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BZP3/3/2013                                Bydgoszcz, 11.02.2013 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem. 
 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

DOSTAWĘ I WDROŻENIE Z DEDYKOWANYMI SZKOLENIAMI SYSTEMU ERP WRAZ Z 

ELEKTRONICZNYMSYSTEMEM OBIEGU DOKUMENTÓW W OBSZARZE ZINTEGROWANEGO 

INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM KAZIMIERZA WIELKIEGO W 

RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W 

BYDGOSZCZY” 

 
           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w 

Bydgoszczy uprzejmie informuje, Ŝe dnia  07.02.2013 r. wpłynęły mailem zapytania o 

następującej treści: 

 

Pytanie 1 

W punkcie 4.6.4 Załącznik nr 1 do SIWZ czytamy na temat Systemów źródłowych dla 

interfejsów między systemami ERP i USOS:  dla danych dotyczących naleŜności studentów i 

ich rozliczenia Systemem Źródłowym Danej jest system ERP, będący przedmiotem 

niniejszego postępowania, 

  

Pytanie: Wygenerowanie w systemie ERP danych dotyczących rozliczeń ze studentami jest 

zagadnieniem bardzo skomplikowanym i zawiłym, wymagającym opracowania wspólnie z 

klientem algorytmów i przebiegu procesów rozliczenia naleŜności ze studentami. 



Zamawiający w wymaganiach dotyczących systemu ERP i ESOD będących przedmiotem 

zamówienia słowem nie wspomniał o konieczności uruchomienia funkcjonalności masowego 

naliczania i rozliczania naleŜności studentów.  

Skąd, zatem mają się pojawić, jako dane źródłowe w systemie ERP dane dotyczące 

naleŜności i rozliczenia ze studentami?  

Czy wymaganiem Zamawiającego jest uruchomienie pełnej funkcjonalności masowych 

rozliczeń ze studentami w systemie ERP?  

 Odpowiedź 

 
 
Obecnie studenci regulujący czesne lub inne płatności traktowani są w wykorzystywanym 
przez Zamawiającego systemie finansowo-księgowym jak kontrahenci. Oznacza to, że 
studenci posiadają w systemie indywidualne konta księgowe (na kontach „200/dwieście”) 
oraz to, że można wykonywać dla studentów (ich kont księgowych) operacje księgowania 
należności, operacje księgowania wpłat oraz naliczanie odsetek, drukowanie wezwań do 
zapłaty i tym podobnych czynności wykonywanych w przypadku kontrahentów. 
Dane dotyczące należności oraz rozliczeń wprowadzane są do systemu w module finansowo-
księgowym w postaci dokumentów księgowych. Dla należności najczęściej oddzielnie dla 
każdego kierunku – jedna pozycja dekretu dla każdego studenta. Dla wpłat poprzez import 
pliku z systemu płatności masowych (każdy student posiada indywidualne konto dla jego 
wpłat; końcowa część numeru tego konta odpowiada analityce konta księgowego studenta 
w systemie Zamawiającego) lub ręcznie wprowadzane z dziennych wyciągów, jeśli wpłata 
została przekazana na ogólne konto wydziałowe w banku. 
Wymaganiem Zamawiającego jest uruchomienie w systemie ERP funkcjonalności 
dotyczących rozliczeń ze studentami w wyżej podanym zakresie oraz integracja systemów 
ERP z USOS poprzez przekazywanie informacji o należnościach i wpłatach z systemu ERP do 
USOS (zgodnie z SIWZ). 

 

 Pytanie 2. 

W punkcie 4.8 Załącznik nr 1 do SIWZ czytamy, Ŝe Wykonawca ma dostarczyć 
nielimitowaną ogólna liczba nienazwanych uŜytkowników systemu dla obszarów 

funkcjonalnych ERP i BI.  

Pytanie: Celem zdefiniowania uŜytkowników nazwanych systemu jest moŜliwość 
ograniczenia im nieupowaŜnionego dostępu do danych i transakcji systemu ERP i BI. 

UmoŜliwienie dostępu do systemu uŜytkownikom nienazwanym oznaczać będzie dostęp do 

wybranych, bądź nawet do wszystkich danych i transakcji Systemów ERP i BI. Wiele 

dostępnych na rynku rozwiązań klasy ERP i BW nie umoŜliwia zdefiniowania uŜytkowników 

nienazwanych, a często producenci oprogramowania ERP i BI nie zgadzają się na udzielenie 

nieograniczonej liczby licencji chroniąc tym samym swoje prawa do nieograniczonego 

uŜywania swojego oprogramowania.  

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem nielimitowana ogólna liczba 

nazwanych uŜytkowników?  



