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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31897-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2013/S 021-031897

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, Osoba do kontaktów: Wojciech Watkowski,
Bydgoszcz85-064, POLSKA. Tel.:  +48 523419135. Faks:  +48 523608206. E-mail: zampub@ukw.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.1.2013, 2013/S 7-007689)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:48000000, 48442000, 48443000, 48900000, 48450000, 48210000, 48310000, 48311000, 48311100, 80533100
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi
Pakiety oprogramowania dla sieci
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
System zarządzania dokumentacją
Usługi szkolenia komputerowego
Zamiast:

II.1.5)
—.
—.
—.
—.
—.
—.
Powinno być:

II.1.5)
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.
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
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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).
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.


