
 
 
 

      Grudziądz, dnia 22.11.218 r. 

 

 

                                                  Wszyscy Wykonawcy 
 

ZP- 3238 /18 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów  (znak sprawy: TI/5/PN/18). 
 
 

W związku z wpłynięciem od jednego z Wykonawców zapytań 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi: 

 

PYTANIE 1. SIWZ, pkt XVI - UWU, § 2 pkt 3 

 

Treść pytania: 

Prosimy podać jaką liczbę użytkowników spośród 2500 pracowników należy przeszkolić, w jakim 
zakresie i w jakim wymiarze? Prosimy o podział na zasadzie: 

A) Zwykłych użytkowników – x  

B) Pracowników kancelarii – y 

C) Pracowników księgowości – y  

D) Administratorów – t  

E) … 

F) Zwykłych użytkowników – x  

Odp. Zamawiający informuje, że szkolenie dotyczyć będzie: 

A) Zwykłych użytkowników – x  

Odp. Szkolenie zbiorowe wyjaśniające zasady działania systemu, do ustalenia na etapie 
wdrażania 

B) Pracowników kancelarii – y 

Odp. 8 

C) Pracowników księgowości – y 
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Odp.  pracownicy administracji, księgowości - 80 

D) Administratorów – t  
Odp. 10  

Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI. SIWZ Ogólne Warunki Umowy w § 2ust. 3 do postaci: 

 „Wykonawca zapewni w ramach ceny m.in.:  
 min. 2 dni szkoleniowe dla  administratorów po każdym zrealizowanym 

etapie w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się dostarczonym 
rozwiązaniem, w szczególności w zakresie bieżącej eksploatacji oraz 
tworzeniu nowych schematów obiegów. 

 min. 2 dni szkoleniowe dla pracowników administracji (w szczególności 
pracowników kancelarii i księgowości) po każdym etapie wdrożenia 
przedmiotu zamówienia w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie 
się dostarczonym rozwiązaniem ” 

PYTANIE 2. SIWZ, pkt XVI - UWU, § 6 pkt 1 

 
Treść pytania: 

Zwracamy uwagę, iż w ramach kar umownych zdefiniowano bardzo wysokie progi procentowe.  
W szczególności w zakresie pkt 1.b zdefiniowano niedopuszczalnie wysoki próg kary umownej za 
każdą godzinę zwłoki/opóźnienia. Obrazując na przykładzie: 

 Hipotetyczna wysokość kontraktu: 500 000 zł netto 

 5% z wartości kontraktu = 25 000 zł netto za każdą godzinę zwłoki/opóźnienia 

 Opóźnienie na poziomie 1 doby 25 000 zł netto x 24 godziny = 600 000 zł netto (!!!) 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści wymagania: 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, tj. każdorazowo terminu 2 miesięcy na 

realizację każdego z etapów, o którym mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 5 ust. 7 pkt. 4) w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki lub 
opóźnienia 
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c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto 
umowy. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis § 6 SIWZ do postaci:  
 

" KARY UMOWNE" 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, tj. każdorazowo 

terminu 2 miesięcy na realizację każdego z etapów, o którym mowa w § 1 ust. 2 w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 5 ust. 7 pkt. 4) w 
wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki lub opóźnienia – nie dotyczy poz. 5 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 
wartości netto umowy.  

2. Strony umowy dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne.” 

PYTANIE 3. SIWZ, pkt XVI - UWU, § 1 pkt 3 

 

Treść pytania: 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu usług, w szczególności zdefiniowanie miesięcznego limitu godzin 
na świadczenie konsultacji, konsultacji w zakresie nowych wersji programu oraz konsultacji w 
zakresie administracji programem. 

Odp. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ  

 w pkt. III zapis: 

„3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
 aktualizacje dostarczonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 
 świadczenie  konsultacji w zakresie funkcjonowania Systemu  
 nabycie przez Zamawiającego prawa do eksploatacji nowych wersji produktu oraz 

dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji 
niniejszej umowy;  

 konsultacje w zakresie nowych wersji programu;  
 konsultacje w zakresie administracji programu;  
 szkolenie pracowników administracji (w szczególności pracowników kancelarii i 

księgowości) w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się dostarczonym 
rozwiązaniem 
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 szkolenie dla administratorów w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się 
dostarczonym rozwiązaniem. W szczególności bieżąca eksploatacja oraz tworzenie 
nowych schematów obiegów.” 

otrzymuje brzmienie 
 „3.  Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

 aktualizacje dostarczonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 
 świadczenie  konsultacji w zakresie funkcjonowania Systemu,  konsultacje w 

zakresie nowych wersji programu  oraz administracji programu –miesięczny limit 
godzin 14h 

 nabycie przez Zamawiającego prawa do eksploatacji nowych wersji produktu oraz 
dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji 
niniejszej umowy;  

 szkolenie pracowników administracji (w szczególności pracowników kancelarii i 
księgowości) w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się dostarczonym 
rozwiązaniem 

 szkolenie dla administratorów w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się 
dostarczonym rozwiązaniem. W szczególności bieżąca eksploatacja oraz tworzenie 
nowych schematów obiegów.” 

w pkt. XVI. zapis: 

„3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
 aktualizacje dostarczonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 
 świadczenie  konsultacji w zakresie funkcjonowania Systemu  
 nabycie przez Zamawiającego prawa do eksploatacji nowych wersji produktu oraz 

dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji 
niniejszej umowy;  

 konsultacje w zakresie nowych wersji programu;  
 konsultacje w zakresie administracji programu;  
 szkolenie pracowników administracji (w szczególności pracowników kancelarii i 

księgowości) w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się dostarczonym 
rozwiązaniem 

 szkolenie dla administratorów w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się 
dostarczonym rozwiązaniem. W szczególności bieżąca eksploatacja oraz tworzenie 
nowych schematów obiegów.” 

otrzymuje brzmienie 
 „3.  Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

 aktualizacje dostarczonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 
 świadczenie  konsultacji w zakresie funkcjonowania Systemu,  konsultacje w 

zakresie nowych wersji programu  oraz administracji programu –miesięczny limit 
godzin 14h 

 nabycie przez Zamawiającego prawa do eksploatacji nowych wersji produktu oraz 
dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji 
niniejszej umowy;  

 szkolenie pracowników administracji (w szczególności pracowników kancelarii i 
księgowości) w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się dostarczonym 
rozwiązaniem 
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 szkolenie dla administratorów w zakresie pozwalającym na sprawne posługiwanie się 
dostarczonym rozwiązaniem. W szczególności bieżąca eksploatacja oraz tworzenie 
nowych schematów obiegów.” 

łącznik nr 1 do SIWZ - OPZ 

PYTANIE 4. Dotyczy pkt 1.1 

Treść pytania: 

A) Prosimy o potwierdzenie, iż zarówno serwer bazodanowy jak i serwer aplikacji mają być 
zainstalowane na istniejącej u Zamawiającego infrastrukturze. 

Odp. Tak. 

B) Prosimy o określenie warunków minimalnych dla pojęcia „dowolna, ogólnodostępna 
przeglądarka internetowa” oraz określenie nazwy przeglądarki i jej minimalnej wersji. 

