GUS w momencie wprowadzania środka trwałego do użytkowania.
Pytanie 55:
ST-14 Zapisywanie numeru ewidencyjnego oraz kodu RFID środka zaimportowanego 
z oprogramowania dotychczas funkcjonującego jako osobnego pola rekordu – różnego od pola 
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rekordu z numerem ewidencyjnym nadanym automatycznie przez system, z możliwością 
zatwierdzenia go po weryfikacji jako właściwego numeru ewidencyjnego środka.

Czy chodzi o dane podlegające migracji z obecnego systemu do nowego ZSIWZZ?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że chodzi o dane podlegające migracji z obecnego systemu do 
nowego ZSIWZZ.
Pytanie 56:
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.

Czy chodzi o dane podlegające migracji z obecnego systemu do nowego ZSIWZZ?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że chodzi o dane podlegające migracji z obecnego systemu do 
nowego ZSIWZZ.
Pytanie 57:
ST-17 Możliwość wprowadzania hurtowego jednorodnych środków np. Notebooki. 
Wprowadzenie np. 100 sztuk środków, gdzie każdy z nich otrzyma swój indywidualny numer 
ewidencyjny i numer RFID oraz powielone dla każdego zostaną dane powtarzalne np. nazwa, 
data przyjęcia, wartość, nr i datę dokumentu zakupu. Dane indywidualne np. numer fabryczny 
będą uzupełniane indywidualnie. Innym znacznie korzystniejszym rozwiązaniem może być: 
Wprowadzenie hurtowe poprzez przygotowanie odpowiedniego (w zdefiniowanej wcześniej 
przez dostawcę formie) zestawienia w pliku Excel zawierającego wszystkie niezbędne dane, 
a następnie zaimportowanie pliku do systemu.

Możliwość wprowadzania hurtowego jednorodnych środków np. Notebooki. Wprowadzenie 
np. 100 sztuk środków, gdzie każdy z nich otrzyma swój indywidualny numer ewidencyjny i 
numer RFID oraz powielone dla każdego zostaną dane powtarzalne np. nazwa, data przyjęcia, 
wartość, nr i datę dokumentu zakupu. Dane indywidualne np. numer fabryczny będą 
uzupełniane indywidualnie. Innym znacznie korzystniejszym rozwiązaniem może być: 
Wprowadzenie hurtowe poprzez przygotowanie odpowiedniego (w zdefiniowanej wcześniej 
przez dostawcę formie) zestawienia w pliku Excel zawierającego wszystkie niezbędne dane, 
a następnie zaimportowanie pliku do systemu.
Odpowiedź:
Pytający powielił treść funkcjonalności nie formułując pytania. Zamawiający zwraca uwagę, 
że odpowiedź dotycząca funkcjonalności ST-17 zawarta jest w pytaniu nr 7.
Pytanie 58:
ST-18
Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji przy użyciu posiadanego terminala (czytnika) 
zarówno dla pojedynczej lokalizacji (pokoju), grupy lokalizacji (departament, oddział) jak 
również dla całości zasobu ewidencji. W sytuacji wzrokowego zidentyfikowania środka, gdy 
środek nie zostanie odczytany przy pomocy etykiety RFID, będzie możliwość wczytania środka 
przy użyciu kodu kreskowego, a jeżeli również czytelność kodu kreskowego nie pozwoli na 
wczytanie etykiety będzie istniała możliwość wprowadzenia numeru ewidencyjnego środka 
przy pomocy klawiatury w którą wyposażony jest terminal.
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Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji przy użyciu posiadanego terminala (czytnika) 
zarówno dla pojedynczej lokalizacji (pokoju), grupy lokalizacji (departament, oddział) jak 
również dla całości zasobu ewidencji. W sytuacji wzrokowego zidentyfikowania środka, gdy 
środek nie zostanie odczytany przy pomocy etykiety RFID, będzie możliwość wczytania środka 
przy użyciu kodu kreskowego, a jeżeli również czytelność kodu kreskowego nie pozwoli na 
wczytanie etykiety będzie istniała możliwość wprowadzenia numeru ewidencyjnego środka 
przy pomocy klawiatury w którą wyposażony jest terminal.
Odpowiedź:

Pytający powielił część treści funkcjonalności nie formułując pytania.

