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Warszawa, dnia 10.01.2023 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i modyfikuje SWZ  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-
Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS 
samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej”, numer sprawy: 23/DB/PN/2022, ogłoszenie  
o zamówieniu numer 2022/S 238-686078 z dnia 9-12-2022 r. 
 
Pytanie 69: 
Dotyczy: Specyfikacja Warunków Zamówienia 
6. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 27 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że 
Zadania I, II, III, IV i V, wykonawca zrealizuje nie później niż 34 tygodnie od dnia zawarcia Umowy, w tym: 
1) Zadanie I – zrealizowane zostanie nie później niż 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy; 
oraz 
A. ZADANIE I – Wykonanie Projektu technicznego ZSF-K 
Zamawiający wymaga w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę Projektu 
technicznego ZSF-K. Projekt techniczny (dokumentacja analityczna i techniczna) wykonany będzie w oparciu o 
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz wynikach analiz 
dokonanych przez Wykonawcę przed wykonaniem Projektu 
Mając na uwadze nasze doświadczenie w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu 
zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego okres „6 tygodni od dnia zawarcia Umowy” na 
wykonanie Projektu Technicznego (Analizy Przedwdrożeniowej) jest zbyt krótki w kontekście skali i złożoności 
przedmiotowego projektu. Analiza stanu i potrzeb to najważniejszy etap wdrożenia systemu informatycznego, 
dlatego należy poświecić mu odpowiednią ilość czasu i zasobów po obu stronach (Wykonawca / Zamawiający).  
W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie okresu wykonania Projektu Technicznego (Analizy 
Przedwdrożeniowej) w ramach „Zadania I” do 16 tygodni od podpisania Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę wydłużenie terminu realizacja Zadania I i 
pozostawia zapisy SWZ w ww. zakresie, bez zmian.  
 
Pytanie 70:  
Dotyczy: Specyfikacja Warunków Zamówienia 
6. Termin wykonania zamówienia. 
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 27 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że 
Zadania I, II, III, IV i V, wykonawca zrealizuje nie później niż 34 tygodnie od dnia zawarcia Umowy 
Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu 
zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin 34 tygodni na wdrożenie Systemu 
(Uruchomienie produkcyjne Systemu) jest zbyt krótki. Przedstawiony przez Zamawiającego termin wdrożenia w 
naszej ocenie jest zbyt krótki do realizacji, nawet w przypadku zastosowania rozwiązania prekonfigurowanego. 
Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki 
procesów Zamawiającego, uzgodnienie danych podstawowych oraz ich konfiguracja w systemie. Do powyższych 
prac należy dodać pracochłonność związaną z migracją danych z przejmowanych systemów, integracją, testami 
oraz szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów. Przy tak znaczącej ilości zadań wdrożeniowych 
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niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy i Zamawiającego, w naszej ocenie termin 
zakreślony przez Zamawiającego jest zbyt krótki.  
Dodatkowo - naturalną, uzasadnioną i powszechną praktyką jest rozpoczynanie uruchomienia produkcyjnego 
(start produkcyjny) od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, ponieważ wówczas: 
• zamykamy rok obrachunkowy w starym systemie (na dzień 31 grudnia), a otwieramy nowy rok obrachunkowy 

w nowym systemie (na dzień 1 stycznia), 
• robimy inwentaryzację na dzień 31 grudnia ubiegłego roku, 
• zamykamy rok m.in. w magazynach, majątku trwałym, 
• przygotowujemy sprawozdania finansowe za pełny rok ubiegły, a nowe sprawozdania finansowe obejmą pełny 

rok bieżący, 
• zapewnimy możliwość miarodajnych porównań danych finansowo-księgowych rok/rok – za pełne lata, 
• unikamy sytuacji zamykania części roku bieżącego i startu od przed 1 stycznia – co z jednej strony utrudni 

porównania rok/rok, a z drugiej strony generuje dodatkowe problemy wdrożeniowe i nakłady, ponieważ 
będzie wymagało ponownego („nienaturalnego”) zamykania i otwierania roku obrachunkowego de facto w 
dwóch systemach i uzgadniania stanów. 

Prosimy zatem o zmianę „Terminu wykonania zamówienia” i wskazanie w dokumentacji przetargowej daty 
01.01.2025 r. jako terminu Uruchomienia produkcyjnego Systemu oraz proporcjonalne dostosowanie terminów 
realizacji poszczególnych Etapów do nowego (zmienionego) Harmonogramu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez Wykonawcę wydłużenie terminu realizacja przedmiotu 
zamówienia i pozostawia zapisy SWZ w ww. zakresie, bez zmian. 
 
Pytanie 71: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
B. ZADANIE II -  Dostawa i wdrożenie ZSF-K. 
Część 1 – Wdrożenie ZSF-K – warunki organizacyjne 
ZSF-K ma zostać wdrożony w Głównym Urzędzie Statystycznym i 19 podległych i podporządkowanych Prezesowi 
GUS samobilansujących jednostkach służb statystyki publicznej zwanych dalej JSSP 
oraz 
Zamawiający: Główny Urząd Statystyczny posiadający siedzibę w Warszawie występujący w imieniu własnym oraz 
16 jednostek podległych Prezesowi GUS, tj. 16 urzędów statystycznych mających siedziby w miastach wojewódzkich 
oraz 3 jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS, tj. Centrum Informatyki Statystycznej z siedzibą w Warszawie 
(z zakładami w Łodzi i Radomiu), Zakładu Wydawnictw Statystycznych z siedzibą w Warszawie (z zakładem w 
Radomiu) i Centralnej Biblioteki Statystycznej z siedzibą w Warszawie; 
Prosimy o wyjaśnienie czy system ERP będzie wykorzystywany jako instalacja wielofirmowa w wielu 
samodzielnych podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że System ZSF-K będzie wykorzystywany w samodzielnych podmiotach prawnych, 
posiadających odrębny NIP, REGON, tj. w Głównym Urzędzie Statystycznym i 19 podległych i podporządkowanych 
Prezesowi GUS samobilansujących jednostkach służb statystyki publicznej wskazanych w pkt I.B. Część 1 Opisu 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów Słownika zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, poprzez zmianę zapisów definiujących Zamawiającego. Zmieniona definicja 
Zamawiającego otrzymuje brzmienie: „Główny Urząd Statystyczny posiadający siedzibę w Warszawie występujący 
w imieniu własnym oraz 16 jednostek podległych Prezesowi GUS, tj. 16 urzędów statystycznych oraz 3 jednostek 
podporządkowanych Prezesowi GUS, tj. Centrum Informatyki Statystycznej z siedzibą w Warszawie (z zakładami w 
Łodzi i Radomiu), Zakładu Wydawnictw Statystycznych z siedzibą w Warszawie (z zakładem w Radomiu) i 
Centralnej Biblioteki Statystycznej z siedzibą w Warszawie. 
 
Pytanie 72: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
B. ZADANIE II -  Dostawa i wdrożenie ZSF-K. 
Część 1 – Wdrożenie ZSF-K – warunki organizacyjne 
ZSF-K ma zostać wdrożony w Głównym Urzędzie Statystycznym i 19 podległych i podporządkowanych Prezesowi 
GUS samobilansujących jednostkach służb statystyki publicznej zwanych dalej JSSP 
oraz 
Zamawiający: Główny Urząd Statystyczny posiadający siedzibę w Warszawie występujący w imieniu własnym oraz 
16 jednostek podległych Prezesowi GUS, tj. 16 urzędów statystycznych mających siedziby w miastach wojewódzkich 
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oraz 3 jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS, tj. Centrum Informatyki Statystycznej z siedzibą w Warszawie 
(z zakładami w Łodzi i Radomiu), Zakładu Wydawnictw Statystycznych z siedzibą w Warszawie (z zakładem w 
Radomiu) i Centralnej Biblioteki Statystycznej z siedzibą w Warszawie; 
Prosimy o potwierdzenie, że wdrożenie będzie mieć charakter centralny, tzn. całe środowisko sprzętowo-
programowe będzie zlokalizowane w Centrali, a poszczególne jednostki będą się do niej łączyć i nie jest 
wymagana instalacji systemu w podległych podmiotach (jednostkach). W przypadku wdrożenia Systemu we 
wszystkich podmiotach prosimy o podanie: 
a) liczby lokalizacji objętych wdrożeniem,  
b) liczby Użytkowników Systemu w poszczególnych lokalizacjach, 
c) średniego opóźnienia w transmisji pakietów (latency) pomiędzy centralą a przedmiotowymi lokalizacjami - 

typ (technologia), przepustowość i średnie opóźnienie łącza. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) wdrożenie będzie mieć charakter centralny tzn. całe środowisko sprzętowo-programowe będzie zlokalizowane 

w Centrali natomiast poszczególne jednostki będą się łączyć z Centralą; 
b) lokalizacje, w których zaplanowane zostało wdrożenie, wskazane zostały w Załączniku nr 1 do SWZ - pkt I. B 

Dostawa i wdrożenie ZSF-K Część 1 – Wdrożenie ZSF-K – warunki organizacyjne. Zgodnie z ww. pkt OPZ, ZSF-K 
ma zostać wdrożony w Głównym Urzędzie Statystycznym i 19 podległych i podporządkowanych Prezesowi GUS 
samobilansujących jednostkach służb statystyki publicznej zwanych dalej JSSP, tj.:  
1) w Warszawie, al. Niepodległości 208 w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, 
2) w Warszawie, al. Niepodległości 208  w siedzibie Centrum Informatyki Statystycznej, 
3) w Warszawie, al. Niepodległości 208  w siedzibie Zakładu Wydawnictw Statystycznych, 
4) w Warszawie, al. Niepodległości 208  w siedzibie Centralnej Biblioteki Statystycznej, 
5) w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, 
6) w Białymstoku, ul. Krakowska 13  w siedzibie Urzędu Statystycznego w Białymstoku, 
7) w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, 
8) w Gdańsku, ul. Danusi 4 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Gdańsku, 
9) w Katowicach, ul. Owocowa 3 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, 
10) w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach, 
11) w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3  w siedzibie Urzędu Statystycznego w Krakowie, 
12) w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Lublinie, 
13) w Łodzi, ul. Suwalska 29 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi, 
14) w Olsztynie, ul. Tadeusza Kościuszki 78/82 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Olsztynie, 
15) w Opolu, ul. Ks. Hugona Kołłątaja 5B w siedzibie Urzędu Statystycznego w Opolu, 
16) w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 27/29 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Poznaniu, 
17) w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, 
18) w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Szczecinie, 
19) we Wrocławiu, ul. Oławska 31 w siedzibie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, 
20) w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. 
Liczba użytkowników Systemu ZSF-K w poszczególnych lokalizacjach, określona została w tabeli  
w pkt I.D Opisu przedmiotu zamówienia oraz stanowi sumę wszystkich typów użytkowników dla danej JSSP,  

c) Zamawiający posiada sieć w oparciu o technologię MESH MPLS. W zależności o rodzaju lokalizacji wydzielone 
zostały 3 typu łącz: 
Lokalizacja typu A – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego wyposażony w redundantne łącza o 
przepustowości 1 Gbps.  
Lokalizacja typu B – Urzędy Statystyczne – przepustowość łącza 120 Mbps, przykładowe opóźnienie z jednej 
lokalizacji w ostatnich 7 dniach: średni 16,55 ms, maksymalny 36,83 ms. 
Lokalizacja typu C – oddziały Urzędów Statystycznych – przepustowość łącza 50 Mbps, przykładowe opóźnienie 
z jednej lokalizacji w ostatnich 7 dniach: średni 14,42 ms, maksymalny 122,56 ms.  

 
Pytanie 73: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
B. ZADANIE II -  Dostawa i wdrożenie ZSF-K. 
Część 1 – Wdrożenie ZSF-K – warunki organizacyjne 
ZSF-K ma zostać wdrożony w Głównym Urzędzie Statystycznym i 19 podległych i podporządkowanych Prezesowi 
GUS samobilansujących jednostkach służb statystyki publicznej zwanych dalej JSSP 
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oraz 
Zamawiający: Główny Urząd Statystyczny posiadający siedzibę w Warszawie występujący w imieniu własnym oraz 
16 jednostek podległych Prezesowi GUS, tj. 16 urzędów statystycznych mających siedziby w miastach wojewódzkich 
oraz 3 jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS, tj. Centrum Informatyki Statystycznej z siedzibą w Warszawie 
(z zakładami w Łodzi i Radomiu), Zakładu Wydawnictw Statystycznych z siedzibą w Warszawie (z zakładem w 
Radomiu) i Centralnej Biblioteki Statystycznej z siedzibą w Warszawie; 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy wdrożenie będzie obejmowało wiele podmiotów/jednostek, 
Zamawiający zakłada w możliwie maksymalnym stopniu pełną unifikację i centralizację wdrożenia, czyli:  
a) prowadzenie prac analitycznych i projektowych wyłącznie w Centrali Zamawiającego, a nie w poszczególnych 

podmiotach/jednostkach objętych projektem - czyli współpraca Wykonawcy z jednym zespołem projektowym 
Zamawiającego i jednym decydentem, 

b) wspólna dla wszystkich podmiotów analiza, wspólne plany szkoleń, wspólne plany testów, itd., 
c) unifikacja konfiguracji systemu w ramach wszystkich jednostek/podmiotów (Zamawiający i 

oddziały/jednostki), 
d) maksymalne ujednolicenie modelu wdrożenia, instalacji i konfiguracji/parametryzacji systemu w 

poszczególnych kategoriach jednostek/podmiotów (Zamawiający i oddziały/jednostki) - wdrożenie w modelu 
roll-out, 

e) maksymalnie pełna standaryzacja procesu wdrożenia we wszystkich podmiotach (Zamawiający i 
oddziały/jednostki), 

f) maksymalnie pełna centralizacja (np. organizacja spotkań projektowych dotyczących podmiotów – wyłącznie 
w Centrali Zamawiającego). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zakłada unifikację i centralizacje wdrożenia, tj.: 
a) prowadzenie prac analitycznych i projektowych wyłącznie w Centrali Zamawiającego, a nie w poszczególnych 

podmiotach/jednostkach objętych projektem - czyli współpracę Wykonawcy z jednym zespołem projektowym 
Zamawiającego i jednym decydentem, 

b) wspólną dla wszystkich podmiotów analizę, wspólne plany szkoleń, wspólne plany testów, itd., 
c) unifikacje konfiguracji systemu w ramach wszystkich jednostek/podmiotów (Zamawiający i 

oddziały/jednostki), 
d) maksymalne ujednolicenie modelu wdrożenia, instalacji i konfiguracji/parametryzacji systemu w 

poszczególnych kategoriach jednostek/podmiotów (Zamawiający i oddziały/jednostki) - wdrożenie w modelu 
roll-out, 

e) maksymalnie pełną standaryzację procesu wdrożenia we wszystkich podmiotach (Zamawiający i 
oddziały/jednostki), 

f) maksymalnie pełną centralizację (np. organizacja spotkań projektowych dotyczących podmiotów – wyłącznie 
w Centrali Zamawiającego). 