Odp. Google Chrome, Firefox, Waterfox. Maksymalnie 4 wersje wstecz od 
opublikowanej na daną chwilę.  

C) Prosimy o wyjaśnienie co oznacza wskazanie serwera bazy danych jako zainstalowany w 
jednostce. Jeśli ma zostać wykorzystana jakaś konkretna istniejąca instancja serwera 
bazodanowego to prosimy o wskazanie producenta silnika bazy danych, jej wersji oraz pełnej 
specyfikacji serwera, na którym pracuje. 

Odp. W punkcie 1.1 Załącznika Nr 1 do SIWZ mowa jest o sprzęcie a nie o 
oprogramowaniu. W zależności od Państwa potrzeb zostanie udostępniony serwer 
wirtualny.  

PYTANIE 5. Dotyczy pkt 1.2 

Treść pytania: 

A) Prosimy o określenie jakie wymagania dotyczą wersji wewnętrznej SEOD a jakie zewnętrznej. 

Odp. Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

B) Prosimy o doprecyzowanie wymagań funkcjonalnych dla części zewnętrznej: co stanowić ma 
publikowane informacje publiczne i czy jest to jedyna funkcjonalność zewnętrznego SEOD? 

Odp. System ma pozwalać na udostępnianie dokumentów kwalifikujących się jako 
informacja publiczna. 

C) Prosimy o podanie liczby użytkowników korzystających z części zewnętrznej SEOD, 

Odp. Nie jest możliwa do określenia.  
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D) Prosimy o wyjaśnienie jacy użytkownicy będą korzystali z aplikacji zewnętrznej SEOD 
(pracownicy czy użytkownicy zewnętrzni nie mający kont w Active Directory)? 

Odp. Pracownicy i użytkownicy zewnętrzni nie mający kont w Active Directory 

PYTANIE 6. Dotyczy pkt 1.3 

Treść pytania: 

Prosimy o wyjaśnienie intencji tego wymagania. 

Z czym ma się integrować dostarczane rozwiązanie? 

Czy możliwość podłączenia zdalnych jednostek ma polegać na umożliwieniu logowania się do 
systemu użytkowników ze zdalnej lokalizacji jednostki poprzez wspólną istniejącą sieć czy też kanał 
VPN? 

Odp. Możliwość integracji z zewnętrznymi jednostkami nieznajdującymi się na terenie szpitala, 
komunikacja ma odbywać się np. przez kanał VPN. 

PYTANIE 7. Dotyczy pkt 2.1 

Treść pytania: 

A) Czy wymagana kompatybilność z MS Windows Server oznacza, że oprogramowanie w części 
serwerowej ma być posadowione na tym właśnie rozwiązaniu? 

Odp. Nie, Zamawiający dopuszcza inne systemy 

B) Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać zgodność z systemami mobilnymi Android, iOS – 
czy chodzi o możliwość uruchomienia systemu na natywnych przeglądarkach tych systemów? 

Odp. Tak. 

C) Zwracamy uwagę, iż MAC OS nie jest system mobilnym. Jest nim iOS dla urządzeń produkcji 
Apple. 

Odp. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów ma funkcjonować na obu 
systemach. 

D) Zwracamy uwagę, iż system MS Windows XP nie jest wspierany przez producenta więc 
Wykonawca nie może gwarantować kompatybilności z niewspieranym programowanie w 
związku z tym wnosimy o wykreślenie tego systemu. 

Odp. Ze względu na dużą ilość posiadanych systemów Windows XP Zamawiający 
wymaga aby system SEOD funkcjonował poprawnie na tym systemie. 

E) Prosimy o informację na jakich urządzeniach mobilnych ma być wykorzystywany SEOD 
(system operacyjny, wersja minimalna). 

Odp. Sprzęt z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem nie starszym niż 2 lata 

PYTANIE 8. Dotyczy pkt 2.2 



 
 
 

 7 

Treść pytania: 

Niniejsze zamówienie nie precyzuje wymagań na dostawę sprzętu zatem o informację o jakim 
dostarczanym sprzęcie mowa. Wnosimy o usunięcie wymagania lub jego doprecyzowane. 

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostarczenia sprzętu i 
niniejszym wykreśla  treść w pkt. 2.2 Załącznika Nr 1 do SIWZ zastępując ten zapis nową treścią o 
brzmieniu:   

„2.2. Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia oprogramowanie musi działać w 
dowolnej sieci komputerowej w standardzie TCP/IP.” 

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ  

PYTANIE 9. Dotyczy pkt 3.3 

 

Treść pytania: 

A) Prosimy o określenie miesięcznej ilości stron jaka ma być przez system poddawana procesowi 
rozpoznawania treści (OCR). 

Odp. Wartość nie jest możliwa do określenia, system ma umożliwić nieograniczoną ilość 
wykonywanych skanów dokumentów 

B) Prosimy o informację czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli dostarczone 
rozwiązanie zamiast pozwalać na „definiowanie szablonów” umożliwi półautomatyczne 
przypisywanie rozpoznanej treści do określonych metadanych. Przypisanie półautomatyczne 
polega na wstawieniu rozpoznanych fragmentów treści dokumentu do metadanych bez 
konieczności przepisywania treści dokumentu – sama czynność polega na wskazaniu pola a 
następnie „przeklikaniu” dostępnego poglądu dokumentu (zaznaczenie obszaru treści jaka 
ma zostać przepisana). 

Odp. System ma pozwolić na utworzenie szablonu skanowania  

C) Prosimy o określenie czy zamawiający ma na myśli oprogramowanie umożliwiające analizę 
rozpoznanej treści (wynik procesu OCR) pozwalające na definiowanie przypisania 
rozpoznanych fragmentów treści do określonych metadanych rejestrowanego obiektu? 

Odp. Tak. 

D) Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o budowanie szablonów dekretacji (ścieżek przepływów) 
czy też o budowanie szablonów automatyzujących wprowadzanie metadanych bezpośrednio z 
treści dokumentów (dla jakich warunków ma być możliwa definicja szablonu: kategoria 
dokumentu, kontrahent)? 

Odp. Budowanie szablonów automatyzujących wprowadzanie metadanych 
bezpośrednio z treści dokumentów 

E) Prosimy o doprecyzowanie zakresu metadanych jakimi opisana ma być faktura w SEOD. 

Odp. Zakres ten zostanie określony w procesie wdrożenia  

PYTANIE 10. Dotyczy pkt 3.4 
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Treść pytania: 

Prosimy o doprecyzowanie intencji tego wymagania. 

Odp. Użytkownik ma mieć możliwość budowania szablonu OCR by w sposób wydajny a 
jednocześnie intuicyjny móc wprowadzać duże ilości dokumentów pochodzących od tego 
samego dostawcy.  

PYTANIE 11. Dotyczy pkt 3.6 

Treść pytania: 

Prosimy o potwierdzenie, iż wymaganie będzie uznane za spełnione jeśli system udostępni 
funkcjonalność pozwalającą na umieszczanie w katalogach sieciowych dokumentów wraz z 
opisującym go XML a system ma automatycznie rejestrować taki dokument i nadawać mu metadane 
ze skojarzonego z nim pliku XML. 

