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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie  systemu ERP 
(Enterprise Resource Planning) w zakresie modułów kadry i płace 

(nr sprawy 8/22) 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Dotyczy:   

SWZ, ROZDZIAŁ IX - Termin wykonania zamówienia, tabela Harmonogram Etapów wdrożenia  

Zamawiający zawarł wstępne terminy wykonania etapów wdrożenia w tabeli dot. Harmonogram 

Etapów wdrożenia, a także sprecyzował warunki płatności w Projektowanych postanowieniach 

umowy, z których wynika, że wszystkie płatności za poszczególne etapy zostaną dokonane na końcu 

umowy. 

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że w ramach realizacji wdrożenia zostaje zobligowany do 

dostarczenia wielu produktów na przestrzeni trwania całego projektu, tj. ok. 53 tygodni, czyli ok. 1 roku 

kalendarzowego. W tym czasie dojdzie do dostarczenia m.in. dokumentu analizy przedwdrożeniowej, 

dostawy licencji, czynności instalacji, czynności konfiguracji, szkolenia użytkowników, migracji danych, 

asysty uruchomieniowej oraz innych pomniejszych. 

Pyt.: 

Czy Zamawiający zgodzi się na opracowanie wraz z Wykonawcą w trakcie trwania Etapu nr 1 

(Organizacja Projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz harmonogramu wdrożenia) 

szczegółowego harmonogramu realizacji projektu (niewpływającego na ostateczny termin 

zakończenia wdrożenia) wraz z harmonogramem płatności uwzględniającym płatności cząstkowe za 

poszczególne Etapy? 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Dotyczy:  

SWZ, ROZDZIAŁ XXIII – Projektowane postanowienia umowy, § 2. [wynagrodzenie], ust. 3 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wskazanego zapisu na następujący: 

3. Zapłata wynagrodzeń wskazanych w ust. 2 lit. a) – d) powyżej nastąpi w terminie 21 dni od 

daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru Etapu 

Harmonogramu Warunkiem płatności jest dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Dotyczy:  

SWZ, Rozdział XXII - Przedmiot zamówienia, pkt. 1, Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

oraz  

Załącznik nr 1 do przedmiotu umowy, pkt. 1, Wymagania ogólne, Tabela - Architektura i wymagania 

ogólne systemu; pkt.3 – Wymaganie dotyczące wielopodmiotowości.  

Prosimy o podanie łącznej liczby wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach 3 podmiotów 

posiadających osobny identyfikator NIP. Czy Zamawiający potwierdza, że wskazana liczba 500 

użytkowników, którzy będą korzystać z Aplikacji HR dotyczy wszystkich 3 podmiotów i że 

Zamawiający ma na myśli użytkowników, którzy nie posiadają konta użytkownika w modułach Kadry i 

Płace systemu ERP?   

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza liczbę 500 pracowników. 

Pytanie 

Dotyczy:  

SWZ, ROZDZIAŁ V - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ust. 2 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie możliwości spełnienia warunku udziału w zakresie 

posiadanych zdolności technicznych i zawodowych wykonawcy, a także doświadczenia personelu, 

poprzez wykazanie się przez wykonawcę zamówieniami referencyjnymi, które są w trakcie realizacji 

jednak zakres rzeczowy niezbędny do potwierdzenia spełniania warunku udziału w aktualnym 

postępowaniu został już w ramach tych zamówień wykonany i był przedmiotem odbioru oraz oceny 

jakości przez zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 

Dotyczy: 

Załącznik nr 1 do przedmiotu umowy; Wymagania Ogólne; Tabela 

Architektura i wymagania ogólne systemu; Wiersz 3: System musi obsługiwać wielopodmiotowość, tj. 

ma zostać wdrożony dla 3 podmiotów posiadających osobny identyfikator NIP.  
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Wykonawca w zakresie składanej oferty dostarczy wszelkie niezbędne licencje dla wdrażanej 

wielopodmiotowości dla 3 podmiotów (osobny identyfikator NIP) w zakresie licencji wdrażanego 

Systemu oraz oprogramowania standardowego (bazy danych, systemy operacyjne, itp.). 