 
Pytanie 74: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
G. ZADANIE VII – Optymalizacja ZSF-K. 
18. Modyfikacje Oprogramowania dedykowanego wykonane przez Wykonawcę w ramach Usług optymalizacji ZSF-K 
zostaną objęte świadczonymi przez Wykonawcę Usługami gwarancyjnymi. 
oraz 
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ (Umowa nr 23/DB/PN/2022) 
§ 8.  Własność intelektualna  
1. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego, bezterminowo, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa 
majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.), wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w  
szczególności do Projektu technicznego ZSF-K, szczegółowej instrukcji dla użytkowników ZSF-K, szczegółowej 
instrukcji dla administratorów ZSF-K, przygotowanej wersji DEMO, materiałów instruktażowych, Dokumentacji 
powykonawczej Systemu ZSF-K i dokumentów wytworzonych w ramach świadczenia usług asysty technicznej oraz 
optymalizacji Systemu ZSF-K oraz aktualizacji ww. dokumentów dokonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
zwanych dalej Utworami; 
Prosimy o: 
a) zdefiniowanie, co Zamawiający rozumie przez „Oprogramowanie dedykowane”? 
b) potwierdzenie, że standardowa zmiana i/lub rozbudowa tzw. Oprogramowania Standardowego 

(licencjonowanego) lub aktualizacje z tytułu dostosowania Oprogramowania Standardowego do zmian 
przepisów prawa wykonane przez Wykonawcę (również w kontekście innych Zamawiających) i dostarczone 
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Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy z Zamawiającym nie będą traktowane przez Zamawiającego 
jako Oprogramowanie Dedykowane i do tych elementów zastosowanie znajdą postanowienia umowy 
dotyczące Oprogramowania Standardowego i model licencyjny, tj. Wykonawca udzieli na te utwory 
Zamawiającemu licencji jak na Oprogramowanie Standardowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. a) 
Zdefiniowane przez Zamawiającego Oprogramowanie dedykowane to oprogramowanie przygotowane na jego 
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca nie udziela Zamawiającemu licencji tylko 
przekazuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Ochroną prawno-autorską objęte są również formy wyrażania 
programu komputerowego, czyli też kody źródłowe i kody wynikowe. 
Ad. b) 
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia umowy dotyczące Oprogramowania Standardowego i model licencyjny 
znajdą zastosowanie w przypadku Oprogramowanie Standardowego.  
 
Pytanie 75: 
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ (Umowa nr 23/DB/PN/2022) 
§ 1.  Przedmiot Umowy 
4. W ramach Zadania II, Wykonawca, zgodnie w wymaganiami określonymi w pkt I.B. Opisu przedmiotu 
zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem dochowania terminu realizacji Zadania II, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy: 
1) dostarczy kompletne środowisko Systemu ZSF-K, w tym środowisko programowe (licencje) Systemu ZSF-K oraz 
inne komponenty, adekwatnie do przyjętego w Projekcie technicznym Systemu ZSF-K rozwiązania; z zastrzeżeniem, 
że Zamawiający wymaga również dostarczenia wersji DEMO zawierającej wszystkie moduły Systemu ZSF-K; 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wersji DEMO Zamawiający chce jedynie mieć zaprezentowane podstawowe 
funkcje Systemu, poznanie mechaniki działania Systemu ERP i ogólne zapoznanie się z  dostępnymi 
nieskonfigurowanymi modułami funkcjonalnymi. Wykonawca zwraca uwagę, że w terminie do 30 tygodni od 
momentu podpisania Umowy nie jest możliwe w pełni skonfigurowanie Systemu, a wersja DEMO jest jedynie 
poglądową i podstawową prezentacją Systemu ERP. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający, w dniu 5.01.2023 r. zmienił treść OPZ w pkt I. B ppkt 7, który otrzymał brzmienie „Wykonawca 
dostarczy wersję DEMO zawierającą moduły Księgowość i Sprawozdawczość o pełnej funkcjonalności opisanej w 
rozdziale III Wymagania funkcjonalne ZSF-K, punkt 1. Moduł Księgowość oraz punkt 5. Sprawozdawczość”. 
 
Pytanie 76: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego  dla 343 
licencji, wspomagającego zarządzanie finansami i automatyzację procesów księgowych poprzez zintegrowane ze 
sobą moduły dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz jednostek podległych lub podporządkowanych Prezesowi 
GUS wraz z usługami serwisu gwarancyjnego i instruktażem dla pracowników z zakresu jego obsługi 
Prosimy o wskazanie liczby użytkowników NAZWANYCH systemu ERP w podziale na obszary merytoryczne: 
a) Moduł – Księgowość - ….. 

a. Sekcja -  Plan Kont - ….. 
b. Sekcja -  Księgowanie - ….. 
c. Sekcja – ZWS Sprzedaż Publikacji jako część Rejestrów VAT - ….. 
d. Sekcja – ZWS Zamówienia jako część Rejestrów VAT - ….. 
e. Sekcja -  Rozrachunki - ….. 
f. Sekcja -  Krajowe i Zagraniczne Podróże Służbowe - ….. 
g. Sekcja -  Dowody Księgowe (Dowody Źródłowe) - ….. 
h. Sekcja -  JPK- Jednolity Plik Kontrolny/Deklaracja VAT) - ….. 
i. Sekcja -  Wydruki - ….. 

b) Moduł – Rachunki Bankowe i Kasa - ….. 
a. Sekcja -  Rachunki Bankowe - ….. 
b. Sekcja -  Kasa - ….. 

c) Moduł - Majątek Trwały - ….. 
a. Sekcja -  Ewidencja - ….. 
b. Sekcja -  Amortyzacja i ulepszenia Majątku Trwałego - ….. 
c. Sekcja -  Inwentaryzacja - ….. 

d) Moduł – Gospodarka Magazynowa - ….. 
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a. Sekcja -  Magazyn - ….. 
b. Sekcja -  Księgowość Magazynowa - ….. 

e) Moduł – Sprawozdawczość - ….. 
a. Sekcja -  Sprawozdania Budżetowe i Inne - ….. 
b. Sekcja -  Sprawozdanie Finansowe - ….. 
c. Sekcja -  Raporty - ….. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że liczba użytkowników NAZWANYCH Systemu ZSF-K, w podziale na obszary merytoryczne, 
wynosi: 
a) Moduł – Księgowość – 215 użytkowników. 

a. Sekcja -  Plan Kont - 215 użytkowników. 
b. Sekcja -  Księgowanie - 215 użytkowników. 
c. Sekcja – ZWS Sprzedaż Publikacji jako część Rejestrów VAT - 5 użytkowników. 
d. Sekcja – ZWS Zamówienia jako część Rejestrów VAT - 5 użytkowników. 
e. Sekcja -  Rozrachunki - 215 użytkowników. 
f. Sekcja -  Krajowe i Zagraniczne Podróże Służbowe - 215 użytkowników. 
g. Sekcja -  Dowody Księgowe (Dowody Źródłowe) - 215 użytkowników. 
h. Sekcja -  JPK- Jednolity Plik Kontrolny/Deklaracja VAT) - 215 użytkowników. 
i. Sekcja -  Wydruki - 215 użytkowników. 

b) Moduł – Rachunki Bankowe i Kasa – 110 użytkowników 
a. Sekcja -  Rachunki Bankowe - 110 użytkowników 
b. Sekcja -  Kasa - 110 użytkowników. 

c) Moduł - Majątek Trwały – 80 użytkowników 
a. Sekcja -  Ewidencja - 80 użytkowników 
b. Sekcja -  Amortyzacja i ulepszenia Majątku Trwałego - 80 użytkowników 
c. Sekcja -  Inwentaryzacja - 80 użytkowników 

d) Moduł – Gospodarka Magazynowa – 80 użytkowników 
a. Sekcja -  Magazyn - 80 użytkowników 
b. Sekcja -  Księgowość Magazynowa - 80 użytkowników 

e) Moduł – Sprawozdawczość – 120 użytkowników 
a. Sekcja -  Sprawozdania Budżetowe i Inne - 120 użytkowników 
b. Sekcja -  Sprawozdanie Finansowe - 120 użytkowników 
c. Sekcja -  Raporty - 120 użytkowników 

Liczba użytkowników nazwanych dla kolejnych sekcji jest (poza sekcją z ZWS w księgowości) taka sama jak liczba 
użytkowników nazwanych dla poszczególnych modułów. 
 
Pytanie 77: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
Migracja 
1. Wykonawca musi dokonać migracji danych rzeczywistych jak i historycznych z dotychczasowych baz danych 
znajdujących się w poszczególnych JSSP. Zamawiający przekaże/udostępni Wykonawcy niezbędne pliki zawierające 
dane do migracji z zastrzeżeniem, że przekazane dane nie mogą opuścić infrastruktury Zamawiającego, a 
Wykonawca przygotuje dane do migracji.  
2. Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany podczas analizy przedwdrożeniowej. Dane planu 
finansowego, księgowości, magazynu, środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych  gromadzone przez 
Zamawiającego, które będą podlegać migracji, aktualnie przechowywane są w ramach baz danych MS SQL Server 
2005/8/12 oraz VisualFoxPro. 
3. Zamawiający dysponuje wiedzą i dokumentacją opisującą struktury danych aktualnie użytkowanych modułów 
podlegających migracji. 
Prosimy o: 
a) potwierdzenie, że zwrot „Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany podczas analizy 

przedwdrożeniowej” odnosi się wyłącznie do uszczegółowienia migracji w zakresie danych, które Zamawiający 
wyspecyfikował w „Załączniku 2 do OPZ ZAKRES MIGRACJI DANYCH”, 

b) określenie wolumenu danych objętych migracją, 
c) potwierdzenie, że Zamawiający udostępni dane do migracji, o których Zamawiający pisze w przywołanych 

punktach OPZ w formacie CSV, 
d) potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przeprowadzenia migracji (procesu 

migracji) i jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji (procesu 
migracji), ale za jakość migrowanych i dostarczanych danych odpowiada Zamawiający i rolą Zamawiającego 
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jest przygotowanie do zmigrowania danych o odpowiedniej jakości (dane muszą być: kompletne, spójne, 
prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne ze standardem obowiązującym dla danej kategorii 
danych np. numer NIP, itp.), oraz że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność migracji danych 
w zakresie, w jakim dane te zostaną samodzielnie zmigrowane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) zwrot „Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany podczas analizy przedwdrożeniowej” 

odnosi się wyłącznie do uszczegółowienia migracji w zakresie danych, które Zamawiający wyspecyfikował w 
„Załączniku 2 do OPZ ZAKRES MIGRACJI DANYCH”; 

b) Zamawiający określa wolumen danych do migracji w przedziale od 80GB do 95GB; 
c) Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia danych do migracji w formacie CSV; 
d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przeprowadzenia migracji (procesu migracji) oraz za 

przygotowanie danych do migracji i jest zobowiązany usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji 
(procesu migracji). 

 
Pytanie 78: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
3. ZAKRES INTEGRACJI  
Integracja do systemów istniejących: 
1) ZSF-K musi umożliwić integrację z systemem Bankowości Elektronicznej banków: Narodowy Bank Polski (NBP), 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poprzez automatyczne wczytywanie wygenerowanych przelewów bądź 
eksportów z list płac wymienionych systemów. 
2) ZSF-K musi współpracować i wymieniać dane (online lub przy pomocy automatycznego eksportu i importu 
plików) z innymi programami używanymi w JSSP: 
˗ E-Deklaracje 
˗ TREZOR 
3) ZSF-K musi być zintegrowany z systemem komunikacyjnym – poczta e-mail, Microsoft Exchange 
4) ZSF-K musi umożliwić integrację z systemami Ewidencji Czasu Pracy (ECP) w poszczególnych JSSP 
5) ZSF-K musi umożliwić integrację z aktualnie eksploatowanym systemem ZSI KADRY-PŁACE. Opis systemu ZSI 
KADRY PŁACE znajduje się w załączniku nr 3 – Dokumentacja powykonawcza systemu ZSI. 
6) ZSF-K musi być zintegrowany z elektronicznym systemem obiegu dokumentów (e-Biuro – TIMSI-e-Kancelaria 
wersja: ESOD.1.6.40.P08). 
Zakres integracji nie został w sposób jednoznaczny doprecyzowany (np. w przywołanym powyżej wykazie brak 
informacji wskazanej w innym miejscu OPZ o „integracji z usługą katalogową Active Directory”). W związku z 
powyższym prosimy o:  
a) potwierdzenie, że struktura organizacyjna GUS jest umieszczona wyłącznie w Active Directory i Zamawiający 

zapewni dostęp do AD, 
b) przedstawienie jednoznacznego zakresu integracji dla systemów: Ewidencji Czasu Pracy (ECP), ZSI KADRY 

PŁACE i e-Biuro - TIMSI-e-Kancelaria, oraz potwierdzenie, że zakres wymiany informacji nie ulegnie zmianie na 
etapie Analizy Przedwdrożeniowej, 

c) przedstawienie metody integracji udostępnianej przez systemy, w szczególności: Ewidencji Czasu Pracy (ECP), 
ZSI KADRY PŁACE i e-Biuro - TIMSI-e-Kancelaria (np. webservice, pliki płaskie), 

d) określenie, w szczególności dla systemów: Ewidencji Czasu Pracy (ECP), ZSI KADRY PŁACE i e-Biuro - TIMSI-e-
Kancelaria  kierunków przepływu/wymiany danych [np.  dwukierunkowa integracja], 

e) wprowadzenie do SWZ oraz wzoru Umowy zapewnienia, że Zamawiający pozyska we własnym zakresie i na 
własny koszt wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacje i dane od producentów lub 
autorów eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić integracja, a także zapewni na własny koszt 
wsparcie tych producentów w przypadku problemów z przeprowadzeniem integracji, jak również zapewni 
wsparcie przy procesie testowania integracji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) struktura organizacyjna GUS jest umieszczona jest w Active Directory, do którego Zamawiający zapewni 

dostęp. Struktura organizacyjna GUS znajduje się również w systemie ZSI KADRY-PŁACE, do którego 
Zamawiający również zapewni dostęp; 

b) system musi być w pełni zintegrowany z systemami Ewidencji Czasu Pracy (ECP), ZSI KADRY PŁACE i e-Biuro – 
TIMSI-e-Kancelaria oraz zakres wymiany informacji nie ulegnie zmianie na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.  

c) obecnie wymiana danych polega na generowaniu w aplikacji ECP plików w formacie .dbf i zaczytywaniu ich do 
modułu zajmującego się ewidencją i rozliczaniem wydatków w układzie kalkulacyjnym i układzie zadaniowym. 
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W przypadku integracji z ZSI KADRY PŁACE oraz e-Biuro-TIMSI-e-kancelaria Zamawiający zapewnia pełne 
wsparcie w integracji. 

d) dla systemów Ewidencji Czasu Pracy (ECP), ZSI KADRY PŁACE i e-Biuro-TIMSI-e-Kancelaria kierunek 
przepływu/wymiany danych powinien być dwukierunkowy; 

e) nie zgadza się na wprowadzenie zapewnienia, że Zamawiający pozyska we własnym zakresie i na własny koszt 
wszelkie umożliwiające przeprowadzenie integracji informacji i dane od producentów lub autorów 
eksploatowanych systemów. Jednocześnie Zamawiający zapewnia pełne wsparcie w integracji z systemami 
Ewidencji Czasu Pracy (ECP), ZSI KADRY PŁACE i e-Biuro-TIMSI-e-Kancelaria. 

