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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Chodkiewicza 30

Miejscowość:  Bydgoszcz Kod pocztowy:  85-064 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 523419135

Osoba do kontaktów:  Wojciech Watkowski

E-mail:  zampub@ukw.edu.pl Faks:  +48 523608206

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ukw.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
DOSTAWĘ I WDROŻENIE Z DEDYKOWANYMI SZKOLENIAMI SYSTEMU ERP WRAZ Z ELEKTRONICZNYM
SYSTEMEM OBIEGU DOKUMENTÓW W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO INFORMATYCZNEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO W RAMACH REALIZACJI
PROJEKTU „PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA I WDROŻENIE Z DEDYKOWANYMI SZKOLENIAMI SYSTEMU ERP
WRAZ Z ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM OBIEGU DOKUMENTÓW W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO
INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W
BYDGOSZCZY”.
W skład zamówienia wchodzą:
dostawa i udzielenie bezterminowych licencji na Oprogramowanie systemów ERP i ESOD,
dostawa i udzielenie bezterminowych licencji na systemy operacyjne serwerów dla systemów ERP i ESOD,
dostawa i udzielenie bezterminowych licencji na środowisko bazodanowe dla systemów ERP i ESOD,
dostawa i udzielenie bezterminowych licencji na inne, niezbędne do funkcjonowania systemu ERP i ESOD lub
ich obsługi i zarządzania nimi, Oprogramowanie (np. narzędziowe, OCR),
utworzenie środowiska testowego dla systemów ERP i ESOD,
instalacja i uruchomienie w / w Oprogramowania,
wdrożenie i uruchomienie produkcyjne systemów ERP i ESOD,
migracja danych z systemu Simple System SQL, wykorzystywanego obecnie przez Zamawiającego,
integracja systemów ERP i ESOD z innymi systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego (systemem
dziekanatowym USOS, LDAP, systemami komunikacyjnymi),
szkolenie pracowników z wykorzystania systemu ERP i ESOD,
szkolenie kadry kierowniczej Zamawiającego z wykorzystania systemu ERP,
szkolenie administratorów z zarządzania systemem ERP i ESOD oraz zarządzania bazami danych.
Wszelkie istotne definicje zawarte zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonał wszystkie prace
niezbędne do uruchomienia w oferowanych systemach ERP i ESOD wszystkich funkcjonalności określonych w
Załączniku nr 6 do SIWZ Opis minimalnej funkcjonalności jako obowiązkowe oraz wszystkich funkcjonalności
oznaczonych jako dodatkowe, zadeklarowanych przez Wykonawcę w Załączniku D do Oferty (Opis oferowanej
funkcjonalności) jako istniejące w systemie, jak również inne niezbędne prace wynikające z przeprowadzonej
Analizy Przedwdrożeniowej i Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia.
Zakres wdrażanego systemu ERP będzie obejmował następujące moduły (obszary):
Finanse i Księgowość,
Budżetowanie,
Kadry i Płace (w tym ePIT),
Majątek Trwały,
Obrót Towarowy / Gospodarka Magazynowa,
Ewidencja Sprzedaży,
Ewidencja Zakupów,
Zarządzanie Projektami,
Analizy (Raportowanie / controlling - BI, Business Intelligence).
Zamawiający dopuszcza inną organizację modułów (tzn. inne nazewnictwo lub np. zawarcie funkcjonalności
dwóch lub więcej modułów w jednym lub odwrotnie, tzn. funkcjonalności jednego modułu rozłożone na kilka
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modułów) pod warunkiem posiadania przez system wszystkich funkcjonalności określonych w Załączniku nr
6 do SIWZ Opis minimalnej funkcjonalności jako obowiązkowe oraz wszystkich funkcjonalności oznaczonych
jako dodatkowe, zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie (Załączniku D do Oferty Opis oferowanej
funkcjonalności) jako istniejące w systemie.
W przypadku innego podziału i nazewnictwa modułów należy w tabeli w Załączniku C do Oferty (Wykaz
modułów równoważnych) wymienić w każdej pozycji wszystkie moduły realizujące funkcjonalność równoważną
funkcjonalności realizowanej przez moduł zdefiniowany przez Zamawiającego.
Wszystkie moduły zamawianego Oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić
jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności
ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania (z wyłączeniem relacji bazodanowych w
obszarze modułu BI), a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich
miejscach, w których dane są wykorzystywane.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. Dostawę, udzielenie bezterminowych licencji, instalację i uruchomienie oprogramowania systemów
operacyjnych serwerów dla systemów ERP i ESOD, oprogramowania bazodanowego dla systemów
ERP i ESOD, oprogramowania systemów ERP i ESOD, każdego innego Oprogramowania Systemowego
niezbędnego do pracy systemów ERP i ESOD. Zamawiający udostępni Wykonawcy infrastrukturę
informatyczną w postaci rozwiązania sprzętowego i wirtualizującego zgodnie z opisem z punktu 1.1
Infrastruktura techniczna i informatyczna.
b. Wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej, mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia
systemów ERP i ESOD zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Zamawiającego oraz określenie szczegółowej
koncepcji wdrożenia systemów ERP i ESOD.
c. Opracowanie Harmonogramu Szczegółowego Wdrożenia (oraz wszelkich innych Dokumentów
Wytworzonych w Projekcie, o których mowa w Umowie) związanego z realizacją Umowy z podziałem na Etapy,
które będą stanowiły również Etapy rozliczeń z Zamawiającym fakturami częściowymi.
d. Dostawę i instalację modułów systemów ERP i ESOD zgodnie z Harmonogramem Ramowym Umowy i
wynikami Analizy Przedwdrożeniowej.
e. Utworzenie środowiska testowego dla systemów ERP i ESOD z pełnym dostępem dla Zamawiającego
zgodnie z Harmonogramem Ramowym Umowy.
f. Zaimplementowanie w oferowanym systemie ERP wraz z ESOD zestawień i wydruków wykazanych w
Załączniku nr 6 do SIWZ jako obowiązkowe oraz zadeklarowanych przez Wykonawcę w Załączniku D do Oferty
(Opis oferowanej funkcjonalności) jako istniejące w systemie.
g. Integrację systemów ERP i ESOD ze sobą oraz ze wskazanymi systemami informatycznymi, w tym:
system dziekanatowy USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, wytworzony w ramach
Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji - MUCI), oparty o bazę ORACLE (aktualnie wersja 10.2.0.4),
LDAP (OpenLDAP / SUN/ORACLE Directory Server),
systemy komunikacyjne – poczta e-mail UKW (zakres integracji dotyczy powiadomień z uwzględnieniem
infrastruktury obszaru Business Intelligence wdrażanego systemu ERP; zakres integracji ustalony zostanie
przez Strony na etapie Analizy Przedwdrożeniowej); Zamawiający dysponuje obecnie rozwiązaniem
komunikacyjnym VMware Zimbra Collaboration Suite wraz z platformą Exim i rozwiązaniem Cisco IronPort serii
C,
system ERP z systemem ESOD - w zakresie wymaganych przez Zamawiającego
do implementacji przez Wykonawcę procesów (w tym procesów i wszelkich ustaleń zdiagnozowanych na
podstawie Analizy Przedwdrożeniowej).
h. Wdrożenie i uruchomienie produkcyjne systemów ERP i ESOD zgodnie z Harmonogramem Ramowym
Umowy
i. Przygotowanie i przeprowadzenie migracji danych do systemu ERP z obecnie wykorzystywanego systemu
Simple System SQL (opisane w dalszej części niniejszego dokumentu).
j. Przygotowanie użytkowników i administratorów systemów ERP i ESOD do prawidłowej i efektywnej pracy w
systemach, a administratorów dodatkowo do skutecznego zarządzania systemami, poprzez przeprowadzenie
szkoleń.
k. Opracowanie Dokumentacji Wdrożenia i Dokumentacji Powykonawczej dla systemów ERP i ESOD oraz dla
wykorzystanych metod migracji i integracji z innymi systemami.
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l. Świadczenie Gwarancji na wdrożone systemy ERP i ESOD oraz inne Oprogramowanie niezbędne do
prawidłowego działania systemów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48000000  
Dodatkowe przedmioty 48442000  
 48443000  
 48900000  
 48450000  
 48210000  
 48310000  
 48311000  
 48311100  
 80533100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BZP3/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Ukwbydgoszcz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-002693   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 007-007689  z dnia:  10/01/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/01/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
II.1.5)

