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Piaski, 20 grudnia 2018 

 

DO: WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

Dotyczy zamówienia: modernizacja, rozbudowa i wdrożenie nowych systemów informatycznych 
z uruchomieniem e-usług z dostawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania w ramach 
realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów 
województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” współfinansowanego 
ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, 
Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 

Postępowanie przeprowadza podmiot (Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego), 
któremu zamawiający powierzyli przeprowadzenie postępowania.  

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku 
poz. 1579 ze zmianami), w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 14.  

1. Część 1P i 1K załącznik nr 1 do SIWZ – w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ 

Prosimy o doprecyzowanie czy system el-Dok będący w posiadaniu Gminy Piaski oraz Powiatu 
Krasnostawskiego odpowiada zakresowi funkcjonalnemu opisanemu w „Wymagania dla systemu EZD 
wdrażanego jako rozwiązanie równoważne” dla poszczególnych części, tj., czy posiada 
wyspecyfikowane funkcjonalności dla oprogramowania równoważnego. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

W związku z pytaniem nr 19 (poniżej), Zamawiający dokonał zmiany pierwotnej treści pozycji 3.6. 
#19# Modernizacja systemu EZD oraz zmiany pierwotnej treści 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD. 
Po zmianie opis wskazuje obecnie na docelowy zakres funkcjonalny systemu EZD. Zmiany te 
odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) 
uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”. 

Pytanie 15.  

2. Część 1P załącznik nr 1 do SIWZ – w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ – dodanie pkt. 10. 

„W przypadku EZD migracji podlegają: baza adresowa (baza interesantów), teczki spraw wraz z 
dokumentami (metadane i skany, przybliżona liczba dokumentów – 105 tys.), pełna historia 
metadanych, podpisy elektroniczne. Wszystkie dokumenty muszą posiadać pełną” 
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Prosimy o potwierdzenie czy system będący w posiadaniu Zamawiającego posiada możliwość 
generowania paczek archiwalnych zgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz możliwość 
generowania metryki spraw zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za przeniesione dane, jeżeli 
wykonawca dokona migracji danych w zakresie wymaganym prawnie tj. danych będących zwartością 
paczek archiwalnych oraz metryki spraw zawierającą pełną historię postępowania ze sprawami? 

Pragniemy zauważyć, że zgodnie ze zmienionym OPZ system równoważny powinien posiadać 
zgodność z w/w aktami prawnymi tym samym w opinii wykonawcy system el-Dok posiada takie 
funkcjonalności. 

Jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przydzieli Wykonawcy dostęp do bazy danych 
systemu el-Dok umożliwiając tym samym migrację danych? Zwracamy uwagę, że w związku z 
nieudzieleniem dostępu do API udostępnienie danych jest niezbędne do przeprowadzenia migracji, 
tym samym do zachowania konkurencyjności postępowania. Prosimy również o uszczegółowienie 
zakresu metadanych, które mają zostać przeniesione zgodnie z treścią wymagania, w chwili obecnej 
OPZ jest nieprecyzyjny oraz niejednoznaczny w tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

System będący w posiadaniu Zamawiającego (część 1P) aktualnie nie posiada możliwości 
generowania paczek archiwalnych. W związku z tym Zamawiający przydzieli Wykonawcy dostęp 
do bazy danych systemu el-Dok umożliwiając tym samym migrację danych. 

Minimalny zakres danych do migracji – metadane wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67), Załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej.  

Pytanie 16. 

3. Część 1K załącznik nr 1 do SIWZ – w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ – dodanie pkt. 136 

„W przypadku EZD migracji podlegają: baza adresowa (baza interesantów), teczki spraw wraz z 
dokumentami, również archiwalnymi (metadane i skany, przybliżona liczba dokumentów – 350 tys.), 
pełna historia metadanych, podpisy elektroniczne. Wszystkie” dokumenty muszą posiadać pełną 
historię życia dokumentu od momentu zarejestrowania do momentu migracji” 

Prosimy o potwierdzenie czy system będący w posiadaniu Zamawiającego posiada możliwość 
generowania paczek archiwalnych zgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz możliwość 
generowania metryki spraw zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za przeniesione dane jeżeli 
wykonawca dokona migracji danych w zakresie wymaganym prawnie tj. danych będących zwartością 
paczek archiwalnych oraz metryki spraw zawierającą pełną historię postępowania ze sprawami? 
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Pragniemy zauważyć, że zgodnie ze zmienionym OPZ system równoważny powinien posiadać 
zgodność z w/w aktami prawnymi tym samym w opinii wykonawcy system el-Dok posiada takie 
funkcjonalności. 