 
Zamawiający udostępnia Instrukcję Systemu Ewidencji Czasu Pracy (ECP), jako załącznik 1 do niniejszych 
Modyfikacji i wyjaśnień SWZ. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja powykonawcza Systemu ZSI KADRY PŁACE stanowi Załącznik 
nr 3 do OPZ, natomiast dokumentacja do Systemu e-Biuro-TIMSI-e-Kancelaria stanowi Załącznik nr 4 do OPZ. 
Powyższe załączniki do OPZ zostały zamieszczone na stronie postępowania. 
 
Pytanie 79: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
D. ZADANIE IV -  Przeprowadzenie instruktaży 
Prosimy o wskazanie liczby użytkowników systemu ERP do przeszkolenia w podziale na obszary merytoryczne: 
a) Moduł – Księgowość - ….. 

a. Sekcja -  Plan Kont - ….. 
b. Sekcja -  Księgowanie - ….. 
c. Sekcja – ZWS Sprzedaż Publikacji jako część Rejestrów VAT - ….. 
d. Sekcja – ZWS Zamówienia jako część Rejestrów VAT - ….. 
e. Sekcja -  Rozrachunki - ….. 
f. Sekcja -  Krajowe i Zagraniczne Podróże Służbowe - ….. 
g. Sekcja -  Dowody Księgowe (Dowody Źródłowe) - ….. 
h. Sekcja -  JPK- Jednolity Plik Kontrolny/Deklaracja VAT) - ….. 
i. Sekcja -  Wydruki - ….. 

b) Moduł – Rachunki Bankowe i Kasa - ….. 
a. Sekcja -  Rachunki Bankowe - ….. 
b. Sekcja -  Kasa - ….. 

c) Moduł - Majątek Trwały - ….. 
a. Sekcja -  Ewidencja - ….. 
b. Sekcja -  Amortyzacja i ulepszenia Majątku Trwałego - ….. 
c. Sekcja -  Inwentaryzacja - ….. 

d) Moduł – Gospodarka Magazynowa - ….. 
a. Sekcja -  Magazyn - ….. 
b. Sekcja -  Księgowość Magazynowa - ….. 

e) Moduł – Sprawozdawczość - ….. 
a. Sekcja -  Sprawozdania Budżetowe i Inne - ….. 
b. Sekcja -  Sprawozdanie Finansowe - ….. 
c. Sekcja -  Raporty - ….. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że liczba użytkowników Systemu ZSF-K do przeszkolenia, w podziale na obszary 
merytoryczne, wynosi: 
a) Moduł – Księgowość – 215 użytkowników. 

a. Sekcja -  Plan Kont - 215 użytkowników. 
b. Sekcja -  Księgowanie - 215 użytkowników. 
c. Sekcja – ZWS Sprzedaż Publikacji jako część Rejestrów VAT - 5 użytkowników. 
d. Sekcja – ZWS Zamówienia jako część Rejestrów VAT - 5 użytkowników. 
e. Sekcja -  Rozrachunki - 215 użytkowników. 
f. Sekcja -  Krajowe i Zagraniczne Podróże Służbowe - 215 użytkowników. 
g. Sekcja -  Dowody Księgowe (Dowody Źródłowe) - 215 użytkowników. 
h. Sekcja -  JPK- Jednolity Plik Kontrolny/Deklaracja VAT) - 215 użytkowników. 
i. Sekcja -  Wydruki - 215 użytkowników. 

b) Moduł – Rachunki Bankowe i Kasa – 110 użytkowników 
a. Sekcja -  Rachunki Bankowe - 110 użytkowników 
b. Sekcja -  Kasa - 110 użytkowników. 
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c) Moduł - Majątek Trwały – 80 użytkowników 
a. Sekcja -  Ewidencja - 80 użytkowników 
b. Sekcja -  Amortyzacja i ulepszenia Majątku Trwałego - 80 użytkowników 
c. Sekcja -  Inwentaryzacja - 80 użytkowników 

d) Moduł – Gospodarka Magazynowa – 80 użytkowników 
a. Sekcja -  Magazyn - 80 użytkowników 
b. Sekcja -  Księgowość Magazynowa - 80 użytkowników 

e) Moduł – Sprawozdawczość – 120 użytkowników 
a. Sekcja -  Sprawozdania Budżetowe i Inne - 120 użytkowników 
b. Sekcja -  Sprawozdanie Finansowe - 120 użytkowników 
c. Sekcja -  Raporty - 120 użytkowników 

Liczba użytkowników do przeszkolenia dla kolejnych sekcji jest (poza sekcją z ZWS w księgowości) taka sama jak 
liczba użytkowników do przeszkolenia dla poszczególnych modułów. 
 
Pytanie 80: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
VIII. WARUNKI GWARANCJI 
21. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie analizy i testów 
bezpieczeństwa lub audytów systemów teleinformatycznych wykonanych niezależnie od przedmiotu umowy oraz 
wspierał obsługę i wprowadzanie koniecznych zmian i poprawek w przedmiocie zamówienia wynikających z 
rekomendacji i możliwości implementacji, w zakresie w jakim nie narusza to praw autorskich do oprogramowania 
gotowego, dostarczonego w ramach tego zamówienia. 
W przypadku, gdyby podczas kontroli Zamawiający korzystał z audytora zewnętrznego, audytor taki będzie miał 
dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. W związku z powyższym, prosimy o: 
a) potwierdzenie, że Audytorem nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec 

Wykonawcy, ani podmiot z nim powiązany lub jego pracownik lub podmiot/osoba z nim współpracująca, bez 
względu na podstawę zatrudnienia lub współpracy, 

b) potwierdzenie, że audytor zawrze z Wykonawcą umowę o zachowaniu poufności, 
c) potwierdzenie, że zakres i częstotliwość czynności podejmowanych przez Audytora nie będą zakłócać prac 

realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, jeżeli podczas kontroli Zamawiający będzie korzystał z audytora 
zewnętrznego: 
a) podmiot audytujący będzie wyłoniony w procedurze konkurencyjnej; 
b) audytor nie ma obowiązku zawarcie z Wykonawcą umowy o zachowaniu poufności, ponieważ jest to podmiot 

trzeci nie będący uczestnikiem postępowania. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy i w uzasadnionych 
przypadkach, zawrze umowę o poufności z Wykonawcą;  

c) ewentualne prace audytorów będą prowadzone według harmonogramu audytu, który zostanie udostępniony 
Wykonawcy.  

 
Pytanie 81: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
IV. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE 
Użyteczność 
2. ZSF-K musi 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. 
Pragniemy podkreślić, że przedmiot zamówienia obejmuje szeroką gamę funkcjonalności. Prosimy o 
potwierdzenie, że warunek „jednolitości interfejsu” odnosi się wyłącznie do systemu ERP (finanse i księgowość, 
środki trwałe, itp.), a narzędzia/aplikacje specjalistyczne dotyczące raportowania i tzw. rachunkowości zarządczej 
(Generator Raportów, Business Intelligence) – mogą cechować się odmiennymi w stosunku do systemu ERP 
wyglądem i obsługą interfejsu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że warunek „jednolitości interfejsu” odnosi się wyłącznie do Systemu ZSF-K oraz, 
dopuszcza różnice w interfejsie między funkcjami udostępnianymi przez moduły desktopowe oraz 
przeglądarkowe.  
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt IV Wymagania Niefunkcjonalne – 
Użyteczność, ppkt. 2 z „ZSF-K musi 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 
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samą nazwą w menu oraz pod taką samą etykietą.” na „ZSF-K musi 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. W przypadku 
narzędzi/aplikacji do raportowania dopuszczalne jest aby cechowały się one odmiennym w stosunku do Systemu 
ZSF-K wyglądem i obsługą interfejsu.” 
 
Pytanie 82: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
V. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
INFRASTRUKTURA SIECIOWO-SYSTEMOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oczekuje wdrożenia w oparciu o własną infrastrukturę. Systemy operacyjne i inne standardowe 
oprogramowanie (np. bazodanowe inne niż MS SQL Server) zazwyczaj licencjonowane jest w oparciu o środowisko 
fizyczne.    
Mając na uwadze powyższe prosimy o informację: 
a) z ilu fizycznych serwerów składa się platforma Zamawiającego? 
b) w ile procesorów i jakich procesorów wyposażony jest każdy serwer? 
c) czy Zamawiający dopuszcza dedykowane rozwiązanie wirtualizacyjne zgodne z oferowaną bazą danych i 

serwerem aplikacji (innym niż udostępnione środowiska Zamawiającego)? 
d) czy Zamawiający posiada dla środowiska aplikacyjnego licencje serwerowego systemu operacyjnego, które 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do przedmiotowego projektu? 
e) czy Zamawiający posiada licencje dostępowe serwerowego systemu operacyjnego, które mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do przedmiotowego projektu)? 
a. Microsoft Windows Server CAL? (w jakiej liczbie?) 
b. Microsoft Windows Server RDS CAL? (w jakiej liczbie?) 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) Maszyny wirtualne udostępniane przez Zamawiającego na potrzeby wdrożenia systemu ZSF-K umieszczone są 

w klastrze Vmware składającym się z 18 hostów fizycznych.  
b) Hosty fizyczne w klastrze dla aplikacji Vmware posiadają 2CPU po 20 core każdy i 1,5 TB RAM, 

Hosty fizyczne w klastrze MS-SQL Vmware posiadają 2CPU po 8 core każdy i 1,5 TB RAM. 
c) Ze względu na uwarunkowania organizacyjno-techniczne Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań 

wirtualizacyjnych niż przedstawione w OPZ. 
d) Zamawiający, na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, udostępni wykonawcy, licencje na system 

operacyjny MS Windows 2019 Server dla maszyn wirtualnych działających na potrzeby ZSF-K w środowisku 
opisanym przez Zamawiającego w OPZ.   

e) Zamawiający posiada wystarczającą liczbę licencji Microsoft Windows Server CAL dla wszystkich pracowników 
służb statystyki publicznej (7 000 szt.). 
Zamawiający posiada i może udostępnić Wykonawcy na potrzeby wdrożenia ZSF-K 270 szt. licencji Microsoft 
Windows Server RDS CAL, równe liczbie licencji dostępowych do systemu Citrix. 

 
Pytanie 83: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
V. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
INFRASTRUKTURA SIECIOWO-SYSTEMOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oczekuje wdrożenia w oparciu o własną infrastrukturę. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada klaster złożony z kilku serwerów?, a jeśli tak – to czy będzie 
można wydzielić/odłączyć wybrane serwery z klastra (tzn. wydzielić serwery fizyczne z klastra obliczeniowego na 
potrzeby bazy danych i serwera aplikacji) w celu ograniczenia kosztów licencji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada wydzielony klaster Vmware na fizycznych serwerach środowisko MS-SQL. Zamawiający 
wyjaśnia, że nie dopuszcza wydzielenia osobnych hostów na potrzeby przedmiotowego wdrożenia.  
 
Pytanie 84: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
V. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
INFRASTRUKTURA SIECIOWO-SYSTEMOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oczekuje wdrożenia w oparciu o własną infrastrukturę. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza w całości lub w części dostawę platformy sprzętowo-
programowej przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca uzna, ze udostępniane przez Zamawiającego zasoby są 
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niewystarczające lub czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie zasobów potrzebnych dla środowisk aplikacyjnych i 
bazodanowych niezbędnych do wdrożenia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza rozbudowę przez Wykonawcę udostępnionego środowiska o niezbędne zasoby dyskowe 
lub serwerowe jeżeli będą zgodne z opisanym w OPZ środowiskiem Zamawiającego i wyposażone we wszystkie 
niezbędne licencje (Vmware, Veeam, MS SCOM, MS Windows 2019 Server). 
Zwiększone zasoby zostaną przypisane i dedykowane logicznie dla ZSF-K. 
Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy o elementy sprzętowe działające w innym środowisku sprzętowym niż  
posiadane przez Zamawiającego i opisane w OPZ. 
Przy rozbudowie środowiska możliwe będzie proporcjonalne zwiększenie liczby maszyn wirtualnych w ramach 
dostarczanych zasobów. Wszystkie zmiany dotyczące rozbudowy środowiska muszą zostać ujawnione i wycenione 
przez wykonawcę na etapie składania ofert. 
 
Pytanie 85: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
V. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
INFRASTRUKTURA SIECIOWO-SYSTEMOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oczekuje wdrożenia w oparciu o własną infrastrukturę. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie administrował platformą we własnym zakresie, a 
odpowiedzialność Wykonawcy dotyczyć będzie dostarczonych przez Wykonawcę elementów środowiska? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że będzie administrował platformą we własnym zakresie, a odpowiedzialność Wykonawcy 
dotyczyć będzie dostarczonych przez Wykonawcę elementów środowiska. 
 
