
      Grudziądz, dnia 28.11.218 r. 

 

                                                  Wszyscy Wykonawcy 
 

ZP- 3266 /18 

 

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

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

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UDZIELONE W DOKUMENCIE ZP- 3238 /18 z dnia 22.11.218 

PYTANIE 1. Odpowiedź na pytanie nr 1 

Treść pytania: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pkt A zadanego pytania. Jest to kluczowa wartość 
niezbędna do szacowania czasochłonności, a co za tym idzie kosztu, szkoleń użytkowników. 

Odp.  Zamawiający informuje, iż szkolenie dla personelu „zwykły użytkownik” obejmuje tylko 
prezentację możliwości systemu i dotyczy pozostałych użytkowników poza wskazanymi w 
odpowiedzi Ad. 1 B,C,D z dnia 22.11.2018 r.  

PYTANIE 2. Odpowiedź na pytanie nr 4.A 

Treść pytania: Wnosimy o wykreślenie przeglądarki Waterfox. Jest to przeglądarka niszowa, dla 
której ciężko nawet znaleźć w Internecie udokumentowany udział w rynku. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie  zapisy SIWZ.  

PYTANIE 3. Odpowiedź na pytanie nr 4.C 

Treść pytania: Prosimy o potwierdzenie, że zostaną udostępnione serwery wirtualne zgodnie z 
wymaganą specyfikacją (w tym ilościową) przedstawioną przez Wykonawcę dostarczanego 
rozwiązania. 

Odp. Zamawiający nie znając rozwiązania, które zaproponują Wykonawcy ani też specyfikacji 
ilościowej wymaganej przy zaproponowanym rozwiązaniu, nie jest w stanie potwierdzić, że 
zostaną Wykonawcy udostępnione serwery wirtualne zgodnie z wymaganą specyfikacją (w tym 
ilościową).  

PYTANIE 4. Odpowiedź na pytanie nr 5.A 

Treść pytania:Prosimy o jasne wskazanie, zgodnie z którymi zapisami SIWZ dla części wewnętrznej, a 
którymi zapisami SIWZ dla części zewnętrznej. Udzielona odpowiedź nie stanowi wyjaśnień w 
zakresie zadanego pytania. 

Odp. W opinii Zamawiającego udzielona odpowiedź określa wprost jaki zakres musi posiadać 
część wewnętrzna, a jaki część zewnętrzna rozwiązania.  
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Część wewnętrzną tworzy wymagane sześć procesów przedstawionych w SIWZ oraz możliwości 
wskazane w Załączniku Nr 1  odnoszące się do części wewnętrznej.  

W część zewnętrznej Zamawiający wymaga stworzenia możliwości udostępniania dokumentów 
w trybie informacji publicznej.  

PYTANIE 5. Odpowiedź na pytanie nr 9.A, 10 

Treść pytania: Zwracamy uwagę, iż z udzielonej odpowiedzi wynika błędna interpretacja pojęć 
„skanowanie dokumentu”, „rozpoznawanie dokumentu (OCR)”, „analiza rozpoznanej w procesie 
OCR treści zawartej w dokumentach”. 

Skanowanie dokumentu – proces digitalizacji polegający na przetworzeniu dokumentu papierowego 
na postać cyfrową. 

Rozpoznawanie dokumentu (OCR) – proces analizy zobrazowanego w procesie skanowania 
dokumentu. Wynikiem tej analizy jest rozpoznanie znaków alfanumerycznych i nałożenie tak 
pozyskanej warstwy znaków na obraz dokumentu. Pozwala to np. na przeszukiwanie dokumentów czy 
kopiowanie zawartej w nich treści. 

Analiza rozpoznanej w procesie OCR treści zawartej w dokumentach – proces kontekstowej analizy 
rozpoznanej treści, której celem jest automatyczne pozyskanie fragmentów treści rozpoznanych w 
procesie OCR i przypisanie ich do konkretnych metadanych dokumentu. Oprogramowanie tej klasy 
pozwala „uczyć” system konkretnych masek dla określonego typu dokumentu a wręcz do typu 
dokumentu wystawianego przez konkretnego dostawcę (na przykładzie faktur system doucza się dla 
rozpoznawania dokumentów typu faktura dla poszczególnych kontrahentów – szablony faktur są różne 
dla różnych dostawców). 

