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Warszawa, dnia 5.01.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa  
i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych 
lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej”, numer sprawy: 
72/DB/BK/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 243-602111 z dnia 14-12-2020 r. 

 
Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 25 stycznia 2021 r. godzina 9:00. 
 
Zamawiający po zapoznaniu się z wnioskiem Wykonawcy zawartym w treści odwołania z dnia 23-12-2020 r. 
stwierdził, że poprzez opis wymagania niefunkcjonalnego z zakresu użyteczność, o którym mowa w pkt IV.2 Opisu 
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ): „System powinien zapewniać jednolity interfejs użytkownika do 
wszystkich modułów Systemu, a funkcje oraz nazwy etykiet powtarzające się w różnych modułach powinny być 
dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu oraz pod taką samą etykietą.”, Zamawiający nie wymaga 
dostarczenia i wdrożenia jednego systemu informatycznego, jako całości rozwiązania o jednolitym interfejsie. 
Dostarczony system ma być zintegrowany, co rozumie się, zgodnie ze słownikiem zdefiniowanym w Opisie 
przedmiotu zamówienia, że Zintegrowany System Informatyczny to system komputerowy stanowiący zestaw 
modułów (zbiór programów) do zarządzania określonymi obszarami. 

System ZSI Zintegrowany System Informatyczny; 

System aplikacja informatyczna obejmująca swoim zakresem moduły: 
 
 Kadry (rozumiane jako zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry, 

szkolenia); 
 Płace (rozumiane jako procesy związane z naliczaniem wynagrodzeń na 

podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych wraz z 
pochodnymi); 

Zamawiający w celu spełnienia przesłanek jeszcze bardziej jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu 
zamówienia wynikających z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w celu jeszcze większego 
otwarcia zamówienia na konkurencję, dokonał modyfikacji wymagania niefunkcjonalnego z zakresu użyteczność, 
wskazanego w pkt IV.2 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,  
w sposób następujący: 
„IV. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE 

2) System powinien zapewniać jednolity interfejs użytkownika w obrębie dostarczanych składowych  tj. 
modułów  Systemu, a funkcje oraz nazwy etykiet powtarzające się w obrębie dostarczanych składowych 
tj. modułów  Systemu powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu oraz pod 
taką samą etykietą.  
Zamawiający dopuszcza odmienny interfejs użytkownika dla Panelu Pracownika i Panelu Przełożonego 
(wraz z funkcjami realizowanymi przez te obszary, opisanymi w ramach wymagań funkcjonalnych dla 
Moduły Kadry i Modułu Płace)”.  
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Zamawiający podkreśla, że zaproponowane przez Wykonawcę sformułowanie „składowa systemu” jest tożsame z 
pojęciem „moduł systemu”, wobec czego nie zmienia ono istoty wymagania. 
 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 

SIWZ - pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 10:00. 

SIWZ - pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 9:00. 

SIWZ - pkt 13.7 – było 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 215, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 
o godz. 10:30. 

SIWZ - pkt 13.7 – powinno być 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 215, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, 
o godz. 9:30. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt IV Wymagania niefunkcjonalne, użyteczność ppkt 2 – 
było 

System powinien zapewniać jednolity interfejs użytkownika do wszystkich modułów Systemu, a funkcje oraz 
nazwy etykiet powtarzające się w różnych modułach powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą 
w menu oraz pod taką samą etykietą. 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt IV Wymagania niefunkcjonalne, użyteczność ppkt 2 – 

powinno być 
System powinien zapewniać jednolity interfejs użytkownika w obrębie dostarczanych składowych  tj. 
modułów  Systemu, a funkcje oraz nazwy etykiet powtarzające się w obrębie dostarczanych składowych tj. 
modułów  Systemu powinny być dostępne dla użytkownika pod taką samą nazwą w menu oraz pod taką samą 
etykietą.  
Zamawiający dopuszcza odmienny interfejs użytkownika dla Panelu Pracownika i Panelu Przełożonego (wraz z 
funkcjami realizowanymi przez te obszary, opisanymi w ramach wymagań funkcjonalnych dla Moduły Kadry i 
Modułu Płace). 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) SIWZ – zmieniony w dniu 5-01-2021 r. 
3) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 5-01-2021 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 
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