Pytanie 86:  
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
V. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
INFRASTRUKTURA SIECIOWO-SYSTEMOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oczekuje wdrożenia w oparciu o własną infrastrukturę. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wdrożenie Systemu ERP na innej bazie niż MS SQL (np. 
Oracle, PostgreSQL, itp.). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych baz niż udostępniona przez niego baza MS SQL 2019, jednak 
Zamawiający nie udostępni Wykonawcy dodatkowych zasobów w infrastrukturze niż te opisane w OPZ. Wykonawca 
musi zapewnić niezbędne licencje na dostarczone w ramach wdrożenia oprogramowanie – w tym bazodanowe 
inne niż udostępnione przez Zamawiającego opisane w OPZ. Dostarczone licencje muszą być w formie perpetual 
(wieczyste), a w okresie gwarancji muszą one uprawniać do zainstalowania dostarczonych/opublikowanych przez 
producenta poprawek. 
 
Pytanie 87: 
V. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
INFRASTRUKTURA SIECIOWO-SYSTEMOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oczekuje wdrożenia w oparciu o własną infrastrukturę. 
Zamawiający w kilku miejscach OPZ oczekuje zapewnienia archiwizacji - kontekst wskazuje na konieczność 
tworzenia kopii zapasowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający używając zwrotu „archiwizacja” ma na 
myśli tworzenie kopii zapasowych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że używając zwrotu „archiwizacja” Zamawiający ma na myśli tworzenie kopii zapasowych. 
 
Pytanie 88: 
V. OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE 
INFRASTRUKTURA SIECIOWO-SYSTEMOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający oczekuje wdrożenia w oparciu o własną infrastrukturę. 
Zamawiający w przedmiotowym punkcie opisuje środowisko. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może 
skorzystać z będących w posiadaniu Zamawiającego licencji Veeam. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca może skorzystać z posiadanych 
przez Zamawiającego licencji Veeam, tylko w przypadku backupu bezagentowego maszyn wirtualnych i baz danych 
umieszczonych w udostępnionym środowisku wirtualizacyjnym. 
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Pytanie 89: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
Fun-Inw-7: System musi umożliwiać obsługę czytników kodów kreskowych oraz obsługę drukarek kodów 
kreskowych, za pomocą których będzie można dokonać spisu z natury. 
Fun-Inw-9: System musi umożliwiać wczytywanie informacji  z czytników kodów kreskowych do modułu Majątek 
Trwały. 
Fun-Inw-10: System musi umożliwiać wprowadzenie arkusza spisu z natury ręcznie lub automatycznie na podstawie 
danych z czytnika kodów. 
Prosimy o: 
a) potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa czytników/kolektorów danych, 
b) wskazanie z ilu czytników/kolektorów korzysta Zamawiający? 
c) wskazanie ilu użytkowników korzysta z czytników/kolektorów? 
d) wskazanie nazwy (producenta) czytników/kolektorów, z których korzysta Zamawiający? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) przedmiotem zamówienia nie jest dostawa czytników/kolektorów danych; 
b) Zamawiający korzysta z 25 czytników/kolektorow; 
c) Zamawiający udostępnia czytniki/kolektory 40 użytkownikom; 
d) Korzysta z następujących czytników/kolektorów danych: Cipherlab Model 8300, Datalogic Gryphon GD4130. 
 
Pytanie 90: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
Fun-Inw-7: System musi umożliwiać obsługę czytników kodów kreskowych oraz obsługę drukarek kodów 
kreskowych, za pomocą których będzie można dokonać spisu z natury. 
Fun-Inw-8: System musi umożliwiać wybór wydruku kodów kreskowych w postaci wydruku na etykietach lub 
wydruku w formacie A4. 
Prosimy o: 
a) potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa drukarek kodów kreskowych, 
b) wskazanie nazwy (producenta) drukarek kodów kreskowych, z których korzysta Zamawiający? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) przedmiotem zamówienia nie jest dostawa drukarek kodów kreskowych, 
b) korzysta z drukarek kodów kreskowych firm: Zebra, Godex Model G500. 
 
Pytanie 91: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
Fun-JPK-1: Możliwość automatycznego tworzenia deklaracji VAT-UE wraz z bieżącą aktualizacją formularza, 
przesyłanie do właściwego organu skarbowego oraz pobierania UPO. 
Fun-JPK-2: Możliwość generowania jednolitego pliku kontrolnego (JPK_V7M, JPK_KR, WB,MAG, JPK_FA), wraz z 
aktualizacją bieżącą pliku, przesyłania do właściwego organu skarbowego oraz pobierania UPO. 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 
 
Pytanie 92: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
6. ZSF_K musi spełniać poniższe wymagania wydajnościowe: 
1) czas realizacji dla standardowych funkcji wyszukujących nie może być dłuższy niż 2 sekundy; 
2) przeciętny czas realizacji funkcji zapisujących zmiany w ZSF-K (poza funkcjami raportującymi i agregującymi) nie 
może być dłuższy niż 2 sekundy. Wyjątkiem jest zapisywanie załączników (plików), czas wtedy nie może być dłuższy 
niż 5 sekund (dokumenty zeskanowane); 
Prosimy o potwierdzenie, że w/w wymagania wydajnościowe odnoszą się wyłącznie do zamawianego Systemu i 
jeżeli nie spełnienie w/w wymagań wydajnościowych będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie platformy 
sprzętowej i infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca nie będzie odpowiadał za nie spełnienie w/w wymagań 
wydajnościowych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie może uchylić się od odpowiedzialności za niedotrzymanie czasów 
wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w żadnym przypadku.  
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Pytanie 93: 
Dotyczy: Ogłoszenie o zamówieniu 
II.2.14) Informacje dodatkowe 
1. Termin wykonania zamówienia został szczegółowo określony w pkt 6 SWZ. 
2. Zamówienie jest Częścią I zamówienia udzielanego w częściach o łącznej wartości: 3.632.090,14 zł netto, w tym: 
1) Wartość Części I – przedmiot. zam. - wynosi 2.882.090,14 zł netto; 
2) Wartość Części II - zam. na pods. art. 24 ust. 2 ustawy Pzp - 750.000,00 zł netto. 
Prosimy o wyraźne wskazanie na jakie prace związane z przedmiotowym zamówieniem Zamawiający założył 
poniższe kwoty: 
a) 2.882.090,14 zł netto, 
b) 750.000,00 zł netto. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu kwota 2.882.090,14 zł netto, jest wartością 
przedmiotowego postępowania 23/DB/PN/2022, które stanowi Część I zamówienia udzielanego w częściach, z 
zastrzeżeniem definicji wartości zamówienia określonej w art. 28 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kwota 750.000,00 zł netto jest wartością przewidzianej przez Zamawiającego Części II 
zamówienia udzielanego w częściach, która obejmuje przewidywane zamówienia udzielane przez Zamawiającego 
na podstawie art. 24 ust. 2 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Pytanie 94:  
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia gwarancji poprzez dotrzymanie następujących parametrów 
zgłoszeń dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Problem Czas reakcji 
(godziny) 

Czas przywrócenia systemu lub 
rozwiązanie zastępcze problemu 
(godziny) 

Czas naprawy - 
rozwiązania problemu 
(godziny) 

Awaria krytyczna 4 24 48 
Błąd 8 - 96 

 
Prosimy o potwierdzenie, że czasy SLA (Czas reakcji, Czas przywrócenia systemu lub rozwiązanie zastępcze 
problemu i Czas naprawy) - liczone są w godzinach roboczych tzn. w dni robocze i w godzinach pracy 
Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt VIII. 8 Opisu przedmiotu zamówienia zgłaszanie problemów będzie możliwe przez 7 dni tygodnia w 
godzinach 0:00-24:00, a podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze zgłaszającym nie może 
przekroczyć 4 godzin lub 8 godzin od momentu gwarancyjnego zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli do 
zgłoszenia doszło do godziny 16:00 dnia roboczego, zaś w przypadku gwarancyjnego zgłoszenia Awarii po godzinie 
16:00 lub w dzień ustawowo wolny od pracy, podjęcie działań diagnostycznych przez Wykonawcę i kontakt ze 
zgłaszającym nastąpi następnego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 12:00. 
W świetle powyższego Zamawiający nie potwierdza, że czasy SLA (Czas reakcji, Czas przywrócenia systemu lub 
rozwiązanie zastępcze problemu i Czas naprawy), o które pyta Wykonawca, liczone są w godzinach roboczych (w 
dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego). 
 
Pytanie 95:  
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
Dni robocze: Kolejne dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; 
Prosimy o wskazanie godzin pracy Zamawiającego w „Dni robocze”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że u Zamawiającego obwiązuje elastyczny czas pracy, godziny pracy Zamawiającego w dni 
robocze to: 7:00- – 17:00.  
 
Pytanie 96: 
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ (Umowa nr 23/DB/PN/2022) 
10. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
niewyłączne licencje, sublicencje określone w Załączniku nr 16 do Umowy, albo zapewni ich przeniesienie od 
podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
Warunki korzystania z oprogramowania nie mogą być gorsze od standardowych warunków oferowanych innym 
podmiotom przez osobę lub podmiot, któremu przysługują prawa do tego oprogramowania, w tym muszą 
obejmować co najmniej następujące pola eksploatacji: 
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1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w wewnętrznej sieci Zamawiającego oraz na potrzeby 
Głównego Urzędu Statystycznego i wszystkich jednostek służb statystyki publicznej zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Umowie i załącznikach do niej, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie; 
2) utrwalanie lub zwielokrotnienie oprogramowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego i wszystkich 
jednostek statystyki publicznej w celu zastosowania procedur backupowych, oraz w celu sporządzenia kopii 
zapasowych; 
5) prawo do kopiowania i używania dokumentacji przekazanej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Głównego 
Urzędu Statystycznego i wszystkich jednostek statystyki publicznej. 
Prosimy o potwierdzenie, że używany w Umowie zwrot (np. w kontekście licencji) „wszystkich jednostek służb 
statystyki publicznej” lub/i „wszystkich jednostek statystyki publicznej” dotyczy wyłącznie jednostek wskazanych 
w pkt „B. ZADANIE II -  Dostawa i wdrożenie ZSF-K. Część 1 – Wdrożenie ZSF-K – warunki organizacyjne” Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że System ZSF-K, zgodnie z pkt I.B. Część 1 Opisu przedmiotu zamówienia, ma zostać 
wdrożony w Głównym Urzędzie Statystycznym i 19 podległych i podporządkowanych Prezesowi GUS 
samobilansujących jednostkach służb statystyki publicznej. 
 
Pytanie 97: 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
II. WYMAGANIA OGÓLNE 
11. Dokumenty generowane przez ZSF-K muszą posiadać metrykę (m.in. data utworzenia, data zatwierdzenia, dane 
osoby sporządzającej oraz dane osoby zatwierdzającej). ZSF-K musi wspierać obieg dokumentów poprzez m.in. 
informacje o statusie, dacie utworzenia, dacie zatwierdzenia, danych osób: sporządzającej, weryfikującej, 
akceptującej i zatwierdzającej. 
Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie ogólne dotyczące „wspierania obiegu dokumentów” odnosi się wyłącznie 
do wymagań funkcjonalnych, których treść wskazuje na obieg dokumentów np. „Fun-DowKs-14: System musi 
automatycznie bądź w wyniku ingerencji użytkownika nadawać i zmieniać status dowodu księgowego w zależności 
od stanu jego realizacji. Przykładowe statusy dokumentów księgowych obejmują: (…) - wstrzymany (w 
szczególności dokument, który uzyskał wynik kontroli pozytywny we wszystkich wymaganych obszarach ale decyzją 
użytkownika został wstrzymany do dalszego obiegu dokumentów w Systemie np. księgowania, wygenerowania 
przelewu) (…)” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie ogólne dotyczące „wspierania obiegu dokumentów” nie odnosi się wyłącznie 
do wymagań funkcjonalnych, których treść wskazuje na obieg dokumentów ale również dotyczy wszystkich 
dowodów i dokumentów księgowych. 
 
Pytanie 98: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-FK-16: System musi sugerować listę dowodów księgowych do rozliczenia np. nierozliczonych zaliczek. 
Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „sugerowanie listy dowodów księgowych” może być realizowane za 
pomocą monitów kierowanych do użytkowników lub grupy użytkowników. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że System musi posiadać możliwość wyboru spośród listy dowodów np. nierozliczonych 
zaliczek, czy faktur w powiązanych dokumentach księgowych. Np. przy rozliczaniu delegacji, księgowaniu 
wyciągów bankowych system powinien sugerować konta pracowników i kontrahentów, które nie są rozliczone. 
 
Pytanie 99: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-SpZWS-3: System musi posiadać możliwość stworzenia słowników w zakresie : 

a) opłat pocztowych dla paczek w zależności od : 
• wagi 
• strefy wysyłki 
• wysyłki ekonomicznej lub priorytetowej  
• wymiar przesyłki  

b) opłat pocztowych dla listów w zależności od : 
• wagi 
• strefy wysyłki 



 

15 

• wysyłki ekonomicznej lub priorytetowej  
• wymiar przesyłki  

c) opłat za świadczenia dodatkowe poczty .  
Prosimy o wyspecyfikowanie świadczeń dodatkowych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że świadczenia dodatkowe to: opłata pocztowa za przesyłki z pobraniem, powiadomienie 
sms oraz mail.  
 
