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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r.

BAF-WZPL.250.6.2017.7.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

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

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 17 do 25 maja 2017 r. wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1:
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy, § 9 Personel Wykonawcy i podwykonawcy, 
ust. 4 Zamawiający wymaga, by osoby wymienione w wykazie, o którym mowa ust. 3, 
złożyły, oświadczenie o przestrzeganiu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przy realizacji Umowy oraz 
przestrzeganiu polityki bezpieczeństwa Zamawiającego oraz regulaminów i instrukcji 
wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego. Oświadczenia zostaną dostarczone 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy lub, 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5, w dniu zgłoszenia nowej osoby.
Pytanie:
W ww. ustępie jest mowa o oświadczeniach jakie mają składać pracownicy wykonawcy. 
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniami:
Czy i jakie dane poza imieniem i nazwiskiem znajdą się na tym oświadczeniu? 
Na przykład gdy będą to dane osobowe typu: adres prywatny lub nr dokumentu tożsamości, 
to w jaki sposób Zamawiający będzie te dane chronił? Jeśli Załącznik nr 6 do Wzoru Umowy 
(Oświadczenie o zachowaniu poufności danych), o którym mowa w § 12 Gwarancja 
poufności jest również tym oświadczeniem, o którym mowa w § 9, ust. 4, to pytanie staje 
się nieaktualne.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że „Oświadczenie o zachowaniu poufności danych” stanowiące 
załącznik nr 6 do Wzoru Umowy, jest również oświadczeniem, o którym mowa w  § 9 
ust. 4 Wzoru Umowy.
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Pytanie 2:
Załącznik nr 8 do SWIZ – Umowa powierzenia danych osobowych nie ma zapisanej zgody 
na dalsze podpowierzenie danych osobowych zleceniodawcy podwykonawcom 
wykonawcy, co do których ogólna zgoda na ich wykorzystanie znajduje się w załączniku nr 
6 § 9. 
Pytanie:
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający godzi się na dalsze 
podpowierzenie swoich danych osobowych podwykonawcom wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że umowa powierzenia danych osobowych nie wyklucza 
możliwości „podpowierzenia” danych osobowych podwykonawcom. Jednak w takim 
przypadku, zgodnie z § 3 ust. 9 umowy powierzenia, konieczne będzie uzyskanie zgody 
Zamawiającego.
Pytanie 3:
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 7. Sposób realizacji Umowy, ust. 7 W przypadku 
braku jednomyślności, decyzje niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy 
będą podejmowane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
Pytanie: 
Wykonawca prosi o zmianę zapisu tak, by wszelkie decyzje podejmowane przez 
Przewodniczącego KS w powyższym punkcie były obowiązkowo akceptowane 
przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Mając na uwadze cel w jakim powoływany jest Komitet Sterujący Zamawiający 
podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4:
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §8. Procedura odbioru prac, ust. 3 Zamawiający 
może w uzasadnionych przypadkach złożyć Wykonawcy oświadczenie o przedłużeniu 
terminu, o którym mowa w poprzednim ustępie, przy czym przedłużenie powyższego 
terminu nie może przekraczać pięciu (5) Dni Roboczych od ostatniego dnia terminu 
przewidzianego na odbiór.
Pytanie: 
Czy Wykonawca w uzasadnionym przypadku też może skorzystać z prawa wydłużenia 
terminów odbioru,  do pięciu dni w uzasadnionych przypadkach?
Odpowiedź:

Wykonawcę obowiązują terminy ustalone w SIWZ, umowie i OPZ.