 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby środowisko bazodanowe dla 3 

podmiotów było oparte o jedną bazę danych, co ma wpływ na wysokość przyszłych opłat dot. 

utrzymania i wsparcia producenta systemu bazodanowego dla środowiska bazodanowego 

opartego o 3 niezależne bazy? 

 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga spełnienia przez dostarczony system 

możliwości przeprowadzania analiz i raportów w przekroju wszystkich spółek znajdujących się 

w dostarczonym systemie obsługującym wielopodmiotowość, co oznacza, że analizy i raporty 

będą bazowały na jednej instancji systemu bazodanowego, na którym oparty zostanie system 

obsługujący wielopodmiotowość bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi 

łączących dane z kilku baz danych? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że środowisko będzie oparte na jednym systemie bazodanowym. 

Pytanie 

Dotyczy:  

Załącznik nr 1 do przedmiotu umowy; pkt. 1, Wymagania ogólne, Tabela 

Elektroniczne podpisywanie dokumentów;  

Moduł Elektronicznego Podpisywania Dokumentów zakłada wiele możliwości konfiguracji i umożliwia 

wykonanie podpisów elektronicznych różnych typów, m.in. zaawansowane podpisy elektroniczne 

(Advanced Electronic Signature - AdES), podpisy kwalifikowane i niekwalifikowane przechowywane na 

karcie procesorowej, pieczęcie elektroniczne, podpis z wykorzystaniem profilu zaufanego.  

Czy dla potrzeb realizacji przedmiotowego postępowania należy przyjąć, że zostaną uruchomione 

podpisy elektroniczne z wykorzystaniem certyfikatów wydawanych przez dostarczony Moduł 

Elektronicznego Podpisywania Dokumentów (podpis wewnętrzny) oraz podpisy wykorzystujące 

certyfikaty kwalifikowane na kartach procesorowych posiadanych przez zamawiającego (podpis 

kwalifikowany)? 

Odpowiedź 

Zakres wymaganych podpisów elektronicznych został opisany w załączniku nr 1 do przedmiotu 

umowy. 

Pytanie 

Dotyczy:  

Załącznik nr 1 do przedmiotu umowy, pkt 2. Funkcjonalności Fakultatywne ERP podlegające kryterium 

[P1] „Prezentacja - Funkcjonalności Fakultatywne systemu ERP". 

Tabela, wiersz 14: Mailing i SMS w zakresie: repozytorium e-mail i sms, konfigurowanie wiadomości 

sms oraz e-mail, szablonów email - sformatowanie wiadomości (prywatnych lub do użytku 

publicznego), gdzie za pomocą kotwiczenia danych możemy wprowadzać zmienne, które będą się 

automatycznie podpowiadać podczas wysyłania wiadomości. 
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Przedstawienie funkcjonalności wysyłki SMS przez System wymaga zakupienia specjalnej bramki 

SMS przez Wykonawcę oraz jej konfiguracji. Ponadto prezentacja próbki zakłada zakaz komunikacji z 

jakimkolwiek urządzeniem zewnętrznym oraz zabrania jakiegokolwiek łączenia się z Internetem. 

Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się zrezygnować ze sprawdzenia funkcjonalności 

wysyłki SMS w trakcie pokazu prezentacyjnego systemu? 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się zrezygnować ze sprawdzenia funkcjonalności wysyłki SMS w trakcie pokazu 

prezentacyjnego systemu. 

Pytanie 

Czy Zamawiający podczas prezentacji systemu zrezygnuje z weryfikacji funkcjonalności 

wymagających połączenia z Internetem, m.in. takich jak wysyłka e-deklaracji, import informacji z ZUS 

PUE? 

Odpowiedź 

Zamawiający zgadza się zrezygnować tylko z weryfikacji funkcjonalności wymagających połączenia z 

Internetem. 

Pytanie 

W trakcie analizy zapytania pojawiło się kluczowe z naszej perspektywy pytanie: czy dopuszczają 

Państwo możliwość wdrożenia rozwiązania w modelu cloud (SAP SuccessFactors) czy jedynie On-

Prem? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wdrożenia rozwiązania w modelu cloud (SAP 

SuccessFactors). 


