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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) udziela odpowiedzi 
na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.06.2013 r. (godz. 17:29) 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę, 
instalację i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy 
ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zwanego dalej ERP lub system, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze POKL.04.01.01-00- 
163/11 pt.: "Orientacja na jakośd, kurs na przyszłośd - wdrożenie w Wyższej Szkole 
Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1)
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE, I. 
System informatyczny klasy ERP musi spełniad obowiązkowo niżej wymienione wymagania ogólne: 
b. ERP musi umożliwiać standardową sprawozdawczość do GUS, ZUS oraz do Urzędów Skarbowych, 
sprawozdawczość niestandardową Zamawiającego w zakresie wzorców dokumentów dostarczonych na 
etapie analizy przedwdrożeniowej;
PYTANIE:
Prosimy o udostępnienie wzorców dokumentów sprawozdawczości niestandardowej 
Zamawiającego lub uszczegółowienie wymagania przybliżające potencjalnych Wykonawców do 
oceny wykonalności i oszacowania kosztów, gdyż w obecnej formie uniemożliwia ww i generuje 
potencjalnie wysokie ryzyko projektowe dla obu stron projektu.

ODPOWIEDŹ:_____________________________________________________________________
Nie posiadamy obecnie takich wzorów. Sprecyzowanie dokumentów jest elementem analizy 
przedwdrożeniowej.

2)
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE, I. 
System informatyczny klasy ERP musi spełniad obowiązkowo niżej wymienione wymagania ogólne: 
f. ERP musi współpracować z pakietem MS Office w taki sposób, by była możliwość automatycznego 
eksportu danych i wszystkich raportów oraz zestawieo do tego pakietu, bez konieczności kopiowania i 
wklejania. Wszelkie dane liczbowe w zestawieniach danych muszą być eksportowane do Excel w postaci 
liczb (nie tekstu); raporty muszą mieć możliwość eksportowania pliku do programu Excel w taki sposób, by 
do arkusza tego programu przenoszone były zarówno dane, jak i nagłówki tabel wygenerowanych 
raportów; St
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PYTANIE:
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy oferowany system udostępnia:
- zintegrowany moduł biblioteki funkcji do Excel, umożliwiający generowanie raportów i 
sprawozdao w Excelu przy użyciu formuł operujących na danych ERP
- zintegrowane narzędzie klasy Business Intelligence z pulpitami menedżerskimi, umożliwiające 
zapis raportów do Excel?

ODPOWIEDŹ:_____________________________________________________________________
Kryterium uznaje się wówczas za spełnione, ale pod warunkiem, że raporty i zestawienia nie będące częścią 
BI będą miały potencjalną możliwośd eksportu do Excel. Dodatkowo nadal utrzymuje się warunek dotyczący 
eksportowania danych w postaci liczbowej, nie tekstowej.

3)
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE, I. 
System informatyczny klasy ERP musi spełniad obowiązkowo niżej wymienione wymagania ogólne: 
o. ERP musi przechowywać informacje o użytkowniku wprowadzającym dane, dokonującym modyfikacji 
konkretnego dokumentu, wpisu oraz datę i dokładny czas wykonania tej operacji, 
przechowywać dane historyczne (zapis nowej informacji nie może spowodować utraty dotychczasowej 
informacji, poprzednia wartość musi być zapamiętana wraz z okresem, w którym obowiązywała);
PYTANIE:
Prosimy o wykreślenie wymagania, ponieważ wskazuje na konkretne rozwiązanie oraz skutkuje 
niepotrzebnym i nadmiarowym obciążeniem bazy danych systemu. Alternatywnie wnosimy o 
ograniczenie wymagania do przechowywania danych historycznych jedynie dla tych elementów, 
których wartości mają bezpośredni związek i wpływ na operacje prowadzone w systemie (np. 
dane kontrahentów, dane kadrowe i płacowe, cenniki, karty majątku)

ODPOWIEDŹ:_____________________________________________________________________
Ograniczamy wymaganie do tych elementów, których wartości mają bezpośredni związek i wpływ na 
operacje prowadzone w systemie (np. dane kontrahentów, dane kadrowe i płacowe, cenniki, karty majątku)

4)
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE, IV. Zakres 
analizy przedwdrożeniowej (etap I).
a. Analiza przedwdrożeniowa musi obejmować swoim zakresem co najmniej:
- analizę informatyczną (zakres i migracja danych, uzgodnienie zmian i modyfikacji),
- analizę procesową (analiza głównych procesów, ich przebiegu i struktury, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów zarządczych w połączeniu ze struktura organizacyjną),
- analizę dziedzinową obejmującą sfery działalności Zamawiającego objęte niniejszym zamówieniem
PYTANIE:
Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją procesów występujących u Zamawiającego i 
podlegających analizie procesowej i udostępni ją Wykonawcy?

