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BBA-2/262-17/2018

Warszawa, 9 maja 2018 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę i wdrożenie
Zintegrowanego Systemu Finansowo - Księgowego na potrzeby Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wraz z usługami serwisu gwarancyjnego – sprawa BBA2/262-17/2018 informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia o następującej treści:
Pytanie Nr 1
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, § 1 Definicje, wiersz 5
tabeli, Błąd systemu
Pytanie:
W definicji Błędu Zamawiający wpisał przypadki niezależne od Wykonawcy, Prosimy
o ograniczenie definicji Błędu i tym samym odpowiedzialności Wykonawcy za usuwanie
błędów do przypadków za które odpowiada Wykonawca, a w szczególności prosimy
o wyłączenie z definicji niewłaściwej obsługi systemu przez użytkowników Zamawiającego.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż usuwa w załączniku
nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w § 1 Definicje, wiersz 5 tabeli Błąd Systemu
zapis:
„System działa błędnie w związku z niewłaściwą obsługą przez jego użytkowników”.
Pytanie Nr 2
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, § 4 Sposób realizacji
Usługi serwisu gwarancyjnego i Drobnych prac programistycznych, ust 1, pkt 1) lit f.
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna ten punkt za spełniony, jeśli zmiany w dokumentacji będą
dostarczane w postaci suplementu w wersji elektronicznej?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, zmiany w dokumentacji
mogą być dostarczane w postaci suplementu w wersji elektronicznej.
Pytanie Nr 3
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, § 4 Sposób realizacji
Usługi serwisu gwarancyjnego i Drobnych prac programistycznych, ust 1, pkt 1) lit j
Pytania:
I: W celu prawidłowego oszacowania kosztów prosimy o określenie zakresu merytorycznego
i wymiaru godzinowego oczekiwanych szkoleń.
II: Prosimy o określenie czy wymóg szkoleń dla 7 użytkowników oznacza wspólne szkolenia
dla grupy 7 osób czy indywidualne szkolenia dla każdego użytkownika osobno?
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad I Zamawiający informuje, że szkolenia maja być
przeprowadzone z zakresu obsługi oprogramowania. Zamawiający szacuje ok 40 godzin
szkoleniowych. Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie Usług Serwisu Gwarancyjnego,
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w ramach których wykonawca zobowiązany jest do (…) przeprowadzenia szkoleń:
a) W ramach Wynagrodzenia za Usługi Serwisu gwarancyjnego Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla łącznie nie więcej niż 7
pracowników Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym OPZ.
b) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że wykładowcy, którzy będą prowadzić
szkolenia posiadać będą należyte doświadczenie szkoleniowe i odpowiednią wiedzę
merytoryczną w zakresie objętym przedmiotem szkolenia.
c) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi szkolenia
pierwszego dnia szkolenia materiałów szkoleniowych obejmujących swoim
zakresem przedmiot szkolenia. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane
uczestnikom szkolenia w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej, po
jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika szkolenia.
d) Wykonawca zobowiązuje się, że po zakończeniu szkolenia dla każdego uczestnika,
który odbył szkolenie zakończone testem z wynikiem pozytywnym, zostanie
wystawiony certyfikat ukończenia szkolenia, podpisany przez wykładowcę.
e) Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone listą obecności uczestników
szkolenia przygotowaną i przekazaną przez Wykonawcę Zamawiającemu
po odbyciu każdego ze szkoleń.
f) Celem uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem
szkolenia, w tym koszty dojazdu na miejsce szkolenia, zakwaterowania
i wyżywienia wykładowców przeprowadzających szkolenie pokrywa w całości
Wykonawca.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad II Zamawiający informuje, że szkolenia będą
prowadzone indywidualnie w ramach potrzeb Zamawiającego w czasie trwania usługi serwisu
gwarancyjnego.
Pytanie Nr 4
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, § 13 Warunki gwarancji
jakości i rękojmi, Ust 14
Pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zdalne świadczenie usług serwisu gwarancyjnego?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że usługi serwisu
gwarancyjnego mogą być wykonywane zdalnie, ale w czasie ustalonym z Zamawiającym.
Pytanie Nr 5
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, § 14 Zasady obsługi Wad,
Ust 5.
Pytania
I: Określając identyczny oczekiwany Czas Reakcji i Czas Naprawy dla Awarii i dla Błędu
Krytycznego Zamawiający zrównał znaczenie takich zdarzeń mimo iż ich definicje nie są
tożsame. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający faktycznie miał taki zamiar, a jeśli nie
prosimy o zróżnicowanie oczekiwanych czasów obsługi.
II: Prosimy o zróżnicowanie oczekiwanego Czasu Reakcji i Czasu Naprawy dla Błędu
Zwykłego i dla Usterki. Ich zrównanie skutkuje podniesieniem ważności Usterki do poziomu
Błędu Zwykłego, mimo iż znaczenie i skutki ich wystąpienia są niewspółmierne.
III: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w sytuacjach uzasadnionych Strony uzgodniły inny
termin naprawy zgłoszonego problemu.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad I Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie ad II Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad III Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
Pytanie Nr 6
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, § 14 Zasady obsługi Wad,
ust 6
Pytania
Czy Zamawiający dopuszcza aby potwierdzenie naprawy błędu odbywało się poprzez
stosowne wpisy w dedykowanym portalu potwierdzające poprawność wykonanych zmian
o ile Wykonawca zadeklaruje dostępność wszystkich istotnych dla obsługi błędu
i oczekiwanych przez Zamawiającego informacji takich jak: Numer Zgłoszenia; Data
zakończenia realizacji prac; Pracownik Wykonawcy realizujący prace; Obszar, którego
dotyczą wykonane prace; Wykaz prac / Uwagi.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza aby
potwierdzenie naprawy błędu odbywało się poprzez stosowne wpisy w dedykowanym portalu
potwierdzające poprawność wykonanych zmian o ile Wykonawca zadeklaruje dostępność
wszystkich istotnych dla obsługi błędu i oczekiwanych przez Zamawiającego informacji
takich jak: Numer Zgłoszenia; Data zakończenia realizacji prac; Pracownik Wykonawcy
realizujący prace; Obszar, którego dotyczą wykonane prace; Wykaz prac / Uwagi.