Odp. Nie, chodzi o dokumenty PDF zawierające metryki XML  

PYTANIE 12. Dotyczy pkt 3.7 

Treść pytania: 

A) W zakresie możliwości technicznym prosimy o potwierdzenie, iż wymaganie zostanie uznane 
za spełnione jeśli system pozwala na integracje z oprogramowaniem zewnętrznym za pomocą 
jednej z metod: SOAP, REST, MQ. 

B) Prosimy o precyzyjne określenie oczekiwań w zakresie integracji, tj.: 

i. Podanie wykazu wymaganego do integracji oprogramowania oraz wskazanie 
producenta i wersji tegoż oprogramowania, 

ii. Potwierdzenie technicznych możliwości integracji po stronie oprogramowania 
zewnętrznego wraz ze wskazaniem metody integracji oraz potwierdzeniem posiadania 
niezbędnej dokumentacji i/lub bezpośredniego wsparcia producenta oprogramowania 
(wraz z deklaracją realizacji wymaganego zakresu integracji). 

Odp. Nie, wymagana jest obsługa wszystkich trzech protokołów integracji. Wymaganie 
ma charakter przyszłościowy.  

PYTANIE 13. Dotyczy pkt 3.10 

Treść pytania: 

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją wymagania jest aby system posiadał funkcjonalność 
powiadomień mailowych; zaś treść powiadomienia natomiast winna kierować bezpośrednio do 
danego obiektu w systemie poprzez tzw. hiperłącze. 
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Odp. Tak. 

PYTANIE 14. Dotyczy pkt 3.11 

Treść pytania: 

Prosimy o potwierdzenie, iż wymaganie to nie stanowi wymagania na implementację przez 
Wykonawcę nieograniczonej ilości procesów biznesowych, a jedną intencją jest zapewnienie braku 
nałożenia ograniczenia na ilość i rodzaj kategorii archiwizowanych dokumentów co pozwoli 
Zamawiającemu na realizację w systemie dowolnej ilości procesów biznesowych związanych z 
obsługą dokumentów (np. tzw. obsługa Ad-Hoc). 

Odp. Tak. 

PYTANIE 15. Dotyczy pkt 3.12 

Treść pytania: 

Wymaganie o charakterze subiektywnym Wnosimy o jego wykreślenie lub doprecyzowanie w taki 
sposób, aby były zawarte w nim obiektywne kryteria oceny jego spełniania. 

Odp. Zamawiający niniejszym wykreśla zapis w pkt. 3.12. Załącznika Nr 1 do SIWZ przy zachowaniu 
numeracji (w załączeniu aktualny Załącznik Nr 1) 

PYTANIE 16. Dotyczy pkt 3.13 

Treść pytania: 

A) Prosimy o określenie, gdzie (w jakim systemie) ma być udostępniany ten formularz. 
Zwracamy uwagę, iż w ramach wymagania 1.2 zewnętrzny SEOD ma służyć wyłącznie do 
publikacji informacji publicznych. 

Odp. Formularz ma być udostępniony przez stronę WWW 

B) Kim są „partnerzy biznesowi”, w jaki sposób otrzymują dostęp do systemu (czy autoryzują się 
w nim celem), jakich funkcjonalności wymaga ich obsługa? 

Odp. Dostęp do systemu będzie nadawał Zamawiający, w ograniczonej funkcjonalności 
umożliwiającej złożenie dokumentu  

PYTANIE 17. Dotyczy pkt 3.15 

Treść pytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie 3.15 definiuje wymaganie na edytor formularzy dla narzędzia 
projektowania procesów (3.14). 

Odp. Tak. 
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PYTANIE 18. Dotyczy pkt 3.16 

Treść pytania: 

Prosimy o potwierdzenie, iż wymaganie zostanie uznane za spełnione, jeśli dostarczony SEOD będzie 
spełniał wymagania związane z RWD. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje przedmiotowy zapis w pkt. 3.16. w Załączniku Nr 1 do SIWZ 

PYTANIE 19. Dotyczy pkt 3.17 

Treść pytania: 

A) Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu integracji rozwiązania SEOD z Active 
Directory Zamawiającego. 

Odp. Konta użytkowników. 

B) Prosimy o potwierdzenie, że integracja z Active Directory zamawiającego oznacza, iż 
użytkownicy systemu mają się autoryzować za pomocą oświadczeń domenowych (SSO). 

Odp. Tak. 

C) Prosimy o potwierdzenie, że wszyscy użytkownicy posiadają konto w Active Directory 
Zamawiającego. 

Odp. Nie wszyscy użytkownicy posiadają konto w Active Directory wg stanu na dzień 
dzisiejszy. 

D) Prosimy o udzielenie informacji jaki jest poziom domeny posiadanego Active Directowy oraz 
jakie licencje dostępowe Microsoft (tzw. CAL-e) są w tym celu wykorzystywane. 

Odp. Poziom funkcjonalności domeny oraz lasu jest na poziomie Windows Serwer 2008 R2 

PYTANIE 20. Dotyczy pkt 3.18 

Treść pytania: 

Zwracamy uwagę, iż termin realizacji zamówienia wynoszący 6 miesięcy (a w zasadzie 2 miesiące – 
bo to jest czas na zrealizowanie pierwszego etapu projektu) uniemożliwia realizację projektu w trybie 
„zaprojektuj i zbuduj”. Rozwiązanie musi istnieć na rynku w momencie złożenia oferty, a projekt nie 
daje możliwości czasowych na budowanie czy przeprojektowywanie UX. W związku z powyższym 
wnosimy o wykreślenie wymagania lub zmianę jego treści na: „Możliwość dostosowania wyglądu 
aplikacji do potrzeb przedsiębiorstwa, nie tylko w zakresie identyfikacji wizualnej, ale także 
preferencji pracy pojedynczego użytkownika (w zakresie personalizacji języka, elementów ulubionych, 
kontenerów prywatnych, preferencji kolumn i zakresu prezentowanych w nim danych).” 
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ani na proponowaną zmianę 
przedmiotowego  zapisu. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że zapis ten nie jest wymogiem 
lecz opcją, którą Wykonawca może ale nie musi zaoferować w ramach kryterium oceny ofert.   

PYTANIE 21. Dotyczy pkt 3.19 

Treść pytania: 

A) Prosimy o potwierdzenie, że integracja z systemem BI polegać ma na udostępnieniu widoków 
bazodanowych, które będą uwzględniane przez BI w ramach opracowywanych analiz. 

Odp.Tak. 

B) Prosimy o określenie zakresu integracji z systemem BI 

Odp. Dowolny zakres danych przetwarzanych przez SEOD 

C) Prosimy o określenie pełnego zakresu integracji z systemem księgowo-płacowym w tym w 
szczególności zakresu danych, jakie mają być do niego przekazywane (lub z niego pobierane) 
w zakresie faktur i urlopów. 