Zamawiający nie dysponuje aktualnie dokumentacją procesów - trwają obecnie prace mające na celu opis 
procesów głównych funkcjonowania uczelni (procesy takie jak KSZTAŁCENIE, BADANIA NAUKOWE). 
Tworzone karty procesów opisują dane procesy na dużym poziomie ogólności. Wszystkie materiały 
dotyczącego tego zagadnienia zostaną udostępnione Wykonawcy po ich ukooczeniu.
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PYTANIE:
Czy Zamawiający oczekuje wykonania jedynie weryfikacji stanu procesów („as is”) na podstawie 
istniejącej dokumentacji, czy również dodatkowo wymaga ich reinżynierii („to be”)?

ODPOWIEDŹ:_____________________________________________________________________
Zamawiający wymaga od Wykonawcy weryfikacji procesów głównych, oraz w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności na potrzeby efektywnego wdrożenia ERP ich reinżynierii. Opis procesów prowadzony obecnie 
przez Zamawiającego prowadzony jest w ramach przygotowania uczelni do uzyskania certyfikatu jakości 
ISO 9001. Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie musiał ocenid przydatnośd wyników tych prac oraz w 
przypadku stwierdzenia konieczności dokładniejszego przeanalizowania/opisanie/scharakteryzowania  
procesów zachodzących na uczelni będzie musiał wykonad te zadania w ramach analizy przedwdrożeniowej.

5)
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE, IV. Zakres 
analizy przedwdrożeniowej (etap I). (...)
- do głównych działao przeprowadzonych w ramach analizy przedwdrożeniowej modelu finansowo- 
księgowego należed będą:

• analiza procesów wewnątrz księgowości,
• analiza wymiany informacji z zależnymi działami,
• stworzenie spisu dokumentów wchodzących i wychodzących z działu,
• analiza polityki księgowej,

PYTANIE:
Czy Zamawiający dysponuje aktualną polityką rozrachunkowości i modelem kontrolingowym i udostępni 
ją/je Wykonawcy na etapie analizy?

ODPOWIEDŹ:_____________________________________________________________________
Kwestura dysponuje polityką rachunkowości. Model kontrolingowy zostanie utworzony na etapie analizy 
przedwdrożeniowej. Wszystkie materiały dotyczącego tego zagadnienia zostaną udostępnione Wykonawcy 
po ich ukooczeniu.

6)
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE, f. WARUNKI 
INTEGRACJI - w fazie przedwdrożeniowej należy opracowad, a podczas wdrożenia wykonad wszelkie prace 
związane z integracją danych pomiędzy istniejącymi systemami w WSL. Do takich systemów należą: system 
bankowości elektronicznej Minibank/iBiznes, oraz platforma Dziekanat (aplikacja autorska wykonana na 
potrzeby WSL w oparciu o bazę Oracle 10i oraz Oracle Forms 6). W załączniku nr 15 do niniejszego 
zapytania ofertowego (załącznik pt. Integracja ERP MYWSL) przedstawiono wstępne założenia i sposób 
integracji danych pomiędzy modułem finansowo-księgowych systemu ERP a systemem Dziekanat, który 
powinien byd podstawą analizy przedwdrożeniowej, oraz może posłużyd jako wzór i pomoc w szacowaniu 
kosztów.
PYTANIE:
Prosimy o wskazanie listy wszystkich integrowanych systemów w zakresie przedmiotu zamówienia oraz 
chodby ogólnego zakresu integracji z nimi, co umożliwi prawidłowe skalkulowanie ceny ofertowej.
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ODPOWIEDŹ:___________________________________________________________________
Wszystkie systemy zostały wymienione w wymaganiach szczegółowych, podobnie jak zakres integracji - 
wymieniony wprost, lub pośrednio poprzez wymagania np. dotyczące danych potrzebnych do wykonania 
analiz księgowości zarządczej. Poziom integracji zostanie uszczegółowiony w ramach analizy 
przedwdrożeniowej.
- Minibank/Biznes: homebanking
- Płatnik
- System Dziekanat„MyWSL" (aplikacja autorska wykonana na potrzeby WSL w oparciu o bazę Oracle 10i 
oraz Oracle Forms 6) + platforma wsl-online (php/Oracle)
- Księgarnia  (php/MySQL)ksiegarnia.wsl.com.pl

7)
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE,
V. Wdrożenie modułów (etap II) musi nastąpid wg harmonogramu, tj., rozpocząd się najpóźniej w grudniu 
2013 r. i zakooczyd w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2014 r.
PYTANIE:
Czy Zamawiający przewiduje odstępstwo od ww terminu zakooczenia w przypadku zaistnienia 
okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. istotne czynniki 
regulujące pracę Zamawiającego)?
PYTANIE:
Czy Zamawiający przedstawi wzór propozycji umowy?

