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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:

Wymagane podstawowe procesy Zamawiającego:
1. Zapotrzebowanie – Od momentu wygenerowania
zapotrzebowania przez Jednostkę wnioskującą,
proces obejmie dysponenta środków, Kanclerza,
Kwestora. Każdy z decydentów może cofnąć
wniosek do wyjaśnienia. Musi być także możliwość
konsultacji z jednostkami niebędącymi stroną w
danym procesie, w celu naniesienia uwag. Z poziomu
systemu obiegu dokumentów dostępna musi być
możliwość uzyskania przez dysponenta środków
informacji na temat wielkości niewykorzystanego
budżetu będącego do dyspozycji danej jednostki w
ramach struktury funkcjonalnej Zamawiającego. Na
podstawie danych z systemu ERP uwzględniony
musi zostać budżet jednostki oraz zablokowane w
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nim do momentu rozliczenia środki na realizację
zapotrzebowania (Zapotrzebowanie musi posiadać
wycenę). Zapotrzebowanie może być finansowane
z wielu budżetów równocześnie przy akceptacji
dysponentów tych budżetów. Proces musi zapewnić
możliwość weryfikacji stanów magazynowych w
Systemie ERP. Proces musi umożliwić dokonanie
korekty zapotrzebowania. Zapotrzebowanie
zostaje przekazane do realizacji przez uprawnione
komórki organizacyjne. Proces musi uwzględniać
możliwość przekazania informacji do Biura Zamówień
Publicznych w celu rozpoczęcia procesu Zamówienia
Publicznego. W procesie może wystąpić konieczność
pojawienia się umowy, która musi zostać dołączona
do Zapotrzebowania. Proces kończy się realizacją
zamówienia, odbiorem faktury, ewentualnie przyjęciem
na stan Magazynu.
2. Proces faktury kosztowej – W momencie wpływu
faktury (papierowej, elektronicznej) jednostka
realizująca zlecenie sprawdza merytoryczną zgodność
z zapotrzebowaniem oraz umową (jeśli jest). Informacja
o numerze zapotrzebowania zostaje dołączona do
faktury, jednostka realizująca zlecenie przekazuje
zakup do zamawiającego uzyskując jego potwierdzenie
przyjęcia lub odbioru, ewentualnie przekazuje towar
do magazynu (jeśli faktura dotyczy zakupu towaru, a
nie usługi). Jednostka realizująca zlecenie wprowadza
fakturę do systemu. Dołączona zostaje informacja o
numerze/numerach zapotrzebowań, których dotyczą
pozycje faktury. Proces musi uwzględniać możliwość
wystawienia dokumentu OT i przekazania go do
jednostki ewidencji środków trwałych, także możliwość
przekazania informacji o wprowadzeniu pozycji do
Księgozbioru Biblioteki. Następnie trafia do Kwestury
i jej jednostek, gdzie następuje realizacja formalno-
rachunkowa, przygotowanie przelewu, akceptacja
Kwestora do zapłaty, realizacja przelewu. System
przekazuje informację z dekretem księgowym do
Księgowości, gdzie w obszarze księgowym zostaje ona
zaksięgowana (w przypadku środka trwałego także
wprowadzona do ewidencji środków trwałych). Proces
musi uwzględniać fakturę, do której nie pojawiło się
zapotrzebowanie, wraz z możliwością przekazania jej
celem wyjaśnienia do osoby dysponenta środków oraz
do zaakceptowania/odrzucenia takiej faktury przez
Kanclerza i Kwestora, następnie przekazanie faktury
do Kwestury do realizacji zapłaty oraz ewentualne
wystawienie noty obciążeniowej, w przypadku braku
akceptacji pokrycia wydatku przez osoby decyzyjne.
3. Obsługa kontrahentów zewnętrznych (ePUAP) -
Poprzez platformę ePUAP kontrahent za pomocą
formularza sprawy składa i podpisuje Profilem
Zaufanym wniosek. Wniosek automatycznie trafia do
ESOD. W ESOD na podstawie rodzaju sprawy lub
przy udziale kancelarii (w przypadku niemożliwości
automatycznego określenia) jest kierowany do