Pytanie 100: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-ZamZWS-2: System musi posiadać możliwość wygenerowania dokumentów dyspozycji w oparciu o indeks 
publikacji które: 
- stworzą listę kontrahentów, którzy zamówili publikację  
- zmieni status pozycji zamówienia na zrealizowane 
- w przypadku gdy wszystkie pozycje w zamówieniu są zrealizowane zmiana statusu całego zamówienia na 

zrealizowane 
- dopisanie numeru dyspozycji realizacji do pozycji zamówienia   
Prosimy o: 
a) wyjaśnienie związku między dokumentami dyspozycji a tworzeniem listy kontrahentów? 
b) wyjaśnienie związku między dokumentami dyspozycji a dopisywaniem numeru dyspozycji realizacji do 

propozycji zamówienia, 
c) opisanie procesu, którego dotyczy powyższe wymaganie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
Ad. a) 
Po wygenerowaniu dyspozycji powinny tam się znaleźć następujące elementy:  
˗ Numer kontrahenta 
˗ Nazwa Kontrahenta 
˗ Nr indeksu publikacji  
˗ Nazwa publikacji 
˗ Ilość 
˗ Nr zamówienia  
˗ Czy zamówienie zostało zrealizowane całkowicie 
Dokument dyspozycji to lista kontrahentów którzy złożyli zamówienia na publikacji na którego podstawie zostanie 
wygenerowany dokument magazynowy.  
Ad. b) 
Ze względu na fakt że zamówienia mogą być realizowane częściowo system musi odnotować fakt wydania każdej z 
części zamówienia z magazynu. Na podstawie przypisanego do pozycji numeru zamówienia nie tylko odznaczona 
zostanie jego realizacja ale również możliwe będzie sprawdzenie dokumentu magazynowego, czy też dokumentu 
wysyłki.  
Ad. c) 
W oparciu o plan wydawniczy GUS kontrahenci składają zamówienia. Zamówienia mogą dotyczyć publikacji które 
już się ukazały albo takich które są planowany np. na przyszły rok . Cały dokument zamówienia powinien znaleźć 
się w systemie ( publikacje wydane i te przyszłe ) z możliwością oznaczenia poszczególnych pozycji jako 
zrealizowanych ( może dojść do sytuacji kiedy wysłaliśmy natychmiast część zamówienia a pozostałe pozycje 
zostaną wysłane za kilka miesięcy ) Pozycję w każdym przypadku powinny być edytowalne( usuniecie pozycji 
,zmiana ilości ,dodanie pozycji , anulowanie pozycji z już wygenerowanym numerem dyspozycji)  W przypadku 
wysłania wszystkich pozycji program powinien oznaczać całe zamówienia jako zrealizowane.  
 
Generowanie dokumentu dyspozycji na dany moment. Do dokumentu dyspozycji system dodaje wszystkie 
niezrealizowane pozycje zamówień dla publikacji które są na stanie magazynowym. Możliwość edycji dyspozycji ( 
usuniecie pozycji ). Po zatwierdzeniu dyspozycji jej numer zostaje dopisany do wszystkich zrealizowanych pozycji 
zamówień 
 
Z oparciu o dyspozycje system generuje dokument magazynowy WZ( wydanie zewnętrzne)  
Generowanie faktury w oparciu o dane z zrealizowanego zamówienia ( wypełnię pól typu dane kontrahenta, 
pozycje oplata pocztowa .) 
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Pytanie 101: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Rozr-14: System musi umożliwiać prowadzenie rejestru kontrahentów i rejestru pracowników.  
Każdy z pracowników i kontrahentów może mieć przypisany tylko jeden numer identyfikacyjny. System musi 
umożliwiać zamianę danych kontrahenta z uwzględnieniem daty od której zmiana obowiązuje (np. zmiana adresu, 
nazwy). 
Prosimy o: 
a) wyjaśnienie jakie dane odnośnie pracowników będą przechowywane w rejestrze, 
b) wyjaśnienie jak będą wykorzystywane biznesowo przechowywane dane, 
c) wyspecyfikowanie zamkniętej listy danych dla pracowników. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) w rejestrze przechowywane będą następujące dane dotyczące pracowników: imię i nazwisko, nr rachunku 

bankowego, unikatowy nr pracownika, komórka zatrudnienia; 
b) przechowywane dane będą wykorzystywane do celów ewidencji księgowej i dokonywania przelewów; 
c) zamknięta lista danych dla pracowników to: imię i nazwisko, nr rachunku bankowego, unikatowy nr 

pracownika, komórka zatrudnienia, adres, stanowisko, informacja dotycząca zatrudnienia w służbie cywilnej 
lub poza służbą cywilną. 

 
Pytanie 102: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-DeSł-1  System musi umożliwić  prowadzenie rejestru/ewidencji rozliczonych kosztów krajowych i 
zagranicznych podróży służbowych pracowników JSSP  oraz osób niebędących pracownikami JSSP na podstawie 
zatwierdzonego dokumentu, wg ustalonego wzoru obowiązującego w JSSP. 
Prosimy o: 
a) wskazanie co będzie źródłem informacji o osobach nie będących pracownikami JSSP, którym będą rozliczane 

koszty podróży służbowych? 
b) wyspecyfikowanie danych dotyczących podróży służbowych przekazywanych do księgowości, oraz wskazanie 

systemów źródłowych.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że  
a) źródłem informacji o osobach nie będących pracownikami JSSP, którym będą rozliczane koszty podróży 

służbowych będą np. umowy cywilnoprawne, regulaminy, wytyczne, rozporządzenia i zarządzenia; 
b) Dane: koszty w podziale na rodzaj np. koszt biletu, diety itp. System źródłowy – ebiuro. 

 
Pytanie 103: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Wydr-5: System powinien gwarantować, że każdy wydruk powinien zawierać: 
- trwałe oznaczenie nazwą (pełną lub skróconą danego JSSP) której dotyczą, nazwę danego rodzaju księgi 
rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania, 
- wyraźne oznaczenie co do roku budżetowego okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia,  
- liczbę porządkową pozycji na wydruku (dla wydruków tabelarycznych), 
- numer strony z oznaczeniem bieżącej i ostatniej, 
- sumę kwot na stronie, sumę kwot z przeniesienia oraz sumę kwot narastająco, 
- metrykę wydruku, tj. użytkownik dokonujący wydruku (imię i nazwisko – login), datę i godzinę dokonania 
wydruku, 

- parametry wydruku zastosowane przez użytkownika. 
Prosimy o potwierdzenie, że wydruk powinien zawierać informacje o parametrach zastosowanych podczas jego 
generacji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wydruk powinien posiadać informacje jakie parametry zostały zastosowane. 
 
Pytanie 104: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-WB-3: System musi zapewniać możliwość integracji (przepływu/przenoszenia) informacji do/z systemu 
Bankowości Elektronicznej (NBE). 
Prosimy o wyspecyfikowane zakresu danych, które maja przepływać, być przenoszone między systemem 
finansowo-księgowym, a systemem Bankowości Elektronicznej.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dane, które maja przepływać, być przenoszone między systemem finansowo-księgowym, 
a systemem Bankowości Elektronicznej to: kontrahent, nr rachunku bankowego, kwota wynikająca z dowodu 
księgowego, źródło finansowania data operacji gospodarczej - przelewu, czy obowiązuje zasada płatności 
podzielonej, informacje dodatkowe. 

 
Pytanie 105: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-RK-4: Możliwość utworzenia dokumentów KP i KW przez użytkownika oraz BDW. 
Prosimy o wyjaśnienie, kim/czym jest BDW? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że BDW – to bankowy dowód wpłaty. 
 
Pytanie 106: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-4: System musi posiadać edytowalne słowniki m.in.: 
- Klasyfikacji Środków Trwałych, 
- lokalizacji, 
- jednostek organizacyjnych, 
- komórek organizacyjnych, 
- pracowników, 
- jednostek miar, 
- dostawców, 
- dowolnych słowników zdefiniowanych przez użytkownika np. słownik programów/umów wraz z możliwością 

oznaczenia trwałości projektu. 
Prosimy o: 
a) potwierdzenie, że jednostka organizacyjna jest bytem nadrzędnym w stosunku do komórki organizacyjnej, 
b) wskazane zależności między programem/umową a projektem i jego trwałością. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) jednostka organizacyjna jest nadrzędna w stosunku do komórki organizacyjnej, 
b) projekt zawiera się i realizuje w ramach programu operacyjnego a ze względu na trwałość projektu musi być 

zachowana możliwość wygenerowania wydruków w okresie trwałości projektu, z zastrzeżeniem, że okres ten 
jest nie krótszy niż 10 lat po zakończeniu realizacji projektu. 

 
Pytanie 107: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-9 System musi umożliwiać wykonywanie czynności zmiany statusu generowanych dokumentów, np.: 

- roboczy (R), 
- zatwierdzony (Z), 

oraz zaznaczenia dodatkowego statusu dla każdego środka trwałego, np.: 
- zlikwidowany (LT), 
- użyczony (U), 
- w serwisie (S), 
- naprawa (N), 
- oznakowany (O), 
- sprzedany (S) 
- nieodpłatnie przekazany (NP). 

Prosimy o wyjaśnienie czym powinno skutkować oznaczenie środka trwałego statusem S lub N? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że oznaczenie dodatkowego statusu S (w serwisie) lub N (naprawa) ma służyć informacji o 
tym, gdzie dany środek trwały (ŚT) się znajduje (w serwisie prowadzonym przez podmiot zewnętrzny lub naprawa 
prowadzona przez inną JSSP). Oznaczenie pozostaje bez wpływu na inne dane dotyczące tego ŚT. 
 
Pytanie 108: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-14: System musi umożliwiać automatyczną zmianę nazwy komórek organizacyjnych na aktualną nazwę z 
uwzględnieniem jej w całym ZSF-K. Powinien prezentować aktualną nazwę komórki oraz w osobnej linii poprzednia 
nazwę wraz z datą dokonania zmiany. 
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje zarządzania strukturą organizacyjną z poziomu Środków 
trwałych. Taka zmiana jest zmianą administracyjną i powinna być realizowana w modułach administracyjnych do 
zarządzania systemem. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zarządzanie strukturą organizacyjną odbywa się w aktualnie eksploatowanym systemie 
ZSI KADRY-PŁACE, natomiast System ZSF-K musi dane te pobierać i wyświetlać. 

 
Pytanie 109: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EMT-15 System musi umożliwiać prowadzenie indywidualnych kart ewidencyjnych wyposażenia pracownika 
w Systemie ZSI KADRY-PŁACE 
Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwanie Zamawiającego ogranicza się do przygotowania eksportu danych 
odnośnie pracowników przypisanych do środków trwałych do ZS Kadry-Płace. Prosimy o udostępnienie 
dokumentacji ZSI Kadry-Płace. Prosimy o udostępnienie dokumentacji ZSI Kadry-Płace oraz opisane interfejsu 
integracyjnego ZSI Kadry-Płace.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga przygotowania eksportu danych odnośnie pracowników przypisanych do 
środków trwałych do ZSI KADRY-PŁACE. Dokumentacja powykonawcza systemu ZSI KADRY-PŁACE znajduje się w 
Załączniku nr 3 do OPZ. Zamawiający nie posiada opisu interfejsu integracyjnego ZSI Kadry-Płace. 
 
Pytanie 110: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-16 System musi umożliwiać podgląd karty ewidencyjnej wyposażenia przez pracownika w Portalu 
Pracownika Systemu ZSI KADRY-PŁACE 
Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwanie Zamawiającego ogranicza się do przygotowania eksportu danych 
odnośnie pracowników przypisanych do środków trwałych do ZS Kadry-Płace. Czy to oznacza, że Portal 
Pracowniczy odświetla dane tylko z modułu ZSI Kadry-Płace? Prosimy o udostępnienie dokumentacji ZSI Kadry-
Płace oraz opisane interfejsu integracyjnego ZSI Kadry-Płace. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga przygotowania eksportu danych odnośnie pracowników przypisanych do 
środków trwałych do ZSI KADRY-PŁACE. Portal pracownika wyświetla dane tylko z modułu ZSI KADRY-PŁACE. 
Dokumentacja powykonawcza systemu ZSI KADRY-PŁACE znajduje się w załączniku nr 3 do OPZ. 
 
Pytanie 111: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-17 System musi umożliwiać wygenerowanie zestawienia pracowników, u których kończy się stosunek 
pracy w danym miesiącu, poprzez komunikat otrzymany automatycznie z systemu ZSI KADRY-PŁACE   
Prosimy o wyjaśnienie: 
a) z jakiego powodu zestawienie pracowników, którym kończy się stosunek pracy ma być generowane w module 

Środki Trwałe?  
b) czy Zamawiający oczekuje dostarczenia modułu Kadry-Płace?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) możliwość generowania zestawienia pracowników, którym kończy się stosunek pracy w module ŚT posłuży do 

pozyskania informacji z jakich przydzielonych ŚT powinien rozliczyć się pracownik przed rozwiązaniem 
stosunku pracy;  

b) nie oczekuje dostarczenia modułu Kadry-Płace. Moduł ten jest wdrożony oraz eksploatowany w środowisku 
Zamawiającego. 

 
Pytanie 112: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-19 System musi umożliwiać samodzielne otwarcie poprzedniego okresu bez wycofywania aktualnych 
dokumentów. 
Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać samodzielne otwarcie poprzedniego okresu w Środkach trwałych oraz 
czym powinno ono skutkować? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że samodzielne otwarcie poprzedniego okresu w ŚT oznacza takie dokonywanie zmian we 
wprowadzonych wcześniej dokumentach, które może być wykonane pomimo wprowadzonych już nowszych 
danych - zmiany te mają być możliwe bez usuwania danych wprowadzonych później. Skutkiem będzie możliwość 
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modyfikowania lub usuwania błędnie wprowadzonych wcześniej danych bez konieczności wycofywania 
prawidłowych danych wprowadzonych później. 
 
Pytanie 113: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-21 System musi umożliwiać dodanie lub wybranie loga projektów np.: unijnych, które powinny pojawić 
się na wydrukach dokumentacji ewidencyjnej. 
Prosimy o wyjaśnienie co będzie źródłem informacji o projektach unijnych dla modułu Środki trwałe, czyli gdzie 
będą ewidencjonowane informacje o projektach? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że informację o projekcie oraz jego logo wprowadzi użytkownik w ramach edytowalnego 
słownika. Jednokrotne dodanie danych o projekcie do słownika umożliwi powiązanie ŚT z projektem w ramach 
którego zostały nabyte oraz umożliwi wygenerowanie wydruku zawierającego przypisane do projektu logo. 

 
Pytanie 114: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-22: System musi umożliwiać powiązanie składników majątku trwałego z projektami unijnymi. 
Prosimy o wyjaśnienie co będzie źródłem informacji o projektach unijnych dla modułu Środki trwałe, czyli gdzie 
będą ewidencjonowane informacje o projektach? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że informację o projekcie oraz jego logo wprowadzi użytkownik w ramach edytowalnego 
słownika. Jednokrotne dodanie danych o projekcie do słownika umożliwi powiązanie ŚT z projektem w ramach 
którego zostały nabyte oraz umożliwi wygenerowanie wydruku zawierającego przypisane do projektu logo. 
 