ODPOWIEDŹ:_____________________________________________________________________
ad.1 pytanie - Wyłącznie zaistnienie okoliczności ujętych w umowie jako siły wyższej lub innych okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy będzie mogło skutkowad zamianą terminu wykonania zamówienia. Jednakże 
ze względu, iż wskazany termin jest datą zakooczenia realizacji całego projektu współfinasowanego przez 
UE ze środków EFS i tym samym koocem finasowania projektu, wniosek Wykonawcy o zmianę terminu 
zakooczenia wykonania przedmiotu zamówienia będzie podlegał bardzo rygorystycznej ocenie, a w 
przypadku uznania bezzasadności wniosku i stwierdzenia winy niedotrzymania terminu przez Wykonawcę 
nałożone zostaną na niego kary umowne.
ad.2 pytanie - Zamawiający przedstawi wzór umowy podmiotowi, który zostanie wybrany do wykonania 
przedmiotu zamówienia na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/05/2013/OnJKnPJ.

8)
3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE,
VI. Wdrożenie (etap II) obejmuje w szczególności:
(...)
h. WARUNKI MIGRACJI DANYCH:
- W fazie wdrożeniowej należy wykonad pełną migrację baz z zachowaniem integralności i spójności danych 
dla obecnie używanych systemów informatycznych Uczelni:

• System Księgowy Rewizor GT firmy Insert
• Systemu Kadrowy firmy Agrobex

- Migracja musi byd wykonana w taki sposób, aby w/w narzędzia nie były konieczne do pracy na danych 
archiwalnych. Należy zwrócid także uwagę na koniecznośd dostosowania oprogramowania do potrzeb 
systemu Dziekanat i systemu bankowości elektronicznej Minibank/iBiznes.
PYTANIE:
Czy Zamawiający dostarczy dane z migrowanych systemów w uzgodnionym z Wykonawcą formacie, np. 
csv, xls?
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Import danych w całości będzie należał do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający deklaruje gotowośd do 
współpracy.

PYTANIE:
Co do zasady, ze względu na różną logikę biznesową systemów informatycznych (struktury danych, 
algorytmy, powiązania między obiektami archiwalnymi i aktualnymi) przyjętą praktyką jest przenoszenie 
i odtwarzanie w nowych systemach ilościowo-wartościowych bilansów otwarcia bez przenoszenia 
historycznych danych - w tym transakcji - (np. nie przenosi się poszczególnych historycznych operacji na 
elemencie majątku a jedynie odtwarza aktualny na dzieo przeniesienia stan majątku, nie przenosi się 
historycznych transakcji magazynowych lub faktur a jedynie aktualny na dzieo przeniesienia stan 
magazynu oraz salda dwustronne rozliczeo z kontrahentem wraz z pozycjami nierozliczonymi i 
rozliczonymi częściowo, nie przenosi się dekretów księgowych z lat poprzednich ani historii rozliczeo a 
jedynie stan na dzieo). Efektem tego jest prawidłowa praca w nowym systemie, bez obciążania go 
archiwalnymi danymi i słownikami, wymuszająca jednakże wykorzystanie dotychczas używanych 
systemów jako źródeł danych archiwalnych. Zmiana systemu wspierającego zarządzanie jest doskonałą 
okazją do wprowadzenia zmian organizacyjnych, dostosowania do nowego otoczenia biznesowego - co 
wiąże się często np. z rekonfiguracją planu kont. Zmiany takie uniemożliwiają przeniesienie danych i 
transakcji archiwalnych do nowego systemu.
Założenia ogólne do przeniesienia danych:
• kartoteka kontrahentów;
• przeniesienie saldami dwustronnymi nierozliczonych i częściowo rozliczonych pozycji rozrachunkowych 
na dzieo;
• wartości kont nierozrachunkowych przeniesione persaldami na dzieo (BO na dzieo);
• karty ewidencyjne majątku wraz ze stanem ilościowo-wartościowym na dzieo;
• kartoteka indeksów towarowych i usług, w tym ilościowo-wartościowy bilans otwarcia stanów 
magazynowych na dzieo;
• kartoteka pracowników, danych kadrowych i płacowych, osobowych oraz listy płac niezbędne do 
prawidłowego wyliczenia staży, zasiłków, etc.;
Czy Zamawiający akceptuje taką formę i zakres migracji danych?

ODPOWIEDŹ:_____________________________________________________________________
Taka forma jest do zaakceptowania przez Zamawiającego

9)
ZAPYTANIE OFERTOWE VIII. Ogólne warunki gwarancji i serwisowania
PYTANIE:
Prosimy o sprecyzowanie definicji godzin. Czy Zamawiający traktuje je jako godziny robocze w 
dniach dostępności serwisowej?
PYTANIE:
Prosimy o określenie czy wymaganie dostępności serwisowej w soboty i niedziele dotyczy tylko 
konkretnego wybranego obszaru czy też całego systemu? Czy personel IT Zamawiającego będzie 
dostępny w soboty i niedziele?

