
 

Odpowiedzi na pytania 

Pytanie nr 1 
Załącznik nr 10 
„Dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia zasobów firmowych w gwarantowanych 
warunkach środowiskowych (klimatyzacja, kontrola dostępu, system przeciwpoŜarowy, 
ochrona itp.) wraz z dostępem do niezawodnej infrastruktury telekomunikacyjnej, sprzęt 
serwerowy dostarczony w ramach zamówienia po jego uruchomieniu oraz konfiguracji 
zostanie zainstalowany a następnie będzie uŜytkowany z wykorzystaniem  zewnętrznego 
centrum przetwarzania danych - Data Center w ramach usług kolokacji świadczonych przez 
usługodawcę, który zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu” 
 
Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego. Sprzęt komputerowy (serwery) zostanie 
zainstalowany i uruchomiony w siedzibie Zamawiającego a następnie będzie przeniesiony do 
Data Center. Kto będzie odpowiedzialny za dokonanie przeniesienia sprzętu komputerowego 
do Data Center – dostawcy wybranego w odrębnym postępowaniu? Czy Wykonawca, który 
dostarcza sprzęt wybrany w niniejszym postępowaniu czy teŜ Wykonawca wybrany w 
odrębnym postepowaniu ? 
 
Odpowiedź:  
Za dokonanie przeniesienia sprzętu komputerowego do Data Center odpowiedzialny będzie 
Wykonawca, który dostarczy sprzęt w ramach tego postępowania w uzgodnieniu z 
właściwymi słuŜbami technicznymi  firmy świadczącej usługi kolokacji – Data Center.  

 
Pytanie nr 2 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.01.50 System Poprawna praca serwera na systemie operacyjnym Windows 2008 R2 

i wyŜszych wersjach (Zamawiający dopuszcza systemy równowaŜne z 
zastrzeŜeniem przepisu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy) 

 

Wymaganie nie odnosi się do tytułu korzystania z systemu operacyjnego, zaś odnosi się do 
przedmiotu zamówienia w części obejmującej — jak domniemujemy — dostawę sprzętu (tu: 
serwera), który to sprzęt ma poprawnie pracować z systemem operacyjnym wymienionym 
w wymaganiu. Dlatego teŜ prosimy o uściślenie, czy Zamawiający oczekuje równieŜ dostawy 
systemu operacyjnego wraz z serwerem, oraz o informację, czy Zamawiający jest obecnie 
i w jakim zakresie (w tym co do liczby uŜytkowników i rodzaju licencji, ze szczególnym 
uwzględnieniem licencji edukacyjnych) uprawniony do korzystania z systemu operacyjnego 
Windows 2008, wymienionego w wymaganiu. PowyŜsze stanowi istotny czynnik, mający 
wpływ na wartość zamówienia. 

Odpowiedź:  
Niezbędne licencje na Windows Server 2008R2 lub równowaŜne powinny być dostarczone w 
ramach postępowania. 
 



Pytanie nr 3 
Załącznik 11 
Macierz dyskowa: „Co najwyŜej 4U (Macierz + półka rozszerzeń) z wszystkimi niezbędnymi 
elementami potrzebnymi do montaŜu w standardowej szafie RACK 19". Obudowa ma 
umoŜliwiać instalację co najmniej 12 dysków twardych: 2,5" Hot-Plug lub dysków 3,5" Hot-
Plug” 
Czy Zamawiający wymaga dostawy macierzy wraz z dodatkową pólka rozszerzeń (łącznie 4U) 
w sytuacji gdy wymaganą ilość dysków (12 szt.) moŜna zainstalować w ramach pojedynczej 
macierzy (2U) bez potrzeby dostarczenia dodatkowej półki rozszerzeń? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga dostawy macierzy wraz z dodatkową półką rozszerzeń. Zapis 
specyfikacji odnosi się jedynie do wymogu maksymalnej zajętości przestrzeni w szafie 
instalacyjnej RACK 19”, by w przypadku konieczności rozbudowy macierzy o kolejne dyski 
łączna  zajmowana przestrzeń nie wyniosła więcej jak 4U. 
 