Tekst do dodania:

8. Podział kierunków (specjalności) studiów
stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych – Dział
Dydaktyki sporządza (dla studiów stacjonarnych)
zbiorczy wykaz podziału na grupy zajęć dydaktycznych.
Wydawane jest Zarządzenie Rektora i publikowane
jest przez specjalistę ds. Organizacji, Zarządzania
i Rewizji, a następnie rozsyłane do kierowników
jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek/
specjalność (wymagane potwierdzenie przeczytania),
którzy akceptują podział na grupy lub kierują (generują)
pismo z prośbą o zwiększenie grup do Prorektora Ds.
Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. Prorektor opiniuje
pisma pozytywnie lub negatywnie. Wnioskodawca
zostaje powiadomiony o podjętej decyzji.



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

7 / 8

9. Proces akceptacji umowy cywilno-prawnej –
Pracownik jednostki organizacyjnej, która zawiera z
osobą (zleceniobiorcą) umowę cywilno-prawną nanosi
do systemu ESOD dane osobowe zleceniobiorcy lub
pobiera je (jeśli osoba już wcześniej występowała
w bazie) z systemu ERP (określenie przypadku
np. po wprowadzeniu i kontroli numeru PESEL).
Wprowadzane są następnie pozostałe dane niezbędne
do zawarcia umowy oraz niezbędne do zgłoszenia
zleceniobiorcy do ZUS. W zależności od źródła
finansowania umowy, a tym samym dysponenta
środków, umowa akceptowana jest lub odrzucana
przez odpowiednie osoby (np. prorektorów, dziekana,
kanclerza). Proces musi umożliwić obsługę ewentualnej
korekty budżetu dysponenta środków. Decyzja o
korekcie podejmowana jest przez Kwestora. Po
przejściu przez umowę procesu akceptacji system
ESOD musi umożliwić przekazanie do systemu ERP
danych dotyczących osoby (jeśli osoba jeszcze nie
występowała w bazie ERP lub jej dane się zmieniły)
oraz danych dotyczących umowy.
10. Delegacja – Proces musi umożliwić obsługę
polecenia wyjazdu służbowego. Pracownik składa
wniosek do przełożonego o zgodę na wyjazd
służbowy. Po akceptacji przez przełożonego wniosek
przekazywany jest do dysponenta środków (który ma
prawo akceptować wyjazd lub zlecać wyjazd), z prośbą
o zgodę na wyjazd (możliwe jest, iż jedna osoba pełni
wszystkie powyższe funkcje). Dysponent środków
wniosek akceptuje, odrzuca, bądź cofa do korekty.
Jeśli dysponent środków wyrazi zgodę na wyjazd
wnioskującego, generowany jest wniosek delegacyjny.
Na etapie generowania wniosku delegacyjnego
pracownik wysyła wniosek do akceptacji do dysponenta
środków. Po akceptacji wniosku delegacyjnego wniosek
trafia do akceptacji przez Kwestora. Kwestor akceptuje,
odrzuca, bądź cofa wniosek do korekty. Wniosek po
akceptacji trafia do obszaru kadrowego, gdzie jest
rejestrowany przez Dział Kadr. Po zarejestrowaniu
wniosku przez Dział Kadr wniosek wraca do osoby
delegowanej. Po powrocie delegowanego wniosek
delegacyjny wysyłany jest do akceptacji dysponenta
środków. Po akceptacji wniosek delegacyjny trafia
do Działu Finansowego, Analiz i Planowania w celu
jego rozliczenia. Proces musi uwzględniać strukturę
organizacyjną Zamawiającego.