ODPOWIEDŹ:____________________________________________________________
Zamawiający traktuje definicję godzina jako godziny robocze w dniach dostępności serwisowej. 
Wymaganie dostępności dotyczy całego systemu.

St
ro

na
 5

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



UNIA EUROPEJSKAKAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNYNARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10)
Załącznik 1, Wymagania dla całego systemu 3-9, 37
Załącznik 5, Wymagania dla całego systemu 1, 3, 4, 
PYTANIE:
Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje dostawy platformy systemowej i bazy danych. Czy 
Wykonawca potwierdzając spełnienie ww wymagao potwierdza jedynie, że oferowany system 
działa na platformie bazodanowej obsługującej powyższe zamówienia bez dostarczania tej 
platformy?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Wykonawca jednocześnie musi przekazad Zleceniodawcy listę oprogramowania systemowego i 
bazodanowego niezbędnego do uruchomienia produkcyjnego systemu, który będzie podstawą do 
uruchamianego kolejnego zapytania w terminie późniejszym.

11)
Załącznik 1, 49, Wymagania dla całego systemu, Integracja, Prowadzenie ewidencji i rozliczania ulg 
studenckich.
PYTANIE:
Prosimy o wyjaśnienie wymagania. Jakie funkcjonalności ma oferowad system? W jakim 
systemie przechowywane są informacje o należnych ulgach?
Czy chodzi o możliwośd udzielania studentom ulg na etapie wprowadzania/rozliczania 
rozrachunków?

ODPOWIEDŹ:_____________________________________________________________________
To wymaganie odnosi się do możliwości funkcjonalnych systemu. Ulgi są przechowywane w systemie 
Dziekanatowym. Szczegółowe funkcjonalności w tym zakresie będą opisane w ramach analizy 
przedwdrożeniowej.

12)
Załącznik 1, 59, Wymagania dla całego systemu, Integracja, Możliwośd integracji on-line systemu 
sprzedażowego i magazynu z księgarnią dostępną przez www w tym: - sprawdzanie dostępności 
towaru na magazynie - aktualizacja stanów magazynowych
PYTANIE:
Czy wystarczające będzie przekazywanie do księgarni informacji o aktualnym stanie wybranego 
magazynu i odbieranie informacji z księgarni o ilościach sprzedanego towaru?

ODPOWIEDŹ:
Tak

13)
Załącznik 1, 60 Wymagania dla całego systemu, Integracja, Możliwośd integracji systemu 
(komunikacji online) ze stroną Intranet Uczelni w obszarach:
Dane indywidualne dla użytkownika (per użytkownik): St
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• prezentacja danych dotyczących wynagrodzenia
• pobieranie dokumentu ZUS RMUA na dany miesiąc
• prezentacja danych dotycząca wypłat
• prezentacja absencji (choroby, urlopy)
• planowanie urlopów - informacja o urlopie wykorzystanym, zaległym, do wykorzystania
• możliwośd przekazywania wniosku o udzielenie urlopu do działu kadr
• możliwośd sprawdzenia środków trwałych, dla których istnieje odpowiedzialnośd materialna 
Listy dostępne dla wszystkich
• prezentacja absencji pracowników (choroby, urlopy) na danych dzieo
• synchronizacja danych dotyczących ewidencjonowania czasu pracy pracowników (ewidencja 
roboczogodzin per działanie wybierane ze słownika działao)
PYTANIE:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje jedynie dostarczenia funkcji API do ww 
funkcjonalności (Intranet zarządza wyświetlaniem danych i uwierzytelnianiem użytkowników) 
czy całego modułu Portalu Pracowniczego?
Prosimy o uszczegółowienie wymagao, jakie konkretnie funkcjonalności mają byd dostępne i jak 
obsługiwane (np. kto wypełnia plan urlopowy, czy wymagane jest jego zatwierdzanie itp.).
PYTANIE:
Prosimy o zmianę wymagania na dodatkowe i rozdzielenie poszczególnych funkcjonalności na 
osobne wymagania

ODPOWIEDŹ:___________________________________________________________________
Przedmiotem tego wymagania jest Integracja z systemem zewnętrznym, a więc element komunikacyjny 
(API). Jest to traktowane jako element integracyjny, obowiązkowy, dlatego nie może zostad przeniesiony 
jako dodatkowe wymaganie. Obieg dokumentów będzie realizowany po stronie systemu zewnętrznego.

