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Warszawa, 23 czerwca 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego
oprogramowania klasy ERP wspomagającego zarządzanie zasobami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w zakresie kadrowo-płacowym, wraz z usługami serwisu
utrzymaniowego i pracami rozwojowymi” informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące
zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
Załącznik nr 1 cz. A
1.2 Przeniesienie, z dotychczas używanych systemów: kadrowego i płacowego, wszystkich
danych w nich zgromadzonych oraz zweryfikowanie ich poprawności i kompletności.
Co zamawiający rozumie pod pojęciem zweryfikowania poprawności danych? Czy chodzi
o poprawność merytoryczną? Co jeśli dane nie będą poprawne?
Wykonawca nie jest w stanie sprawdzić poprawności i kompletności przeniesionych danych –
może to zrobić wyłącznie zamawiający – wnosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca ma za zadanie przenieść wszystkie dane do nowego systemu co oznacza, że dane
dotyczące pracowników, byłych pracowników, historyczne i aktualne dane płacowe mają się
znaleźć w nowym systemie w takiej formie, w jakiej są w systemie dotychczasowym
(np. mnożnik wynagrodzenia pracownika x i jego dane dotyczące zatrudnienia mają się
znaleźć w analogicznych polach w nowym systemie i muszą być ze sobą powiązane w taki
sam sposób). Dane liczbowe ze starego systemu muszą znaleźć się w nowym systemie jako
liczba, a dane tekstowe jako tekst. Mnożnik kwoty bazowej jest mnożnikiem kwoty bazowej
w nowym systemie, a przemnożony przez zaszytą w systemie kwotę bazową da
wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak w systemie starym.
Niedopuszczalne jest, aby w nowym systemie zmigrowane dane pojawiły się jako ciąg
przypadkowych znaków, niepowiązane w odpowiedni sposób, czy w formacie
uniemożliwiającym odpowiednie przetwarzanie, a Zamawiający będzie musiał na własną rękę
uzupełniać w nowym systemie dane, które nie zostały przeniesione ze starego, bądź
poprawiać przeniesione w sposób wadliwy (dane zniekształcone bądź nieodpowiednio
powiązane).
Wykreślenie zapisu o konieczności zadbania Wykonawcy o kompletność i poprawność
danych jest niemożliwe i szkodliwe z punktu widzenia ochrony interesów Zamawiającego.
Dodatkowo przypominamy, że Pracownicy zamawiającego mają odbywać szkolenia na
danych rzeczywistych, przeniesionych ze starego systemu.
Pytanie 2
Załącznik nr 1 cz. A
II 1.2 nielimitowana liczba użytkowników mających dostęp do Systemu HR przez portal
pracowniczy;
Czy zamawiający jest w stanie podać przedział ilości użytkowników?
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1.5.9 – Jak jest liczba użytkowników portalu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Minimum 500 pracowników.
Pytanie 3
Załącznik nr 1 cz. B
II 23 System wykonuje własne procedury automatycznej kopii bazy danych różnych typów:
całościowej, przyrostowej, różnicowej. Zamawiający posiada program kopii zapasowej EMC
Avamar 7.3. Baza danych systemu powinna być obsługiwana przez klienta systemu Avamar,
specjalnie przeznaczonego do bazy systemu.
Czy program Avamar wraz z posiadanymi przez Zamawiającego licencjami obsługuje bazy
Oracle?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak.
Pytanie 4
Załącznik nr 1 cz. B
II 36 System stwarza możliwość kontroli czasu rozpoczynania i kończenia pracy przez
pracowników – na podstawie danych dostarczanych przez system posiadany przez
zamawiającego – dane zbierane przez system i przechowywane w module rozliczającym czas
pracy – dane dostępne również w portalu pracowniczym.
Jaki system posiada Zamawiający?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nazwa programu kontroli dostępu do budynku zlokalizowanego przy Pl. Powstańców
Warszawy 1: PControl KDRCP 1.93
Dane z bramek wejściowych są buforowane i pobierane przez system firmy MACROLOGIC.
Pytanie 5
Załącznik nr 1 cz. C
XIV Czas pracy
Czy Zamawiający zakłada zarządzanie czasem pracy przez wskazanych użytkowników
w systemie desktopowym z pominięciem portalu pracowniczego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Pracownicy mają mieć dostęp do danych dotyczących godzin własnych pracy poprzez portal
pracowniczy (tylko do odczytu). Pracownicy Wydziału Kadr zarządzają/rozliczają/kontrolują
czas pracy zatrudnionych u Zamawiającego z poziomu jednostki roboczej mającej dostęp do
systemu kadrowo-płacowego.
Pytanie 6
Załącznik nr 1 cz. C
XX 1 Możliwość tworzenia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7
dla pracowników na podstawie bazy danych historycznych z poprzedniego systemu (Kali wynagrodzenie i nieobecności).
Czy dane z systemu Kali są w obecnie użytkowanym systemie? Jeśli nie to czy i w jakiej
formie Zamawiający zapewnia dostęp do tych danych?
Odpowiedź Zamawiającego:
„Kali” jest starszą nazwą aktualnie używanego systemu firmy MACROLOGIC. Nazwy te
zostały użyte synonimicznie. Dane przechowywane w „Kalim” to de facto dane
przechowywane w systemie kadrowo-płacowym firmy MACROLOGIC.
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Pytanie 7
Załącznik nr 1 cz. A
1.2.2 – na czym polegać będzie nadzór wyznaczonego pracownika zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nadzór pracownika Zamawiającego polegał będzie na bieżącym monitorowaniu przebiegu
procesu przenoszenia danych, udzielaniu odpowiedzi na zapytania Wykonawcy co do
struktury i powiązania danych w starym systemie, czy np. akceptacji arkuszy migracyjnych,
które wykonawca może przygotować.
Pytanie 8
1.5.6 (część A) - Wnosimy o usunięcie zapisu o przekazaniu praw autorskich i pozostawieniu
możliwości korzystania z dokumentacji na podstawie udzielonej licencji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
Pytanie 9
Czy zamawiający dopuszcza możliwość w której wykonawca dostarczy serwer na którym
zainstalowana będzie baza danych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a czas na ich uwzględnienie w ofercie nie wymaga dodatkowego czasu. Oferty
należy składać do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 18 lipca
2017 r. godz. 11:30.
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