 
Pytanie nr 4 
Załącznik 11 
Macierz dyskowa: „Macierz powinna mieć moŜliwość rozbudowy o moduły z  dyskami  
SATA, NLSAS, SSD, SAS. Zainstalowane min. 12x 500TB  SATA co najmniej 7,2k RPM”. 
 
Prosimy o potwierdzenie tego wymagania pod kątem wydajności oczekiwanych dysków. 
Biorąc pod uwagę przeznaczenie macierzy uwaŜamy za zasadne rozwaŜenie rozwiązań 
opartych o szybkie dyski SAS 15 000RPM  lub dyski półprzewodnikowe (SSD).  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga by dostarczona macierz miała moŜliwość instalowania takŜe dysków 
SAS i SSD. Wymaganie pozostaje bez zmian. 
 
 

Pytanie nr 5 
Załącznik nr 7 
ERP.01.4 Administracja System posiada moŜliwość wykonywania kopii zapasowych danych bez 

konieczności wylogowania uŜytkowników, z moŜliwością odtworzenia 
backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych 
wcześniej kopii zapasowych 

 
Z punktu widzenia potrzeb biznesowych istotne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 
niezakłóconej pracy systemu. Poziom ten moŜna przykładowo określić przez podanie odsetka 
czasu, w jakim system pozostaje dostępny do działania, oraz z jaką granulacją czasową 
(interwałami) powinno być moŜliwe odtworzenie stanu bazy danych. Z powyŜszego 
wymagania nie wynikają dla Zamawiającego Ŝadne mierzalne korzyści biznesowe — fakt 
konieczności lub jej braku nie wylogowywania uŜytkowników nie przekłada się na parametry 
charakteryzujące moŜliwość odtworzenia danych po awarii; co więcej pozostawanie 



zalogowanych uŜytkowników w systemie, w którym juŜ nastąpiła awaria, uniemoŜliwia i tak 
ich pracę, bowiem nie powinni w ogóle pracować na systemie z uszkodzonymi danymi. 
Proponujemy zmianę tego wymagania na: 

„Wykonawca zapewni, ze System będzie działał w sposób niezakłócony przez nie 
mniej niŜ A% czasu jego eksploatacji w miesiącu, a w razie awarii — Ŝe od chwili 
zlikwidowania jej skutków rozpocznie działanie nie później niŜ po B godzinie 
z moŜliwością pracy z danymi na stan nie wcześniejszy niŜ C godzin od chwili 
wystąpienia awarii”. 
Gdzie wartości A, B, C są wartościami poŜądanymi przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź:  
W wymaganiu chodzi o moŜliwość wykonania backupu bez konieczności wylogowywania 
uŜytkowników a nie odtworzenia bazy. Korzyść to nieprzerwana praca uŜytkowników nawet 
w sytuacji częstego wykonywania backupów w godzinach pracy.  
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 

 
Pytanie nr 6 
Załącznik nr 7 
ERP.01.10 Baza danych Serwer i baza danych musi zapewniać moŜliwość konfiguracji odpornej na 

awarie (failover) tzn. moŜliwość pracy, co najmniej dwóch serwerów 
jednej bazy danych w klastrze 

 
Czy konfiguracja klastra typu failover Active-Passive będzie zaakceptowana przez 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź:  
Tak, moŜliwość konfiguracji klastra typu failover Active-Passive jest akceptowalna przez 
Zamawiającego.  
 