Pytanie 59:
ST-19 Zautomatyzowane dokonywanie w systemie przemieszczeń składników majątkowych 
pomiędzy pomieszczeniami na podstawie danych zgromadzonych w terminalu (czytniku).

Prosimy o uszczegółowienie wymagania czy zmiana ma następować po inwentaryzacji majątku 
przy pomocy czytnika, czy dokumentu zmiany miejsca mają się tworzyć na podstawie danych 
z czytnika w trakcie wyrywkowych zmian (przesunięć) majątku?
Odpowiedź:

Zmiana ma następować po każdorazowym wprowadzeniu danych z czytnika.

Pytanie 60:
ST-22
Możliwość automatycznego przeszacowania wartości środków trwałych:

Czy wymaganie będzie spełnione w przypadku, gdy wejściu przepisów dotyczących 
przeszacowania Wykonawca dostarczy narzędzie umożliwiające wykonanie przeszacowania 
zgodnie z przepisami wykonawczymi?
Odpowiedź:

Możliwość automatycznego przeszacowania wartości ma być integralną częścią systemu.

Pytanie 61:
Szkol-13 Musi posiadać możliwość generowania raportów oraz wykresów
Prosimy o uszczegółowienie wymagania, jakich dokładnie raportów? Jakich wykresów? 
Z jakich danych?
Odpowiedź:
Możliwość generowania zestawień w oparciu o  dane zawarte w Systemie wg kombinacji 
różnych kryteriów. Zestawienie powinno być eksportowane do arkusza Excel

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Funkcjonalność Szkol-13 otrzymuje brzmienie:
„Musi posiadać możliwość generowania raportów.”
Pytanie 62:
Plan-4 Możliwość oznaczania typu wprowadzonych kwot / zmian jako: projekt ustawy 
budżetowej, ustawa budżetowa, nowelizacja ustawy budżetowej, Decyzja MF, Decyzja własna 
jednostki, blokada środków, środki postawione do dyspozycji. Wymienione typy 
wprowadzonych kwot zostały wymienione w odniesieniu do jednego budżetu UTK oraz do 

http://www.utk.gov.pl/


Strona 18 z 24

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

poszczególnych pozycji w planie finansowym (wg. klasyfikacji budżetowej). Powyższe 
elementy powinny być realizowane jako kolejne dokumenty.

a) Czy wymienione typy odnoszą się do całych budżetów czy poszczególnych pozycji?
b) Czy wspomniane elementy mogą być zrealizowane jako kolejne stany w ramach obiegu 
dokumentu dla planu budżetowego?
Odpowiedź:
Ad. a) wymienione typy odnoszą się do całych budżetów.
Ad. b) tak
Pytanie 63:
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.

Czy plany budżetu państwa i środków europejskich mogą być oddzielnymi dokumentami 
planistycznymi?
Odpowiedź:

Tak

Pytanie 64:
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. 
Bilansowanie kwot w każdym układzie planu.

a) Proszę o wyjaśnienie jak miałaby przebiegać kontrola zgodności? 
b) Czy oba budżety maja być odrębnymi dokumentami?
Odpowiedź:
Ad. a) Zgodność na kontach pozabilansowych:  konto 980 – plan finansowy w układzie 
tradycyjnym z kontem 990 – plan finansowy w układzie budżetu zadaniowego oraz kontem 
130 – wydatki budżetowe.
Ad. b) Tak
Pytanie 65:
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.

Proszę o wyjaśnienie na czym polegać ma funkcjonalność automatycznej wymiany danych 
w zakresie zmian?
Odpowiedź:
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Wymiana danych w zakresie zmian dotyczy automatycznego przenoszenia zmian planu 
(decyzji budżetowych) z modułu planowanie do modułu kadrowo-płacowego i finansowo-
księgowego.
Pytanie 66:
Plan-22 Możliwość współpracy z innymi programami tzn. eksport i import danych zgodnie 
z formatami określonymi w rozdziale „IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 
załącznika nr 7 do SIWZ.