Odp. Faktury - Wszystkie dane potrzebne do dekretacji faktury 
Urlop – informacja o ilości i rodzaju posiadanych dni wolnych, ewidencja urlopu po stronie 
systemu księgowo-płacowego   
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PYTANIE 22. Dotyczy pkt 4.1 

 
Treść pytania: 

Prosimy o potwierdzenie, że obieg dokumentów przychodzących to proces natywnie wspierany przez 
SEOD poprzez operacje przekazywania, dekretacji i akceptacji dokumentów. 

Odp.Tak. 

PYTANIE 23. Dotyczy pkt 4.2 
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Treść pytania: 

A) Prosimy o udostępnienie informacji nt. operacji wykonywanych w ramach poszczególnych 
kroków procesu. 

Odp. Według diagramu, który przedstawia ogólny zarys przebiegu dokumentu. 
Operacje wykonywane w danych jednostkach będą typowe dla ich charakteru pracy. 

B) Prosimy o określenie jakie interfejsy komunikacyjne udostępnia ERP (SIMPLE). 

Odp. Informacje dotyczące faktury mają być zapisane we wskazanej przez 
zamawiającego tabelach 

C) Prosimy o określenie jaki zakres informacji o fakturach ma być zapisywany w ERP 
(SIMPLE). 

Odp. Wszystkie informacje wymagane do zaksięgowania 

D) W związku z tym, że strzałka sugeruje komunikację jednostronną, prosimy o potwierdzenie, iż 
SEOD nie pobiera żadnych danych z ERP (SIMPLE) oraz, że ERP (SIMPLE) nie ma 
wstawiać żadnych danych do SEOD). 

Odp. Jest to ogólny diagram przedstawiający przepływ dokumentu, Zamawiający 
dopuszcza możliwość pobierania informacji zwrotnej.   

PYTANIE 24. Dotyczy pkt 4.3 
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Treść pytania: 

Prosimy o udostępnienie informacji nt. operacji wykonywanych w ramach poszczególnych kroków 
procesu. 

Odp. Pierwszym krokiem jest utworzenie zarządzenia przez autora następnym dekretacja 
przez Dyrektora jednostki, a następnie przekazanie przez sekretariat do podległych 
jednostek. 
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PYTANIE 25. Dotyczy pkt 4.4 

Treść pytania: 

A) Prosimy o udostępnienie informacji nt. operacji wykonywanych w ramach poszczególnych 
kroków procesu. 

Odp. Według diagramu, który przedstawia ogólny zarys przebiegu dokumentu. 
Operacje wykonywane w danych jednostkach będą typowe dla ich charakteru pracy. 

B) Prosimy o określenie jakie interfejsy komunikacyjne udostępnia ERP (SIMPLE). 

Odp. Informacje dotyczące urlopu mają być zapisane we wskazanej przez 
zamawiającego tabelach 

C) Prosimy o określenie jaki zakres informacji o urlopach ma być zapisywany w ERP (SIMPLE). 

Odp. Typ wniosku, ilość dni, daty 

D) W związku z tym, że strzałka sugeruje komunikację jednostronną, prosimy o potwierdzenie, iż 
SEOD nie pobiera żadnych danych z ERP (SIMPLE) oraz, że ERP (SIMPLE) nie ma 
wstawiać żadnych danych do SEOD). 

Odp. Jest to ogólny diagram przedstawiający przepływ dokumentu, zamawiający 
zamierza pobierać informacje zwrotne np. ilość i rodzaj dni wolnych. 

 

PYTANIA OGÓLNE 

PYTANIE 26. Dotyczy wymiarowania rozwiązania 

Treść pytania: 

Prosimy o udzielenie informacji nt.: 

A) Zakresu ilości użytkowników, którzy będą jednocześnie korzystać z systemu. 
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Odp. Z punktu widzenia szacowania wydajności systemu należy przyjąć średnio 10% 
jednoczesnych uczestników, jednakże z uwagi na wystąpienie zwiększonej ilości 
użytkowników nie należy w tym zakresie wprowadzać ograniczeń licencyjnych.  

B) Miesięcznej liczby dokumentów, która będzie rejestrowana w systemie w ciągu miesiąca 
(optymalnie z podziałem na kategorie dokumentów – w szczególności dla dokumentów 
kluczowych np. faktura, wniosek urlopowy, umowa, itp.). 

Odp. W skali miesiąca są to: Faktury ok. 2000; Dokumenty wpływające ok. 2500  

C) Jaka jest standardowa wielkość pojedynczego dokumentu (ilość stron). 

Odp. Standardowa wielkość pojedynczego dokumentu to 2-3 strony. 

D) Czy Zamawiający planuje rejestrować inne dokumenty niż skany? Jeśli tak to jakie, w jakiej 
ilości i jakiej wielkości? 

Odp. Tak, wszelkiego rodzaju korespondencję elektroniczną. 

PYTANIE 27. Organizacja projektu 

Treść pytania: 

W związku z faktem, iż przewidywany przebieg projektu zamyka się w 6 miesiącach podzielonych na 
trzy 2-miesięczne etapy prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający przewiduje realizację 
zadania analizy. Pytanie wynika z faktu, iż w ramach każdego z etapów do zrealizowania są 
dedykowane procesy, te wymagają analizy zarówno tego jak funkcjonują w organizacji jak i styku z 
oprogramowaniem zewnętrznym. Jednocześnie część ustaleń będzie wspólna dla wszystkich etapów. 
Rodzi się zatem wątpliwość jak Zamawiający planował ten etap projektu. 

Odp. Projekt ma być zrealizowany w przeciągu 6 miesięcy podzielonych na trzy etapy. W ramach 
każdego etapu dostawca jest zobowiązany do uruchomienia danego elementu zamówienia według 
wytycznych Zamawiającego.  

PYTANIE 28. Środowisko pracy dla dostarczanego systemu 

Treść pytania: 

Prosimy o udzielenie informacji nt. infrastruktury sprzętowej oraz systemowej jaka jest przewidywana 
na potrzeby realizacji projektu.  

Odp. Na potrzeby realizacji projektu zostanie udostępniona maszyna wirtualna w oparciu o 
VMware 5.5   

 

PYTANIE 29 

Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej, wymagając wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat. 

Wymaganie wykazania się w tym okresie co najmniej trzema dostawami wraz  
z zainstalowaniem i uruchomieniem systemu elektronicznego dokumentów obsługującego minimum 
2500 użytkowników, jest stosunkowo trudnym do spełnienia warunkiem przez wykonawców, którzy 
realizują tego typu zamówienia, biorąc pod uwagę aktualny stan rynku.  Taka sytuacja może 
prowadzić do znacznego ograniczenia konkurencji w niniejszym postępowaniu, co jednocześnie 
znacznie ograniczy Zamawiającemu możliwość otrzymania najkorzystniejszej rynkowo oferty. 

W związku z powyższym, działając na podstawie zapisów Rozporządzenia w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, z dnia 26 lipca 2016 r., § 2, pkt 5., ust. 2), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
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konkurencji w ww. postępowaniu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, aby wykaz, o którym mowa 
w punkcie VI.4. SIWZ dotyczył dostaw wykonanych w okresie pięciu (5) lat przed upływem terminu 
składania ofert. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie. 