Pytanie 5
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §8. Procedura odbioru prac, ust. 4. Odbiór 
poszczególnych Etapów, Usługi Utrzymania, Usług Rozwoju następuje w formie 
protokołów odbioru, które po podpisaniu bez zastrzeżeń przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron, będą stanowiły potwierdzenie wykonania prac i Etapów w nich 
określonych.
Pytanie:
Wykonawca prosi o dodanie zapisu wskazującego, że raz odebrany etap nie będzie stanowił 
podstaw do zgłaszania uwag przy odbiorze kolejnych etapów.
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Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §8. Procedura odbioru prac, ust. 9 Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń w zakresie poszczególnych funkcji Systemu 
również po podpisaniu protokołu obioru w przypadku, gdy wskutek prac wdrożeniowych 
Systemu na dalszych Etapach realizacji stwierdzone zostaną niezgodności odebranych 
funkcji Systemu z wymaganiami określonymi w Umowie, Analizie Systemu i Projekcie 
Systemu. 
Pytanie:
Wykonawca prosi o usunięcie tego zapisu – po odbiorze etapu Zamawiający nie powinien 
zgłaszać swoich uwag do etapu odebranego. Etap raz odebrany nie podlega ponownemu 
odbiorowi i akceptacji przez Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §10. Audyt i kontrole prawidłowości realizacji 
Umowy, ust. 4 Terminy poszczególnych działań w ramach audytu zostaną ustalone wspólnie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku braku możliwości wspólnego 
ustalenia terminów, zostaną one wyznaczone przez Zamawiającego. 
Pytanie:
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że w takim wypadku audyt zostanie wyznaczony 
w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie.
Odpowiedź:
Zamawiający planuje ciągły audyt wdrożenia. Działania w ramach audytu będą ustalane 
doraźnie.
Pytanie 8
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §11. Usługa Utrzymania, ust. 13 Wykonawca 
zobowiązuje się w całym okresie Usługi Utrzymania nieodpłatnie usuwać nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu Systemu lub dostarczonym oprogramowaniu na własny koszt i ryzyko. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie Usługi 
Utrzymania, jeżeli zgłosił Błąd przed upływem tego okresu.
Pytanie:
Prosimy o dodanie zapisu, że Wykonawca zobowiązanie do nieodpłatnego usuwania błędów 
dotyczy wyłącznie błędów wynikających z winy Wykonawcy, z wykluczeniem błędów 
z winy Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 13. Kary umowne, ust. 1. Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne za:
1) niedochowanie terminu Odbioru Wdrożenia lub Startu Produkcyjnego, określonego 
w § 3 ust. 1, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości stanowiącej 
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równowartość 0,2 %  wynagrodzenia brutto, określonego w  § 4 ust. 1 pomniejszonego 
o wynagrodzenie za Usługę Utrzymania i Usługi Rozwoju, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia
Pytanie:
Wykonawca prosi o zmianę na 0,1% ponieważ podana kara jest niewspółmierna do  
wyrządzonej szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Niedochowanie terminu Odbioru Wdrożenia lub Startu Produkcyjnego Systemu ma istotny 
wpływ na bieżącą pracę Zamawiającego. Brak działającego Systemu może znacznie 
utrudnić lub nawet uniemożliwić pracę księgowości, kadr, płac.
Pytanie 10
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 13. Kary umowne, ust. 1. Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne za:
2) opóźnienie w wykonaniu ustaleń Komitetu Sterującego oraz w raportowaniu na 
zasadach opisanych w § 7 Umowy powstałe z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – 
w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
Pytanie:
Wykonawca prosi o usunięcie tego zapisu, gdyż raportowanie z KS nie ma wpływu na 
wdrożenie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Komitet Sterujący powinien znać bieżący stan wdrożenia. Dzięki pozyskanej wiedzy może 
podejmować działania związane z realizacją wdrożenia. Służy temu raportowanie na 
zasadach opisanych w § 7 Umowy. 
Brak konsekwencji za brak przygotowania raportów może skutkować brakiem ich 
przygotowywania w trakcie wdrożenia Systemu.
Pytanie 11
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 13. Kary umowne, ust. 1. Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne za:
3) opóźnienie w usunięciu Błędu Krytycznego w stosunku do terminu określonego 
w § 11 ust. 3 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
Pytanie:
Wykonawca prosi o obniżenie kary do 200 zł, kara podana przez Zamawiającego jest 
niewspółmierna do poniesionej szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Oczekiwane jest aby Błędy Krytyczne nie występowały. Pojawienie się Błędu Krytycznego 
skutkuje brakiem możliwości pracy w Systemie.
Pytanie 12
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 13. Kary umowne, ust. 1. Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne za:
4) opóźnienie w usunięciu Błędu Poważnego w stosunku do terminu określonego 
w § 11 ust. 4 Umowy, w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
5) opóźnienie w usunięciu Błędu Niskiej Kategorii w stosunku do terminu określonego 
w § 11 ust. 5 Umowy – wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
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6) naruszenie przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności na zasadach 
opisanych w § 12 Umowy – w wysokości 100 000 zł, za każdy przypadek naruszenia;
Pytanie:
Wykonawca prosi o obniżenie kary do 2000 zł. Kara podana przez Zamawiającego jest 
niewspółmierna do poniesionej szkody.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13
13. Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 13. Kary umowne, ust. 1. Zamawiający 
naliczy Wykonawcy kary umowne za:
7) odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokość stanowiącej równowartość 25% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy;
Pytanie:
Wykonawca prosi o obniżenie kary. Kara podana przez Zamawiającego jest niewspółmierna 
do poniesionej szkody
Odpowiedź:
Zamawiający obniży karę do wysokość stanowiącej równowartość 20 % wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak 
niżej:
W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 13 ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
„7) odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokość stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy;”
Pytanie 14
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 13. Kary umowne, ust. 1. Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne za:
8) naruszenie przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 15 ust. 3 Umowy – 
w wysokości 500 zł, za każdy dzień opóźnienia;
Pytanie:
Wykonawca prosi o obniżenie kary do 200 zł. Kara podana przez Zamawiającego jest 
niewspółmierna do poniesionej szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 15 ust. 3 Umowy ma istotne 
konsekwencje związane z realizacją Umowy.
Pytanie 15
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 13. Kary umowne, ust. 1. Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne za:
9) naruszenie przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 7 ust. 13 Umowy – 
w wysokości 
3 000 zł, za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie.
Pytanie:
Wykonawca prosi o obniżenie kary do 150 zł.  Kara podana przez Zamawiającego jest 
niewspółmierna do poniesionej szkody.
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Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §13. Kary umowne, ust. 1. Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne za:
10) realizację przedmiotu Umowy przez osobę nieposiadającą zadeklarowanego 
wykształcenia lub doświadczenia – w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień, w którym dana 
osoba brała udział przy realizacji przedmiotu umowy. Ilość dni w takim przypadku stanowić 
będzie różnica pomiędzy datą stwierdzającą taki przypadek, a datą złożenia wykazu osób, 
o którym mowa w § 9 ust. 3, w którym dana osoba została wyszczególniona.
Pytanie:
Prosimy o zmianę tego zapisu na: ,,Wykonawca poniesie karę w momencie umyślnego 
wprowadzenia w błąd Zamawiającego – nie poniesie kary w przypadku gdy sam został 
wprowadzony w błąd przez współpracownika’’
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, § 15. Odstąpienie i rozwiązanie umowy, ust. 1 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie trzydziestu (30) dni 
od dnia zaistnienia zdarzenia, za które odpowiada Wykonawca, dotyczącego rażących 
uchybień i zaniedbań w realizacji Umowy. Za rażące uchybienie w realizacji Umowy 
traktowane będzie, w szczególności:
1) przerwanie przez Wykonawcę realizację Umowy na okres dłuższy niż czternaście 
(14) dni;
2) opóźnienie Startu Produkcyjnego dłuższe niż trzydzieści (30) dni w stosunku do 
terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
3) brak zgodności wykonanych Etapów, Usług lub Systemu z postanowieniami Umowy 
i załącznikami do Umowy, uniemożliwiający dokonanie odbioru Etapu, Usługi lub Systemu, 
pomimo dwukrotnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w trakcie procedury 
odbioru, zgodnie z § 8 ust. 7 Umowy.
Pytanie:
Prosimy o dodanie zmiany zapisu, że w każdym z tych przypadków Zamawiający jest 
zobowiązany do wezwania Wykonawcy do podjęcia prac w terminie do 14 dni. 
Po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §15. Odstąpienie i rozwiązanie umowy, ust. 4 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie trzydziestu (30) dni, 
w przypadku braku akceptacji ustaleń zawartych w Analizie i Projekcie Systemu. W takim 
przypadku Wykonawca nie będzie miał wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
odstąpienia od Umowy.
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Pytanie:
Wykonawca prosi o dodanie zmiany zapisu że  Zamawiający ma prawo do odstąpienia tylko 
i wyłącznie w momencie braku realizacji ustaleń wynikających z umowy oraz OPZ.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §18 Zmiana istotnych postanowień Umowy, ust. 1 
pkt. 3)b) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności 
ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany:
- sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, 
przyjętych metod i kanałów komunikacji, 
- zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, 
jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje 
zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających 
stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań 
Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji.
Pytanie:
Prosimy o dodanie zmiany zapisu, że za zmiany Zamawiający zapłaci.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
W przypadku konieczności zmian, każda z opisanych w pytaniu sytuacji będzie 
indywidualnie weryfikowana przez Zamawiającego i negocjowana z Wykonawcą.
Pytanie 20
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór Umowy, §20. Usługi Rozwoju, ust. 1. Zamawiający 
przewiduje możliwość rozwoju Systemu oraz potrzebę realizacji dodatkowych konsultacji 
w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany, na zlecenie Zamawiającego do 
podjęcia prac rozwojowych Systemu w tym realizacji konsultacji po podpisaniu Protokołu 
Odbioru Wdrożenia. 
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac powyżej opisanych oraz 
realizacji całości umowy w siedzibie Wykonawcy?
Odpowiedź:
Rozwój systemu może być realizowany w siedzibie Wykonawcy.
Dodatkowe konsultacje, stosownie do potrzeb Zamawiającego, będą musiały się odbywać 
w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie 21
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 2. Zgodność Systemu z przepisami 
prawa, pkt 2. Zamawiający wymaga, aby System był aktualizowany i modyfikowany na 
bieżąco, co do zgodności z obowiązującym prawem. Wykonawca jest zobowiązany do 
śledzenia zmian prawnych mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Systemu. 
W przypadku zmian w przepisach prawa wewnętrznie obowiązującego lub wewnętrznych 
regulaminach, Zamawiający udostępni Wykonawcy treść zmienionego aktu prawnego lub 
regulaminu. Wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji/modyfikacji systemu 
w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia zmiany w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego oraz w terminie 7 dni od otrzymania treści zmienionego wewnętrznego aktu 
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prawnego lub regulaminu.
Pytanie:
Istnieją przykłady (chociażby zmiana wzoru świadectwa pracy, gdzie publikacja 
zmienionych przepisów nastąpiła z dniem 30 grudnia 2016 z datą obowiązywania 
od 01 stycznia 2017) z ostatniej historii prawodawstwa, wskazujące, że spełnienie wymogu 
dostosowania systemu do zmian przepisów prawa w terminie 7 dni od dnia wejścia ich 
w życie jest niemożliwe ze względu na brak vacatio legis.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu:
Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa 
wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, 
że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione w terminach umożliwiających 
Zamawiającemu wywiązanie się ze zmienionych przepisów.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej

1. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2 ppkt 2 otrzymuje 
brzmienie:

„2. Zamawiający wymaga, aby System był aktualizowany i modyfikowany na bieżąco, co do 
zgodności z obowiązującym powszechnie prawem oraz wewnętrznymi aktami prawnymi 
i regulaminami.”

2. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po pkt. 2 ppkt 2 dodaje 
się następujące podpunkty w brzmienie:

„3. W przypadku zmian w aktach prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca ma 
obowiązek dokonać aktualizacji/modyfikacji Systemu w terminie do 7 dni  przed wejściem 
w życie nowych przepisów lub przepisów w zmienionym brzmieniu, a gdy vacatio legis jest 
krótszy niż 7 dni –  w terminie 7 dni od ich wejścia w życie.
4. W przypadku zmian w aktach prawa i regulaminach wewnętrznie obowiązujących 
Zamawiający udostępni Wykonawcy treść zmienionego aktu prawnego lub regulaminu. 
W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji/modyfikacji Systemu 
w terminie do 7 dni  od otrzymania treści aktu prawnego lub regulaminu.”
Pytanie 22
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 6.13.1. Stała telefoniczna pomoc 
dla użytkowników, pkt 1. Dla celów realizacji usługi Wykonawca wyznaczy dedykowaną 
dla Zamawiającego linię telefoniczną. W pilnych przypadkach, w razie braku możliwości 
skomunikowania się z Wykonawcą drogą telefoniczną, Zamawiający ma możliwość 
zgłoszenia potrzeby konsultacji drogą mailową, na adres e-mail udostępniony w dniu 
podpisania Umowy. Wówczas Wykonawca ma obowiązek skomunikowania się z nadawcą 
wiadomości najpóźniej w ciągu jednej godziny zegarowej od jego wysłania. Zgłoszenia 
mailowe mogą być wysyłane w dni robocze w godzinach 8:15 – 16:15. Zamawiający 
deklaruje gotowość oczekiwania na reakcję Wykonawcy w dni robocze do godziny 16.15.
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wszystkie zgłoszenia w tym również konsultacje, które 
nie mogą zostać przeprowadzone telefonicznie były zgłaszane przez Zamawiającego na 
specjalnym dedykowanym portalu serwisowym Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 23
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Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 6.13.1. Aktualizacja Systemu, 
pkt 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 aktualnie obowiązujących 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:
Istnieją przykłady (chociażby zmiana wzoru świadectwa pracy, gdzie publikacja 
zmienionych przepisów nastąpiła z dniem 30 grudnia 2016 z datą obowiązywania 
od 01 stycznia 2017) z ostatniej historii prawodawstwa, wskazujące, że spełnienie wymogu 
dostosowania systemu do zmian przepisów prawa w terminie 7 dni od dnia wejścia ich 
w życie jest niemożliwe ze względu na brak vacatio legis.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu:
Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa 
wewnętrznego obowiązujących na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, 
że wyżej wymienione zmiany zostaną udostępnione w terminach umożliwiających 
Zamawiającemu wywiązanie się ze zmienionych przepisów.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt 6.13.3 ppkt 1 otrzymuje 
brzmienie:
„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 aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku 
aktualizacji Systemu wynikającej ze zmiany przepisów prawa mają zastosowanie terminy 
określone w pkt. 2 OPZ.”
Pytanie 24
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy; §11. Usługa Utrzymania, ust. 2 Wykonawca 
zapewni realizację Usługi Utrzymania w szczególności poprzez:
8) aktualizację Dokumentacji.
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 zmiany te zostaną zamieszczone w kompletnej 
dokumentacji.
Pytanie 25
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy; §11. Usługa Utrzymania, ust. 6 Zgłoszeń 
serwisowych ujawnionych Błędów, Zamawiający będzie dokonywał w Dni Robocze 
w godz. 8.15-16.15:
1) pod nr fax: ………………………… lub 
2) na adres e-mail ……………………… lub
3) do Internetowego Centrum Rejestracji Zgłoszeń pod adresem 
https://.................................................
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oraz
ust. 10. Zgłoszeń dokonanych za pomocą dedykowanej strony internetowej nie potwierdza 
się. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 16.00 bieg terminu na usunięcie Błędów będzie 
liczony od godziny 08.00 następnego Dnia Roboczego.
oraz
ust. 11 Jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 16.00, Wykonawca zobowiązany jest przesłać 
potwierdzenie nie później niż do godziny 10.00 następnego Dnia Roboczego. W przypadku 
nieprzesłania potwierdzenia w tym czasie, godzina 10.00 będzie uznana za moment 
przyjęcia zgłoszenia i początek biegu terminu usunięcia Błędu.
Pytanie:
W pkt 6 powyżej Zmawiający określił godziny zgłaszania Błędów od 8.15 do 16.15. 
Natomiast w pkt 10 i 11 wskazane są godz. 8.00 – 16.00. Czy Zamawiający mógłby 
ujednolicić te zapisy?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:

1. W załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – § 11 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Zgłoszeń dokonanych za pomocą dedykowanej strony internetowej nie potwierdza się. 
Jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 16.15 bieg terminu na usunięcie Błędów będzie 
liczony od godziny 08.15 następnego Dnia Roboczego.”

2. W załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy – § 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 16.15, Wykonawca zobowiązany jest przesłać 
potwierdzenie nie później niż do godziny 10.15 następnego Dnia Roboczego. W przypadku 
nieprzesłania potwierdzenia w tym czasie, godzina 10.15 będzie uznana za moment przyjęcia 
zgłoszenia i początek biegu terminu usunięcia Błędu.”
Pytanie 26
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymaganie Kar-48. Szkolenia – tematyka, tytuł, opcjonalnie 
rodzaj (np. centralne, powszechne, specjalistyczne, w ramach IPRZ, niebędące szkoleniami 
w służbie cywilnej, e-learning), termin szkolenia (data rozpoczęcia, data zakończenia), 
organizator, wykonawca, uczestnik, koszt szkolenia (wraz ze źródłem finansowania ogółem 
oraz w podziale na paragrafy i budżet zadaniowy), numer zaświadczenia, możliwość 
generowania zaświadczenia według ustalonego wzoru.
Pytanie 1:
Czy w związku z wykreśleniem przez Zamawiającego wymagań Szkol-4, Szkol-15 
i Szkol-16 wymaganie Kad-48 powinno pozostać? 
Pytanie 2:
Jeśli tak, to czy wymaganie Kad-48 oznacza możliwość (a) zarejestrowania odbytego 
szkolenia konkretnego pracownika ze wskazaniem atrybutów szkolenia: tematyka, tytuł, 
opcjonalnie rodzaj, terminu szkolenia, organizatora, wykonawcy, uczestnika, kosztu 
szkolenia (wraz ze źródłem finansowania ogółem oraz w podziale na paragrafy i budżet 
zadaniowy) i numerem zaświadczenia oraz (b) wygenerowania zaświadczenia wg 
ustalonego wzoru, przy czym zawartość pól słownikowych oraz wzór zaświadczenia 
uczestnictwa w szkoleniu zostanie uzgodniona na etapie Analizy Przedwdrożeniowej i będą 
niezmienne?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
W Załączaniu nr 1 do OPZ, funkcjonalność Kad-48 otrzymuje brzmienie:
„Kad-48 Rejestrowanie informacji o szkoleniach odbytych przez pracownika – tematyka, 
termin szkolenia (data rozpoczęcia, data zakończenia), organizator.”
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Pytanie 27
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymaganie Kad-49. Możliwość rozliczania kosztów faktur na 
poszczególnych pracowników oraz prowadzenia budżetu szkoleniowego (generowanie 
raportów dot. środków planowanych, zaciągniętych zobowiązań - zgłoszone szkolenia - 
i środków wykorzystanych w poszczególnych paragrafach).
Pytanie:
W związku z wykreśleniem przez Zamawiającego wymagań Szkol-1, Szkol-2, Szkol-3, 
Szkol-7 i Szkol-9 aby zachować spójność z pozostałą częścią wymagań prosimy 
o wykreślenie również części wymagania Kad-49 o treści „oraz prowadzenia budżetu 
szkoleniowego (generowanie raportów dot. środków planowanych, zaciągniętych 
zobowiązań - zgłoszone szkolenia - i środków wykorzystanych w poszczególnych 
paragrafach)”.  powinno pozostać?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
W Załączaniu nr 1 do OPZ zostaje wykreślona funkcjonalność Kad-49.
Pytanie 28
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymaganie Spr-4. Generowanie sprawozdań finansowych 
i budżetowych z danych zewnętrznych (np. Excel, Word, TREZOR).
Pytanie:
Dane zewnętrzne mogą mieć dowolną zawartość merytoryczną i dowolną formę. Tak 
sformułowane wymaganie uniemożliwia zwymiarowanie systemu, który spełni wymaganie 
Zamawiającego. Prosimy o usunięcie tego wymagania lub o jego precyzyjne sformułowanie 
– w szczególności:
a. prosimy o enumeratywne wymienienie wszystkich zewnętrznych źródeł danych 
b. prosimy o enumeratywne wymienienie wszystkich typów danych w zewnętrznych 
źródłach danych, na podstawie których system ma generować sprawozdania finansowe 
i budżetowe
c. prosimy o precyzyjne opisanie zawartości danych z zewnętrznych źródeł danych
d. prosimy o precyzyjne opisanie formy i układu danych z zewnętrznych źródeł danych 
e. prosimy o precyzyjne wymienienie funkcji i cech, których Zamawiający oczekuje od 
systemu?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
W Załączaniu nr 1 do OPZ zostaje wykreślona funkcjonalność Spr-4.
Pytanie 29
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymaganie Fin-10 System musi domyślnie oznaczyć każde konto 
jako aktywne. System musi umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi dokonanie zmiany 
oznaczenia konta jako nieaktywne. Konto nieaktywne to takie, na którym nie mogą być 
dokonywane zapisy księgowe po dacie jego blokady. Jednocześnie zapisy konta 
nieaktywnego (dokonane przed blokadą) muszą być uwzględniane w raportach, 
zestawieniach itp. System musi umożliwiać zmianę oznaczenia rodzaju konta z możliwością 
zmiany w ciągu roku budżetowego.
Pytanie:
Czy wymaganie dotyczy klas kont?
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaganie nie dotyczy klas kont. Wymaganie dotyczy statusu 
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konta – konto aktywne jest widoczne przy sporządzaniu dokumentów księgowych, oznacza 
możliwość dokonywania zapisów na takim koncie. Konto nieaktywne jest zapisane 
w systemie, jednak nie ma możliwości dokonywania zapisów na takich kontach. 

