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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 17 maja 2017 r.

BAF-WZPL.250.6.2017.5.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego 
Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Urzędu Transportu 
Kolejowego” - nr sprawy: BAF-WLZP.250.6.2017

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 8 do 16 maja 2017 r. wraz 
z wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1:
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 5.1.3.2 
podpunkt 3 lit. b wymaga, aby konsultanci wdrożeniowi spełniali następujące wymaganie:
„udział jako konsultant wdrożeniowy w każdym obszarze funkcjonalnym, do którego został 
przypisany w niniejszym postępowaniu, w co najmniej jednym projekcie wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego, na kwotę brutto minimum 100.000,00 złotych 
(słownie: sto tysięcy złotych)”.

Czy Zamawiający w celu umożliwienia wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu 
większej liczbie podmiotów i tym samym zwiększenia konkurencyjności ofert 
potencjalnych wykonawców wyraża zgodę na modyfikację niniejszego zapisu poprzez 
nadanie mu brzmienia:
„udział jako konsultant wdrożeniowy w co najmniej jednym projekcie wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego, na kwotę brutto minimum 100.000,00 złotych 
(słownie: sto tysięcy złotych)”?
Odpowiedź:
Zamawiający mając na uwadze umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu jak 
największej liczbie potencjalnych wykonawców, tym samym zwiększenia 
konkurencyjności ich ofert, wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:

1. W SIWZ pkt 5.1.3.2 ppkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) udział jako konsultant wdrożeniowy w każdym obszarze funkcjonalnym, do którego 
został przypisany w niniejszym postępowaniu, w co najmniej jednym projekcie wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego, na kwotę brutto minimum 100.000,00 złotych 
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(słownie: sto tysięcy złotych).”
2. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób:

 pkt C ppkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wyżej wymieniona osoba była konsultantem wdrożeniowym przy 
realizacji zamówienia, którego przedmiotem było ........................................ 
Wartość zamówienia ..................... zł. brutto.”;

 w pkt. C ppkt 2 zostaje wykreślona lit. e;
 pkt D ppkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„d) wyżej wymieniona osoba była konsultantem wdrożeniowym przy 
realizacji zamówienia, którego przedmiotem było ........................................ 
Wartość zamówienia ..................... zł. brutto.”;

 w pkt. D ppkt 2 zostaje wykreślona lit. d;
 pkt E ppkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„d) wyżej wymieniona osoba była konsultantem wdrożeniowym przy 
realizacji zamówienia, którego przedmiotem było ........................................ 
Wartość zamówienia ..................... zł. brutto.”;

 w pkt. E ppkt 2 zostaje wykreślona lit. d.
Pytanie 2:
2. Zamawiający w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
„Opis Przedmiotu Zamówienia” w punkcie 6.13.2 „Usuwanie Błędów Systemu” zawarł 
następujący wymóg:
„Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia poziomu usług oznaczającego 
zobowiązanie Wykonawcy do dotrzymania poniżej przedstawionych parametrów 
czasowych w przypadku problemów dotyczących funkcjonowania Systemu w okresie 
świadczenia Usługi Utrzymania:

Kategoria problemu Czas reakcji Czas naprawy

Błąd Krytyczny do 2 h do 8 h

Błąd Poważny do 8 h do 24 h

Błąd Niskiej Kategorii do 24 h do 7 dni roboczych

Czy Zamawiający dopuszcza korektę niniejszego zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:
„Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia poziomu usług oznaczającego 
zobowiązanie Wykonawcy do dotrzymania poniżej przedstawionych parametrów 
czasowych w przypadku problemów dotyczących funkcjonowania Systemu w okresie 
świadczenia Usługi Utrzymania:

Kategoria problemu Czas reakcji Czas naprawy

Błąd Krytyczny do 2 h roboczych do 8 h roboczych

Błąd Poważny do 8 h roboczych do 24 h roboczych

Błąd Niskiej Kategorii do 24 h roboczych do 7 dni roboczych

Czasy reakcji i naprawy błędów liczony jest w godzinach pracy Zamawiającego 
(od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni wolnych od pracy) i jest wstrzymany poza 
godzinami pracy Zamawiającego”?

Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:
Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ „Funkcjonalności” w sekcji „Finanse 
i Księgowość” zamieścił następujące wymaganie funkcjonalne Fin-48: „System musi 
umożliwiać przenoszenie z rejestru wniosków  kwot brutto do modułu FK 
do zaangażowania wydatków w układzie paragrafowym. Do rejestru wniosków 
do odpowiedniej rubryki powinny natomiast przenosić się kwoty wskazywane podczas 
księgowania wyciągów bankowych w module FK”.

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wskazania” podczas 
księgowania wyciągów bankowych? 
Czy prezentacja stanu realizacji wniosku, w szczególności informacji o dokumentach 
źródłowych powiązanych z wnioskiem i ich rozliczeniu kasowym będzie spełniała 
to wymaganie?
Odpowiedź:
„Wskazywanie” oznacza, iż w trakcie księgowania rachunków bankowych w module FK 
będzie możliwość powiązania pozycji rachunku z odpowiednimi pozycjami 
zaangażowania w układzie paragrafowym.
Efektem realizacji wymagania powinna być możliwość podglądu stanu realizacji wniosku, 
dokumentów źródłowych powiązanych z wnioskiem i jego rozliczenia.
Pytanie 4:
Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ „Funkcjonalności” w sekcji „Kadry i Płace” 
zamieścił następujące wymaganie funkcjonalne Kad-27: „Rejestrowanie następujących 
informacji o wynagrodzeniu pracowników – w przypadku zmiany – data zmian 
(z uwzględnieniem specyfiki wynagrodzeń różnych grup pracowników):
Podział wynagrodzenia na składniki wynagrodzeń i dodatków, ogółem oraz w rozbiciu na 
budżet UTK i finansowanie lub współfinansowanie ze środków UE i budżet zadaniowy.
Możliwość wprowadzania wynagrodzenia przyszłego i jego aktywowania w wyznaczonym 
terminie.
Zachowanie historii zmian z możliwością edycji”.

Prosimy o odpowiedź,  jakie działania operatora powinien umożliwiać System, aby 
spełniać wymaganie „Zachowanie historii zmian z możliwością edycji”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że 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.
Przykład: Pracownik został zatrudniony 1 stycznia. W marcu tego samego roku nastąpiła 
zmiana kwoty bazowej ze skutkiem obowiązywania od 1 stycznia. W zaistniałej sytuacji 
należy zmienić (edytować) danemu pracownikowi wysokość wynagrodzenia od 1 stycznia.

Ponadto, zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ jak niżej:
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1. W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 11 ust. 2 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
„7) prowadzenie zdalnego serwisu utrzymaniowego umożliwiającego wykonywanie 
za pośrednictwem Internetu napraw Błędów w działaniu Systemu, bezpośrednio 
po ustaleniu ich przyczyny,”

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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