 

PYTANIE 30 

W związku z ogłoszeniem nr 646967-N-2018 z dnia 2018-11-13 r. : Dostawa i wdrożenie Systemu 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów - znak sprawy TI/5/PN/18, uprzejmie proszę o wyjaśnienie 
zapisu umieszczonego w załączonej do ogłoszenia propozycji umowy - §6 Kary umowne, pkt 1b: 
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
b) w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 5 ust. 7 pkt. 4) w wysokości 5 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę 
zwłoki lub opóźnienia 
Z zapisu wynika, że za każdą godzinę zwłoki lub opóźnienia w reakcji na zgłoszony błąd Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty 5% wynagrodzenia netto za każdą rozpoczętą GODZINĘ zwłoki lub 
opóźnienia.  
Uprzejmie proszę o informację, czy podtrzymują Państwo zapis, z którego wynika, że przy 20 
godzinach (niecała doba) zwłoki lub opóźnienia w reakcji na zgłoszony błąd kara wynosi 100% 
wynagrodzenia przedmiotu umowy.  

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.  

 

Pytanie 31 

Co Zamawiający rozumie przez termin "użytkowników" czy chodzi o osoby pracujące w programie 
(tzn. np. wprowadzające dane) czy też korzystające z systemu (tzn. mające np. dostęp do systemu w 
celu przeglądania informacji zawartych w systemie)? 

Odp. Użytkownicy to osoby pracujące w systemie, wprowadzające dane. 
Pytanie 32 
Jaki limit godzinowy szkoleń administratorów i pracowników administracji przewiduje zamawiający?  
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 
Pytanie 33 
Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie, że "korzystanie z Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów nie wymaga ponoszenia dodatkowych opłat"? - Zamawiający ponosić będzie koszty 
chociażby dostosowania do systemu środowiska technicznego i oprogramowania operacyjnego, 
bazodanowego oraz innego oprogramowania standardowego. 
Odp. Sformułowanie to oznacza brak dodatkowych kosztów licencyjnych związanych z 
korzystaniem z systemu obiegu dokumentów, systemu operacyjnego oraz systemu 
bazodanowego.  W zależności od potrzeb Wykonawcy zostanie udostępniony serwer wirtualny 
na potrzeby SEOD.  
Pytanie 34 
Co Zamawiający rozumie przez to, że wykonanie umowy nie będzie powodować zakłócenia pracy 
infrastruktury Zamawiającego? - możliwa jest sytuacja, iż do prawidłowego i szybkiego działania 
systemu konieczne będzie zakup dodatkowych elementów infrastruktury po stronie Zamawiającego. 
Odp. Zapewnienie platformy sprzętowej leży po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy 
leży zapewnienie bezkonfliktowej pracy systemu w stosunku do innych systemów działających 
w szpitalu. 
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Pytanie 35     
Czy Zamawiający akceptuje, że udzielona licencja na podstawie umowy będzie miała charakter 
"niewyłączny'" 
Odp. Zamawiający nie odnosi się do charakteru udzielonej licencji, dla Zamawiającego istotne 
jest aby Wykonawca udzielił licencji na dostarczone oprogramowanie nieograniczonej 
terytorialnie i czasowo, co potwierdza zapis w pkt. XVI §3 ust. 2 SIWZ. 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany sposobu rozliczenia płatności tak aby 1/3 
wynagrodzenia była płatna po odbiorze danego etapu? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę sposobu rozliczenia 
płatności.   
Pytanie 37 
Jakie są kryteria odbioru prac? 
Odp. Ukończony i działający element obiegu, do którego Zamawiający nie ma zastrzeżeń oraz 
podpis protokołu odbioru danego etapu.   
Pytanie 38 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia limitu konsultacji o których mowa w par. 1 
pkt. 3 Umowy? 
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 
Pytanie 39 
Co Zamawiający rozumie przez dostarczanie aktualizacji Systemu? 
Odp. Wykonawca udostępnieni Zamawiającemu komponenty i dokumentacje niezbędne do 
zaktualizowania SEOD do najnowszej wersji. 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji przedmiotu Umowy? 
Odp. Nie. 
Pytanie 41 
Czy w zakresie usługi utrzymania i asysty Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 
godzinowego w zakresie usług telefonicznego doradztwa  
Odp. Zamawiający niniejszym usuwa z treści  pkt. XVI. §5 ust. 7 pkt. 2) zapis: "świadczeniu 
telefonicznie usług doradztwa i opieki w zakresie eksploatacji Systemu"  
                                     
Pytanie 42 
Co Zamawiający rozumie przez pomoc techniczną a co przez usługi utrzymania i konserwacji? 
Odp. Pomoc techniczna oznacza wszelkie techniczne wsparcie związane użytkowaniem Systemu. 
Utrzymanie i konserwacja obejmuje zabiegi mające na celu utrzymanie zaoferowanego Systemu 
w dobrym stanie gwarantującym jego prawidłową eksploatację. 
 
Pytanie 43 
Co Zamawiający rozumie przez " niezłączną realizację zgłoszenia" w sytuacji awarii krytycznej, 
Odp.  Realizacja zgłoszenia nastąpi  w możliwie najkrótszym, mieszczącym się z 
zadeklarowanym czasie, niezwłocznie tj. bez zbędnej zwłoki.  
 
Pytanie 44 
Co Zamawiający rozumie przez awarię krytyczną? 
Odp. Jest to awaria uniemożliwiająca wykonanie procesów krytycznych dla funkcjonowania 
Szpitala. 
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Pytanie 45 
Czy godziny pracy serwisu obejmują też święta (które są ustawowymi dniami od pracy) przypadające 
w dni powszechnie? 
Odp. Nie, tylko dni pracujące. 
Pytanie 46 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość aby prace wskazane w pkt. 5 tabeli z par. 5 ust. 7 pkt. 4 były 
dodatkowo płatne na podstawie ustalonej stawki godzinowej?  
Odp. Zamawiający zmienia w SIWZ w pkt. XVI. w pkt. 5 tabeli z par. 5 ust. 7 pkt. 4 zapis 
"Czas wykonania dodatkowych raportów, konsultacji, analiz, zmian parametrów programu i  innych 
usług zleconych"  
do postaci: "Czas wykonania dodatkowych konsultacji, zmian parametrów programu (w 
zakresie max. 14 h miesięcznie"   
Pytanie 47 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia limitu kar  umownych określonych w 
Umowie 
Odp. Nie. 
Pytanie 48 
Czy do kary wskazanej w par. 6 ust. 1b Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary i 
wprowadzenie jej za każdy dzień zwłoki a nie za każdą godzinę? 
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 
Pytanie 49 
Czy zamiast proponowanej przez Zamawiającego płatności miesięcznej w wysokości 1/24 kwoty 
brutto oferty czy możliwa jest płatność po każdym z trzech etapów wdrożenia w wysokości 1/3 
kosztów wdrożenia bez serwisu i licencji, koszt licencji byłby rozłożony i płatny w ratach 
miesięcznych przez 24 miesiące wraz z miesięczną opłatą za serwis. 
- kwestia wyłączenia zmian prawnych z wymagań Oferty (i podstawy wyceny) - proponujemy aby 
zmiany prawne były realizowane jako prace dodatkowe i dodatkowo płatne (nie podlegające wycenie 
na etapie składania oferty) 
- wg naszych praktyk każdy planowany etap wdrożenia zajmuje minimum 3 miesiące - prosimy o 
wydłużenie terminu realizacji każdego etapu do minimum 3 miesięcy 
- w związku z oczekiwaniem na odpowiedzi na pytania i składanymi jeszcze pytaniami prosimy o 
wydłużenie terminu składania ofert o tydzień tj. do dnia 28 listopada 2018 r. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę . 
 