Pytanie Nr 7
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, § 15 Kary umowne, ust 5
Pytania
I: Prosimy o zróżnicowanie wysokości ewentualnych kar za niedotrzymanie Czasu Naprawy
dla Błędu Zwykłego i dla Usterki. Ich zrównanie skutkuje podniesieniem ważności Usterki
do poziomu Błędu Zwykłego, mimo iż znaczenie i skutki ich wystąpienia są niewspółmierne.
II: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający mimo różnych definicji Awarii i Błędu
Krytycznego uważa te zdarzenia za tożsame. Jeśli nie prosimy o zróżnicowanie wysokości
ewentualnych kar za niedotrzymanie Czasu Naprawy dla Awarii i Błędu Krytycznego.
III: Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca prawidłowo przyjmuje, że ewentualne kary
za opóźnienie z winy Wykonawcy będą liczone w godzinach roboczych?
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad I Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad II Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad III Zamawiający informuje, że ewentualne kary za
opóźnienie z winy Wykonawcy będą liczone w godzinach roboczych Urzędu, tj. 8.15-16.15
w dni robocze.
Pytanie Nr 8
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 2. Współpraca
z innymi programami - System FK musi współpracować i wymieniać dane (online lub przy
pomocy automatycznego eksportu i importu plików) z innymi programami używanymi
w UOKiK:
a) E-DEKLARACJE,
b) TREZOR,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

c) NBE.NBP - bankowość elektroniczna,
d) Quorum QNT KADRY I PŁACE
Pytanie: Prosimy o wskazanie konkretnych możliwości integracyjnych wymienionych
w wymaganiu systemów a w szczególności Quorum QNT KADRY I PŁACE (PZP obliguje
w tym względzie Zamawiającego, by uniknąć posądzenia o preferowania obecnego dostawcy
QNT, który taką wiedzę posiada).
Z tego samego względu wnosimy także o zapewnienie, iż Zamawiający dysponuje wsparciem
technicznym dla QNT Quorum niezbędnym do przeprowadzenia prac integracyjnych
po stronie QNT Quorum i nie będzie obciążał tymi pracami Wykonawcy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że nie dysponuje wsparciem
technicznym dla:
a) E-Deklaracje
b) Trezor
c) NBP.NBP – bankowość elektroniczna.
Zamawiający dysponuje wsparciem technicznym dla QNT Quorum Ponadto informujemy, że
z programu Quorum QNT KADRY I PŁACE będą generowane pliki tekstowe z listy płac,
które będą zaczytywane do systemu księgowo – finansowego.
Pytanie Nr 9
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 7. Portal www
powinien pobierać dane logowania z istniejącego portalu pracowniczego (działającego
w systemie Quorum QNT), aby uniknąć tworzenia dodatkowych loginów i haseł.
Pytanie I: Czy integracja z usługami katalogowymi Active Directory pełni wymaganie?
Pytanie II: Prosimy o wskazanie konkretnych możliwości integracyjnych portalu Quorum
(PZP obliguje w tym względzie Zamawiającego, by uniknąć posądzenia o preferowania
obecnego dostawcy QNT, który taką wiedzę posiada).
Z tego samego względu wnosimy także o zapewnienie, iż Zamawiający dysponuje wsparciem
technicznym dla QNT Quorum niezbędnym do przeprowadzenia prac integracyjnych
po stronie QNT Quorum i nie będzie obciążał tymi pracami Wykonawcy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad I Zamawiający informuje, że integracja z usługami
katalogowymi Active Directory nie spełni przedmiotowego wymagania.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad II Zamawiający informuje, że dysponuje
wsparciem technicznym dla QNT Quorum. Ponadto informujemy, że z programu Quorum
QNT KADRY I PŁACE będą generowane pliki tekstowe z listy płac, które będą zaczytywane
do systemu księgowo – finansowego.
Pytanie Nr 10
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 8. W zakresie
środków trwałych System musi posiadać możliwość sprawdzenia przez każdego pracownika
UOKiK przy użyciu przeglądarki internetowej zawartości bazy danych Systemu dotyczących
wyłącznie jego osoby i tylko w zakresie do odczytu, w celu umożliwienia uzyskania
informacji oraz weryfikacji przechowywanych w Systemie danych
Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku możliwości
sprawdzenia przydzielonych pracownikowi środków przez aplikację mobilną na smartfonie,
tablecie lub na komputerze z Windows 10?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ i nie uzna wymagania za spełnione w przypadku możliwości sprawdzenia
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przydzielonych pracownikowi środków przez aplikację mobilną na smartfonie, tablecie lub na
komputerze z Windows 10.
Pytanie Nr 11
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 12. System musi
zapewnić dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz informować użytkowników Systemu
o zbliżających się, ustalonych przez Użytkownika terminach.
Pytanie: Prosimy o wskazanie zakresów funkcjonalnych systemu, z których generowanie
takich przypomnień jest konieczne.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że system powinien
przypominać o zbliżających się terminach np. sporządzenia sprawozdań, płatności za faktury.
Pytanie Nr 12
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 16. System musi
posiadać możliwość definiowania uprawnień określających zarówno dostęp do danych
(wg rodzaju informacji lub wg struktury organizacyjnej UOKiK) jak i do funkcji
poszczególnych modułów poprzez tworzenie ról i przydzielanie ich użytkownikom.
Uprawnienia powinny być definiowane przynajmniej z ziarnistością: odczyt, tworzenie,
modyfikacja, usuwanie.
Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku możliwości
definiowania uprawnień: na określony czas, czasowego ograniczenia ważności konta
użytkownika,
możliwości
określania
czy
uprawnienie
jest
przydzielone/nieokreślone/odebrane i odpowiednią priorytetyzacją (prawo zabronione
nadrzędne nad prawem przydzielonym, prawo indywidualne nadrzędne względem prawa
grupy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ. Ponadto Zamawiający podtrzymuje, że system musi
posiadać możliwość definiowania uprawnień określających zarówno dostęp do danych,
modułów jak i do funkcji wewnątrz poszczególnych modułów.