 
 
Pytanie nr 7 
Załącznik nr 7 
ERP.01.26 Administracja System udostępnia dodatkową, dedykowanej aplikację dla administratora 

systemu (poza narzędziami serwera bazy danych) umoŜliwiającą: 
tworzenie baz danych systemu włącznie z instalowanie kompletnej bazy 
danych systemu, za pomocą kreatora; aktualizację nowej wersji i 
wgrywanie poprawek do bieŜącej wersji systemu; zarządzanie licencjami 
systemu (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji) 

 
Jaki jest cel istnienia dedykowanej aplikacji administratora tylko do wyŜej wymienionych 
funkcji? Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym opisane wyŜej funkcjonalności są 
dostępne z poziomu aplikacji uŜytkownika dla operatora zalogowanego z prawami 
administratora?  
Proponujemy zmianę tego wymagania na: 



„System udostępnia administratorowi systemu tworzenie baz danych systemu 
włącznie z instalowaniem kompletnej bazy danych systemu, za pomocą kreatora; 
aktualizację nowej wersji i wgrywanie poprawek do bieŜącej wersji systemu; 
zarządzanie licencjami systemu (w przypadku udzielania ograniczonej liczby licencji). 
Opisane funkcjonalności mogą być dedykowaną aplikacją lub częścią aplikacji 
uŜytkownika, dostępną tylko dla operatora z prawami administratora.” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje odrębnej aplikacji dla administratora co podyktowane jest względami 
bezpieczeństwa. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 
 
 
 
Pytanie nr 8 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.01.29 Administracja System posiada wbudowany mechanizm do rozszerzania funkcjonalności 

bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy 
danych; rozszerzenia te nie mogą wpływać na moŜliwość instalowania 
nowych standardowych wersji systemu i jego aktualizacji 

 
Jakiego rodzaju rozszerzania funkcjonalności Zamawiający ma na myśli przy tym 
wymaganiu? Czy chodzi o rozszerzenia typu „modyfikacja widoku okien programu” czy teŜ o 
dołączenie nowych akcji wykonywanych na danych (nowa funkcjonalność w menu). 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, Ŝe dołączenie nowych akcji wykonywanych na danych bez 
ingerencji w kod źródłowy aplikacji nie jest moŜliwe w Ŝadnym systemie ZSI, za który 
producent systemu bierze odpowiedzialność i udziela gwarancji jakości działania. 
Proponujemy zmianę tego wymagania na: 

 „System posiada wbudowany mechanizm do rozszerzania funkcjonalności bez 
konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych w 
zakresie modyfikacji wyglądu pulpitu operatora oraz widoków prezentowanych 
danych.” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje moŜliwości sterowania zachowaniem systemu, np. wprowadzenia 
komunikatów ostrzegających przed podjęciem wybranej akcji lub ją blokujących, z 
moŜliwością sprawdzenia czy obsługiwana porcja danych spełnia zadany warunek. 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
 

 

 

 

 



 

Pytanie nr 9 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.01.44 Bezpieczeństwo System umoŜliwia nadawanie uprawnień na określonym z góry okres (np. 

do wybranej daty) 

 
W jakich sytuacjach Zamawiający będzie korzystał z wyŜej opisanej funkcjonalności?  
Naszym zdaniem funkcjonalność ta będzie bardzo rzadko wykorzystywana, poniewaŜ zmiana 
uprawnień wiąŜe się najczęściej ze zmianą przeszeregowania operatora systemu ZSI czy teŜ 
jego zwolnieniem. Prosimy o usunięcie tego wymagania. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje moŜliwości udzielania czasowego dostępu do systemu np. dla osób 
będących zastępcami uŜytkowników. Wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku 
moŜliwości nadawania czasowych uprawnień lub ograniczonych czasowo kont 
uŜytkowników. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 10 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.01.59 System System umoŜliwia pracę w trybie klient-serwer jak równieŜ pracę 

terminalową. 

oraz 
ERP.01.86 System System umoŜliwia zainstalowanie w zwirtualizowanym środowisku 

serwera terminalowego 

 
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na serwerze aplikacji i tzw. „cienkim 
kliencie” (dedykowanym lub webowym) jako praca terminalowa opisana w powyŜszych 
wymaganiach?  
Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe taki rodzaj architektury rozwiązania niesie szereg korzyści w tym:  
brak konieczności zakupu dodatkowych licencji terminalowych, mniejsze wymagania na 
przepustowość sieci oraz mniejsze wymagania dla stacji roboczej. 
Proponujemy zmianę wymagania ERP.01.59 na: 

„System umoŜliwia pracę w trybie klient-serwer jak równieŜ pracę terminalową lub 
pracę w trybie serwera aplikacji i „cienkiego” klienta.” 