Pytanie 50 
- § V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA (SIWZ) 
Wykonawca  zwraca się z prośbą o dopuszczenie wskazania dostaw będących w trakcie realizacji, a 
spełniających warunki udziału w postępowaniu oraz naniesienie stosownych zmian w SIWZ 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 51 
- § V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA (SIWZ) 
Na podstawie wieloletniego doświadczenia branżowego wykonawca  zwraca się z prośbą o 
modyfikację zapisu § V ust. 2 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w następujący sposób: 
„ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i 
doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia wynikające z wykonania w 
okresie ostatnich trzech lat: 

 co najmniej 1 dostawy wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i wdrożeniem systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów o wartości co najmniej 500 000 zł. brutto  
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 co najmniej 1 dostawy wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i wdrożeniem systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów obsługującego minimum 2500 użytkowników  

Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie powyżej wskazanych warunków przez Wykonawcę , 
tj. wykazanie 1 dostawy wraz z zainstalowaniem, uruchomieniem i wdrożeniem systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów o wartości co najmniej 500 000 zł. brutto  obsługującego 
minimum 2500 użytkowników. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikacje zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 52 
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
- § 2 ust. 3 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie warunków 
przeprowadzenia szkoleń, w tym ilość uczestników, ilość godzin szkoleń, miejsce przeprowadzenia 
szkoleń, informację, kto zapewnia sprzęt do przeprowadzenia szkoleń. 
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 53 
- § 2 ust. 7 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, co 
Zamawiający rozumie przez następujący obowiązek Wykonawcy: ”Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić wszelkie narzędzia potrzebne do realizacji  niniejszej umowy”. 
Odp. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć  System Elektronicznego Obiegu Dokumentów , 
system operacyjny, system bazodanowy. 
 
Pytanie 54 
- § 3 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie ilości 
użytkowników, dla jakiej oczekuje udzielenia licencji. 
Odp. System ma zapewnić możliwość pracy dla 2500 użytkowników  końcowych zgodnie z zapisem 
w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 
 
Pytanie 55  
- § 4 ust. 2 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, czy termin 
płatności: „do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT” dotyczy płatności tylko 
pierwszej raty, czy wszystkich rat wynagrodzenia. 
Odp. Tylko pierwszej raty, pozostałe raty płatne w systemie miesięcznym. 
 
Pytanie 56  
- § 4 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
W związku z faktem, że wdrożenie systemu ma nastąpić w trzech etapach, a wraz z wdrożeniem 
trzeciego etapu System ma zostać wdrożony w całości, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy 
Zamawiający nie zechce rozważyć płatności wynagrodzenia w trzech ratach, tj. po zakończeniu i 
odbiorze każdego etapu. Takie uregulowanie sposobu płatności wynagrodzenia pozwoli na 
odniesienie kar umownych do konkretnego etapu, w związku z którym taka kara miałaby ewentualnie 
być naliczana.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 57 
- § 5 ust. 1 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
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Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy Wykonawca właściwie rozumie zapis, że okres 
trwania udzielonej gwarancji (początek i koniec tego okresu) liczony jest odrębnie dla każdej z 
odebranych części Systemu. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 58 
- § 5 ust. 5 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie postanowienia w następujący sposób: 
„Wykonawca w okresie objętym gwarancją odpowiada za wady fizyczne w dostarczonym  
przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu zobowiązania i odpowiedzialność w zakresie określonym 
w niniejszej umowie i dokumencie gwarancji.” 
Odp. Zamawiający  nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis w SIWZ.  
 
Pytanie 59 
- § 5 ust. 7 pkt 4) lp. 2 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie postanowienia w następujący sposób: 
„czas liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu podjęcia czynności 
serwisowych w godzinach pracy serwisu” 
Odp. Zamawiający  nie wyraża zgody i podtrzymuje zapis w SIWZ.  
 
Pytanie 60 
- § 5 ust. 7 pkt 7) projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zapis: „W ramach 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zmian  wynikających z potrzeb 
Zamawiającego pozwalających Zamawiającemu na funkcjonowanie uwzględniające zmiany 
przepisów.” Czy Zamawiający oczekuje w tym zakresie prac rozwojowych Systemu? 
Odp. Zamawiający funkcjonuje w ramach przepisów prawa, jeżeli nastąpi w okresie 
obowiązywania umowy zmiana przepisów prawa w zakresie objętym umową to obowiązkiem 
Wykonawcy będzie dostosowanie przedmiotu umowy do obowiązujących zmienionych przepisów.  
Zamawiający nie oczekuje w tym zakresie prac rozwojowych Systemu? 
 
Pytanie 61 
- § 6 projektu umowy (pkt XVI SIWZ) 
W przypadku zmiany zgodnie z prośbą Wykonawcy w zakresie zmiany sposobu płatności 
wynagrodzenia, tj. w trzech ratach po każdym odbiorze etapu – Wykonawca zwraca się z prośbą o 
zmianę postanowienia § 6 w następujący sposób: 
„1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:  
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy z dostarczeniem prac danego etapu, o którym mowa w § 1 ust. 2, 
do odbioru – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto za etap, którego zwłoka dotyczy, za każdy 
pełny dzień zwłoki; 
b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 7 pkt. 4) - w 
wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto za etap, którego zwłoka dotyczy, za każdy pełny dzień 
zwłoki;  
c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.   
2. Wykonawca ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 
3. Strony umowy dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu płatności. 
 
Ewentualnie, w razie braku zmiany sposobu płatności zgodnie z prośbą Wykonawcy – Wykonawca 
zwraca się z prośbą o zmianę postanowienia § 6 w następujący sposób: 
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„1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:  
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy z dostarczeniem prac danego etapu, o którym mowa w § 1 ust. 2, 
do odbioru – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy pełny 
dzień zwłoki; 
b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 7 pkt. 4) - w 
wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy pełny dzień zwłoki;  
c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1.   
2. Wykonawca ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 
3. Strony umowy dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne.” 
 
Niezależnie od prośby o zmianę § 6 w powyższym zakresie – Wykonawca zwraca uwagę, że w 
obecnej wersji projektu umowy wystąpił błąd w postanowieniu § 6 ust. 1 lit. b): „w wysokości 5 % 
wynagrodzenia netto(…)”. 
Odp. Zamawiający zmienił w pkt. XVI SIWZ  Ogólne warunki umowy w § 6 zapis (patrz odpowiedź 
na pytanie nr 2). 
 