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
W Załączaniu nr 1 do OPZ funkcjonalność Fin-10 otrzymuje brzmienie:
„Fin-10 System musi domyślnie oznaczyć każde konto jako aktywne. System musi 
umożliwiać uprawnionemu użytkownikowi dokonanie zmiany oznaczenia konta jako 
nieaktywne. Konto nieaktywne to takie, na którym nie mogą być dokonywane zapisy 
księgowe po dacie jego blokady. Jednocześnie zapisy konta nieaktywnego (dokonane przed 
blokadą) muszą być uwzględniane w raportach, zestawieniach itp. System musi umożliwiać 
zmianę oznaczenia statusu konta z możliwością zmiany w ciągu roku budżetowego.”
Pytanie 30
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymaganie Fin-12 System musi umożliwiać wybór sposobu 
prezentacji konta księgowego na dowolnym poziomie analityki. Wyboru użytkownik może 
dokonać w szczególności w trakcie wprowadzania danych, generowania wydruków, 
zestawień.
Pytanie:
Czy chodzi o możliwość prezentowania obrotów i sald konta na wybranych (dowolnie) 
poziomach analityki na raportach?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o możliwość prezentowania na wybranych poziomach 
analityki.
Pytanie 31
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymaganie Fin-25 System musi umożliwić prowadzenie 
słownika zdarzeń operacji gospodarczych. Do każdego elementu słownika musi być 
możliwość zdefiniowania wzorcowych opisów operacji gospodarczych. Definiowanie może 
odbywać się z wykorzystaniem elementów dokumentu źródłowego. Sugerowany przez 
System opis operacji gospodarczej na dokumencie źródłowym musi podlegać modyfikacji.
Pytanie:
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 32
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymaganie Fin-39 System musi automatycznie tworzyć 
i rozliczać rozrachunki w szczególności z uwzględnieniem ewidencji bilansowej oraz 
pozabilansowej w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów.
Oraz Fin-43 System musi umożliwiać zarządzanie rozrachunkami, w szczególności musi 
umożliwić dokonanie analizy rozrachunków w różnych przekrojach np.: (…) 
6. z uwzględnieniem ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej w układzie 
(z wykorzystaniem) klasyfikatorów,
Oraz Fin-45 System musi generować potwierdzenia sald z uwzględnieniem ewidencji 
bilansowej oraz pozabilansowej w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów na dowolnie 
wybrany dzień (uwzględniając stan na wybrany dzień).
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Oraz Fin-99 System musi umożliwiać z poziomu Rejestru kontrahentów wgląd/wydruk 
historii i stanu rozrachunków na dzień wybrany przez użytkownika, w układzie ewidencji 
bilansowej, pozabilansowej, w tym również w układzie klasyfikatorów
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie zagadnienia rozliczania w układzie klasyfikatorów. Jakich dokładnie 
działań ze strony systemu oczekuje Zamawiający?
Pytanie:
Czy wymagania zostaną uznane za spełnione w przypadku tworzenia, rozliczania 
i zarządzania rozrachunkami tylko w ramach ewidencji bilansowej?