Pytanie Nr 13
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 21. System musi
posiadać możliwość monitorowania zmian wprowadzanych przez użytkowników.
Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania, w tym określenie o jakie konkretnie
zmiany chodzi (kto i kiedy utworzył dokument, kto i kiedy go zatwierdził)?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymagania te dotyczą
wszystkich etapów pracy w Systemie. System musi posiadać możliwość monitorowania kto
i kiedy dokument wprowadził, zmodyfikował, zatwierdził oraz usunął.
Pytanie Nr 14
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 23. Zamawiający
będzie miał prawo, bez dodatkowych kosztów, wykorzystywać zakupiony System
na platformie testowej także po odebraniu Systemu, do testowania nowych, poprawionych
bądź zaktualizowanych wersji oraz szkoleń nowych użytkowników
Pytanie: Jakie są wymagania Zamawiającego względem wydajności środowiska testowego,
np przez określenie mocy i pojemności względem środowiska produkcyjnego (np 20%) oraz
przez wskazanie liczby jednocześnie pracujących użytkowników.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że baza testowa jak
i produkcyjna muszą mieć taką samą wydajność.
Pytanie Nr 15
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 25. System będzie
wymagał integracji z programem kadrowo-płacowym.
Pytanie: Prosimy o:
a) określenie pełnej listy integrowanych systemów, wraz z zapewnieniem wsparcia dla
Zamawiającego przez Dostawców/Producentów ww. systemów w zakresie integracji owych
systemów z systemem będącym przedmiotem tego zamówienia
b) wymaganego zakresu integracji z innymi systemami
c) zapewnienie, że integrowane systemy posiadają odpowiednie technologiczne możliwości
integracyjne (np. API) a Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonanie prac po stronie
integrowanych systemów.
Na konieczność określenia powyższych informacji wskazuje orzecznictwo KIO,
m.in. 1207/12
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dysponuje wsparciem
technicznym dla QNT Quorum. Ponadto informujemy, że z programu Quorum QNT KADRY
I PŁACE będą generowane pliki tekstowe z listy płac, które będą zaczytywane do systemu
księgowo – finansowego.
Pytanie Nr 16
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 31. System powinien
umożliwiać nałożenie na użytkowników wymogów zmiany hasła co określoną liczbę dni oraz
dot. minimalnej długości i złożoności hasła.
Pytanie: Czy integracja z usługami katalogowymi Active Directory i zastosowanie tam
odpowiedniej polityki bezpieczeństwa spełni wymaganie?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że integracja z usługami
katalogowymi Active Directory i zastosowanie tam odpowiedniej polityki bezpieczeństwa nie
spełni przedmiotowych wymagań.
Pytanie Nr 17
Dotyczy: IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Opis systemu, 32. Administrator
Aplikacji powinien mieć możliwość parametryzacji liczby dni oraz długości i złożoności
hasła (zgodnie z polityką bezpieczeństwa obowiązującą u Zamawiającego)
Pytanie: Czy integracja z usługami katalogowymi Active Directory i zastosowanie tam
odpowiedniej polityki bezpieczeństwa spełni wymaganie?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że integracja z usługami
katalogowymi Active Directory i zastosowanie tam odpowiedniej polityki bezpieczeństwa nie
spełni przedmiotowych wymagań.
Pytanie Nr 18
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, FK-18 Bieżące informacje
o zobowiązaniach i należnościach w żądanych przekrojach:
1. wg okresów sprawozdawczych, narastająco, za miesiąc,
2. wg grup kontrahentów,
3. wg wybranej analityki prowadzonej na rozrachunku (klasyfikacja budżetu tradycyjnego
i zadaniowego, miejsca powstawania kosztów, rodzaju kosztu).
Przy ustaleniu zakresu obrotów użytkownik winien mieć możliwość wyboru przekroju
łącznego za okres i kontrahenta lub wg wybranej struktury analityki.
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Pytanie: Czy zaistnieje sytuacja, że pojedyncza kwota należności lub zobowiązania będzie
dzielona na kilka pozycji wynikających z budżetu tradycyjnego/zadaniowego?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pojedyncza kwota
należności lub zobowiązania będzie dzielona na kilka pozycji wynikających z budżetu
tradycyjnego/zadaniowego.
Pytanie Nr 19
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, FK-50 Generowanie sprawozdań
finansowych i budżetowych dla danego dysponenta części z obrotów kont księgowych
systemu FK na wzory obowiązujące wg rozporządzenia Ministra Finansów (ze szczególnym
uwzględnieniem sprawozdań Rb-N, Rb-Z).
Pytanie: Czy możliwość generowania wymienionych sprawozdań: Rb-N, Rb-Z zostanie
uznane za spełnienie wymagania?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że system musi generować
wszystkie sprawozdania wynikające z obowiązujących rozporządzeń (ze szczególnym
uwzględnieniem sprawozdań Rb-N, Rb-Z).
Pytanie Nr 20
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, KS-7 Obliczanie ilości gotówki do
pobrania w rozbiciu na rozdziały, paragrafy wydatków budżetowych z uwzględnieniem
budżetu tradycyjnego i budżetu w układzie zadaniowym.
Pytanie: Na podstawie jakich danych ma być obliczona ilość gotówki?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że obliczanie gotówki
do pobrania w rozbiciu na rozdziały, paragrafy wydatków budżetowych z uwzględnieniem
budżetu tradycyjnego i budżetu w układzie zadaniowym, będzie dokonywane na podstawie
zaksięgowanych dokumentów np. faktur, rachunków.
Pytanie Nr 21
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-1 Planowanie budżetu w układzie
tradycyjnym, możliwość tworzenia planów wieloletnich w układzie klasyfikacji budżetowej.