14)
Załącznik 2, 123, Moduł Kadrowo-Płacowy, Płace, Baza składników musi byd łatwa w obsłudze.
PYTANIE:
Prosimy o uszczegółowienie wymagania lub jego wykreślenie, ponieważ w obecnej formie jest 
niejednoznaczne a ocena jego spełnienia subiektywna.

ODPOWIEDŹ:

Pod pojęciem łatwości obsługi Zamawiający rozumie: 
możliwośd własnego nazywania oraz elastycznego definiowania składników płacowych przez użytkownika, 
w tym zakładania własnych nowych składników, 
możliwośd swobodnego przeglądania bazy składników

15)
Załącznik 2, 181 Moduł Kadrowo-Płacowy Kadry / BI Generowanie raportów i udostępnianie 
informacji o pracowniku dydaktycznym:

• Liczba planowanych i wykonanych godzin dydaktycznych
• Liczba planowanych i wykonanych godzin dydaktycznych w ujęciu konkretnych 

przedmiotów (typ przedmiotu, nazwa przedmiotu, typ i nazwa studiów, data zaplanowana 
wykonania, data wykonania, sala dydaktyczna)

• Liczba planowanych i wykonanych godzin w ujęciu projektów badawczych
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PYTANIE:
Moduł Business Intelligence umożliwia tworzenie spójnych zestawieo z danych pochodzących z 
różnych systemów. Prosimy o potwierdzenie, że za przygotowanie i udostępnienie danych z 
innych systemów obsługi uczelni (niebędących przedmiotem zamówienia) odpowiada 
Zamawiający.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzam - dane zostaną przygotowane przez Zamawiającego na podstawie specyfikacji dostarczonej 
na etapie analizy przedwdrożeniowej przez Wykonawcę. Zasilanie BI - należy do zadao Wykonawcy.

16)
Załącznik 2, 183 Moduł Kadrowo -Płacowy, Kadry/BI, Ewidencja ilości wykonywanych działao 
danego pracownika na poczet danego kierunku studiów, bądź grup studentów. Możliwości 
integracji z zewnętrznym systemem ewidencjonującym (poprzez WWW)
Załącznik 2, 184 Moduł Kadrowo -Płacowy, Kadry/BI, Formularze ewidencji pracy wszystkich 
pracowników: podział roboczogodzin na wykonywane działania wybierane z listy. Dalej działanie 
można przypisad do zasobów (sal, pracowników, wyposażenia) na rzecz, których były wykonywane, 
studiów lub studentów (grup studentów)
PYTANIE:
Prosimy o wyjaśnienie wymagania. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia modułu do ewidencji 
czasu pracy? Czy struktura działao jest hierarchiczna, ile zawiera poziomów? Czy Zamawiający 
posiada system do edycji i przechowywania struktury działao? W jakim celu ma zostad dokonana 
integracja z zewnętrznym systemem ewidencjonującym? Co ewidencjonuje ów system?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia modułu ewidencji czasu pracy. Struktura działao może byd 
hierarchiczna, jeśli będzie wynikało to dokumentacji analizy przedwdrożeniowej. Karty rozliczeo wraz z 
całym zapisem danych działao będą ewidencjonowane w systemie zewnętrznym (wsl-online). ERP musi 
umożliwid integrację i wyświetlanie zestawieo w ramach BI.

17)
Załącznik 3, 32 Moduł finansowo-księgowy, Księga Główna, Możliwośd importu księgowao z 
systemów zewnętrznych.
PYTANIE:
Jeśli wymaganie nie odnosi się jedynie do możliwości funkcjonalnych systemu, prosimy o 
wskazanie jaka ilośd różnych formatów importów objęta jest przedmiotem zamówienia?

ODPOWIEDŹ:

Wymaganie odnosi się jedynie do funkcjonalności systemu. Integracja z zewnętrznymi systemami będąca 
częścią zamówienia zostanie dokładnie zdefiniowana na etapie analizy przedwdrożeniowej St
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18)
Załącznik 3, 36 Moduł finansowo-księgowy, Księga Główna, Możliwośd przeglądania obrotów kont 
księgowych w wartościach i ilościach.
PYTANIE:
Czy wymaganie zostanie uznane za spełnione w przypadku gdy na kontach księgowych dostępne 
będą obroty wartościowo a ewidencję ilościową przeglądad będzie można w księgach 
pomocniczych/modułach dziedzinowych?

ODPOWIEDŹ:

To wymaga przedstawienia proponowanej opcji - bez względu na sposób jaki jest prezentowany w 
proponowanym programie konieczny jest wszechstronny dostęp do przeglądania zapisanych zdarzeo w 
zestawieniu obrotów i sald w dowolnie wybranym okresie, z dowolnie wybranych rejestrów księgowych i 
kont z uwzględnieniem bilansu otwarcia, obrotów w miesiącu, narastająco i wynikających z tych zapisów 
sald.