Odpowiedź:
System musi umożliwiać dokonanie analizy rozrachunków w różnych przekrojach tj.:
według oznaczenia kontrahenta, uwzględniając księgowanie rozrachunków wg klasyfikacji 
paragrafów budżetowych, układu budżetu zadaniowego, wydatków strukturalnych, 
wydatków z udziałem środków europejskich i innych podziałów (klasyfikatorów). 
Niezbędna jest możliwość uzyskania informacji o wysokości rozrachunków z konkretnym 
kontrahentem (suma z różnych klasyfikatorów), jak również wysokość rozrachunków 
z określonych klasyfikatorów (suma rozrachunków różnych kontrahentów, ale według 
określonych klasyfikatorów np. działania budżetu zadaniowego  lub połączenia jednego 
paragrafu klasyfikacji budżetowej i działania budżetu zadaniowego).
Wymagania zostaną uznane za spełnione w przypadku tworzenia, rozliczania i zarządzania 
rozrachunkami tylko w ramach ewidencji bilansowej. Zamawiający wykreśla 
w funkcjonalnościach: Fin-39, Fin 43, Fin 45 i Fin 99 słowa „pozabilansowe”

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
1. W Załączaniu nr 1 do OPZ funkcjonalność Fin-39 otrzymuje brzmienie:

„Fin 39 System musi automatycznie tworzyć i rozliczać rozrachunki w szczególności 
z uwzględnieniem ewidencji bilansowej w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów.”

2. W Załączaniu nr 1 do OPZ funkcjonalność Fin-43 w pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. z uwzględnieniem ewidencji bilansowej w układzie (z wykorzystaniem) klasyfikatorów,”

3. W Załączaniu nr 1 do OPZ funkcjonalność Fin-99 otrzymuje brzmienie:
„Fin-99 System musi umożliwiać z poziomu Rejestru kontrahentów wgląd/wydruk historii 
i stanu rozrachunków na dzień wybrany przez użytkownika, w układzie ewidencji bilansowej, 
w tym również w układzie klasyfikatorów”
Pytanie 33
Załącznik nr 1 do SIWZ  Fin-55 System musi zapewnić możliwość wydruku/prezentacji na 
ekran/eksportu dekretów księgowych. System musi automatycznie umieszczać na wydruku 
dekretu datę jego sporządzenia oraz informację o osobie odpowiedzialnej za treść zapisu 
z wyspecyfikowaniem użytkowników dokonujących weryfikacji na poszczególnych 
poziomach uprawnień do zatwierdzenia i zapisania dokumentu w Księdze Głównej.
Pytanie:
Czy wystarczające będzie umieszczanie informacji o osobie odpowiedzialnej, która jako 
ostatnia dokonywała zapisów?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające będzie umieszczanie informacji o osobie 
odpowiedzialnej, która jako ostatnia dokonywała zapisów.
Pytanie 34
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Załącznik nr 1 do SIWZ  Fin-72 System musi umożliwiać prowadzenie podstawowych 
rejestrów, obsługujących procesy realizowane u Zamawiającego, w szczególności:
1. Rejestr kontrahentów,
2. Rejestr wniosków o zaciągnięcie zobowiązania,
3. Rejestr umów/aneksów/zamówień,
4. Rejestr dokumentów źródłowych,
5. Rejestr list płac,
6. Rejestr składników majątku,
7. Rejestr delegacji.
Pytanie:
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:
Zamawiający wyjaśnia, że 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 35
Załącznik nr 1 do SIWZ  Fin-122 System musi umożliwić prowadzenie rejestru blankietów 
czeków gotówkowych.
Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie jakich dokładnie funkcji i działań oczekuje od systemu Zamawiający 
w zakresie prowadzenia rejestru blankietów czeków gotówkowych?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ jak niżej:
W Załączaniu nr 1 do OPZ zostaje wykreślona funkcjonalność Fin-122.
Pytanie 36
Załącznik nr 1 do SIWZ  Kad-34 Rejestrowanie następujących informacji o pracownikach 
– czas pracy (kalendarz):
1) norma podstawowa – 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,
2) normy dla pracowników niepełnosprawnych,
Automatyczne wyliczanie czasu pracy wszystkich pracowników.
Pytanie: 
Czy w obrębie tego wymagania (i ew. pokrewnych) Zamawiający oczekuje jedynie 
planowania czasu pracy pracowników, czy też harmonogramowania czasu pracy i następnie 
jego rozliczania z czasem faktycznie przepracowanym?
Pytanie:
Z jakiego źródła pochodzić mają 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:
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Zamawiający oczekuje planowania czasu pracy pracowników, harmonogramowania czasu 
pracy i następnie jego rozliczania z czasem faktycznie przepracowanym.

