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znak sprawy: OR-IV.272.2.16.2020.DS   Rzeszów, dnia 06-05-2020 r.  

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

WYJAŚNIENIE  DO 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi 
prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie” znak sprawy OR-IV.272.2.16.2020. Na podstawie 
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843) Województwo Podkarpackie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie 
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 
Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

 

 

Wyjaśnienie przez Zamawiającego treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie 

systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez 

Województwo Podkarpackie” znak sprawy OR-IV.272.2.16.2020. 

 

Pytanie 1: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 6   

Czy Zamawiający w myśl obowiązujących przepisów rozszerzy zakres obowiązków Zamawiającego o: 

obowiązek współdziałania w dobrej wierze, w tym przekazywania wszelkich niezbędnych informacji           

i udostępniania infrastruktury, bez zbędnej zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 2: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 6, ust 2, lit b.   

Czy Zamawiający zmodyfikuje brzmienie umowy z: 

b) do przekazywania Zamawiającemu dokumentacji powstałej w związku z realizacją Przedmiotu 

umowy w formie elektronicznej (szczegółowe zasady w tym zakresie określi Zamawiający i przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy). W przypadku gdy Zamawiający zaakceptuje dokumentację, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji powstałej w związku z realizacją 

Przedmiotu umowy w wersji papierowej w terminie 7 dni roboczych od jej akceptacji.  

na: 
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b) do przekazywania Zamawiającemu dokumentacji powstałej w związku z realizacją Przedmiotu 

umowy w formie elektronicznej (szczegółowe zasady w tym zakresie określi Zamawiający i przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy). W przypadku gdy Zamawiający zaakceptuje dokumentację, 

Wykonawca jest zobowiązany do wysyłki dokumentacji powstałej w związku z realizacją Przedmiotu 

umowy w wersji papierowej w terminie 7 dni roboczych od jej akceptacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 3: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 6, ust 2, lit e.   

Czy Zamawiający akceptuje wykorzystywanie monochromatycznych logotypów związanych z realizacją 

Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczenia logo 

Unii Europejskiej?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oznakowanie powinno być zgodne  

z wytycznymi RPO WP 2014-2020 dla Osi priorytetowej II , działania 2.1 

Pytanie 4: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 6, ust 2, lit h.   

Czy biorąc pod uwagę sprawną realizację przedmiotu umowy Zamawiający zaakceptuje zmianę 

brzmienia  umowy z: 

h) do dostarczenia dokumentacji użytkowej w szczególności instrukcji obsługi i konfiguracji.  

na: 

h) do dostarczenia dokumentacji użytkowej w szczególności instrukcji obsługi i konfiguracji w formie 

elektronicznej? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 5: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 8  

Zamawiający nakłada w tym paragrafie szereg wymagań po stronie Wykonawcy – np. wymóg 

dostępności wszystkich wskazanych osób 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30-15.30, co wydaje się 

niemożliwe do zrealizowania biorąc pod uwagę urlopy czy zwolnienia. Zapis jest niesymetryczny i barto 

usztywnia możliwości realizacji – brak w nim obowiązków i dostępności po stronie Zamawiającego.  

W celu bardziej sprawnej realizacji Wykonawca proponuje następujące brzmienie paragrafu: 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktu i sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy 

po stronie Wykonawcy jest: 

Imię, nazwisko:,  

tel.:  

e-mail:  

2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie stanowi zmiany treści umowy. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 6: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 8, ust.4   

Czy Zamawiający rozszerzy i doprecyzuje procedurę zmian osób odpowiedzialnych za realizację 

Przedmiotu umowy i wykluczy z obowiązku uzyskiwania pisemnej zgody sytuacje nadzwyczajne – takie 

jak choroba, rozwiązanie stosunku pracy, itp.?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 7: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 9, ust.3  

Czy Zamawiający doprecyzuje zakres i okoliczności przeniesienia autorskich  praw majątkowych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 8: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 10, ust.1  

Czy biorąc pod uwagę trudną i wyjątkową obecną sytuację Zamawiający zgodzi się na wydłużenie 

okresu przygotowania harmonogramu wdrożenia i przekazania go do Zamawiającego - do 20 dni 

roboczych od podpisania umowy? Przedmiot umowy wymaga wielu skomplikowanych ustaleń – choćby 

zakresy i sposoby migracji i integracji – w związku z tym pierwotny termin 10 dni roboczych wydaje się 

w ocenie Wykonawcy niewystarczający.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 9: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 10, ust.6 