W związku z powyższym, o ile ilość dokumentów, które mają być skanowane (digitalizowane) nie ma 
znaczenia, o tyle oprogramowanie do procesu OCR oraz analizy treści z reguły jest licencjonowane 
na ilość rozpoznawanych stron (np. produkty jednego z wiodących komercyjnych dostawców w tym 
zakresie: firmy ABBYY). W związku z tym prosimy o informację: 

a) Ile stron miesięcznie ma być poddawane procesowi rozpoznawania treści – OCR? Jest to 
kluczowy i konieczny parametr do określenia kosztów licencji na oprogramowanie skanujące. 

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia ilości dokumentów 
poddawanych procesowi rozpoznawania treści OCR 

b) Czy na pewno intencją zamówienia jest pozyskanie oprogramowania dokonującego 
kontekstowej analizy rozpoznawanej treści? Oprogramowanie tego typu nie jest tanie i 
znacząco wpłynie na cenę rozwiązania, ponieważ wymagana jest zarówno licencja 
zewnętrzna jak i praca związana z przygotowaniem odpowiednich masek rozpoznania 
(przykład takiego rozwiązania stanowi rozwiązanie ABBYY Flexi Capture – również 
licencjonowane na ilość rozpoznawanych stron). 

Ponownie wnosimy o zmianę tego wymagania zgodnie z treścią zawartą w pkt C) pytania nr 
9.  

Odp. Tak. Zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 1 pkt. 3.3 zaoferowany System ma umożliwić 

automatyczne rozpoznawanie informacji na dokumencie w oparciu o szablony definiowane 
przez użytkowników w szczególności w zakresie dekretowania faktur.  

PYTANIE 6. Odpowiedź na pytanie nr 16.A 

Treść pytania: Prosimy o udzielenie informacji czy chodzi o istniejącą u Zamawiającego stronę www 
czy też o dedykowaną stronę, która ma być dostarczona w ramach wdrożenia. 
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Odp. Zamawiający treść pkt. 3.13 Załącznika Nr 1 rozumie jako dostarczenie podstrony, która 
zostanie podpięta pod stronę www Zamawiającego. 

PYTANIE 7. Odpowiedź na pytanie nr 18 

Treść pytania: W pełni szanujemy podtrzymanie treści zapisu niemniej jednak wnosimy o udzielenie 
odpowiedzi zgodnie z zadanym pytaniem - czy przestawiona interpretacja Oferenta jest poprawna? 
Jeśli nie to bardzo prosimy o wyjaśnienie intencji tego wymagania. Jest to o tyle istotne, iż jest to 
wymaganie, za spełnienie którego Oferent zdobywa punkty stanowiące składnik oceny oferty. Obecna 
treść wymagania jest niezrozumiała merytorycznie i niepoprawna językowo (być może w wyniku błędu 
edytorskiego wymaganie jest niepełne). 

Odp. Zamawiający opisał w Załączniku Nr 1 w pkt. 3.16 opcję obejmującą wsparcie techniki 
RWD w projektowaniu interfejsów skoro dostarczony SEOD będzie spełniał wymagania 
techniki RWD to będzie posiadał te opcję. 

PYTANIE 8. Odpowiedź na pytanie nr 19.D 

Treść pytania: Prosimy o udzielenie pełnej odpowiedzi i podanie ilości posiadanych licencji CAL 
oraz ich wersji. Określenie tych parametrów jest kluczowe w przypadku, gdyby dostawca musiał 
dostarczać licencje dostępowe CAL w ramach niniejszego postępowania – potencjalny istotny koszt 
licencji zewnętrznych.  

Odp. Ze względu na brak możliwości określenia ilości końcowej użytkowników, Zamawiający 
dopuszcza możliwość logowania się do systemu SEOD innym sposobem niż integracja z AD. 
System ma zapewnić możliwość logowania się przez konta lokalne jak i systemem AD.  

PYTANIE 9. Odpowiedź na pytanie nr 19 

Treść pytania: W związku z tym, że posiadanie użytkowników w domenie AD Zamawiającego dla 
Wykonawcy jest jednoznaczne z posiadaniem przez Zamawiającego licencji dostępowych CAL 
pokrywających liczebnością użytkowników wprowadzonych w konfiguracji AD, prosimy o 
potwierdzenie, iż wszyscy użytkownicy, którzy mają korzystać z wewnętrznej części SOD mają konto w 
domenie AD. 