Pytani: Czy możliwość wygenerowania kolejnych, rocznych budżetów na kolejne lata
spełnia to wymaganie?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 103 ustawy
o finansach publicznych Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) sporządzany jest
corocznie na dany rok budżetowy i trzy kolejne lata. WPFP określa prognozę podstawowych
wielkości makroekonomicznych wraz z założeniami stanowiącymi podstawę jego
opracowania, przygotowywany jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne publikowane
corocznie przez Ministra Finansów.
Pytanie Nr 22
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-2 Planowanie budżetu w układzie
zadaniowym, możliwość tworzenia planów wieloletnich w układzie zadaniowym.
Pytanie I: Czy możliwość wygenerowania kolejnych, rocznych budżetów na kolejne lata
spełnia to wymaganie?
Pytanie II: Proszę o informacje czy budżet zadaniowy ma być w jakiś sposób powiązany
z budżetem tradycyjnym czy tez jest równoległym względem budżetu w układzie
tradycyjnym obiektem (co niesie za sobą skutek taki ze jest zupełnie niezależnie planowany
i zarządzany).
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W odpowiedzi na powyższe pytanie ad I Zamawiający informuje, zgodnie z art. 103
ustawy o finansach publicznych Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) sporządzany
jest corocznie na dany rok budżetowy i trzy kolejne lata. WPFP określa prognozę
podstawowych wielkości makroekonomicznych wraz z założeniami stanowiącymi podstawę
jego opracowania, przygotowywany jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne
publikowane corocznie przez Ministra Finansów.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad II Zamawiający informuje, że budżet zadaniowy
funkcjonuje równolegle z tradycyjnym układem wydatków. Jest to inny sposób
klasyfikowania wydatków budżetowych. Jednostki sektora finansów publicznych
zobowiązane są do planowania (oraz ewidencjonowania) wydatków budżetowych w układzie
tradycyjnym (według klasyfikacji budżetowej) oraz ewidencjonowania tych samych
wydatków w układzie zadaniowym. Budżet zadaniowy to plan wydatków budżetowych,
sporządzany w układzie funkcji, zadań, podzadań oraz działań wraz ze wskazaniem
na poziomie zadań i podzadań celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji
zadania/podzadania oraz mierników określających stopień realizacji celów.
Pytanie Nr 23
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-4 Możliwość wprowadzania planu
finansowego jednostki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz nanoszenia
zmian na podstawie otrzymanych decyzji oraz decyzji własnych - w powiązaniu z budżetem
w układzie zadaniowym.
Pytanie: Proszę o informację na czym ma polegać mechanizm powiązania budżetu
zadaniowego z planem finansowym wg klasyfikacji budżetowej.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Plan finansowy jednostki w układzie rodzajowym jest ściśle powiązany z planem finansowym
w układzie zadaniowym. Dokonywanie zmian planu finansowego jednostki w układzie
tradycyjnym (w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej) może wiązać się
z koniecznością dokonania zmian w planie w układzie zadaniowym.
Moduł do planowania budżetu powinien umożliwiać projektowanie oraz modyfikowanie
budżetu w układzie: klasyfikacji budżetowej - dział/rozdział/paragraf/analityka (tytuły
wydatków i dochodów) oraz klasyfikacji zadaniowej.
Moduł powinien pozwalać na prowadzenie analiz wg. kryteriów: dział, rozdział,
dział/rozdział/ paragraf, dział/rozdział/paragraf/analityka, wydział, jednostka organizacyjna,
zadanie, dział/rozdział/paragraf/analityka – zadanie, dziennik, okres rozliczeniowy.
Pytanie Nr 24
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-7 Możliwość wprowadzania planu
finansowego jednostki w układzie: budżet państwa i budżet środków europejskich
z podziałem na plany poszczególnych komórek i jednostek oraz plan zbiorczy; oraz
w układzie dla poszczególnych programów operacyjnych (zarówno w zakresie budżetu
państwa jak i budżetu środków europejskich). Zapewnienie możliwości generowania planu
budżetu państwa w odniesieniu tylko do środków przeznaczonych na realizację projektów
z udziałem środków UE, tj. wydzielenie w budżecie państwa kategorii dot. środków
przeznaczonych na realizację projektów UE w powiązaniu z odpowiadającymi im środkami
budżetu środków europejskich.
Pytanie: Czy budżety w układzie budżetu państwa i środków europejskich są niezależnymi
(równoległymi) względem siebie budżetami?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że budżet państwa oraz
budżet środków europejskich są dwoma oddzielnymi budżetami. Zgodnie z art. 117 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.0.2077) budżet środków
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europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz
środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013. W budżecie środków
europejskich ujmuje się dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w części podlegającej refundacji.
Pytanie Nr 25
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-8 Możliwość prowadzenia
równolegle planów wydatków i ich zmian, w układzie: budżet tradycyjny i budżet zadaniowy,
z podziałem na budżet państwa i budżet środków europejskich. Możliwość weryfikacji
zgodności danych pomiędzy budżetem tradycyjnym i zadaniowym.
Pytanie: Proszę o doprecyzowanie algorytmu weryfikacji zgodności.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że prezentacja danych
powinna być możliwa w dowolnym układzie, np. układ budżetu, układ wykonawczy, układ
zwiększenia – zmniejszenia, układ per saldo, budżet w układzie z jednostkami
organizacyjnymi, z rodzajami zadań: własne zlecone, porozumienia, w podziale na grupy
paragrafów np. dochody bieżące i majątkowe, układ wg źródeł dochodów oraz źródeł
finansowania po wydatkach, przesunięcia na zadaniach inwestycyjnych.
Pytanie Nr 26
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-9 System F-K musi posiadać
funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie budżetu zadaniowego oraz wspomagać proces
projektowania tego budżetu.
Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać wsparcie w zakresie procesu
projektowania budżetu.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wsparciem będzie
możliwość wyliczenia limitu wydatków na kolejny rok na podstawie wskaźników
publikowanych corocznie przez Ministra Finansów.