Wykonawca prosi o wskazanie okoliczności i powodów, przez które Zamawiający może nie zatwierdzić 

raportu? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 10: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 11, ust.4  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę i doprecyzowanie kategorii dni przy wyliczaniu usuwaniu błędów 

– do dni roboczych? Wpisane 5 dni rozumiane jako kalendarzowe biorąc pod uwagę okresy weekendów 

oraz świąt może być niemożliwe do dotrzymania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 11: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 12  
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Zapisy umowy w kolejnym punkcie są niesymetryczne – np. nie zakładają kar dla Zamawiającego za 

odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, za to zakłada odstąpienie od 

umowy, np. w przypadku braku zgodności z szeroko pojętym interesem społecznym – co budzi szerokie 

pole interpretacyjne.  

Wykonawca wnosi o dopisanie kary dla Zamawiającego: 

- w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 12: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 13, ust.1, pkt b  

Co Zamawiający rozumie przez przerwanie wykonywania obowiązków? 

Odpowiedź: Przerwanie wykonywania obowiązków Zamawiający wskazał w SIWZ Z3 Istotne 

postanowienia umowy - § 13, ust.1, pkt b.  

Pytanie 13: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 13, ust.1, pkt c  

Czy Zamawiający zmieni kwalifikację i zmieni zapis „sposób sprzeczny” na „sposób rażąco sprzeczny”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 14: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 13, ust.1, pkt d  

Co Zamawiający rozumie przez przerwanie "wymagane uprawnienia"? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 15: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 13, ust.2, pkt b  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu? W ocenie Wykonawcy taka propozycja  

zapisu stanowi dla potencjalnego Wykonawcy ogromne ryzyko wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego bez szczególnego powodu, z powołaniem się na szeroko pojęty interes publiczny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 16: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 17, ust.1, pkt a  

Wykonawca prosi o wskazanie definicji określenia „System”. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 
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Pytanie 17: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 17, ust.1, pkt b  

Wykonawca prosi o zmianę brzmienia umowy z: 

b) upoważnia Zamawiającego do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych 

lub dostarczonych w ramach umowy, w odniesieniu do których nie ma możliwości przeniesienia praw 

na zasadach określonych w lit. a, od momentu dokonania odbioru prac, w ramach których wykonane 

lub dostarczone zostały wskazane dobra własności intelektualnej;  

na: 

b) upoważnia Zamawiającego do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych 

lub dostarczonych w ramach umowy, w odniesieniu do tych utworów, które zostały wytworzone przed 

zawarciem niniejszej umowy albo których nie ma możliwości przeniesienia praw na zasadach 

określonych w lit. a, od momentu dokonania odbioru prac, w ramach których wykonane lub dostarczone 

zostały wskazane dobra własności intelektualnej;  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 18: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 17, ust.1, pkt c 

Wykonawca prosi o zmianę brzmienia umowy z: 

c) Udziela Zamawiającemu oraz jednostkom objętym wdrożeniem (wojewódzkim jednostkom oświaty) 

wymienionym w załączniku nr 1 do Umowy – SOPZ, licencji uprawniającej do korzystania                               

z oprogramowania w sposób uwzględniający warunki określone w Umowie do wszystkich dóbr 

własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach umowy w odniesieniu do których nie 

ma możliwości przeniesienia praw na zasadach określonych w lit a.  

na: 

c) Udziela Zamawiającemu oraz jednostkom objętym wdrożeniem (wojewódzkim jednostkom oświaty) 

wymienionym w załączniku nr 1 do Umowy – SOPZ, licencji uprawniającej do korzystania                               

z oprogramowania w sposób uwzględniający warunki określone w Umowie do wszystkich dóbr 

własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach umowy, które zostały wytworzone 

przed zawarciem niniejszej umowy lub dostarczonych w ramach umowy w odniesieniu do których nie 

ma możliwości przeniesienia praw na zasadach określonych w lit a.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 19: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 17, ust.11, pkt a 