Wnosimy o zmianę treści wymagania poprzez wskazanie odwołania do właściwego załącznika 
i rozdziału/punktu. W przypadku braku takiego opisu wnosimy o uzupełnienie treści SIWZ, 
gdyż w obecnej postaci jest niejednoznaczny i uniemożliwia Wykonawcom prawidłowego 
skalkulowania ceny ofertowej
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Funkcjonalność Plan-22 otrzymuje brzmienie:
„Możliwość współpracy z innymi programami tzn. eksport i import danych zgodnie z formatami 
określonymi w rozdziale 6.1.1 pkt. 14 ppkt. 5 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ).”
Pytanie 67:
OPZ 5.1.1 1. Portal Pracownika musi dawać 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.

Proszę o określenie wszystkich 10 rodzajów dokumentów
Odpowiedź:
System musi zapewniać prosty obieg do 10 dokumentów, np wniosku urlopowego, wniosku 
o świadczenie z ZFŚS

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Punkt 5.1.1 ppkt 1 OPZ otrzymuje brzmienie:
„1. Portal Pracownika musi dawać możliwość rozbudowy o obsługę prostego obiegu do 10 
rodzajów dokumentów (np. wniosek urlopowy, wniosek o świadczenie ZFŚS, wniosek 
o delegację krajową). Rozbudowa Portalu Pracownika o ww. wymagania nie jest przedmiotem 
zamówienia.”
Pytanie 68:
OPZ 5.1.1 2. Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca podłączenie dokumentów w formie 
elektronicznej w odpowiednie miejsce Systemu w zależności od kontekstu pracy (niezależnie 
od modułu). Dokumenty w formie elektronicznej mogą być przechowywane w innej bazie 
w celu zachowania określonego czasu reakcji systemu F-K.
1) Wykonawca musi umożliwić podłączanie następujących typów dokumentów np.:
a) faktury/rachunki,
b) umowy oraz wnioski o udzielenie zamówień wraz z załącznikami (np. oferty, notatki),
c) decyzje o zapewnieniu finansowania,
d) indywidualne programy rozwoju zawodowego (IPRZ), 
e) opisy stanowisk pracy. 
2) Podsystem musi mieć przyjazny i prosty w obsłudze interfejs.

Czy przez "podłączenie dokumentów elektronicznych" należy rozumieć skany tych 
dokumentów i/lub pliki (np. MS WORD)

http://www.utk.gov.pl/


Strona 20 z 24

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 69:
OPZ 5.1.1 3. System musi umożliwiać tworzenie własnych polityk haseł użytkowników 
i przypisywania ich do użytkowników. Parametry polityki konfigurowane przez administratora 
systemu: 
1) nazwa polityki haseł, 
2) maksymalny okres ważności hasła, 
3) minimalny okres ważności hasła, 
4) minimalna długość hasła, 
5) minimalna liczba cyfr użytych w haśle, 
6) minimalna liczba wielkich liter w haśle, 
7) minimalna liczba małych liter w haśle, 
8) minimalna liczba znaków specjalnych w haśle, 
9) możliwość określenia dopuszczalnej liczby powtarzających się znaków obok siebie, 
10) możliwość określenia dopuszczalnej liczby powtarzających się cyfr obok siebie, 
11) możliwość określenia, że hasło nie może zaczynać się od cyfry, 
12) liczba nieudanych prób logowania, która skutkuje blokadą konta na określony czas, 
13) czas blokady konta określony w minutach, 
14) hasło w systemie wygasa automatycznie po zdefiniowanym okresie ważności dla danego 
konta względem przydzielonej polityki, powodując wymuszenie zmiany hasła w systemie oraz 
powiadamiając użytkownika o konieczności zmiany takiego hasła. Jeśli chodzi o wygaszanie 
lub blokowanie konta/hasła, System będzie informować z wyprzedzeniem (min. 7 dni) 
o konieczności zmiany hasła przy każdym uwierzytelnianiu, a dalsza praca w systemie po 
wygaśnięciu hasła nie będzie możliwa, 
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.