Pytanie 62 
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie § 2 WARUNKI DOSTAWY pkt. 7 – „Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić wszelkie narzędzia potrzebne do realizacji niniejszej umowy”  - prosimy o 
potwierdzenie, że przedmiotem dostawy nie jest sprzęt komputerowy ani infrastruktura, na której ma 
być zainstalowany system (serwery) i że dostarczenie infrastruktury i sprzętu leży po stronie 
zamawiającego. 

Odp. Infrastrukturę sprzętową zapewnia Zamawiający. (patrz odpowiedź na pytanie nr 53).  
 
Pytanie 63  
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie - Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia 
sprzęt i oprogramowanie musi działać w dowolnej sieci komputerowej w standardzie TCP/IP - 
Jakiego rodzaju sprzęt ma być dostarczony w ramach niniejszego zamówienia? 

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostarczenia sprzętu (patrz 
odpowiedź na pytanie nr 8). 

 
Pytanie 64 
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
Prosimy o potwierdzenie że zamawiający dysponuje sprzętem na którym ma być zainstalowany 
system EOD oraz potwierdzenie, że ten sprzęt spełnia  minimalne parametry tj.  CPU: 32 rdzeni;  
RAM: 64GB; Dysk: system 200 GB SSD oraz repozytorium danych ok. 500GB  

Odp. Nie, Zamawiający jest w stanie zapewnić maszynę o CPU: 24 rdzenie (maszyna wirtualna) 
 

Pytanie 65 
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
Zgodnie z wstępnymi zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń, w 
związku z tym prosimy o określenie ile godzin szkoleń pracowników administracji należy uwzględnić 
w ofercie? Dla jakiej liczby użytkowników? 
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Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
Pytanie 66 
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
Zgodnie z wstępnymi zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń, w 
związku z tym prosimy o określenie ile godzin szkoleń dla administratorów należy uwzględnić w 
ofercie? Dla jakiej liczby użytkowników?  

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
 

Pytanie 67 
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
W punkcie dotyczącym szkoleń zamawiający wskazuje, że chciałby aby wykonawca dokonał 
przeszkolenia administratorów w zakresie tworzenia nowych schematów obiegów – prosimy o 
wyjaśnienia, w jakim dokładnie zakresie zamawiający planuje tworzyć nowe schematy obiegów? 

Odp. Pełen zakres obiegu dokumentów. 
 

Pytanie 68 
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
Zamawiający wskazuje, że elementami przedmiotu zamówienia są Konsultacje  w zakresie: 
funkcjonowania systemu, nowych wersji programu oraz administracji programu. Ile godzin 
konsultacji należy uwzględnić w ofercie? 

Odp. 14 godzin (patrz odpowiedź na pytanie nr 3) 
 

Pytanie 69 
- § XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY (SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie § 2 WARUNKI DOSTAWY pkt. 10 w zakresie  
formy dostarczenia przedmiotu umowy. Wykonawca chce dostarczyć system w innej postaci 
umożliwiającej prawidłową instalację tj. bezpośrednio na serwer. W przypadku gdy system ma być 
zainstalowany na serwerze u Zamawiającego, czy posiada on odpowiednie zasoby, czy może 
utworzyć wirtualny serwer? 

   Odp. Tak.  
 
Pytanie 70 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Prosimy o potwierdzenie, że załączone do OPZ diagramy mają charakter wstępny a szczegółowe 
opracowanie diagramów na podstawie których będzie przebiegał proces w systemie będzie 
przedmiotem ustalenia podczas analizy przedwdrożeniowej.  

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 71  
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Zamawiający wymaga integracji z narzędziami BI (wdrożonymi w Szpitalu) oraz z wewnętrznym 
systemem księgowo płacowym w zakresie przedstawionym przez zamawiającego (w szczególności 
dotyczy procesu obiegu faktur, urlopów). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający weźmie na siebie 
odpowiedzialność za dostarczenie interfejsów wymiany danych ze strony tych systemów, tak aby 
dostawca mógł się z nimi zintegrować. Czy zamawiający weźmie na siebie ewentualne koszty 
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związane z zapewnieniem tych interfejsów oraz pokryje ewentualne koszty integracji po stronie 
dostawców tych systemów. 
Odp. Odpowiedzialność za całościowe wykonanie zamówienia spoczywa na Wykonawcy i to 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich narzędzi potrzebnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia (zapis w pkt. XVI §2 ust. 7), a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych 
kosztów z tego tytułu. 
 
Pytanie 72 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Zamawiający wymaga integracji z narzędziami BI (wdrożonymi w Szpitalu) oraz z wewnętrznym 
systemem księgowo płacowym w zakresie przedstawionym przez zamawiającego (w szczególności 
dotyczy procesu obiegu faktur, urlopów). 
Z uwagi na fakt, że integracja z systemem zewnętrznym wymaga udziału podmiotu trzeciego 
(dostawcy tegoż systemu) i jednocześnie Wykonawca nie ma wpływu na termin przeprowadzenia 
prac integracyjnych po stronie podmiotu trzeciego, bo nie jest on stroną umowy, zwracamy się z 
prośbą o wyłączenie elementu integracji  poza zobowiązanie objęte bardzo krótkim harmonogramem 
lub o rozważenie zmiany zapisów OPZ w taki sposób, że prace integracyjne nie będą wymagane 
przez Zamawiającego do przeprowadzenia w deklarowanym terminie realizacji zamówienia w 
zakresie wdrożenia i czas trwania realizacji tego wymagania nie będzie miał wpływu na dotrzymanie 
terminu realizacji zamówienia lub o wydłużenie terminu realizacji  wdrożenia do 4 miesięcy dla 
każdego z procesów tj.  obiegu faktur i wniosków urlopowych  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych  zmian do treści SIWZ. 
 
 
Pytanie 73  
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Zamawiający wymaga integracji z narzędziami BI.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o dokładne wskazanie z jakimi narzędziami BI ma się zintegrować 
system EOD oraz jakie funkcjonalności  powinien spełniać, jakie dane mają być wymieniane 
pomiędzy systemami. 
Odp. Dowolny zakres danych przetwarzanych przez SEOD. 
 
Pytanie 74 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Zamawiający wymaga integracji z wewnętrznym systemem księgowo płacowym w zakresie 
przedstawionym przez zamawiającego - Urlopy 
Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie procesu obiegu  wniosków urlopowych tj. 
opisanie funkcjonalności modułu wniosków urlopowych.  Określenie jakie dane pobierane są z 
systemu  ERP Simple. Określenie jakie dane zwracane są do systemu  ERP Simple.  Jak ma 
przebiegać wymiana danych pomiędzy systemami? 

Odp. Proces obiegu ma zapewniać wszystkie wymogi związane z wystawieniem takiego 
dokumentu, z systemu ERP ma zostać pobrana informacja dotycząca np. ilość i rodzaj dni 
wolnych. Do systemu ERP mają zostać zapisane informacje np. typ wniosku, ilość dni, daty 

Pytanie 75 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Zamawiający wymaga integracji z wewnętrznym systemem księgowo płacowym w zakresie 
przedstawionym przez zamawiającego - Faktury 
Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie procesu obiegu  faktur  tj. opisanie 
funkcjonalności tego modułu, wskazanie jakie metadane mają trafiać do systemu finansowego po 
stronie Zamawiającego, wskazanie gdzie dokument ma być zapisywany. 
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Odp. Moduł ma zapewnić możliwość przesłania wszystkich danych potrzebne do dekretacji 
faktury. 