właściwego procesu obsługi. Po rozpatrzeniu sprawy i
podjęciu decyzji jest ona podpisywana kwalifikowanym
podpisem cyfrowym w ESOD oraz automatycznie
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przekazywana do platformy ePUAP, a poprzez
platformę ePUAP do kontrahenta. ESOD przekazuje
informację o podjętej decyzji do systemu USOS
(poprzez bazę pośrednią, o której mowa w pkt.
4.6 Załącznika). W przypadku odebrania decyzji
przez kontrahenta potwierdzenie doręczenia jest
automatycznie przekazywane do ESOD. W przypadku
nieotrzymania potwierdzenia od kontrahenta w
ustawowym terminie system ESOD powiadamia o
konieczności wysłania decyzji pocztą tradycyjną.
4. Tworzenie planów studiów - Jednostka organizacyjna
uczelni (na przykład: instytut, katedra) opracowuje
programy studiów, w tym plany studiów. Programy
kształcenia dla kierunku studiów po akceptacji
przez Wydziałową Komisję Ds. Dydaktyki i Jakości
Kształcenia lub Wydziałowy Zespół Ds. Jakości
Kształcenia (lub inny podmiot posiadający prawo
akceptacji planów studiów) zatwierdza Rada
Podstawowej Jednostki Organizacyjnej. Zatwierdzone
przez tę Radę plany studiów przekazywane są do
Działu Dydaktyki w celu ich formalnego sprawdzenia.
Po sprawdzeniu ich zgodności z obowiązującymi
przepisami podlegają rejestracji poprzez nadanie
numeru ewidencyjnego. Na każdym etapie
zatwierdzenie musi istnieć możliwość odesłania planu
do korekty jednostki organizacyjnej opracowującej plan.
Oryginał przechowywany jest w Dziale Dydaktyki, a
następnie archiwizowany zgodnie z Zarządzeniem
Nr 43/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku. Kopia
przekazywana jest do Dyrektora Instytutu/kierownika
katedry, Studium Języków Obcych, Studium Praktyk
oraz do kierownika właściwego dziekanatu.
5. Wniosek o zapomogę z ZFŚS – W procesie
występują pracownik oraz Komisja Socjalna. Pracownik
składa wniosek do Przewodniczącego Komisji
Socjalnej. Wniosek może zostać cofnięty do korekty.
Komisja Socjalna zatwierdza/odrzuca złożony wniosek.
Zatwierdzenie powoduje wpis w kartotece pracownika
danych o zapomodze w obszarze kadrowym.
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o podjętej
decyzji.
6. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS –
Pracownik składa wniosek do Przewodniczącego
Komisji Socjalnej, która akceptuje bądź odrzuca
wniosek. Wniosek może zostać cofnięty do korekty.
Po akceptacji następuje odnotowanie faktu otrzymania
pożyczki w kartotece pracownika w systemie ERP.
Generowana jest umowa, do której zaciągane są
dane pożyczkobiorcy i żyrantów z obszaru kadrowego
systemu. Drukowana jest umowa do podpisu. Z
obszaru kadrowego generowany jest przelew.
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o podjętej
decyzji.
7. Wniosek o urlop – Pracownik składa wniosek do
przełożonego. Na etapie składania wniosku pracownik
musi otrzymać informację (pobieraną z obszaru
kadrowego) o przysługującej, aktualnej ilości dni urlopu



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

9 / 9

do wykorzystania. W momencie złożenia wniosku,
ilość dni wpisanych z danego wniosku musi zostać
zarezerwowana w Systemie ERP z puli ilości dni
dostępnych. Przełożony wniosek akceptuje, odrzuca,
bądź cofa do korekty. Wniosek po akceptacji trafia do
obszaru kadrowego, gdzie po zatwierdzeniu przez
Dział Kadr ostatecznie rozliczone zostają dni urlopowe.
Proces musi uwzględniać strukturę organizacyjną
Zamawiającego.
Wymagane wzory załaczników określa SIWZ

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-016400
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