Wnosimy o wykreślenie wymagania jako sprzecznego z OPZ "6.6.2 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 (poziom 
bezpieczeństwa całego systemu będzie obniżony do poziomu najsłabszej polityki). 
Dostarczony system może zostać zintegrowany z usługami AD w zakresie autoryzacji 
w systemie oraz zakładania nowych kont na podstawie grup użytkowników i kont 
użytkowników AD. Nie ma potrzeby (i jest to nawet niewskazane), by tak zaawansowane 
polityki były stosowane także w systemie
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie zwracając uwagę, że opublikowane 
w dniu 24 lutego 2017 r. wyjaśnienia zmieniły treść w powyższym zakresie.
Pytanie 70:
OPZ 5.1.1 4. System będzie posiadał minimum 3 środowiska pracy: Platformę Produkcyjną, 
Platformę Zapasową oraz Platformę Testowo-szkoleniową.
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Ze względu na konieczność oszacowania zasobów i dostosowania architektury fizycznej 
prosimy o wskazanie konkretnych wymagań wobec poszczególnych platform? Szczegółowo 
prosimy opisać wymagania do platformy produkcyjnej, pozostałe platformy mogą zostać 
opisane współczynnikiem, np Testowo-szkoleniowa = 25% mocy Produkcyjnej, 25% 
przestrzeni dyskowej Jakie zadania ma realizować platforma zapasowa?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem pkt. 6.1.1.20: ”Wykonawca dostarczy mechanizm automatycznego 
(na żądanie administratora) kopiowania bazy danych Platformy Produkcyjnej na Platformę 
testowo-szkoleniową i odwrotnie z testowej na produkcyjną.”
Należy przyjąć, że  system musi pomieścić ilość danych na platformie testowej taką jak 
w przypadku platformy produkcyjnej.
Natomiast Punkt 6.6.2.8 mówi:
„Środowisko testowe będzie odwzorowaniem środowiska produkcyjnego, czyli będzie składało 
się z tej samej ilości maszyn wirtualnych o zbliżonych parametrach wydajnościowych.”

W ekstremalnych przypadkach platforma testowo-szkoleniowa będzie mogła pełnić rolę 
środowiska zapasowego.

Zamawiający szacuje, że wykorzystywanie platformy testowo-szkoleniowej (dla zastosowania 
szkoleniowego i testów po uruchomieniu produkcyjnym i okresie stabilizacji) będzie na 
poziomie do 25% wersji produkcyjnej gdzie wykorzystanie rozumiane jest jako liczba 
zalogowanych i użytkujących system użytkowników.

W punkcie 6.6.2.6 zamawiający określił jakim środowiskiem sprzętowym dysponuje.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. Punkt 5.1.1 ppkt 4 OPZ otrzymuje brzmienie:
„4. System będzie posiadał minimum 2 środowiska pracy: Platformę Produkcyjną oraz 
Platformę Testowo-szkoleniową.”
Pytanie 71:
OPZ 6.1.1 4. System musi zapewniać jednolity interfejs użytkownika dla wszystkich modułów 
Systemu (nie dotyczy funkcjonalności Portalu Pracownika), a funkcje oraz nazwy etykiet 
powtarzające się w różnych modułach muszą być dostępne dla Użytkownika Systemu pod taką 
samą nazwą w menu i formatkach oraz pod taką samą etykietą.

Czy Zamawiający dopuści, by wyłączeniu oprócz Portalu Pracownika podlegał także obszar 
Miękkiego HR (interfejs spójny z Portalem)?
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72:
OPZ 6.1.1 24. System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodne ze standardem 
PN-ISO/IEC-27001.
Prosimy o wskazanie konkretnych punktów standardu PN-ISO/IEC-27001 o które chodzi 
w tym wymaganiu
Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie ppkt. 24 w pkt. 6.1.1. OPZ
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Pytanie 73:
OPZ 6.5 1. Liczba jednoczesnych Użytkowników Systemu – 30, w tym 2 Administratorów.
Prosimy o oszacowanie liczby użytkowników obsługujących Miękki HR
Odpowiedź:
Liczba jednoczesnych Użytkowników Systemu musi wynosić 30. Szacowana liczba 
użytkowników obsługujących HR to ok 6 osób, przy czym Zamawiający nie dopuszcza do 
sytuacji aby System ograniczał dostęp wyłącznie dla tych 6 użytkowników.
Pytanie 74:
OPZ 6.5 2. Podsystem Portal Pracownika – co najmniej 350 użytkowników

Jeśli liczba 350 nie określa jednoczesnej liczby użytkowników wykorzystującej Portal, prosimy 
o wskazanie takiej liczby użytkowników jednoczesnych
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje, że z Portalu Pracownika będzie korzystać jednocześnie 350 
użytkowników, niemniej jednak system musi zagwarantować możliwość jednoczesnej pracy 
w ww. liczbie.
Pytanie 75:
OPZ 6.7 6. System musi umożliwiać instalację oprogramowania klienckiego na stacjach 
roboczych z wykorzystaniem funkcjonalności Active Directory np. za pośrednictwem plików 
MSI.