19)
Załącznik 3, 89 Moduł finansowo-księgowy, Plan Kont, Możliwośd definiowania zakładowego planu 
kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont 
budżetowych, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetowych prowadzonych 
projektów i grantów itp.).
PYTANIE:
Uruchomienie wielu równoległych planów kont jest działaniem wdrożeniowym warunkującym 
cenę ofertową. Dlatego prosimy o wyjaśnienie ile równoległych planów kont należy dostarczyd 
w ramach przedmiotu zamówienia. Czy może wymaganie dotyczy jedynie funkcjonalnych 
możliwości systemu a skonfigurowanie wielu planów kont nie jest wymagane zakresem 
zamówienia?

ODPOWIEDŹ:

Wymaganie dotyczy jedynie funkcjonalnych możliwości systemu. W ramach przedmiotu zamówienia należy 
migracja planu kont z obecnego systemu FK.

20)
Załącznik 3, 162 Moduł finansowo-księgowy, Zakup, Możliwośd połączenia ewidencji dokumentów 
zakupu z elektronicznym obiegiem dokumentów.
PYTANIE:
Prosimy o wyjaśnienie, czy elektroniczny obieg dokumentów zakupu jest przedmiotem 
dostawy?

ODPOWIEDŹ:

Elektroniczny obieg dokumentów nie jest przedmiotem dostawy.
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21)
Załącznik 3, 199 Moduł finansowo-księgowy, Analizy zarządcze, Możliwośd tworzenia spójnych 
zestawieo z danych finansowych oraz danych pochodzących z innych systemów obsługi uczelni. 
PYTANIE:
Moduł Business Intelligence umożliwia tworzenie spójnych zestawieo z danych pochodzących z 
różnych systemów. Prosimy o potwierdzenie, że za przygotowanie i udostępnienie danych z 
innych systemów obsługi uczelni (niebędących przedmiotem zamówienia) odpowiada 
Zamawiający.

ODPOWIEDŹ:

Dane zostaną przygotowane przez Zamawiającego na podstawie specyfikacji dostarczonej na etapie analizy 
przedwdrożeniowej przez Wykonawcę. Zasilanie BI - należy do zadao Wykonawcy.

22)
Załącznik 4, 14 Modułu Zarządzania Majątkiem Ewidencja Majątku Możliwośd generowania etykiet 
kodów kreskowych dla majątku trwałego w postaci EAN 13 i EAN 128.
Załącznik 4, 29 Modułu Zarządzania Majątkiem, Inwentaryzacja, Możliwośd prowadzenia spisów 
inwentaryzacyjnych i rozliczania inwentaryzacji w tym z wykorzystaniem czytników kodów 
kreskowych.
PYTANIE:
Prosimy o wyjaśnienie, jakimi czytnikami kodów/drukarkami kodów/etykietami dysponuje 
Zamawiający, jakie oprogramowanie zawierają czytniki - lub wskazanie parametrów i ilości 
kolektorów, drukarek kodów, materiałów eksploatacyjnych będących elementem dostawy.
A może wymaganie dotyczy ogólnych możliwości funkcjonalnych systemu?
PYTANIE:
Czy przy wdrożeniu nowego systemu wymagane jest wykorzystanie już istniejącego 
oznakowania majątku (jeżeli takowe istnieje)? Jakie zawiera kodowanie?

ODPOWIEDŹ:

Wymagane. EAN 128. Środki trwałe ewidencjonowane sa obecnie za pomocą czytnika Eclipse MS5145 
USB/KW podłączonego do notebooka. Zamawiający nie posiada obecnie drukarki kodów kreskowych, 
zamawiany ERP musi jednak mied możliwośd przyłączenia takiej drukarki.

23)
Załącznik 4, 59 Modułu Zarządzania Majątkiem, BI / Ewidencja Majątku, Generowanie raportów i 
udostępnianie informacji o salach wykładowych (dwiczeniowych, laboratoryjnych):

• Liczba dostępnych, planowanych i wykonanych godzin dydaktycznych
• Wielkośd sal: metry kwadratowe, liczba miejsc

Załącznik 4, 60 Modułu Zarządzania Majątkiem, BI / Ewidencja Majątku, Generowanie raportów i 
udostępnianie informacji o liczbie metrów kwadratowych zajmowanych przez daną jednostkę 
organizacyjna na terenie uczelni
PYTANIE:
Prosimy o potwierdzenie, że źródłem danych dla powyższych zestawieo będzie system 
dziekanatowy (Raporty oparte o ww dane będą udostępniane w BI) St
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ODPOWIEDŹ:

Źródłem danych będzie zewnętrzny system dziekanatowy nie będący częścią zamówienia.