Pytanie Nr 27
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-11 Możliwość prowadzenia
planów wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych UOKiK oraz planu zbiorczego
z wydzieleniem programów operacyjnych, priorytetów i projektów. W ramach planu
finansowego jednostki oraz planu finansowego wprowadzonych projektów, wydzielenie
planu rzeczowo – finansowego wydatków majątkowych.
Pytanie: Prosimy o przedstawienie schematu planu finansowego zawierającego wydatki
projektowe i plan rzeczowy wydatków majątkowych. W jaki sposób te dane maja być
powiązane?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że materiały planistyczne,
stanowiące podstawę projektowania budżetu państwa, opracowywane są na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów
opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej. Plany finansowe oraz zawarte
w nich wielkości ekonomiczne, kumulowane i agregowane są w obrębie: obligatoryjnych
podziałek klasyfikacji budżetowej oraz układu zadaniowego.
Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych, po podpisaniu oraz zaakceptowaniu, sumarycznie
powinien przekładać się na plan finansowy w układzie rodzajowym oraz zadaniowym.
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Pytanie Nr 28
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-18 Możliwość edycji oraz
odszukiwania danych w znacznym stopniu uszczegółowienia, np.:
1) rozbicie na źródła finansowania,
2) oznaczenie priorytetu,
3) oznaczenie projektu,
4) nazwa projektu,
5) nazwa beneficjenta,
6) klasyfikacja budżetowa (układ rodzajowy),
7) klasyfikacja budżetu zadaniowego (układ zadaniowy).
Pytanie: Prosimy i wyspecyfikowanie w kontekście jakich procesów i operacji ma być
możliwość wykonywania takich działań.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że możliwość edycji oraz
odszukiwania danych w znacznym stopniu uszczegółowienia ma dotyczyć wszystkich
procesów oraz operacji związanych z tworzeniem oraz modyfikacją wszystkich rodzajów
tworzonych planów zarówno w układzie rodzajowym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), jak i w układzie
zadaniowym. Moduł powinien mieć możliwość generowania zestawień: wg pkt. 1-7.
Pytanie Nr 29
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, PL-20 Ułatwienie wprowadzania
danych dzięki zastosowaniu słowników, podpowiedzi, list, autouzupełniania.
Pytanie: Proszę o wyjaśnienie na czym i w kontekście jakich procesów ma polegać
mechanizm autouzupełniania
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że moduł powinien
umożliwiać tworzenie i modyfikację wszystkich przygotowywanych planów, w tym
budowanie struktury klasyfikacji budżetowej w oparciu o zdefiniowane słowniki w zakresie:
część, dział, rozdział i paragraf budżetowy; źródło finansowania; analitykę budżetową; rodzaj
analityki; funkcji, zadań, podzadań i działań.
Po kliknięciu wybranego pola, powinna wyświetlić się lista z propozycjami automatycznego
uzupełnienia formularza wprowadzonymi wcześniej danymi. Autouzupełnianie formularzy
powinno być włączone domyślnie, ale powinno również pozwalać na wprowadzenie nowych
danych.
Pytanie Nr 30
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, ST-20 "Możliwość automatycznego
przeszacowania wartości środków trwałych:
1) data przeszacowania,
2) możliwość wprowadzenia kryteriów przeszacowania (wskaźników
przeliczeniowych),
3) możliwość dokonywania przeszacowań dla każdego środka trwałego osobno,
4) możliwość wydruku kryteriów przeszacowania,
5) możliwość wykonywania przeszacowań wstecznych,
6) możliwość wykonywania kilku przeszacowań w ciągu roku,
7) możliwość wykonywania raportu skutków przeszacowania.
Pytanie: Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione, gdy system da taka możliwość
w momencie gdy zostaną opublikowany stosowne przepisy dotyczące przeszacowań?
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wymaganie zostanie
uznane za spełnione, gdy system da taką możliwość w momencie, gdy zostaną opublikowane
stosowne przepisy dotyczące przeszacowań.
Pytanie Nr 31
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, ST-21 Możliwość naliczania
umorzenia z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych.
Pytanie: O jakie współczynniki przeliczeniowe chodzi?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż chodzi w tym przypadku
o stawki amortyzacyjne zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych.
Pytanie Nr 32
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, ST-26 Możliwość automatycznej
zmiany nazwy komórki organizacyjnej, np. przy zmianie organizacyjnej jednostki (zmiana
nazwy komórki organizacyjnej w strukturze organizacyjnej zaszytej w systemie powoduje jej
automatyczną zmianę w innych elementach systemu)."
Pytanie: Czy nie powinna zostać zachowana historia danych komórki? Automatyczna zmiana
nadpisze poprzednią nazwę.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż powinna zostać
zachowana historia zmian danej komórki. Jednocześnie nowa nazwa danej komórki musi
zostać zmieniona we wszystkich miejscach w systemie od wybranej daty.
Pytanie Nr 33
Dotyczy: Wymagania szczegółowe co do systemu FK, ST-27 Możliwość oznaczania
dowolnej pozycji z listy środków trwałych dodatkowym atrybutem np. flaga, znacznik
(użytkownik oznacza środki trwałe, na których wykonał zadania i w ten sposób widzi ile
jeszcze ma do wykonania).
Pytanie: Prosimy o przykład takich zadań?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że przykładowo Urząd
wysyła do jednostek zamiejscowych 20 komputerów, w związku z czym istnieje konieczność
przesunięcia ich z ewidencji centrali i wprowadzenia do ewidencji Laboratoriów/Delegatur
wraz z wystawieniem stosownych dokumentów przekazania. Pracownik oznacza wszystkie
komputery do przesunięcia/wysyłki dodatkowym atrybutem i na bieżąco monitoruje ww.
proces ich przekazania.