 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający wymaga autoryzacji użytkowników do systemów ERP, ESOD oraz BI (login oraz 
hasło) oraz możliwości określenia poziomów dostępu (ról) dla tych użytkowników, w tym 
dostępu dla administratorów. Poprzez sformułowanie „nielimitowana ogólna liczba 
nienazwanych użytkowników” Zamawiający rozumie dostarczenie licencji nieprzypisanych do 
konkretnych użytkowników z możliwością zakładania przez Zamawiającego dowolnej liczby 
kont nazwanych użytkowników. Zamawiający wymaga możliwości jednoczesnej pracy 
minimum 35 użytkowników dla ERP oraz minimum 10 użytkowników dla BI. System nie może 
określać, którzy z założonych w systemie użytkowników wyczerpują limit z 35/10 
jednocześnie zalogowanych użytkowników. Liczba zalogowanych jednoczesnych 
użytkowników w module ESOD nie może być limitowana.  Tym samym Wykonawca musi 
dostarczyć system  (systemy), w którym w obszarach ERP, ESOD oraz BI istnieje możliwość 
dodania nieograniczonej liczby użytkowników (z uwzględnieniem użytkowników aktywnych, 
jak i użytkowników zablokowanych przez administratora, w tym użytkowników 
zblokowanych, którzy nie są pracownikami Zamawiającego, a których historia operacji do 
wglądu jest wymagana). Dostęp do systemu ERP oraz BI będą posiadać wyłącznie wybrani 
pracownicy Zamawiającego. Dostęp do ESOD musi być realizowany  dla wszystkich 
pracowników Zamawiającego (dostęp autoryzowany – login, hasło) oraz, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba także kontrahentów Zamawiającego (dostęp autoryzowany – login, hasło); patrz 
również  Załącznik nr 6 do SIWZ, tabela ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW – 
poz. 73 (dostęp dla osób nie posiadających konta w ESOD).  Poprzez sformułowanie 
„nazwany” w kontekście użytkownika Zamawiający rozumie użytkowników zalogowanych i 
pracujących w tym samym czasie w systemie (systemach). 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że określenia zawarte w punkcie 4.8 Załącznik nr 1 do 
SIWZ „minimum 35 jednocześnie zalogowanych nienazwanych użytkowników” (w obszarach 
ERP) oraz „minimum 10 jednocześnie zalogowanych nienazwanych użytkowników” (w 
obszarze BI) są omyłką pisarską i zostają odpowiednio zmienione na „minimum 35 
jednocześnie zalogowanych nazwanych użytkowników” oraz „minimum 10 jednocześnie 
zalogowanych nazwanych użytkowników”. 

 

Poniżej FRAGMENT SIWZ ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zmiany dokonane 2013.02.11 w dokumentacji postępowania: 

1) Zalacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia ZISZ_2013.doc 

Omyłka pisarska: 
w pkt. „4.8 Kalkulacja typu i ilości licencji” 

 

 

BYŁO: 
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji jednoczesnego dostępu do oprogramowania w 

ilości: 
Obszar funkcjonalny  Ilość licencji 

Obszary ERP: 

• finanse i księgowość, 
• budŜetowanie, 

• kadry i płace (w tym ePIT), 

• majątek trwały, 

• gospodarka materiałowa / 

gospodarka magazynowa, 

• ewidencja sprzedaŜy, 

• ewidencja zakupów, 

• zarządzanie projektami 

minimum 35 jednocześnie zalogowanych nienazwanych uŜytkowników 

(nielimitowana ogólna liczba nienazwanych uŜytkowników)  

Obszar analiz ERP (BI) minimum 10 jednocześnie zalogowanych nienazwanych uŜytkowników 

(nielimitowana ogólna liczba nienazwanych uŜytkowników) 

Obszar ESOD bez limitu (nieograniczona liczba sesji i nazwanych i nienazwanych 

uŜytkowników) 

 
--------------------------------------- 



JEST: 
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji jednoczesnego dostępu do oprogramowania w 

ilości: 
Obszar funkcjonalny  Ilość licencji 

Obszary ERP: 

• finanse i księgowość, 
• budŜetowanie, 

• kadry i płace (w tym ePIT), 

• majątek trwały, 

• gospodarka materiałowa / 

gospodarka magazynowa, 

• ewidencja sprzedaŜy, 

• ewidencja zakupów, 

• zarządzanie projektami 

minimum 35 jednocześnie zalogowanych nazwanych uŜytkowników 

(nielimitowana ogólna liczba nienazwanych uŜytkowników)  

Obszar analiz ERP (BI) minimum 10 jednocześnie zalogowanych nazwanych uŜytkowników 

(nielimitowana ogólna liczba nienazwanych uŜytkowników) 

Obszar ESOD bez limitu (nieograniczona liczba sesji i nazwanych i nienazwanych 

uŜytkowników) 

 
 