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie zostanie uznane za spełnione dla modułów 
niewymagających instalacji oprogramowania klienckiego
Odpowiedź:
Wymaganie zostanie uznane za spełnione dla modułów nie wymagających instalacji 
oprogramowania klienckiego.
Pytanie 76:
OPZ 6.8 2. System musi działać z niezawodnością wynoszącą 99,00% czasu pracy w roku, przy 
pełnej funkcjonalności.

Prosimy o wskazanie do jakiego wymiaru czasu pracy systemu odnosi się parametr 
niezawodności na poziomie 99,00% (np. tylko dni robocze 8:15-16:15)
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ. pkt. 6.8 ppkt 2 OPZ otrzymuje brzmienie:
„System musi działać z niezawodnością wynoszącą 99,00% czasu pracy w roku, przy pełnej 
funkcjonalności. Zamawiający uzna warunek za spełniony dla czasu pracy systemu w dni 
robocze w godzinach 6:00 – 19:00.”
Pytanie 77:
OPZ 6.6.1 6.6.1 Wymagania dla sieci komputerowej (…) 3. System do prawidłowej pracy nie 
może wymagać podłączenia do sieci Internet.

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, 

http://www.utk.gov.pl/


Strona 23 z 24

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

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 określając 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, komponentów z zasobów internetowych 
(chmury).
Pytanie 78:
OPZ 6.13.2 Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu 
Transportu Kolejowego; 6.13.2 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.

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 (będzie wymagała takiej zmiany)?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna ten punkt za spełniony, jeśli informacja o dokumentacji będzie podawana 
tylko w przypadkach, gdy ta dokumentacja będzie zmieniana (będzie wymagała takiej zmiany).
Pytanie 79:
OPZ 6.13.3 Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu 
Transportu Kolejowego; 6.13.3 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

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 zmiany te zostaną zamieszczone w kompletnej 
dokumentacji.
Pytanie 80:
Ponieważ w trakcie realizacji projektu będą przetwarzane dane osobowe zachodzi konieczność 
podpisania umowy powierzenia. W jaki sposób UTK zamierza rozwiązać ten problem?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ.
W pkt. 19.8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt. 19.9 w brzmieniu:
„19.9 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 
SIWZ.”
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W pkt 20 ppkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje ppkt. 8 w brzmieniu:
„8) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 8).”
Jednocześnie Zamawiający udostępnia Załącznik nr 8 stanowiący wzór umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.
Pytanie 81:
Jaki zakres danych osobowych wymagany będzie przy podpisywaniu załącznika nr 6 do wzoru 
umowy?
Odpowiedź:
Zakres danych osobowych został określony w § 2 wzoru umowy powierzenia danych 
osobowych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. Zgodnie z § 3 ust. 3 wzoru umowy 
powierzenia danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu 
dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz 
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą, a § 4 określa odpowiedzialność Wykonawcy.
Pytanie 82:
Czy przewiduje się wyrażenie zgody na podwykonawców i czy jednocześnie UTK wyrazi 
zgodę na dalsze podpowierzenie swoich danych osobowych tym podwykonawcom ? UWAGA 
! to pytanie ma sens w sytuacji planowania wykorzystania podwykonawców.
Odpowiedź:
Zgodnie § 3 ust. 9 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (stanowiącej 
Załącznik nr 8 do SIWZ) „Wykonawca może „podpowierzyć” przetwarzanie danych objętych 
Umową Przetwarzania podwykonawcom jedynie za zgodą Zleceniodawcy i na zasadach 
przewidzianych w Umowie Powierzenia.”

Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej.
Punkt 5 w opisie funkcjonalność Kad-46 otrzymuje brzmienie:
„5) możliwość sporządzania IPRZ w Systemie oraz dodatkowo załączania jego wersji 
elektronicznej.”

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

MAŁGORZATA KALATA
DYREKTOR BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.:
22 749 15 00
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Administracyjno - Finansowe
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