24)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Kadrowo - Płacowego, 4. Należy pokazad 
naliczanie nagrody po uwzględnieniu absencji chorobowej.
PYTANIE:
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób absencja chorobowa ma mied wpływ na nagrodę?

ODPOWIEDŹ:

Umniejszenie nagrody za miesiąc w którym będzie przyznana nagroda a była choroba ( nagroda naliczana 
jest tylko od płacy a nie od wynagrodzenia za chorobe lub zasiłku

25)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Kadrowo - Płacowego, 5. Należy pokazad 
przypisanie kosztów płac do konkretnego warunku (kontrola wynagrodzeo), np. pracownicy 
pracujący na um. o pracę i równolegle na um. zlecenie (szatnia, dział techniczny), czy nauczyciele 
akademiccy: umowa o pracę i przyznane pensum (realizacja w kilku katedrach i podział kosztów na 
katedry danego pracownika), np. po zakooczeniu roku akademickiego sprawdzenie, ile 
wynagrodzeo przypada na jedną katedrę.
PYTANIE:
Czy Zamawiający uzna zadanie za zrealizowane, gdy podział kosztów (np. na katedrę) będzie 
dostępny z poziomu FK i/lub BI?

ODPOWIEDŹ:

Tak

26)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Kadrowo - Płacowego, 6. Należy pokazad 
możliwośd kontroli kosztów ZUS (pracownik i pracodawca) z poszczególnych rozliczanych zadao, 
czy też z poszczególnej grupy pracowników.
PYTANIE:
Prosimy o wyjaśnienie treści zadania, gdyż w obecnej postaci jest dla nas niezrozumiałe.

ODPOWIEDŹ:

Wyjaśnienie: chodzi o koszty ZUS pracownik i pracodawca na poziomie wykonania pracy ( w miesiącu 
pracownik ma kilka zadao i należy podad koszty pojedynczego zadania lub grupy która ma byd przypisana 
do grupy danych zadao)
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27)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Finansowo-Księgowego
15. Należy pokazad kosztochłonnośd poszczególnych produktów edukacyjnych:

• koszty prowadzenia poszczególnych kierunków (łącznie dla wszystkich rodzajów studiów 
realizowanych w ramach kierunku), +

• koszty prowadzenia każdego rodzaju studiów na poszczególnych kierunkach (oddzielnie 
studia I stopnia licencjackie, inżynierskie, studia II stopnia - dodatkowo) +

• koszty w rozbiciu na studia stacjonarne i niestacjonarne,
• koszty jednej grupy dziekaoskiej i jednej grupy lektoratowej dla poszczególnych kierunków, 

rodzajów studiów,
PYTANIE:
Zaprezentowanie kosztów jednej grupy dziekaoskiej i jednej grupy lektoratowej dla 
poszczególnych kierunków, rodzajów studiów wymaga prowadzenia ewidencji zarządczej 
równoległej w stosunku do danych księgowanych na kierunki i rodzaje studiów I i II stopnia. Taki 
układ prezentacji wymaga przeprowadzenia indywidualnej zaawansowanej konfiguracji 
systemu, która będzie dostępna po zakooczeniu wdrożenia po przeprowadzeniu całego procesu 
wdrożeniowego. Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli zaprezentowane zostaną 
3 pierwsze tirety wymagao?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli zostaną zaprezentowane 3 pierwsze elementy

28)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Finansowo-Księgowego
15. Należy pokazad kosztochłonnośd poszczególnych produktów edukacyjnych:

• koszty prowadzenia poszczególnych kierunków (łącznie dla wszystkich rodzajów studiów 
realizowanych w ramach kierunku), +

• koszty prowadzenia każdego rodzaju studiów na poszczególnych kierunkach (oddzielnie 
studia I stopnia licencjackie, inżynierskie, studia II stopnia - dodatkowo) +

• koszty w rozbiciu na studia stacjonarne i niestacjonarne, 
(...)

• koszt prowadzenia każdej specjalności na kierunku i rodzaju studiów (oddzielnie studia I 
stopnia licencjackie, inżynierskie, studia II stopnia),

PYTANIE:
Prezentacja kosztu prowadzenia każdej specjalności na kierunku i rodzaju studiów 
wymaga równoległej ewidencji zarządczej w stosunku do danych księgowanych na 
kierunki i rodzaje studiów I i II stopnia. Taki układ prezentacji wymaga przeprowadzenia 
indywidualnej zaawansowanej konfiguracji systemu, która będzie dostępna po 
zakooczeniu wdrożenia po przeprowadzeniu całego procesu wdrożeniowego. Czy 
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli zaprezentowane zostaną 3 pierwsze 
tirety wymagao?
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ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli zostaną zaprezentowane 3 pierwsze elementy