Pytanie 115: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-EwTr-26 System musi zapewnić nieograniczoną ilość znaków w opisie, notatce lub komentarzu w karcie 
środka trwałego.  
Wykonawca pragnie podkreślić, że nie ma aplikacji umożliwiającej zaewidencjonowanie nieskończonej liczby 
znaków i zwraca się z prośbą o wskazanie oczekiwanej liczby znaków w opisie, notatce lub komentarzu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymaganie funkcjonalne Fun-EwTr-26 i zmienia zapis 
z ”System musi zapewnić nieograniczoną ilość znaków w opisie, notatce lub komentarzu w karcie środka trwałego.” 
na „System musi zapewnić wprowadzenie minimum 300 znaków w opisie, notatce lub komentarzu w karcie ŚT, 
przy czym do tej liczby nie wliczają się informacje dotyczące zmian statusu ŚT lub ulepszenia tworzące historię 
danego ŚT”. 
 
Pytanie 116: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-AmTr-2 System musi umożliwiać ulepszenia środka trwałego (modernizacje, przebudowy, rekonstrukcje itp.) 
i zawarcie informacji m.in.:  

- daty ulepszenia,  
- zakres rzeczowy – opis,  
- informację o dowodzie ulepszenia,  
- o wielkości poniesionych wydatków (o ile zwiększyła się wartość początkowa środka trwałego),  
- procentowe wartości ulepszenia środka trwałego względem jego wartości początkowej.  
- zbycia lub likwidacji środka trwałego:  
- daty zbycia (sprzedaży) środka trwałego,  
- opis zbycia (sprzedaży) środka trwałego,  
- daty likwidacji środka trwałego,  
- opis likwidacji środka trwałego,  
- informacji o dowodzie likwidacji – LT,  
- możliwość sporządzania kilku LTC dla jednego środka w danym miesiącu (w przypadku częściowej 

sprzedaży lub częściowej likwidacji).  
Prosimy o usuniecie fraz m.in. i itp., gdyż powodują ono, że wymagania staje się nieprecyzyjne i Wykonawca nie 
jest w stanie zweryfikować możliwości jego faktycznego spełnienia.  
 
Prosimy również o wyspecyfikowanie oczekiwanych form ulepszenia i powiązanych z tym informacji.  
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Prosimy o wyjaśnienie związku wyspecyfikowanych informacji w kontekście ulepszenia: 
- zbycia lub likwidacji środka trwałego:  
- daty zbycia (sprzedaży) środka trwałego,  
- opis zbycia (sprzedaży) środka trwałego,  
- daty likwidacji środka trwałego,  
- opis likwidacji środka trwałego,  
- informacji o dowodzie likwidacji – LT,  
- możliwość sporządzania kilku LTC dla jednego środka w danym miesiącu (w przypadku częściowej 

sprzedaży lub częściowej likwidacji).  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymaganie funkcjonalne Fun-AmTr-2 z „System musi 
umożliwiać ulepszenia środka trwałego (modernizacje, przebudowy, rekonstrukcje itp.) i zawarcie informacji m.in.:  

- daty ulepszenia,  
- zakres rzeczowy – opis,  
- informację o dowodzie ulepszenia,  
- o wielkości poniesionych wydatków (o ile zwiększyła się wartość początkowa środka trwałego),  
- procentowe wartości ulepszenia środka trwałego względem jego wartości początkowej.  
- zbycia lub likwidacji środka trwałego:  
- daty zbycia (sprzedaży) środka trwałego,  
- opis zbycia (sprzedaży) środka trwałego,  
- daty likwidacji środka trwałego,  
- opis likwidacji środka trwałego,  
- informacji o dowodzie likwidacji – LT,  
- możliwość sporządzania kilku LTC dla jednego środka w danym miesiącu  

(w przypadku częściowej sprzedaży lub częściowej likwidacji)” na  
„System musi umożliwiać dodane przez użytkownika informacji o ulepszeniu środka trwałego czyli 
modernizacjach, przebudowach, rekonstrukcjach i rozbudowach. W ramach informacji o ulepszeniu ŚT oczekujemy 
możliwości wprowadzenia danych o: 
- dacie ulepszenia,  
- zakresie rzeczowym (opis) 
- dowodzie ulepszenia,  
- wielkości poniesionych wydatków (o ile zwiększyła się wartość początkowa środka trwałego),  
- określenie procentowe wartości ulepszenia środka trwałego względem jego wartości początkowej.  
Dodatkowo do każdego ŚT (niezależnie od informacji o ulepszeniu) oczekujemy możliwości wprowadzenia danych 
o: 
- zbyciu lub likwidacji środka trwałego:  
- dacie zbycia (sprzedaży) środka trwałego,  
- opis zbycia (sprzedaży) środka trwałego,  
- dacie likwidacji środka trwałego,  
- opis likwidacji środka trwałego,  
- dowodzie likwidacji – LT, przy zachowaniu możliwości sporządzania kilku LTC dla jednego środka w danym 

miesiącu (w przypadku częściowej sprzedaży lub częściowej likwidacji).” 
 
Pytanie 117:  
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Mag-6: System umożliwia  tworzenie  typowych  dokumentów  obrotu materiałami i wyrobami, między innymi: 
BO - bilans otwarcia, 
PW - przychód wewnętrzny, 
PZ - przychód zewnętrzny, 
PR+ - protokół różnic (zwiększenie stanu), 
PR - protokół różnic (zmniejszenie stanu), 
RW - rozchody wewnętrzne, 
WZ - rozchody zewnętrzne, 
ZW – zwrot materiału, 
MM(+) – Przesunięcie materiału do magazynu, 
MM(-) – Przesunięcie materiału z magazynu, 
DP – Dokument przetarcia publikacji 
Prosimy o wyjaśnienie czym jest Dokument przetarcia publikacji oraz jak wygląda jego obieg biznesowy. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, że dokument przetarcia służy to usuwania ze stanów magazynowych publikacji z lat 
zeszłych, na które nie ma już popytu np. ( Wiadomości Statystyczne sprzed 10 lat), dzieje się to  podstawie decyzji 
Dyrektora, Prezesa. Zamawiający zaznacza że publikacja została przerobiona na makulaturę i winno się oddzielić 
ją od dokumentów RW/WZ które odnoszą się to poszczególnych kontrahenta/wydziału/departamentu. Dokument 
DP powinien być automatycznie pobierany z odpowiednim algorytmem księgowania ponieważ wpływa na stan 
magazynowy i powinno to być uwidocznione w księgowości. Ważną sprawą w tym szczególnym przypadku jest fakt 
aby wartość winien nie była obciążany żaden kontrahent/wydział.  
 
Pytanie 118: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Mag-11: System umożliwia automatyczne  generowanie i pobieranie dokumentów, o których mowa m.in. w 
Fun-Mag-6 do modułu Księgowość magazynowa.  
Prosimy o: 
a) wyjaśnienie, czy wszystkie wymienione w punkcie Fun-Mag-6 będą dokumentami księgowymi? 
b) potwierdzenie, że w przypadku systemu zintegrowanego, gdzie nie ma potrzeby generowania i przekazywania 

dokumentów między modułami, to wymaganie będzie zbędne? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
a) Zamawiający wyjaśnia, że tylko dokument PZ będzie dokumentem księgowym. 
b) Zamawiający nie potwierdza, natomiast wymaga, aby w ramach funkcjonalności Fun-Mag-11: System 

umożliwiał automatyczne generowanie i pobieranie dokumentów, o których mowa m.in. w Fun-Mag-6 do 
modułu Księgowość magazynowa. 

 
Pytanie 119: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Mag-12: System umożliwia automatyczną dekretację wprowadzonych dokumentów do Sekcji Księgowość 
magazynowa a następnie pobierane do modułu Księgowość. 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku systemu zintegrowanego, gdzie nie ma potrzeby przekazywania 
dokumentów między modułami (ponieważ dokument o określonym statusie jest dostępny dla księgowości), to 
wymaganie będzie zbędne. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że Moduł Księgowość oraz sekcja Księgowość magazynowa w module Gospodarka 
Magazynowa są w różnych modułach dlatego istnieje konieczność przekazywania dokumentów między modułami 
Zintegrowanego Systemu. Dokumenty o określonym statusie powinny być przekazywane do modułu Księgowość.  
 
Pytanie 120: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Mag-13: System umożliwia zbiorcze przypisywanie źródeł finansowania do zakupionych produktów na 
podstawie jednego dowodu źródłowego (faktura) a przyjmowanych na stan magazynu. Każdy produkt zaznaczony 
winien zostać zaewidencjonowany na odpowiednie źródło finansowania we wskazanej wartości procentowej. Przy 
czym produkt może być ujęty w więcej niż jednym źródle finansowania np. będzie dotyczył wszystkich części 
budżetowych.  
Prosimy o potwierdzenie, że zbiorowe przypisanie powinno polegać na opisaniu pozycji faktury informacjami o 
źródłach finansowania, które następnie będą używane na dokumentach magazynowych i finansowych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zbiorowe przypisanie powinno polegać na opisaniu pozycji faktury informacjami o 
źródłach finansowania, które następnie będą używane na dokumentach magazynowych i finansowych. 
 
Pytanie 121: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Mag-14: System ma możliwość przypisywania źródeł finansowania obowiązujących w latach ubiegłych do 
zakupionych produktów.  
Prosimy o opisanie przypadku biznesowego. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane takie 
dokumenty zakupy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
System powinien umożliwiać dokonanie analizy wzrostu cen poszczególnych pozycji i grup asortymentowych, 
regresywnie do trzech lat od daty pierwszego wprowadzenia danych. 
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Pytanie 122: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Mag-16: System ma możliwość: 

- samodzielnego otwierania zamkniętego okresu i wprowadzanie korekt/zmian. 
- wycofania otwartego okresu/miesiąca (pustego, bez dokumentów – np. w przypadku pomyłki z numeracją 

miesiąca). 
- wyboru wersji eksportowanego raportu – do xml, pdf, wydruk z drukarki (z zaznaczeniem opcji wydruku). 
- w przypadku wprowadzenia błędnej kwoty na dokumencie PZ wycofania wszystkich dokumentów i 

dokonanie korekty oraz ponowna wycena dokumentów. 
Prosimy o: 
a) potwierdzenie, że akceptowalnym rozwiązanie będzie otwieranie okresu zablokowanego, a okres zamknięty 

(zwłaszcza zamknięty w module księgowym) nie będzie możliwy do otwarcia, 
b) wyjaśnienie na czym polega numerowanie miesiąca i czy odbiega ono od standardowego podziału na 

miesiące kalendarzowe? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
a) Zamawiający potwierdza, że akceptowalnym rozwiązaniem będzie otwieranie okresu zablokowanego a okres 

zamknięty nie będzie możliwy do otwarcia.  
b) Zamawiający wyjaśnia że numerowanie miesiąca nie odbiega od standardowego podziału na miesiące 

kalendarzowe.  
 
Pytanie 123: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia 
Fun-Mag-17: System musi posiadać  możliwość: 
- przypisania numeru dyspozycji dokumentów WZ, 
- automatycznego generowania dokumentów WZ na podstawie dyspozycji, 
- druku naklejek na paczki i listy na podstawie podanego zakresu dokumentów WZ, 
- wydrukowania danych do formularzy pobraniowych poczty polskiej, 
- wydruku na drukarce igłowej z podajnikiem papieru ciągłego, 
- wydruku dokumentu „ustalenia salda” dla JSSP za zdefiniowany okres. 
Prosimy o wyjaśnienie: 
a) czym jest numer dyspozycji dokumentów WZ? 
b) czym jest dokument ustalenia salda dla JSSP? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
a) Zamawiający wyjaśnia, że dotyczy to tylko magazynu publikacji .W oparciu o zamówienia składane na 

podstawie planu wydawniczego(Rejestry VAT), generowany jest dokument dyspozycji do którego system 
dodaje wszystkie niezrealizowane pozycje zamówień na publikacji które są na stanie magazynowym. 
Następnie na jego podstawie system tworzy dokumenty WZ dla kontrahentów wskazanych w dyspozycji na 
publikacje które się tam znajdują. W celu śledzenia realizacji zamówień niezbędne jest aby dokumenty 
magazynowe były połączone z zamówieniami. Dzieje się to poprzez umieszczenie w dokumencie numeru 
dyspozycji ( nie wszystkie dokumenty WZ musza mieć nr dyspozycji)  

b) Zamawiający wyjaśnia, że jest to 3 częściowy dokument pozwalający na rozliczanie się podmiotów na koniec 
roku. W dokumencie tym umieszczamy wszystkie niezapłacone faktury/kary za zwłokę/ dopłaty w celu 
uzyskania od kontrahenta potwierdzenia obciążenia jego konta.  

 
Pytanie 123: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE 
Uwierzytelnienie i autoryzacja 
System musi posiadać własne mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, spełniające następujące wymagania: 
1) wymuszenie minimalnej długości hasła dla użytkownika, nie mniejszej niż 8 znaków, 
2) wymuszenie minimalnej długości hasła dla kont uprzywilejowanych, nie mniejszej niż 12 znaków 
3) wymuszenie złożoności hasła, (tzw. silne hasło), 
4) wymuszenie okresu ważności hasła, nie dłuższego niż 30 dni 
5) podczas zmiany hasła uniemożliwienie użytkownikowi wykorzystania 3 ostatnich haseł 
oraz musi umożliwiać integrację z usługą katalogową Active Directory, przy czym w systemie oba mechanizmy 
uwierzytelniania nie będą wykorzystywane jednocześnie. 
Prosimy o wyjaśnienie czym charakteryzuje się konto uprzywilejowane. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że Konto uprzywilejowane to każde konto w systemie operacyjnym, bazie danych lub 
aplikacji posiadające podwyższony poziom uprawnień. Do tej grupy kont zalicza się konta liderów modułu bądź 
administratorów. 

 
Pytanie 124: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-SprBud-1: System musi posiadać możliwość zdefiniowania/modyfikacji definicji oraz automatycznego 
generowania sprawozdań na podstawie danych z bieżącego roku budżetowego, jak również  z kilku lat obrotowych 
wstecz. 
Prosimy o potwierdzenie, że dla raportów o określonym przepisami prawa szablonie, powyższy zapis nie będzie 
miał zastosowania. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że dla raportów o określonym przepisami prawa szablonie, powyższy zapis nie będzie 
miał zastosowania.  