Dodatkowo proponujemy usunięcie wymagania ERP.01.86, poniewaŜ dotyczy tylko serwera 
terminalowego, który przy akceptacji zmodyfikowanego wymagania ERP.01.59 nie będzie 
obowiązkowy. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
 
 
 



 
 
Pytanie nr 11 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.01.62 System MoŜliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego 

uŜytkownika i moŜliwość przełączania się pomiędzy nimi bez 
konieczności przelogowania 

 
W jakich sytuacjach Zamawiający będzie korzystał z wyŜej opisanej funkcjonalności i jakiego 
rodzaju ustawienia mają być profilowane?  
Prosimy o usunięcie tego wymagania poniewaŜ w znaczący sposób wpływa na wartość 
przedmiotu zamówienia, zaś naszym zdaniem nie niesie istotnych korzyści dla 
Zamawiającego. Zwracamy teŜ uwagę, Ŝe tego rodzaju zmiana profilu najczęściej musi mieć 
wpływ na stopień ochrony zasobów i powinna być jasno określona w polityce bezpieczeństwa 
informacji. 
 
Odpowiedź:  
Funkcjonalność powyŜsza będzie wykorzystywana przez uŜytkowników interoperacyjnych, 
którzy będą w ten sposób mogli uporządkować dostępne akcje z obsługiwanych obszarów. 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 
Załącznik nr 9 Umowa 
W §6.11.q. naleŜy zmienić z „Wydania dokumentu licencyjnego dla ZSI” na „Wydania 
dokumentów umów licencyjnych na korzystanie z programów wchodzących w skład ZSI”.  
Określenie „dokument licencyjny dla ZSI” jest pozbawione znaczenia, bo „licencja” oznacza 
„zezwolenie”, a więc musi odnosić się do działania, a nie do przedmiotu. Zezwala się na 
„korzystanie z przedmiotu zezwolenia”, a nie na „przedmiot zezwolenia”. Z kolei zezwala się 
na korzystanie z programów, a nie na (korzystanie) z ZSI, w skład którego wchodzą przecieŜ 
równieŜ inne elementy, niŜ po prostu programy komputerowe. PowyŜsze naleŜy zastosować 
odpowiednio równieŜ do propozycji SIWZ w części „Licencje ZSI”. 
 
Odpowiedź:  
Wykonawca ma dostarczyć prawidłowe dokumenty licencyjne bez wad prawnych. 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 13 
Załącznik nr 9 Umowa 
Postanowienia §7.8. pozostawiają zbyt duŜą swobodę Zamawiającemu, a biorąc pod uwagę 
doświadczenie z nieetycznym działaniem innych podmiotów publicznych, polegającym na 
próbie nieusprawiedliwionego przerzucenia ryzyka własnej działalności na Wykonawcę, 
stanowią ryzyko eskalacji roszczeń w sytuacji braku radzenia sobie przez Zamawiającego z 
problemami z przyswojeniem zmieniających się przepisów. Prosimy o usunięcie tego 
postanowienia. 



Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
Pytanie nr 14 
Załącznik nr 9 Umowa 
Prosimy o wyjaśnienie §7.19. – o jakie konkretnie roszczenia z tytułu rękojmi miałoby tu 
chodzić w obliczu faktu, Ŝe przedmiot zamówienia jest w duŜej części niepodzielnym 
dziełem, a w pozostałej części świadczeniem usług typu szkoleń czy instruktaŜu. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 

Pytanie nr 15 
Załącznik nr 9 Umowa 

UwaŜamy, Ŝe §9.2. stanowi bardzo istotne ryzyko dla Wykonawcy ze względu na brak 
szczegółów. Nie ma uzasadnienia dla całkowitego uwolnienia się Zamawiającego od tego 
ryzyka. Prosimy o rozwinięcie postanowienia, np. w formie wskazania odpowiednich 
postanowień umowy i zakresu ich stosowania. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 

 
Pytanie nr 16 
Załącznik nr 9 Umowa 

UwaŜamy, Ŝe §10.1. jest nierealizowalny. Nie jesteśmy w stanie kontrolować wolnych 
obywateli, poszukujących realizacji swoich moŜliwości na rynku pracy, jak równieŜ nie 
chcemy tego robić z powodu szacunku dla wyboru wolnego człowieka. Wnioskujemy o jego 
usunięcie, wskazując jednocześnie, Ŝe jego skuteczność jest mocno wątpliwa. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 17 
Załącznik nr 8 Scenariusz prezentacji 

„Komisja Przetargowa przypisuje ocenę punktową do kaŜdego z elementów weryfikowanych 
w obrębie kaŜdego z Zagadnień w skali od 1 do 5.” 

 

Proszę o wskazanie obiektywnych kryteriów oceny oraz o wskazanie związku pomiędzy 
liczbą przyznanych punktów a zakresem spełniania kaŜdego kryterium. 



Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 

Pytanie nr 18 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.02.130 Plan Kont Minimalna ilość poziomów analityk nie moŜe być mniejsza 

niŜ 10. 
 

ERP.02.137 Plan Kont Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk  
 

Dwa powyŜej wymagana są niespójne. Prosimy o sprecyzowanie wymagania. 

Odpowiedź:  
Zamawiający zakłada ,Ŝe będzie minimum 10 poziomów ale bez ograniczenia poziomu 
maksymalnego.Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 

 

Pytanie nr 19 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.02.190 Rozrachunki Wbudowany mechanizm automatycznego rozliczanie pozycji 

rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń 

 

Co naleŜy rozumieć przez strategię rozliczeń? 

Odpowiedź:  
Chodzi o moŜliwość zdefiniowania strategii doboru pozycji do rozliczeń, np. zgodne kwoty, 
zgodne identyfikatory, kaŜde z kaŜdym, wg terminu płatności, wg sposobu zapłaty, pierwsze 
z pierwszym, pierwsze z ostatnim itp. 
 

 

Pytanie nr 20 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.02.255 Wydruki sprawozdania z przepływu środków pienięŜnych 

 

Według jakiej metody ma być wykonane sprawozdanie przepływów środków pienięŜnych? 

Odpowiedź:  
Chodzi o metodę pośrednią i bezpośrednią. 
 

 



 

 

Pytanie nr 21 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.02.279 Wymiana 

danych w 
ramach 
systemu 

Obsługa SAD, rejestracja, dekretacja, rozliczenie z 
Urzędem Celnym.  
 

 

Co naleŜy rozumieć poprzez pojęcie "Obsługa SAD"? 

Odpowiedź:  
Chodzi o obsługę rejestru dokumentów SAD (z Izb Celnych) łącznie z dekretacją. 
 

 

Pytanie nr 22 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.04.69 Obsługa 

sprzedaŜy 
usług i 
towarów 

współpracy z drukarkami fiskalnymi  
 

 

Prosimy o wskazanie producenta i modelu drukarek fiskalnych które powinny być 
obsługiwane przez system. 

Odpowiedź:  
System powinien obsługiwać drukarki fiskalne aktualnie dostępne na rynku z interfejsami 
szeregowymi i USB, takŜe w trybie terminalowym (RDP), przynajmniej w standardach 
POSNET/ELZAB. 
 

 

Pytanie nr 23 
Załącznik nr 7 Wymaganie: 
ERP.05.47 Zamówienia MoŜliwość przesłanie wydrukowanego dokumentu do 

systemu pocztowego - wymagania opcjonalne 
 

 

Jeśli wymaganie jest opcjonalne to dlaczego w kolumnie "wymaganie" zaznaczone jest 
"TAK", prosimy o poprawienie. 