Na chwilę obecną dane będą wprowadzane ręcznie.
Pytanie 37
Załącznik nr 1 do SIWZ 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),
Pytanie:
Wymaganie jest dość złożone. 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 38
Załącznik nr 1 do SIWZ Kad-52 2) lista emerytów/rencistów/niepełnosprawnych – 
automatyczne nadanie statusu i uwzględnienie ich w poszczególnych grupach
Pytanie:
O jakie statusy chodzi i o jakie grupy?
Odpowiedź:
Status określa osobę uprawnioną do korzystania z ZFŚS.
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 39
Załącznik nr 1 do SIWZ 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.
Pytanie:
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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 40
Załącznik nr 1 do SIWZ 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.
Pytanie:
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 niemożliwa jest 
późniejsza obsługa w programie Płatnik ZUS (niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego). 
Dlatego wnosimy o wykreślenie wymagania.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 41
Załącznik nr 1 do SIWZ 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 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
Załącznik nr 1 do SIWZ ST-14 Zapisywanie numeru ewidencyjnego oraz kodu RFID 
środka zaimportowanego z oprogramowania dotychczas funkcjonującego jako osobnego 
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pola rekordu – różnego od pola rekordu z numerem ewidencyjnym nadanym automatycznie 
przez system, z możliwością zatwierdzenia go po weryfikacji jako właściwego numeru 
ewidencyjnego środka.
Pytanie: 
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 43
Załącznik nr 1 do SIWZ 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:
Zamawiający potwierdza, że chodzi o dane podlegające migracji z obecnego systemu do 
nowego ZSIWZZ.
Pytanie 44
Załącznik nr 1 do SIWZ ST-22 Możliwość automatycznego przeszacowania wartości 
środków trwałych:
Pytanie:
Czy wymaganie będzie spełnione w przypadku, gdy wejściu przepisów dotyczących 
przeszacowania Wykonawca dostarczy w systemie narzędzie/funkcję umożliwiającą 
wykonanie przeszacowania zgodnie z przepisami wykonawczymi?
Odpowiedź:

Możliwość automatycznego przeszacowania wartości ma być integralną częścią systemu.

Pytanie 45
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ; punkt 6.6.2 Wymagania sprzętowe, system operacyjny 
i inne oprogramowanie; wymaganie 6: „System musi być zainstalowany na sprzęcie 
posiadanym przez Zamawiającego. Do uruchomienia środowiska produkcyjnego 
i testowego Zamawiający udostępni do 6 maszyn wirtualnych (do 8GB RAM i 2 vCPU po 
4 rdzenie każdy) działających na co najmniej trzech serwerach fizycznych działający jako 
klaster HA. Maszyny wirtualne działają w środowisku Vmware. Maszyny wirtualne 
zainstalowane na hostach z procesorami Intel Xeon E2620 2 x 6 core. Hosty zainstalowane 
w IBM BladeCenter H 8852TG (7875B1G). 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:
Udostępniane zasoby wydają się bardzo skromne, zwłaszcza w zakresie dostępnej pamięci 
RAM. Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy pamięci RAM w hostach i jej 
zwiększenie w poszczególnych maszynach wirtualnych dla celów obsługi nowego systemu? 
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Czy wirtualizator w posiadanej wersji umożliwi wykorzystanie takiej powiększonej 
pamięci?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie wyjaśniając, że witalizator 
w posiadanej wersji umożliwia wykorzystanie powiększonej pamięci.

Ponadto, zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ jak niżej:

1. W SIWZ – pkt 9.5 tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 
wraz z ofertą.”

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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