Pytanie Nr 34
Dotyczy: V. Użytkownicy i uprawnienia
Pytanie: Ze względu na przyjęty przez nas sposób licencjonowania prosimy o wskazanie
łącznej maksymalnej liczby jednoczesnych użytkowników systemu w zakresie modułów:
finanse i księgowość, kasa, faktury, planowanie, środki trwałe.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, punkt V – Użytkownicy i uprawnienia
minimalna liczba użytkowników systemu w poszczególnych obszarach wynosi:
a) Finanse i księgowość - 10 użytkowników,
b) Kasa - 2 użytkowników,
c) Faktury - 2 użytkowników,
d) Planowanie - 4 użytkowników,
e) Środki trwałe - 2 użytkowników.
jest to jednocześnie maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników systemu.
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Pytanie Nr 35
Dotyczy: Wymagania niefunkcjonalne, 1. Użyteczność, System powinien zapewniać
jednolity interfejs użytkownika dla większości 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
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie że nie jest wymagana jednolitość interfaceu użytkownika
między systemami działającymi w technologii klient- serwer, a elementami dostępnymi przez
przeglądarkę www.
Zapewnienie takiej jednolitości jest niemożliwe ze względu na różnice technologiczne ale
również przeznaczenie i użytkowników obu rozwiązań.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że nie jest wymagana
jednolitość interfaceu użytkownika między systemami działającymi w technologii klientserwer, a elementami dostępnymi przez przeglądarkę www.
Pytanie Nr 36
Dotyczy: Migracja danych, Wykonawca musi dokonać migracji danych. Migracja zostanie
przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego pod nadzorem wyznaczonych pracowników
Zamawiającego.
Pytanie I: Z jakich systemów będą migrowane dane?
Pytanie II: Czy Zamawiający dostarczy dane z migrowanych systemów w uzgodnionym
z Wykonawcą formacie, np. csv, xls? Na konieczność dostarczenia przez Zamawiającego
wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia migracji informacji i danych od producentów lub
autorów eksploatowanych baz danych, z których ma nastąpić migracja danych do KSI
wskazuje m.in. wyrok KIO 1207/12
Pytanie III: Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją i/lub wiedzą wystarczającą
do prawidłowego rozpoznania struktur danych i metod ich wyznaczania?
Pytanie IV: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z migracji niektórych danych
w przypadku, gdyby na etapie analizy przedwdrożeniowej zostało jednoznacznie stwierdzone,
że dane te nie będą Zamawiającemu potrzebne (np. w związku ze zmianami stanu prawnego
lub innej logiki realizacji zadań w Systemie)?
Pytanie V: Czy Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania
w celu przygotowania danych do migracji?
W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że wykonanie przeniesienia
do nowego Systemu danych musi objąć dane z MS Excel, Stock firmy Smartmedia (środki
trwałe), Macrologic (finanse i księgowość).
Zamawiający nie jest w stanie zapewnić takich danych, ponieważ nie ma wiedzy na ten temat
(poza danymi, które sa w pliku excel). System finansowo-księgowy firmy MACROLOGIC
jest w UOKiK od ponad 20 lat, począwszy od wersji w DOS. Smartmedia korzysta z usług
Apache, Comet i MySQL (do którego mamy hasło administracyjne). Smartmedia działa
w systemie Windows. Szczegółowy zakres migracji danych zostanie doprecyzowany podczas
analizy przedwdrożeniowej.
Zamawiający posiada wsparcie producenta aktualnie używanego oprogramowania firmy
Macrologic oraz posiada dokumentację techniczną, natomiast nie przewiduje zawierania
odrębnych umów z firmą Macrologic na zapewnienie pomocy w migracji danych do nowego
systemu. Zamawiający nie posiada wsparcia producenta oraz nie posiada dokumentacji
technicznej aktualnie używanego oprogramowania firmy Smartmedia.
Pytanie Nr 37
Dotyczy: Migracja danych, 1) MS Excel – (baza pracowników) dane przyporządkowane
do pracownika:
a) imię i nazwisko,
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b) kod pracownika,
c) konto bankowe.
– (baza kontrahentów) dane przyporządkowane do kontrahenta
d) nazwa kontrahenta,
e) skrót nazwy,
f) kod kontrahenta,
g) adres kontrahenta,
h) NIP kontrahenta,
i) konto bankowe,
j) numer decyzji, treść.
Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie wymagania poprzez wskazanie co Zamawiający rozumie
przez „numer decyzji, treść.” oraz określenie jak ma się to do danych pracownika
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dane dotyczące
pracowników to a) imię i nazwisko, b) kod pracownika, c) konto bankowe. Natomiast
pozostałe dane dotyczą bazy kontrahentów. Numer decyzji, treść to decyzje wydawane przez
Prezesa UOKIK, nakładające kary na podmioty np. DOK 7/2009, RWR 6/2017, DNR
2/52/20018, DNR 2/114/2018, DIH 2 Nr 12/2018.
Pytanie Nr 38
Dotyczy: 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia, Wdrożenie systemu zostanie
przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 105 dni roboczych, licząc od daty zawarcia
Umowy lub w terminie krótszym zadeklarowanym przez Wykonawcę w Ofercie.
Pytania: Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz
z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez
Zamawiającego termin na wdrożenie Systemu w zakresie przedstawionym w SIWZ jest zbyt
krótki. Przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji [nieco ponad 5 m-cy] jest
w naszej ocenie nierealny, 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 niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy
i Zamawiającego, w naszej ocenie wdrożenie w terminach zakreślonych przez
Zamawiającego jest zadaniem niewykonalnym. Prosimy zatem o wydłużenie realizacji
projektu do 9 m-cy od podpisania umowy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż utrzymujemy aktualny
warunek dotyczący terminu realizacji dostawy i wdrożenia systemu. Zamawiający przy tym
zauważa, że część prac wchodzących w skład poszczególnych Etapów, Wykonawca może
realizować równocześnie. Część prac może być wykonana zdalnie (prace przygotowawcze na
reprezentatywnej próbce), ale sama migracja danych musi być realizowana w siedzibie
Zamawiającego.
Pytanie Nr 39
Dotyczy: Prezentacja
Pytania: Ze względu na zdarzenia losowe mogące wystąpić w trakcie prezentacji a związane
ze awarią sprzętu za pomocą którego będzie przeprowadzona prezentacja, wnosimy o dodanie
do listy wymagań poniższego zapisu.