Odpowiedź:  



Zgodnie z treścią wymaganie jest opcjonalne. Oznaczenie TAK naleŜy traktować jako omyłkę 
pisarską.  

 

Pytanie nr 24 
Załącznik nr 7 do SIWZ, Wymagania funkcjonalne Systemu ZSI, Obszar funkcjonalny – 
Wymagania ogólne wobec ZSI, ERP.01.108, MoŜliwość obsługi oddziałów znajdujących się 
w innej lokalizacji z uwzględnieniem zbierania i kontroli kosztów i przychodów 

Czy chodzi tu o ogólną moŜliwość obsługi przez dostarczany system wielu oddziałów 
znajdujących się w innych lokalizacjach czy teŜ w ramach zamówienia system ma obsługiwać 
wiele oddziałów?  

W tym drugim przypadku prosimy o określenie czy oddziały te są osobnymi podmiotami (tzn. 
posiadają własny odrębny NIP), ile ich jest oraz jeśli wymagane dla nich funkcjonalności są 
róŜne - o ich sprecyzowanie. Prosimy takŜe o wskazanie ilości uŜytkowników dla kaŜdego 
podmiotu. 

Odpowiedź:  
Chodzi o ogólną moŜliwość systemu. 

 

 

Pytanie nr 25 
Załącznik nr 7 do SIWZ, Wymagania funkcjonalne Systemu ZSI, Obszar funkcjonalny – 
Zakupy i sprzedaŜ, ERP.04.62 MoŜliwość definiowania w systemie wskaźnika odliczenia 
VAT dla danego projektu. 
Czy wskaźnik jest jeden określony: dla projektu, dla kategorii kosztu, dla zadania 
projektowego, dla pozycji projektu? 
 

Odpowiedź:  
Wskaźnik jest określony dla projektu. 

 

Pytanie nr 26 
Załącznik nr 7 do SIWZ, Wymagania funkcjonalne Systemu ZSI, Obszar funkcjonalny – 
Zarządzanie projektami, ERP.09.14 MoŜliwość integracji z systemami zewnętrznymi do 
kosztorysowania oraz zarządzania projektami. 
 
Czy chodzi tu o ogólną moŜliwość systemu czy teŜ Zamawiający wymaga integracji z 
konkretnym systemem zewnętrznym.  
W tym drugim przypadku prosimy o wskazanie, z jakim systemem i w jakim zakresie ma 
nastąpić ta integracja. 
 

Odpowiedź:  



Chodzi tu o ogólną moŜliwość systemu. ZSI powinien mieć moŜliwość wczytywania danych 
o kosztorysach przynajmniej z plików generowanych przez systemy Zuzia i NormaPro 

 
Pytanie nr 27 
Załącznik nr 7, wymaganie ERP.01.21: System posiada wbudowany mechanizm do 
modyfikacji raportów (w tym wyglądu dokumentów) i ERP.01.22: System posiada 
mechanizm do załączania własnych dodatkowych raportów (np. definiowanych w InfoMaker, 
Crystal Reports, lub równowaŜne), bez konieczności modyfikacji aplikacji. 
 
Czy dostawa licencji typu InfoMaker jest przedmiotem Zamówienia i dla ilu uŜytkowników 
naleŜy takie oprogramowanie dostarczyć? 
 

Odpowiedź:  
Dostawa dodatkowego oprogramowania typu InfoMaker, Crystal Reports nie jest 
przedmiotem Zamówienia, ale dostarczany System powinien mieć w/w moŜliwość.  

 

Pytanie nr 28 
Załącznik nr 7, wymaganie ERP.01.86: System umoŜliwia zainstalowanie w 
zwirtualizowanym środowisku serwera terminalowego. 
Czy naleŜy dostarczyć niezaleŜny system operacyjny dedykowany środowisku 
terminalowemu? Czy przedmiotem zamówienia są licencje dostępowe (CAL) typu 
RDS/TerminalServices dla uŜytkowników, którzy będą pracować terminalowo? Ewentualnie 
ile takich licencji naleŜy dostarczyć? 
 