Wykonawca z uwagi na swój szeroki wachlarz oferowanego oprogramowania prosi o zmianę brzmienia 

umowy z: 

a) przysługują lub będą mu przysługiwać nieograniczone majątkowe prawa autorskie do Systemu 

powstałego w wyniku realizacji umowy, będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;  

na: 
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a) przysługują lub będą mu przysługiwać nieograniczone majątkowe prawa autorskie do Systemu 

powstałego w wyniku realizacji umowy, będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub będą mu przysługiwać stosowne licencje do 

oprogramowania w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy lub majątkowe prawa 

autorskie do Systemu w zakresie w jakim powstał w wyniku realizacji umowy; 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 20: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 17, ust.12 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie brzmienia umowy z: 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w ustawie           

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji 

określonych umową i nie będzie z tego tytułu żądał wynagrodzenia.  

na: 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, do utworów, o których mowa 

w  ust. 1 lit. a, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji określonych umową i nie będzie z tego tytułu żądał 

wynagrodzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 21: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 18, ust.2, lit a. 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie brzmienia umowy z: 

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, 

strajk generalny lub lokalny),  

na: 

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, 

epidemie lub stany epidemiologiczne, strajk generalny lub lokalny). 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 22: 

Kontekst: Z3 Istotne postanowienia umowy - § 19, ust.1, lit a. 

Wykonawca prosi o uaktualnienie brzmienia umowy – ponieważ wpisane w treści  umowy 

rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004r. nie obowiązuje od ponad roku (zostało uchylone 06.02.2019 

r.). 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 23: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Wstęp  
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Zamawiający wskazuje, że „niezbędnym wymogiem wobec systemu jest możliwość dokonania integracji 

za pomocą interfejsu API, pliku wymiany danych xml (lub obu rozwiązań równocześnie) z Systemem 

zarządzania finansami i zasobami UMWP. Integracja polegać będzie również na dostosowaniu zakresu 

i formatu przekazywanych danych do obowiązującego w UMWP systemu sprawozdawczego”. 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie z jakim konkretnie systemem ma być przeprowadzona integracja 

oraz jaki ma być schemat danych preferowany przez Zamawiającego. Zakres i oczekiwania integracji 

wpływają bezpośrednio na ocenę możliwości wykonania przedmiotu umowy oraz na kosztochłonność 

rozwiązania.  

Pytania: 

23.1. Jaki system zarządzania finansami i zasobami posiada UMWP? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że systemem zarządzania finansami i zasobami obecnie 

użytkowanym w UMWP jest program KOMADRES firmy ETOB-RES. Zamawiający obecnie 

wdraża nowy system zarządzania finansami i zasobami OTAGO firmy Asseco Data Systems,          

z którym ma się integrować System Wykonawcy.  

23.2. Jaki system sprawozdawczy jest obecnie użytkowany w UMWP?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że systemem sprawozdawczym obecnie użytkowanym             

w UMWP jest program JSO Bestia (jednostki budżetowe) oraz Bestia (Województwo 

Podkarpackie). Zamawiający obecnie wdraża nowy system sprawozdawczy OTAGO firmy 

Asseco Data Systems, z którym ma się integrować System Wykonawcy. 

23.3. O jakim zakresie i formacie danych pisze Zamawiający? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 24: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Wstęp  

Zamawiający w schemacie integracji przedstawia aplikację – obieg dokumentów. W celu pełnego 

zrozumienia procesu Wykonawca prosi o wskazanie jaki konkretnie system obiegu dokumentów 

funkcjonuje u Zamawiającego? Oraz na czym ma polegać konwersja danych do postaci właściwej dla 

sprawozdawczości UMWP? 

Odpowiedź: Zamawiający obecnie wdraża system elektronicznego obiegu dokumentów Edicta 

firmy Asseco Data Systems. Konwersja danych do postaci właściwej dla sprawozdawczości 

UMWP polegać ma na dostosowaniu zakresu i formatu danych do wymagań sprawozdawczości 

określonych przez UMWP - brak konieczności przeliczania danych. 

Pytanie 25: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Architektura rozwiązania – pkt 3  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość instalowania Arkusza kalkulacyjnego Excel (który nie stanowi 

przedmiotu umowy), służący do wygodnego i ergonomicznego przetwarzania i wyświetlania danych         

i raportów z Systemu? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 
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Pytanie 26: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – System do planowania i zatwierdzania 

organizacji oraz zarządzania budżetem w jednostkach oświatowych (wraz z systemem raportowania) – 

pkt 21. 