29)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Finansowo-Księgowego
15. Należy pokazad kosztochłonnośd poszczególnych produktów edukacyjnych: 

(...)
• próg rentowności dla poszczególnych produktów edukacyjnych - liczba studentów na 

kierunku, specjalności, rodzaju studiów, w grupie dziekaoskiej niezbędna do zapewnienia 
progu rentowności,

PYTANIE:
W dokumentacji przetargowej Zamawiający nie wskazał algorytmu sposobu wyliczania 
progu rentowności. Aby móc wskazad wyliczony próg rentowności, należy w odpowiedni 
sposób przygotowad system z właściwą konfiguracją planu kont w integracji z systemem 
dziekanatowym - co stanowi kompletny proces wdrożeniowy. Czy Zamawiający uzna 
warunek za spełniony gdy w trakcie prezentacji zostanie pokazany raport ukazujący zysk 
lub stratę na kierunku studiów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uznaje warunek za spełniony.

30)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Finansowo-Księgowego
15. Należy pokazad kosztochłonnośd poszczególnych produktów edukacyjnych: 

(...)
• koszty wykształcenia jednego absolwenta na poszczególnych rodzajach studiów w 

odniesieniu do poszczególnych kierunków i specjalności.
PYTANIE:

Aby móc wykazad koszty kształcenia 1 absolwenta na kierunku studiów, należałoby 
zaewidencjonowad pełną ścieżkę jaką przechodzi student (od rekrutacji aż po ukooczenie 
studiów). Koszty musiałyby byd wprowadzane w planie finansowym ze szczegółowością 
do kierunku studiów. Dodatkowo należałoby przeprowadzid pełną ścieżkę obsługi 
studenta w systemie dziekanatowym, mied zaewidencjonowane rotacje i odejścia 
studentów oraz posiadad zintegrowane systemy dziekanatowe i FK, co wymaga pełnego 
wdrożenia , integracji oraz minimum 2 lat prowadzenia ewidencji. Nie jest to możliwe do 
wykonania na etapie przygotowania prezentacji, ponieważ jest to produkt koocowy 
odpowiedniej konfiguracji występującej w tym projekcie. Prosimy o wykreślenie punktu z 
planu prezentacji jako niemożliwego do realizacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający alternatywnie będzie oczekiwad zaprezentowania możliwości systemu i nakreślenia sposobu, 
w jaki Wykonawca zamierza spełnid takie wymaganie na etapie wdrożenia rozwiązania. St
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31)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Finansowo-Księgowego
16. Należy przedstawid efektywnośd zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych w relacji 
kosztów wynagrodzeo do wypracowanego rzeczywistego pensum dydaktycznego lub liczby godzin 
dydaktycznych w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę bez przyznanego pensum 
dydaktycznego oraz zatrudnienia na umowę cywilno-prawną oddzielnie dla każdego pracownika i 
łącznie w katedrze w stosunku do liczby godzin dydaktycznych realizowanych przez katedrę. 
PYTANIE:

W specyfikacji zamówienia nie podano algorytmu wyliczenia efektywności zatrudnienia 
pracowników naukowo-dydaktycznych w relacji kosztów wynagrodzeo do 
wypracowanego rzeczywistego pensum dydaktycznego lub liczby godzin dydaktycznych. 
Duża częśd informacji niezbędna do wygenerowania takiego raportu pochodzi z systemu 
dziekanatowego z modułu rozliczenia dydaktyki, który posiada funkcjonalnośd 
pozwalającą na dostarczenie danych do takiej analizy. Moduł rozliczenia dydaktyki (częśd 
systemu dziekanatowego) nie jest elementem zamówienia, w związku z tym 
Zamawiający nie może wymagad prezentacji zakresu nieobjętego specyfikacją. Dlatego 
wnioskujemy o wykreślenie punktu z prezentacji.

ODPOWIEDŹ:

Dla uproszczenia można przyjąd algorytm polegający na wyliczeniu wynagrodzenia / ilośd godzin 
wypracowanego pensum dla pracownika.

Zamawiaj'ący alternatywnie będzie oczekiwad zaprezentowania możliwości systemu i nakreślenia sposobu, 
w jaki Wykonawca zamierza spełnid takie wymaganie na etapie wdrożenia rozwiązania.

32)
Załącznik 6, Zadania do wykonania w ramach Modułu Finansowo-Księgowego
17. Na podstawie zapisów w księdze sporządzić informację dotyczącą miejsc powstawania kosztów w 
przykładowych działach organizacyjnych WSL dotyczących wskaźników ekonomicznych.
PYTANIE:

W specyfikacji zamówienia nie podano algorytmu wyliczenia wskaźników. Czy 
Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli zaprezentowany zostanie raport danych 
kosztowych z przykładowych działów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający uznaje warunek za spełniony.
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