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„Ewentualne awarie sprzętowe nie będą traktowane jako dysfunkcjonalność Systemu.
W takim przypadku dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu prezentacji ponad
wyznaczony czas lub dokończenia prezentacji w dniu następnym”.
Sprzęt na którym będzie przeprowadzana prezentacja nie jest przedmiotem zamówienia i jego
ewentualne awarie nie mogą świadczyć o dysfunkcjonalności oferowanego systemu.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
wraz z ofertą dwóch komputerów z wgranym systemem – komputer podstawowy oraz
komputer rezerwowy.
Pytanie Nr 40
Dotyczy: Scenariusz prezentacji: 1. Na 30 minut przed prezentacją Wykonawca otrzyma dane
szczegółowe do wykorzystania w czasie prezentacji.
Pytanie: Wnosimy o modyfikację wymagania i udostepnienie wszystkim potencjalnym
wykonawcą danych jakie mają być wykorzystane podczas prezentacji.
Udostepnienie ich dopiero na 30 minut przed planowaną prezentacją, przy jednoczesnym
krótkim planowanym czasie jej trwania, może w sposób istotny wpłynąć na możliwość
zaprezentowania całego scenariusza.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ.
Pytanie Nr 41
Dotyczy: Załącznik nr 10 do SIWZ, § 4, h) świadczeniu usługi Asysty w okresie pierwszych
3 miesięcy świadczenia Usługi serwisu gwarancyjnego,
Pytanie I: Jaki jest wymagany przez Zamawiającego szacowany wymiar godzinowy asysty
i jego rozłożenie np. tygodniowe?
Pytanie II: W jakim merytorycznie/funkcjonalnie zakresie jest wymagana asysta?
Pytanie III: Czy asysta może być świadczona zdalnie i/lub telefonicznie?
W pełnym/częściowym wymiarze, jakim?
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad I Zamawiający informuje, że szacowany wymiar
godzinowy asysty to 120-150 godzin.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad II Zamawiający informuje, że asysta jest wymaga
w celu umożliwienia na bieżąco rozwiązywania problemów użytkowników systemu.
W odpowiedzi na powyższe pytanie ad III Zamawiający informuje, że asysta nie może
być świadczona tylko zdalnie i/lub telefonicznie, w niektórych przypadkach będzie musiała
być świadczona osobiście w siedzibę Zamawiająceego.
Pytanie Nr 42
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (w części „Wymagania szczegółowe co do systemu
FK”, sekcja V „moduł ST ŚRODKI TRWAŁE”) zawarł następujące wymagania:
- ST-22: Współpraca systemu z:
1) czytnikami laserowym kodów paskowych (Kolektory Motorola MC2180,
Unitech PA500),
2) drukarką kodów kreskowych (Drukarka etykiet Argox A-200).
- ST-23: W razie braku możliwości współpracy systemu z którymś z urządzeń
wymienionych w poprzednim punkcie (ST-22) Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i skonfiguruje odpowiednie urządzenie, które będzie współpracowało z dostarczonym
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systemem, o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż posiadane przez wymienione
urządzenia, w ramach wartości wymienionych w istotnych warunkach umowy w rozdziale
„Cena przedmiotu umowy i warunki Płatności”.
PYTANIE: Zamawiający, zawierając w powyższym wymaganiu określenie
„o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż posiadane przez wymienione urządzenia”,
nie sprecyzował, które funkcjonalności i parametry są istotne, a które nie. Brak takich
zapisów może powodować różne interpretacje tego wymagania przez wykonawców
i Zamawiającego Na przykład w zakresie gabarytów czytnika kodów paskowych – czy
gorszym parametrem będzie zaoferowanie urządzenia o większej wysokości, czy też
mniejszej? Analogicznie - w przypadku liczby klawiszy czytnika kodów paskowych – czy
gorszym parametrem będzie np. zaoferowanie urządzenia z większą liczbą klawiszy, czy też
nieposiadającego w ogóle klawiatury, lecz panel dotykowy?
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza modyfikację wymagania ST-23,
poprzez nadanie mu brzmienia:
- „W razie braku możliwości współpracy systemu z którymś z urządzeń wymienionych
w poprzednim punkcie (ST-22) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje odpowiednie
urządzenie, które będzie współpracowało z dostarczonym systemem w ramach wartości
wymienionych w istotnych warunkach umowy w rozdziale „Cena przedmiotu umowy
i warunki Płatności”?
Ewentualnie, prosimy o wskazanie minimalnych funkcjonalności i parametrów które
powinien spełniać dostarczany sprzęt.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że czytniki laserowe kodów
paskowych oraz drukarka kodów kreskowych (etykiet) powinny mieć takie parametry
i funkcjonalności, które pozwalają na:
- w przypadku czytników na prawidłowe sczytywanie obecnie funkcjonujących etykiet
widniejących na składnikach majątku Urzędu, oraz na przesyłanie i odbieranie danych z nowo
dostarczonym systemem, czytnik musi być poręczny, Zamawiający nie uszczegóławia
wielkości czy wyglądu czytnika.
- w przypadku drukarki na drukowanie etykiet na wzór obecnie obowiązujących.
Jednocześnie ww. urządzenia powinny w pełni współpracować z nowo dostarczonym
systemem.
Pytanie Nr 43
Zamawiający w załączniku numer 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” (w § 15 ust.
5) zawarł następujące zapisy:
„W przypadku opóźnienia terminu rozwiązania (naprawy) któregokolwiek ze Zgłoszeń
serwisowych w terminach określonych w § 14 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną:
1) w wysokości 250,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia terminu, chyba że
przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego – w przypadku Wad
zakwalifikowanych jako Awaria lub Błąd Krytyczny,
2) w wysokości 100 zł odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia terminu, chyba że
przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego - w przypadku Wad
zakwalifikowanych jako Błąd Zwykły lub Usterka”.