11. Publikowanie zarządzeń Rektora oraz pism
okólnych – Proces polega na przesłaniu do określonej
grupy użytkowników (np. do wszystkich, do kierowników
jednostek) zarządzenia (pisma) w postaci pliku np.
PDF wraz z możliwością dodawania tytułu, opisu,
słów kluczowych. Proces musi posiadać możliwość
potwierdzenia zapoznania się z zarządzeniem oraz
możliwość utworzenia wykazu osób, które zapoznały
się z zarządzeniem dla sprawy (zarządzenia) lub
dla osoby (wykaz zarządzeń, z którymi osoba się
zapoznała).
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12. Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego – Proces obejmuje:
jednostkę realizującą BZP, Kwestora, Kanclerza
lub Rektora. Jednostka realizująca zamówienie
(wnioskodawca) wypełnia wniosek w ESOD o
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Wnioskodawca nie musi być jednostką
realizującą. Proces musi uwzględniać wskazanie
przez wnioskodawcę jednostki realizującej (np. Działu
Informatyzacji, Działu Zaopatrzenia; jednostkami
realizującymi może być każda struktura komórki
organizacyjnej UKW, pojedynczy pracownik UKW, bądź
zespół osób pracujący w ramach projektu – system
musi umożliwić wnioskodawcy zdefiniowanie zespołu
indywidualnie, lub wyboru komórki organizacyjnej
z listy na etapie tworzenia konkretnego wniosku).
Wnioskodawca opisuje przedmiot zamówienia, podaje
źródło finasowania (podgląd danych w ERP), proponuję
skład komisji przetargowej (konsultacja z Biurem ds.
Zamówień Publicznych UKW, czy komisja przetargowa
jest wymagana; skład komisji przetargowej nie jest
określony przepisami wewnętrznymi, średnio liczy od
3 do 10 osób, z przewodniczącym komisji), podaję
termin realizacji zadania; postępowania PZP, podaje
szacunkową i maksymalną wartość zamówienia.
Wiosek przekazywany jest do dalszego wypełnienia
przez BZP, gdzie wydawana jest opinia dotycząca
trybu zamówienia publicznego, rejestracja wniosku
i uzupełnienie wniosku o kody CPV dla przedmiotu
zamówienia. Po uzupełnieniu wniosek przekazywany
jest do Kwestora. Po weryfikacji w Kwesturze wniosek
trafia do akceptacji do Rektora lub Kanclerza gdzie
powoływana jest oficjalnie komisja przetargowa ( o
ile była wymagana). Każdy z decydentów: Kwestor,
Kanclerz lub Rektor oraz także BZP może cofnąć
wniosek do wyjaśnienia. Jednostka realizująca (oraz
wnioskodawca) powiadamiana jest o akceptacji
wniosku oraz o powołaniu komisji przetargowej (o
ile była powoływana). Proces musi uwzględniać
dodanie załączników do wniosku (w tym plików,
np.: doc, pdf) w postaci dodatkowych opinii, SIWZ,
czy innych dokumentów, jakie mogą pojawić się w
procedurze PZP. Proces musi uwzględniać informacje
zwrotne pomiędzy wymienionymi w procesie aktorami
a wnioskodawcą i jednostką realizującą, jeżeli
wnioskodawca nią nie jest. Proces kończy się wraz
z wszczęciem postępowania PZP przez Biuro ds.
Zamówień Publicznych UKW.
Dodatkowe załączniki i wzory zawiera SIWZ.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-014331
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