Odp. Ze względu na brak możliwości określenia ilości końcowej użytkowników, zamawiający 
dopuszcza możliwość logowania się do systemu SEOD innym sposobem niż integracja z AD. 
Jednakże system ma posiadać możliwość integracji z systemem AD. 

PYTANIE 10. Odpowiedź na pytanie nr 20 

Treść pytania: Wymaganie w dalszym ciągu pozostaje niejasne. W związku z faktem, iż przy takich 
czasach realizacji Zamówienia nie ma możliwości budowania rozwiązania dedykowanego 
(zaprojektuj-zbuduj), prosimy o określenie przykładów wymaganego dostosowania. 

 Odp. Zamawiający zwraca uwagę, że zapis w pkt. 3.18 Załącznika Nr 1, którego dotyczy 
pytanie nie jest wymogiem lecz opcją i w związku z tym Zamawiający podtrzymuje treść 
odpowiedzi, której udzielił w dniu 22.11.2018 r. na zapytanie nr 20. 

PYTANIE 11. Odpowiedź na pytanie nr 60 

Treść pytania: W związku z udzieloną odpowiedzią wnosimy o ustalenie górnego limitu godzin na 
bezpłatne dostosowanie oprogramowania. 

Odp. Zamawiający nie jest wstanie oszacować ilości godzin. Zamawiający podtrzymuje treść 
odpowiedzi, której udzielił w dniu 22.11.2018 r. na zapytanie nr 60. 
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PYTANIE 12. Odpowiedź na pytanie nr 64 

Treść pytania: Prosimy o określenie parametrów sprzętu (minimum: CPU, RAM, Przestrzeń 
dyskowa), jaki Zamawiający przeznaczył na zamawiane rozwiązanie. 

Odp. Dla systemu zostanie udostępniony serwer wirtualny oparty o  VMware 5.5 o parametrach 
nie większych niż CPU: 32 rdzeni; RAM: 64GB; przestrzeń dyskowa zostanie udostępniona na 
IBM Storwize V3700 – 1,5 TB.  

PYTANIE 13. Odpowiedź na pytanie nr 71 

Treść pytania: Zwracamy uwagę, że we wcześniejszych odpowiedziach Zamawiający udzielił 
informacji, iż w zakresie punktów integracji wskaże stosowne interfejsy/tabele bazodanowe w 
oprogramowaniu, z którym należy się zintegrować. Oznacza to, iż Zamawiający ma dostęp i licencje 
uprawniające do integracji. Zwracamy uwagę, iż zakres integracji Zamawiający doprecyzuje dopiero 
na etapie analizy co uniemożliwia Oferentom pozyskanie oferty od producentów tego 
oprogramowania a tym samym skalkulowania kosztów oferty. Co więcej, oferent nie ma wiedzy nt. 
tego jakie oprogramowanie jest obecnie eksploatowane (tym samym kto jest producentem), w jakim 
zakresie i na jakich zasadach licencyjnych – informacja ta winna być częścią specyfikacji. W celu 
zapewnienia uczciwej konkurencji wskazanym jest, aby za tę część w pełni odpowiadał Zamawiający. 
Wnosimy i zmianę stanowiska przedstawionego w ramach odpowiedzi na pytanie 71. 

Odp. Według wiedzy posiadanej przez Zamawiającego istnieje możliwość integracji przez 
zapisanie potrzebnych informacji w tabelach bazy danych systemu Simple.ERP . Zamawiający 
podtrzymuje zapis mówiący o braku dodatkowych kosztów.   

PYTANIE 14. Odpowiedź na pytanie nr 81 

Treść pytania: W związku z tym, iż odpowiedź na to pytanie jest zupełnie niezrozumiała, prosimy o jej 
doprecyzowanie. Zakładamy, że intencja tego pytania jest analogiczna jak pytanie o oparcie działania 
oprogramowania o konkretny silnik bazodanowy (zewnętrzne gotowe narzędzie). 

Odp. Zamawiający miał na celu wyjaśnienie że narzędzie do projektowania procesów w formie 
graficznej ma pochodzić od tego samego producenta co dostarczany system SEOD.  