 
Pytanie 125: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-SprBud-2: System musi posiadać możliwość modyfikacji sprawozdań również poprzez dopisywanie 
dodatkowych pozycji, usuwanie pozycji, które nie są przydatne (System powinien automatycznie sprawdzać 
poprawność wykazywanych danych w jednym rozdziale z różnych źródeł finansowania np.: tak jak obecnie rozdział 
75056 sumuje wykazywane osobno dane z NSP, PSR oraz z badań statystycznych. 
Prosimy o potwierdzenie, że: 
a) system nie powinien umożliwić usunięcia pozycji w sprawozdaniu w sytuacji, gdy wpłynęłoby to na 

poprawność sprawozdania,  
b) system nie powinien umożliwić usunięcia pozycji w sprawozdaniu w sytuacji, gdy wzór sprawozdania narzuca 

ustawodawca. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
a) Zamawiający potwierdza, system nie powinien umożliwić usunięcia pozycji w sprawozdaniu w sytuacji, gdy 

wpłynęłoby to na poprawność sprawozdania, 
b) Zamawiający potwierdza, system nie powinien umożliwić usunięcia pozycji w sprawozdaniu w sytuacji, gdy 

wzór sprawozdania narzuca ustawodawca. 
 

Pytanie 126: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-SprBud-3 System musi posiadać możliwość tworzenia archiwum odrębnego dla każdej z JSSP, w którym 
przechowywane będą sporządzone sprawozdania/korekty sprawozdań (bez możliwości ingerowania w strukturę i 
treść dokumentu znajdującego się w archiwum). Sprawozdania przechowywane w archiwum muszą być oznaczone 
metryką tj.: m.in. data sporządzenia, data przekazania na zewnątrz instytucji, osoba sporządzająca, uwagi. 
Wykonawca zwraca uwagę, że tego typu funkcjonalność jest realizowana zazwyczaj przez systemu typu EZD. W 
związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalność archiwum jest realizowana po stronie EZD i 
będzie osiągalna po integracji z systemem EZD ( e-Biuro – TIMSI-e-Kancelaria wersja: ESOD.1.6.40.P08). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie potwierdza, że funkcjonalność archiwum jest realizowana po stronie EZD i będzie osiągalna po 
integracji z systemem EZD 
W systemie ebiuro nie przechowuje się tego typu dokumentacji. Chodzi o możliwość utworzenia archiwum 
przechowującego wszystkie wersje sprawozdań (przed korektą, po korekcie). 
 
Pytanie 127: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-SprBud-4 System musi posiadać możliwość eksportowania wygenerowanych sprawozdań oraz raportów do 
formatów używanych przez MS Office (minimum formaty: rtf, doc, xls, csv) oraz do formatu XML, PDF, TXT. 
Fun-SprFin-5 System musi posiadać możliwość eksportowania wygenerowanych sprawozdań oraz raportów do 
formatów używanych przez MS Office (minimum formaty: rtf, doc, xls, csv) oraz do formatu XML, PDF, TXT. 
Prosimy o potwierdzenie, że wymagania zostaną uznane za spełnione, jeżeli sprawozdania będą generowane w 
wybranych formatach z uwzględnieniem zachowania użyteczności i ergonomii np. jeżeli sprawozdanie/raport jest 
do użytku wewnętrznego, XML może być mniej przyjazny dla użytkownika niż XLS lub pdf.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zostaną uznane za spełnione, jeżeli sprawozdania będą generowane w 
wybranych formatach z uwzględnieniem zachowania użyteczności i ergonomii np. jeżeli sprawozdanie/raport jest 
do użytku wewnętrznego, XML może być mniej przyjazny dla użytkownika niż XLS lub pdf. 

 
Pytanie 128: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-SprBud-5 System musi posiadać możliwość weryfikacji planów jednostek pomiędzy poszczególnymi modułami 
Prosimy o wyjaśnienie: 
c) jak Zamawiający rozumie „plany jednostek” w kontekście powyższego wymagania, 
d) z jakich modułów mają być zebrane dane do tych planów w celu późniejszej weryfikacji, 
e) czy Wykonawca dobrze rozumie pojęcie modułów – jako elementy składowe systemu np. że system składa się 

z modułów, które Zamawiający wymienił w OPZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że  
a) plan konkretnej jednostki musi być identyczny w każdym module, w którym występuje; 
b) dane do planów w celu późniejszej weryfikacji zabrane będą z modułu księgowości; 
c) pojęcie modułów rozumiane jest jako elementy składowe systemu np. że system składa się z modułów, które 

Zamawiający wymienił w OPZ. 
 

Pytanie 129: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-SprBud-10 System musi umożliwić zdefiniowanie/modyfikacje i generowanie sprawozdań/korekt sprawozdań 
w oparciu o dane ze wszystkich modułów, w szczególności na wzorach  zgodnych z obowiązującymi 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 
2022 r. poz. 144), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek 
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2431) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. 
U. z 2021 r.  poz. 1004); tj. w szczególności: […] 
Prosimy o potwierdzenie, że dla sprawozdań o określonym przepisami prawa szablonie, powyższy zapis nie będzie 
miał zastosowania. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dla sprawozdań o określonym przepisami prawa szablonie, wskazany w pytaniu zapis 
nie będzie miał zastosowania. 
 
Pytanie 130: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-SprFin-2: System musi posiadać możliwość wstępnego i ostatecznego zamknięcia roku budżetowego. 
Funkcjonalność wstępnego zamknięcia roku budżetowego może być wykonywana wielokrotnie. Funkcjonalność 
ostatecznego zamknięcia roku budżetowego jest wykonywana jednokrotnie i polega na nieodwracalnym 
wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących księgi rachunkowe. Do 
funkcjonalności zamknięcia roku budżetowego należą w szczególności:  
- automatyczne wygenerowanie przeksięgowania z kont księgowych wynikowych na konto księgowe wyniku 
finansowego, 
- automatyczne wygenerowanie przez System planu kont w nowym roku budżetowym na podstawie sugerowanego 
przez System planu kont roku poprzedniego (z możliwością zmiany, dopisania, edycji), 
 - wygenerowanie dokumentu księgowego Bilans Otwarcia (BO) z dokumentu księgowego Bilans Zamknięcia (BZ) 
(przeniesienie sald kont bilansowych i pozabilansowych) z możliwością wielokrotnej aktualizacji BO wraz z 
równoległą ewidencją w układzie klasyfikatorów. Przeniesienie wszystkich niezbędnych kartotek z 
zaktualizowanymi danymi (w tym rozrachunków). 
Użytkownik musi mieć możliwość wyboru wykonania jednej lub wielu funkcjonalności zamknięcia roku 
budżetowego. 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez „możliwość wyboru wykonania jednej lub wielu 
funkcjonalności zamknięcia roku budżetowego” w kontekście powyższego wymagania.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że poprzez „możliwość wyboru wykonania jednej lub wielu funkcjonalności zamknięcia roku 
budżetowego” w kontekście wskazanego w pytaniu wymagania rozumie możliwość wykonania kilku 
funkcjonalności: wygenerowanie przeksięgowania, wygenerowanie Bilansu zamknięcia (BZ), Bilansu Otwarcia (BO). 
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Pytanie 131: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-Rap-6 System posiada możliwość tworzenia raportów o charakterze statystycznym dotyczących np.: 
- liczby podpisanych umów (w danym okresie, od danego momentu, itp.), 
- liczby dokumentów o określonym statusie, 
- liczby dokumentów o określonym wyniku kontroli finansowej, 
- liczby dokumentów wstępnie zaksięgowanych,  
- liczby dokumentów zaksięgowanych, w tym w podziale na użytkownika, 
- liczby przelewów zatwierdzonych, dokonanych przez danego użytkownika, itp. 
Prosimy o: 
a) usunięcie frazy „np.”, ponieważ powoduje ona, że wymaganie jest nieprecyzyjne i Wykonawca nie jest w stanie 

oszacować ile faktycznie raportów będzie oczekiwać Zamawiający, 
b) wskazanie zamkniętej listy raportów statystycznych, jakie ma generować system.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) określił otwartą listę raportów, z uwagi na zakres informacji, które będą potrzebne;  
b) określił otwartą listę raportów, z uwagi na zakres informacji, które będą potrzebne.  

 
Pytanie 132: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-Rap-8 System posiada możliwość generowania następujących raportów z zakresu środków trwałych 
(Poniższe raporty są przykładowe, ostateczny kształt i ilość raportów zostanie określony szczegółowo na etapie 
prac analizy przedwdrożeniowej): 
[…] 
- globalny plan amortyzacji - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania 
należy przyjąć „codzienny”, 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „globalny” w kontekście planu amortyzacji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przez „globalny” w kontekście planu amortyzacji rozumie całościowy plan amortyzacji 
dla wszystkich składników majątku. 

 
Pytanie 133: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-Rap-8 System posiada możliwość generowania następujących raportów z zakresu środków trwałych 
(Poniższe raporty są przykładowe, ostateczny kształt i ilość raportów zostanie określony szczegółowo na etapie 
prac analizy przedwdrożeniowej): 

[…] 
Fun-Rap-9 System posiada możliwość generowania następujących raportów związanych z umowami, 
zamówieniami publicznymi (poniższe raporty są przykładowe, ostateczny kształt i ilość raportów zostanie 
określony szczegółowo na etapie prac analizy przedwdrożeniowej): 
Prosimy o: 
a) usunięcie frazy „poniższe raporty są przykładowe, ostateczny kształt i ilość raportów zostanie określony 

szczegółowo na etapie prac analizy przedwdrożeniowej”, ponieważ powoduje, że wymaganie jest 
nieprecyzyjne i Wykonawca nie jest w stanie oszacować ile faktycznie raportów będzie oczekiwać Zamawiający 
i w jakim stopniu szczegółowe one będą, 

b) wskazanie zamkniętej listy raportów z zakresu środków trwałych, jakie ma generować system, 
c) wskazanie zamkniętej listy raportów z zakresu umów i zamówień publicznych, jakie ma generować system. 

Powyższe ma wpływ na prace wdrożeniowe w zamkniętym harmonogramie oraz na wycenę przedmiotu 
zamówienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający określił otwartą listę raportów, z uwagi na zakres informacji, które będą potrzebne. 
Ad. A) 
Zamawiający w pkt. A i b określa zamknięty katalog raportów, w przypadku konieczności stworzenia nowego 
raportu będzie zwracał się do Wykonawcy w ramach wsparcia po etapie wdrożenia systemu. 
Ad. B) 
- ewidencja składnika majątku - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość 

sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 
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- historia środka trwałego- sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania 
należy przyjąć „codzienny”, 

- globalny plan amortyzacji - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość 
sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 

- roczny plan amortyzacji (planowany, dokonany) - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako 
częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 

- umorzenie za wybrany okres (planowane, dokonane) - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako 
częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 

- zmiany umorzenia - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania 
należy przyjąć „codzienny”, 

- zmiany wartości - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy 
przyjąć „codzienny”, 

- bilanse otwarcia - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy 
przyjąć „codzienny”, 

- raport dokumentów przyjęcia OT - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość 
sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 

- raport dokumentów likwidacji LT - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość 
sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 

- karta środka trwałego - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania 
należy przyjąć „codzienny” 

Ad. C) 
- miesięczny raport z zawartych umów/aneksów – sporządzany na początku każdego miesiąca w odniesieniu do 

danych z miesiąca poprzedzającego wygenerowanie raportu, 
- doraźny raport karta do umowy – sporządzany każdorazowo po wprowadzeniu do Systemu, przez 

wyznaczonego użytkownika, danych dotyczących nowej umowy/aneksu, 
- doraźny raport zaciągniętych zobowiązań – sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako 

częstotliwość sporządzania należy przyjąć „codzienny”, 
- raport zamówień publicznych – sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość 

sporządzania należy przyjąć „codzienny”. 
 
Pytanie 134: 
Dotyczy: Opis Przedmiotu Zamówienia, Moduł – Sprawozdawczość 
Fun-Rap-12: System musi umożliwiać generowanie nw. raportu delegacji służbowych - raport rozliczenia kosztów 
delegacji służbowych - sporządzany doraźnie, według aktualnych potrzeb. Jako częstotliwość sporządzania należy 
przyjąć „codzienny”. 
Prosimy o: 
a) wskazanie informacji, jakie powinien zawierać wyżej wskazany raport, 
b) potwierdzenie, że informacje niezbędne do wygenerowania tego raportu są dostępne w systemie ZSI KADRY-

PŁACE (wykorzystywanym przez Zamawiającego) oraz będą dostępne po zintegrowaniu się z systemem 
będącym przedmiotem zamówienia, 

c) potwierdzenie, że raport może być dostępny w innym module systemu będącym przedmiotem zamówienia – 
np. ogólnym raportującym. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że: 
a) raport delegacji służbowych - raport rozliczenia kosztów delegacji służbowych, powinien zawierać dane dot. 

poniesionych kosztów w podziale na konkretną delegacje z wyszczególnieniem kosztu biletu, hotelu, diet, 
ubezpieczenia. 

b) informacje niezbędne do wygenerowania raportu delegacji służbowych - raport rozliczenia kosztów delegacji 
służbowych - są dostępne w systemie ZSI KADRY-PŁACE (wykorzystywanym przez Zamawiającego) oraz będą 
dostępne po zintegrowaniu się z systemem będącym przedmiotem zamówienia, 

c) raport delegacji służbowych - raport rozliczenia kosztów delegacji służbowych, może być dostępny w innym 
module systemu będącym przedmiotem zamówienia – np. ogólnym raportującym. 

 
Pytanie 135: 
Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu, pkt II.1.6. i II.2.14.:  
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Dokument zawiera informację, że zamówienie nie jest podzielone na części (II.1.6). W punkcie II.2.14 widnieje 
informacja, że wartość zamówienia jest podzielona na Części I i II, z przywołaniem zapisów art.24 ust.2 ustawy Pzp. 
Co będzie uwzględnione w ramach Części II i w jakim czasie przewidziane jest wykorzystanie budżetu na Część II?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu kwota 2.882.090,14 zł netto, jest wartością 
przedmiotowego postępowania 23/DB/PN/2022, które stanowi Część I zamówienia udzielanego w częściach, z 
zastrzeżeniem definicji wartości zamówienia określonej w art. 28 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Kwota 750.000,00 zł netto jest wartością przewidzianej przez Zamawiającego Części II 
zamówienia udzielanego w częściach, która obejmuje przewidywane zamówienia udzielane przez Zamawiającego 
na podstawie art. 24 ust. 2 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Część II zamówienia 
udzielanego w częściach nie stanowi przedmiotu procedowanego postępowania, a upublicznienie planów 
Zamawiającego oraz wskazanie wartość Części II zamówienia udzielanego w częściach jest obowiązkiem 
ustawowym Zmawiającego, bowiem w myśl art. 30 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych: „Jeżeli zamawiający 
planuje udzielić zamówienia na roboty 
budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części 
zamówienia.  
 