Pytanie 76 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie czasu odświeżania/odbudowy ekranu po czynności 
wykonanej przez użytkownika do 5 sek. przy szyfrowanym połączeniu między przeglądarką a 
serwerem. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 77 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Automatyczne rozpoznawanie informacji na dokumencie jeśli podobny dokument był już wcześniej 
przetwarzany za pomocą mechanizmów OCR 
Zastosowanie komercyjnego licencjonowanego rozwiązania OCR podwyższa koszty oferty, w 
związku z tym wykonawca wnosi o  dopuszczenie dowolnego rozwiązania technicznego 
wspierającego pracę użytkownika systemu przy wprowadzaniu danych, które będzie polegało  na 
manualnym wskazaniu w dokumencie obszaru do odczytu przez OCR oraz podpowiedzią zakresu 
pola. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 78 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
3.11 – „Realizacja dowolnej ilości procesów biznesowych w szpitalu w różnych obszarach, 
powiązanie z archiwizowanymi dokumentami;” Prosimy o podanie listy procesów które mają być 
przedmiotem realizacji w ramach dostawy lub prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego 
jest nabycie w ramach dostawy edytora procesów który umożliwi samodzielne tworzenie 
zamawiającemu oczekiwanych procesów w systemie 
Odp. Lista procesów, które mają być zrealizowane na etapie wdrożenia są zawarte w 
Załączniku nr 1 do SIWZ ponadto system ma zapewnić Zamawiającemu  zgodnie z treścią pkt. 
3.11. realizację dowolnej ilości procesów biznesowych w szpitalu w różnych obszarach, 
powiązanie z archiwizowanymi dokumentami 
 
Pytanie 79 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu: Definiowanie szablonów OCR przez 
użytkownika. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu. 
 
Pytanie 80 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie zapis „Realizacja dowolnej 
ilości procesów biznesowych w szpitalu w różnych obszarach, powiązanie z archiwizowanymi 
dokumentami”.  Proszę o wskazanie jakie funkcje ma dostarczyć system w tym obszarze oraz o 
uszczegółowienie jakich procesów biznesowych ma dotyczyć. 
Odp. W opinii Zamawiającego zapis jest wystarczająco precyzyjny  dla Wykonawców działających 
w tej przestrzeni zamówień publicznych. 
 
 
Pytanie 81 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Graficzne narzędzia do projektowania procesów 
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniające warunki SIWZ rozwiązanie oparte o 
platformę zewnętrzną tj.  gotowego narzędzia, w którym użytkownik będzie mógł projektować 
procesy w formie graficznej. 
Odp. Zaoferowany przez Wykonawcę system EOD nie może działać w żadnym zakresie w oparciu   
o platformę zewnętrzną. 
 
Pytanie 82 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu: Możliwość dostosowania wyglądu aplikacji do 
potrzeb przedsiębiorstwa, nie tylko w zakresie identyfikacji wizualnej, ale także zasady budowy UX 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu. 
 
Pytanie 83 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Zamawiający w warunkach gwarancji i serwisu pisze, że oczekuje usługi wsparcia i asysty 
technicznej. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem oferty ma być objęty 24 miesięczny serwis 
oraz wskazanie ile godzin asysty technicznej  miesięcznie oczekuje zamawiający  

Odp. Przedmiot zamówienia obejmuje min. 24 miesięczny okres gwarancji  liczonej 
każdorazowo od daty podpisania protokołu odbioru każdego z etapów realizacji przedmiotu 
umowy.  
Zamawiający oczekuje usług utrzymania i asysty sprecyzowanych co do zakresu w pkt. XVI. § 5 
ust. 7 pkt. 2) SIWZ. Zakres ten obejmuje m.in. świadczenie pomocy technicznej co oznacza 
wszelkie techniczne wsparcie związane użytkowaniem Systemu oraz świadczenie usług 
utrzymania i konserwacji obejmujących  zabiegi mające na celu utrzymanie zaoferowanego 
Systemu w dobrym stanie gwarantującym jego prawidłową eksploatację. Oczywistym jest więc, 
że Zamawiający nie może takiego zakresu ograniczyć ilością godzin.  
 
Pytanie 84 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Zamawiający w opisie serwisu gwarancyjnego wskazuje na dostarczanie aktualizacji – prosimy o 
potwierdzenie jakiego rodzaju aktualizacji w zakresie EOD oczekuje zamawiający? 

Odp. Zamawiający oczekuje aktualizacji systemu do najnowszej wersji. 
 

Pytanie 85 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Zamawiający w opisie serwisu gwarancyjnego wskazuje na dostarczanie dodatkowych prac 
(dodatkowe raporty, konsultacje, analizy, zmiany parametrów programu i innych usług zleconych) – 
ile godzin takich dodatkowych prac w okresie objętym 24 miesięcznym serwisem ma wykonawca 
uwzględnić w ofercie? Ile godzin miesięcznie zamawiający przewiduje na te prace dodatkowe? 

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 46. 
 

Pytanie 86 
- OPZ (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 
Par.5 pkt.7 – „W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zmian 
wynikających z potrzeb Zamawiającego pozwalających Zamawiającemu na funkcjonowanie 
uwzględniające zmiany przepisów.” – z uwagi na niesprecyzowany charakter tego zapisu 
wnioskujemy o potwierdzenie, ze te prace będą wykonywane w ramach podanych godzin prac 
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dodatkowych w ramach serwisu i prosimy o podanie ile godzin takich dodatkowych prac w okresie 
objętym 24 miesięcznym serwisem ma wykonawca uwzględnić w ofercie? Ile godzin miesięcznie 
zamawiający przewiduje na te prace dodatkowe? 

Odp. Zamawiający funkcjonuje w ramach przepisów prawa, jeżeli nastąpi w okresie 
obowiązywania umowy zmiana przepisów prawa w zakresie objętym umową to obowiązkiem 
Wykonawcy będzie dostosowanie przedmiotu umowy do obowiązujących zmienionych przepisów.  
Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić ilu godzin będzie taka czynność wymagała i jaka 
będzie częstotliwość tych zmian.  
 

Zamawiający niniejszym zmienia w SIWZ : 
w pkt. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 
zapis: 
„Przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów ” oraz 
Znak sprawy: TI/5/PN/18 „Nie otwierać przed 26.11.2018 r. godz. 13.00” 
otrzymuje brzmienie: 
„Przetarg nieograniczony –„ dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” 
oraz Znak sprawy: TI/5/PN/18  „Nie otwierać przed 28.11.2018 r. godz. 12.00” 
 
w pkt. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
zapis: : 
”1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek 
T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie 
później niż do 26.11.2018 r. godz. 12.30. 
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w 
Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych, w dniu 26.11.2018 r. o 
godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 
 
otrzymuje brzmienie: 
”1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 
pracy), nie później niż do 28.11.2018 r. godz. 11.30. 
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych, 
w dniu 28.11.2018 r. o godz. 12.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.” 
 
 
 
 

 
 