Odpowiedź:  
Wymaganie dotyczy ogólnych moŜliwości systemu, dostawa licencji terminalowych nie jest 
przedmiotem Zamówienia. 

 

Pytanie nr 29 
Załącznik nr 7, wymagania: 
ERP.03.32: MoŜliwość generowania etykiet kodów kreskowych dla majątku trwałego w 
postaci EAN 13 
ERP.03.82: MoŜliwość prowadzenie spisów inwentaryzacyjnych i rozliczenie inwentaryzacji 
w tym z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych 
ERP.03.86: MoŜliwość prowadzenia inwentaryzacji przy pomocy kolektorów(czytników 
kodów kreskowych) 
ERP.06.88:  zastosowanie czytników kodów kreskowych EAN podczas inwentaryzacji   
ERP.06.89: moŜliwość drukowania etykiet środków trwałych z wykorzystaniem drukarki 
kodów kreskowych 
 
 
 
 



Czy przedmiotem zamówienia jest sprzęt: drukarki kodów kreskowych, kolektory kodów, 
czytniki stacjonarne i ewentualne materiały eksploatacyjne i w jakich ilościach? 
JeŜeli Zamawiający posiada juŜ takie urządzenia prosimy o specyfikację ilości i modeli; 
Czy Zamówienie obejmuje oprogramowanie działające na kolektorach i realizujące 
proces Inwentaryzacji i  na jaką ilość kolektorów? 

 

Odpowiedź:  
Dostawa sprzętu, materiałów eksploatacyjnych  i dedykowanego na kolektory 
oprogramowania nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie nr 30 
Załącznik nr 7, wymaganie ERP.08.138: Wszyscy pracownicy Pracodawcy muszą mieć 
moŜliwość dostępu za pomocą przeglądarki WWW do nowego modułu opartego na 
technologii internetowej. System dla pracowników ma bazować na danych przechowywanych 
w systemie kadrowym. Pracownicy będę wykorzystywać ten system do przeglądu 
udostępnionych dla nich raportów, pozwalających zweryfikować dane osobowe i adresowe 
pracownika, będą mogli sprawdzić informacje o stanowiskach na umowie oraz będą mieli 
wgląd do swoich absencji.   
oraz 
Załącznik nr 10 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: „Przedmiotem zamówienia jest 
wdroŜenie (instalacja, konfiguracja) ZSI w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. ul. 
Annopol 6 dla łącznej liczby 25 jednoczesnych uŜytkowników.” 
 
PoniewaŜ dostawa obejmuje takŜe licencje systemowe i bazodanowe oraz licencje dostępowe 
CAL do nich, w celu poprawnego doboru tych licencji prosimy o podanie: 
a. ogólnej liczby oraz pracowników korzystających z portalu WWW 
b. liczby pracowników jednoczesnych korzystających z portalu WWW 
c. ogólnej liczby uŜytkowników systemu ZSI z wyłączeniem WWW 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający oczekuje nielimitowanego dostępu pracowników do modułu. Zamawiający 
podaje liczbę pracowników jedynie ze względów doboru infrastruktury systemowo 
sprzętowej: 

a.      100 
b.      Około 25% pracowników ogólnie 
c.       25 
 
 
Pytanie nr 31 
Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy; §7 punkt: 8.  „W ramach usług serwisowych 
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:  
(…)  dostarczanie nowych wersji oprogramowania (…)” 
Czy wymaganie obejmuje takŜe oprogramowanie serwerowe - systemowe wraz z licencjami 
dostępowymi? 



 

Odpowiedź:  
Nie, wymaganie nie obejmuje dostawy nowych wersji oprogramowania serwerowego,  
bazodanowego i licencji dostępowych do nich.  

 

                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                      Iwona Paszko 

Warszawa 30.01.2015 