Pytanie 136: 
Dotyczy SWZ, pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 3.6.:  
Ze względu na specyfikę branży IT, gdzie znaczna część specjalistów pracuje na podstawie umowy cywilno-
prawnej lub w systemie samozatrudnienia, czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań na zapis, że co najmniej 
50% osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę i zgodnie z pkt 3.6 SWZ wymaga, aby 
osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, wskazane w Załączniku nr 7 do SWZ, 
były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, 
przez cały czas trwania Umowy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SWZ. 
Sformułowane przez Zamawiającego wymaganie posiada swoje uzasadnienie w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w myśl którego: „Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 
r. poz. 1510).” 
Zamawiający wyjaśnia, że nie określił liczby osób, które realizowały będą przedmiot zamówienia i powinny zostać 
zatrudnione na umowę o pracę. Określił natomiast w Załączniku nr 7 do SWZ, katalog czynności, w odniesieniu do 
których wymaga, aby osoby je wykonujące zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę 
pracę. 
 
Pytanie 137: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, rozdział II. Wymagania ogólne, pkt 8.:  
Czy Zamawiający dopuszcza/ma na myśli rozwiązanie typu BI (Business Intelligence)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza rozwiązana typu BI (Business Intelligence). Zamawiający wymaga, aby 
System ZSF-K zapewniał sporządzanie różnego rodzaju wydruków/prezentacji na ekran/importu/eksportu 
zestawień/raportów z możliwością definiowania przez użytkownika kryteriów wydruku. 
 
 
Pytanie 138: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, rozdział II. Wymagania ogólne, pkt 10.:  
W którym momencie Zamawiający określi dane, które mają być śladowane i jaki będzie ich typ? Czy chodzi o 
wprowadzanie danych i pracę na nich? Czy Zamawiający oczekuje także audytu czynności nie mających 
odzwierciedlenia np. wyszukiwań i odczytów?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że poprzez śladowanie danych Zamawiający ma na myśli audyt danych w zakresie ich  
wprowadzania oraz modyfikacji. 
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Pytanie 139: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, rozdział III. Wymagania funkcjonalne, moduł Księgowość, sekcja Plan kont, 
Fun-PlKon-8:  
Czy Zamawiający może wskazać, które dane powinny posiadać możliwość eksportu i importu oraz w jakim 
formacie? Czy wystarczy zapewnienie jednego formatu eksportu danych np. list do Excel, wybranych dokumentów 
księgowych do PDF?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający, w dniu 5.01.2023 r. zmodyfikował treści wymagania Fun-PlKon-8 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis 
Przedmiotu Zamówienia z „System na każdym etapie prac musi posiadać możliwość 
wygenerowania/eksportu/importu danych oraz sporządzonych dokumentów w formacie Excel, Word, XML, PDF” na 
„System na każdym etapie prac musi posiadać możliwość wygenerowania/eksportu danych oraz sporządzonych 
dokumentów w formacie Excel, Word, XML, PDF oraz na każdym etapie musi posiadać możliwość importu danych 
oraz sporządzonych dokumentów w formacie Excel, XML” 
 
Pytanie 140: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, rozdział III. Wymagania funkcjonalne, moduł Księgowość, sekcja Plan kont, 
Fun-PlKon-12:  
Czy moduł "Budżet i obsługa dysponentów" dotyczy systemu zewnętrznego, który będzie podlegał integracji  
z ZSF-K?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający omyłkowo wskazał moduł Budżet i obsługa dysponentów, funkcjonalności tego modułu zawierają się 
w module księgowość, sekcja Plan kont. Zamawiający dokonał modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia w 
zakresie zapisów OPZ w pkt III. Wymagania funkcjonalne, moduł Księgowość, sekcja Plan kont, Fun-PlKon-12. 
Dokonano wykreślenia zdania „Budżet i obsługa dysponentów”. 
 
Pytanie 141: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, rozdział III. Wymagania funkcjonalne, moduł Księgowość, sekcja ZWS 
Zamówienia jako część rejestrów VAT:  
Czy Zamawiający może wyjaśnić w jaki sposób zamówienia są rozumiane jako część rejestrów VAT? Czy te 
zamówienia podlegają pod podatek VAT i mają być uwzględnione jako część ewidencji VAT?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że faktury sprzedaży publikacji różnią od faktur wystawianych w GUS  (posiadają wyraźnie 
wydzieloną część dotyczącą opłat pocztowych wyliczaną z tabeli opłat i biorącą pod uwagę wagę przesyłki, 
miejsce na umieszczenie zamawiającego i płatnika, faktur zagranicznych z kursem dnia, z którym faktura została 
wystawiona). W module musi się również znaleźć miejsce na rejestr zamówień składanych przez kontrahentów na 
podstawie, których wystawiamy dyspozycje magazynowe oraz faktury sprzedaży. Zamówienia powinny być 
traktowane jako źródło danych dla dokumentów sprzedaży, a nie jako dokumenty wchodzące do ewidencji VAT. 
 
Pytanie 142: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, rozdział III. Wymagania funkcjonalne, moduł Księgowość, sekcja 
Rozrachunki, Fun-Rozr-15:  
Czy rejestr kontrahentów ma być wspólny dla całego systemu, a pracownicy poszczególnych JSSP mają mieć tylko 
ograniczony dostęp do wybranych, czy bazy kontrahentów mają być odrębne dla każdej JSSP? Czy może wystąpić 
zbieżność kontrahentów w różnych JSSP? Co w sytuacji kiedy dane kontrahenta będą różne w różnych JSSP?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że każda JSSP objęta wdrożeniem Systemu ZSF-K jest samobilansującą się jednostką. 
Rejestr kontrahentów jest odrębny dla każdej jednostki wskazanej w pkt I.B. Część 1 Opisu przedmiotu 
zamówienia. Rejestry będą różne dla każdej jednostki, może wystąpić zbieżność kontrahentów, rejestry powinny 
być od siebie niezależne. Może być również sytuacja, że jednostki są wzajemnie dla siebie kontrahentami. W 
przypadku gdy dane kontrahenta będą różne w różnych JSSP, kontrahent powinien być wprowadzony dla każdej 
jednostki osobno. 

 
Pytanie 143: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ - OPZ, rozdział IV. Wymagania niefunkcjonalne, pkt 6. ppkt 1-3.:  
Czy Zamawiający może wydłużyć czas realizacji z uwagi na zależność wydajności od liczby przetwarzanych danych i 
innych uwarunkowań np. sposobu generowania wydruków? Czy dopuszcza się raporty asynchroniczne?  
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, nie dopuszcza również generowania 
raportów asynchronicznych. Zgodnie z pkt IV. 6 ppkt 1-3 OPZ, Zamawiający wymaga, aby: 
„System ZSF-K spełniał poniższe wymagania wydajnościowe: 
1) czas realizacji dla standardowych funkcji wyszukujących nie może być dłuższy niż 2 sekundy; 
2) przeciętny czas realizacji funkcji zapisujących zmiany w ZSF-K (poza funkcjami raportującymi i agregującymi) 

nie może być dłuższy niż 2 sekundy. Wyjątkiem jest zapisywanie załączników (plików), czas wtedy nie może być 
dłuższy niż 5 sekund (dokumenty zeskanowane); 

3) ZSF-K realizuje operacje raportujące i agregujące, w tym tworzy zestawienia i sprawozdania w czasie nie 
dłuższym niż 15 minut. Takie operacje nie mogą powodować zauważalnego spowolnienia pracy ZSF-K;”. 

 
Pytanie 144: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ - OPZ, rozdział V. Ogólne wymagania techniczne:  
Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie systemu na innej bazie danych niż MS SQL Server 2019?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych baz niż udostępniona przez niego baza MS SQL 2019, jednak 
Zamawiający nie udostępni Wykonawcy dodatkowych zasobów w infrastrukturze niż te opisane w OPZ. Wykonawca 
musi zapewnić niezbędne licencje na dostarczone w ramach wdrożenia oprogramowanie – w tym bazodanowe. 
Dostarczone licencje muszą być w formie perpetual (wieczyste), a w okresie gwarancji muszą one uprawniać do 
zainstalowania dostarczonych/opublikowanych przez producenta poprawek. 
 
Pytanie 145: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, rozdział VI. Integracja z systemami Zamawiającego – migracja danych, pkt 3. 
ppkt 2.:  
Czy Zamawiający może uszczegółowić zakres danych podlegających wymianie i jak ma ona wyglądać?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga integrację z systemami zewnętrznymi takimi jak Trezor (plan finansowy, zmiany w planie, 
sprawozdania budżetowe i finansowe), eDeklaracje, jpk-client (pliki jpk) na zasadzie importu pliku 
wygenerowanego z ZSF-K.  
 
Pytanie 146: 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – OPZ, rozdział VI. Integracja z systemami Zamawiającego – migracja danych, pkt 3. 
ppkt 4.:  
Czy wszystkie JSSP posiadają jednego dostawcę systemów ECP i w związku z tym posiadają spójne struktury 
danych, czy integracja z systemami ECP będzie wymagała nawiązania współpracy z kilkoma/kilkunastoma 
dostawcami?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie JSSP posiadają system ECP, który jest produktem własnym  i w związku z tym posiadają jednolite 
struktury danych. 
 
Pytanie 147: 
Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – wzór Umowy, §10 pkt 1. i 20.:  
Zamawiający wymaga gwarancji na 60 miesięcy, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest m.in. do 
utrzymania i aktualizacji systemu. Ponadto Zamawiający wymaga utrzymania w tym czasie systemu aktualnego z 
przepisami prawa. W okresie 60 miesięcy trudno przewidzieć skalę zmian i modyfikacji systemu w związku z 
modyfikacjami prawa. Znacząco wpływa to na szacowanie kosztów utrzymania systemu i na wartość przedmiotu 
zamówienia. Czy Zamawiający dopuszczę zmianę okresu gwarancji z 60 na 12 miesięcy?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę i pozostawia zapisy SWZ w zakresie 
udzielanej gwarancji bez zmian. 
 
Pytanie 148: 
Czy wymagane jest uruchomienie wersji testowej i/lub preprodukcyjnej systemu w ramach wdrożenia? Czy te 
instancje mają współdzielić te same zasoby z wersją produkcyjną?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga uruchomienia wersji testowej w ramach wdrożenia. Zamawiający nie przewiduje 
udostępnienia dodatkowych zasobów niż te określone w OPZ. 
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Pytanie 149: 
Czy Zamawiający zakłada, że serwery systemu będą miały dostęp do Internetu lub wybranych serwerów 
Wykonawcy na czas instalacji, aktualizacji oprogramowania? Instalacja online jest znacznie prostsza i mniej 
czasochłonna niż kopiowanie komponentów systemu za pośrednictwem usług terminalowych i VPN.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza na czas instalacji możliwość skorzystania z Internetu za pośrednictwem serwera proxy. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udostępnienia połączenia z Internetem z pominięciem serwera proxy. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany reguł bezpieczeństwa skonfigurowanych na serwerze proxy.  Kategoryzacja 
stron serwera proxy wykorzystywanego przez Zamawiającego dostępna jest pod adresem 
http://sitereview.bluecoat.com/ W kategorii Threat Risk blokowane są strony oznaczone jako 8  Possibly 
Malicious, 9  Probably Malicious i 10  Malicious. 

 
Pytanie 150: 
Chcę zapytać czy zgodnie z punktem 3.6 SWZ, który jest oznaczony jako warunek konieczny można wykorzystać do 
realizacji projektu osoby na innej formie zatrudnienia:  
Pkt 3.6 Zatrudnienie na umowę o pracę. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga, aby osoby 
wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, wskazane w Załączniku nr 7 do SWZ, były 
zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, przez 
cały czas trwania Umowy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 
do SWZ. 
 Czynności wskazane w załączniku nr 7 do SWZ wskazane poniżej  
 ˗        wdrożenie oprogramowania Systemu ZSF-K, w tym: 

• wykonanie niezbędnych połączeń dostarczonych komponentów Systemu ZSF-K, 
• instalowanie i konfigurowanie komponentów Systemu ZSF-K (systemów, aplikacji, usług),  
• konfigurowanie systemów, aplikacji, usług oraz urządzeń do współpracy z Systemu ZSF-K, – czy ten punkt 

oznacza przygotowanie konfiguracji funkcjonalnej wdrażanych procesów wyszczególnionych w załączniku 
nr 2 do SWZ 

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie musza być zatrudnione na Umowę o Pracę?  
Co jeżeli część osób jest zatrudniona na kontraktach na wyłączność dla Wykonawcy?  
Czy jest możliwość zakwalifikowania takich osób do projektu?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do określenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań związanych z realizacją zamówienia w 
zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1510). 
W pkt 3.6 Specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wskazał, że „zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający 
wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, wskazane w Załączniku nr 
7 do SWZ, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego 
etatu, przez cały czas trwania Umowy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SWZ”. 
Zamawiający wyjaśnia, że nie określił liczby osób, które realizowały będą przedmiot zamówienia i powinny zostać 
zatrudnione na umowę o pracę. Określił natomiast w Załączniku nr 7 do SWZ, katalog czynności, w odniesieniu do 
których wymaga, aby osoby je wykonujące zatrudnione były przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę 
pracę. 
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Załączniku nr 7 do SWZ jest 
obowiązkiem ustawowym i jego realizacja weryfikowana jest na etapie realizacji zamówienia. W przypadku 
wystąpienia faktu podwykonawstwa na etapie realizacji umowy, w stosunku do podmiotów, które nie były znane w 
dacie składania oferty powyższe przepisy stosuje się w analogicznym zakresie. 
Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 2 do SWZ stanowi Formularz ofertowy i nie ma związku z zadanym pytaniem. 
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji SWZ oraz:  
1) Załącznik nr 1 do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ - Instrukcja Systemu Ewidencji Czasu Pracy (ECP); 
2) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 10-01-2023 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. 
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