Czy Zamawiający przez określenie „wyliczanie tygodniowej/miesięcznej liczby faktycznie 

zrealizowanych godzin dydaktycznych " rozumie średnioroczną liczbę godzin w tygodniu, która jest 

wyliczona na podstawie godzin wykazywanych w poszczególnych tygodniach?  

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 27: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – System finansowo-księgowy – pkt 18  

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie sprawozdania RB-UZ i UN w późniejszym terminie – jednak nie 

później niż w 1 kwartale 2021? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 28: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – System finansowo-księgowy – pkt 18  

Czy Zamawiający dopuści obsługę sprawozdania RB-ZN bezpośrednio w systemie Sigma – czyli              

w systemie do planowania i zatwierdzania organizacji oraz zarządzania budżetem w jednostkach 

oświatowych (wraz z systemem raportowania)? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 29: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – System finansowo-księgowy – pkt 26 

Czy Zamawiający może przekazać Wykonawcy oczekiwane dokumenty, które są niezbędne do uznania 

wymagania jako zrealizowane? Otrzymanie tych dokumentów jest niezbędne do prawidłowego 

określenia kosztów i możliwości realizacji przedmiotu umowy – Wykonawca nie posiada informacje jakie 

specyficzne wytyczne i wymagania są oczekiwane. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że dokumenty są dostępne pod adresem: 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/sprawozdania/5029-

sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2019-r 

Pytanie 30: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – System finansowo-księgowy – pkt 27 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w sytuacji gdy z aplikacji możliwe jest przygotowanie 

zestawienia i jego wydruk w układzie danych do druku ZP-SR? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/sprawozdania/5029-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2019-r
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/budzet-wojewodztwa/sprawozdania/5029-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2019-r
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Pytanie 31: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – e-pracownik – pkt 1 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy informacje o wynagrodzeniu będą dostępne             

w Aplikacji dla pracowników w postaci pasków płacowych, które zawierają komplet informacji                       

o wypłaconym wynagrodzeniu, tj. m.in. składki ZUS, NFZ, podatek?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różne sposoby przekazania informacji  

o wynagrodzeniu dostępne w aplikacji dla pracowników tj. m.in. składki ZUS, NFZ, podatek. 

Pytanie 32: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – e-pracownik – pkt 3 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy przekazywane będę formularze w wersji edycyjnej, 

a zatwierdzenie będzie znaczyło wprowadzenie wniosku do systemu Kadrowego przez jego 

użytkownika? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 33: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – e-pracownik – pkt 3 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy uzupełnione przez pracownika formularze/wnioski 

będą mogły zostać przesłane do systemu kadrowego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 34: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – e-pracownik – pkt 6 

Czy ze względu na współpracę aplikacji e-Pracownik z system kadrowym i płacowym a nie księgowym, 

Zamawiający odstąpi od elektronicznego wypełnienia delegacji do rozliczenia w księgowości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 35: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – e-pracownik – pkt 8 

Czy ze względu na to, że w aplikacji kadrowo-płacowej, którymi jest zasilany program e-Pracownik nie 

występuje ewidencja przebiegu pojazdów, Zamawiający odstąpi od wymagania automatycznego 

wypełniania ewidencji przebiegu pojazdu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 36: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – e-pracownik – pkt 10 

Prosimy o sprecyzowanie wymagania czy Zamawiający rozumiał przez nie przekazanie karty 

obiegowej? 
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Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

Pytanie 37: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – e-pracownik – pkt 11 

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy pracownik będzie mógł sprawdzić w e-Pracowniku 

nadchodzące terminy badań i szkoleń? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraźnie określił wymaganie i sposób jego spełnienie w SIWZ Z4 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – rozdz. 10 e-pracownik – pkt 11. 

Pytanie 38: 

Kontekst: Z4 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – e-pracownik – pkt 12 

Czy ze względu na to, że wnioski urlopowe są przekazywane za pomocą e-Pracownika bezpośrednio 

do aplikacji kadrowej, Zamawiający odstąpi od akceptowania i odrzucania wniosków Pracownika przez 

Przełożonego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie. 