PYTANIE: Czy z uwagi na fakt, że wyżej opisane kary naliczane są godzinowo i są bardzo
wysokie, Zamawiający dopuszcza ich redukcję, poprzez nadanie powyższym zapisom
następującego brzmienia:
„W przypadku opóźnienia terminu rozwiązania (naprawy) któregokolwiek ze Zgłoszeń
serwisowych w terminach określonych w § 14 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

1) w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia terminu, chyba że
przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego – w przypadku ad
zakwalifikowanych jako Awaria lub Błąd Krytyczny,
2) w wysokości 50 zł odpowiednio za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia terminu, chyba
że przyczyna opóźnienia terminu leży po stronie Zamawiającego - w przypadku Wad
zakwalifikowanych jako Błąd Zwykły lub Usterka”?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy
dotychczasowych zapisach SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że czas naprawy błędu jest
jednym z kryteriów oceny ofert.
Pytanie Nr 44
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (w części „Migracja”, punkt 1 lit. j) zawarł zapis:
„(baza kontrahentów) dane przyporządkowane do kontrahenta:
(…) numer decyzji, treść”.
PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie, jakiej decyzji ten punkt dotyczy. Prosimy o podanie
przykładu
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że są to decyzje wydawane
przez Prezesa UOKIK, nakładające kary na podmioty np. DOK 7/2009, RWR 6/2017, DNR
2/52/20018, DNR 2/114/2018, DIH 2 Nr 12/2018.
Pytanie Nr 45
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (w części „Wymagania szczegółowe co do systemu
FK”, sekcja I „moduł FK/BZ Finanse – Księgowość /Budżet zadaniowy”) zawarł następujące
wymaganie FK-5:
„Podgląd obrotów i zapisów w częściach, działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem
na struktury kosztowe i wydatkowe z możliwością podglądu dokumentów źródłowych wraz z
ich rozliczeniami”.
PYTANIE: Prosimy o podanie przykładowych struktur kosztowych i wydatkowych
stosowanych przez Zamawiającego
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający podaje przykładowe struktury kosztowe
i wydatkowe stosowane przez Zamawiającego:
409-1-4420-01-0-50 i 130-1-442-0-06522-0
402-1-4300-07-0-05 i 130-1-430-0-06521-0
401-3-4210-02-0-51 i 130-3-421-0-11421-0
403-1-4480-01-50 i 130-1-448-0-06522-0
409-1-4558-01-2-46 i 130-1-455-8-06531-2
Pytanie Nr 46
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (w części „Wymagania szczegółowe co do systemu
FK”, sekcja I „moduł FK/BZ Finanse – Księgowość /Budżet zadaniowy)” zawarł następujące
wymaganie FK-37:
„Umożliwienie szukania kontrahentów poprzez zastosowanie filtrów (nazwa kontrahenta,
miejscowość, NIP, ulica, numer KRS, itp.), w celu ich szybkiego znalezienia”.
PYTANIE: Prosimy o określenie katalogu stosowanych filtrów wyszukiwania kontrahentów,
bez konieczności używania zapisu „itp.”.
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W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie
jesteśmy w stanie określić szczegółowego katalogu stosowanych filtrów. Możliwość
wyszukiwania kontrahentów powinna opierać się na wszystkich dostępnych danych,
wprowadzanych do systemu podczas dodawania nowego kontrahenta, np. po nazwie, nr NIP,
ulicy, mieście itp. Szczegółowy katalog filtrów zostanie ustalony podczas analizy
przedwdrożeniowej.
Pytanie Nr 47
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (w części „Wymagania szczegółowe co do systemu
FK”, sekcja I „moduł FK/BZ Finanse – Księgowość /Budżet zadaniowy”) zawarł następujące
wymaganie FK-45:
„W zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów: automatyczna ewidencja
rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów po ustaleniu przez użytkownika stałej
kwoty do rozliczenia w okresie rozliczeniowym oraz okresu”.
PYTANIE: Prosimy o podanie przykładowych rodzajów międzyokresowych kosztów
i przychodów występujących u Zamawiającego.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że przykładowe rodzaje
międzyokresowych kosztów i przychodów występujących u Zamawiającego to np. faktury,
które są wystawione np. w 2017 roku z terminem płatności w 2018 roku i w 2019 roku.
Pytanie Nr 48
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (w części „Wymagania szczegółowe co do systemu
FK”, sekcja I „moduł FK/BZ Finanse – Księgowość /Budżet zadaniowy”) zawarł następujące
wymaganie FK-58:
„Możliwość generowania dokumentu przedkładanego do podpisu GKR i Kierownikowi
Jednostki zawierającego m.in.: "Dokonano wstępnej kontroli…", "Sprawdzono pod
względem…", "Załącznik nr…do…", "Należy ująć w miesiącu…", "Zatwierdzono do
wypłaty… z podziałem na część, rozdział, paragraf, działanie, kwota, nr umowy, potrącenie,
kwota do wypłaty (cyferkami i słownie), data przelewu, miejsce na podpisy - ŻABKA".
PYTANIE: Prosimy o sprecyzowanie, co oznacza w treści tego wymagania słowo „Żabka”?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż słowo „Żabka” jest
wewnętrznie przyjętą nazwą dokumentu zawierającego dekretację budżetową. W załączeniu
przykładowa „Żabka”.
Pytanie Nr 49
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (w części „Wymagania szczegółowe co do systemu
FK”, sekcja V „moduł ST ŚRODKI TRWAŁE”) zawarł następujące wymaganie ST-1:
„Prowadzenie pełnej ewidencji bilansowej ilościowej oraz ilościowo – wartościowej środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozabilansowej niskocennych środków
trwałych (ksiąg inwentarzowych) – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
i regulacjami wewnętrznymi UOKIK”.
PYTANIE: Prosimy o udostępnienie regulacji wewnętrznych UOKIK, o których jest mowa
w tym wymaganiu.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający przekazuje w załączeniu Zarządzenie
nr 50/2017 Dyrektora Generalnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.
Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać
do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 21 maja 2018r. o godz.
11:30.

Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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