Jeżeli nie to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przydzieli Wykonawcy dostęp do bazy danych 
systemu el-Dok umożliwiając tym samym migrację danych? Zwracamy uwagę, że w związku z 
nieudzieleniem dostępu do API udostępnienie danych jest niezbędne do przeprowadzenia migracji 
tym samym do zachowania konkurencyjności postępowania. Prosimy również o uszczegółowienie 
zakresu metadanych, które mają zostać przeniesione zgodnie z treścią wymagania, w chwili obecnej 
OPZ jest nieprecyzyjny oraz niejednoznaczny w tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

System będący w posiadaniu Zamawiającego (część 1K) aktualnie nie posiada możliwości 
generowania paczek archiwalnych . W związku z tym Zamawiający przydzieli Wykonawcy dostęp 
do bazy danych systemu el-Dok umożliwiając tym samym migrację danych.  

Minimalny zakres danych do migracji – metadane wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz.U. 2011 r. Nr 14 poz. 67), Załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej. 

Pytanie 17.  

Części 1C, 1L i 1U – Prosimy o uszczegółowienie zakresu migracji danych w sposób analogiczny do 
dokonanego w części 1P i 1K tj. użycie sformułowania „W przypadku EZD migracji podlegają: baza 
adresowa (baza interesantów), teczki spraw wraz z dokumentami, również archiwalnymi (metadane 
i skany, przybliżona liczba dokumentów – ….) pełna historia metadanych, podpisy elektroniczne. 
Wszystkie dokumenty muszą posiadać pełną historię organizacyjna.” Jest nieprecyzyjny 
i niejednoznaczny, może być różnie interpretowany życia dokumentu od momentu zarejestrowania 
do momentu migracji” użyty obecnie zwrot „W EZD migracji podlegają kartoteki personalne, wykazy 
akt oraz struktura, co może przypadku przełożyć się na odmienne kalkulowanie ofert przez 
potencjalnych wykonawców lub późniejsze problemy z egzekwowaniem przeniesienia danych przez 
poszczególnych partnerów projektu. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający inaczej sformułował zakres migracji dla poszczególnych części zamówienia, z tego 
względu, że różny jest stopień wdrożenia i wykorzystania przez Partnerów dotychczas użytkowanego 
oprogramowania. Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty treści przytoczonego wymagania 
w częściach 1C, 1L i 1U w zakresie ujednolicenia pojęć zastosowanych dla części 1P i 1K. Zmiany te 
odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) 
uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”. 

Pytanie 18.  

5. Część 1K – w wyjaśnieniach z dnia 30.11.2018r. Zamawiający napisał: „Według informacji 
udzielonych Zamawiającym przez autora systemu el-Dok System posiada API umożlwiające integrację 
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z systemami dziedzinowymi, w tym za pośrednictwem brokera integracyjnego. Zamawiający nie 
posiadają jednak praw do publikowania dokumentacji tego API. Powiat Krasnostawski dysponuje 
umową, według której może tę dokumentację udostępnić osobom trzecim, ale wyłącznie w celu 
realizacji integracji, stąd nie mogła być ona opublikowana na etapie postępowania. Dokumentacja 
ta – w przypadku Powiatu Krasnostawskiego – zostanie udostępniona nieodpłatnie Wykonawcy 
zainteresowanemu takim sposobem realizacji zamówienia. Gmina Piaski aktualnie nie może zapewnić 
udostępnienia tej dokumentacji ani określić warunków jej udostępnienia. 

Mając na uwadze powyższe prosimy o modyfikacje zapisów: wymagania minimalne w obszarze 
modelowania procesów pkt. 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD załącznika nr 1 do SIWZ w sposób, 
który nie będzie ograniczał uczciwej konkurencji. W chwili obecnej Zmawiający zgodnie z zapisami 
OPZ wymaga: 

„rozbudowa funkcjonującego systemu o narzędzie służące do prowadzenia procesów zarówno 
w oparciu o ścieżki workflow” 

„Moduł powinien umożliwiać realizację następujących funkcji:  

49. Definiowanie dowolnej liczby procesów za pomocą wbudowanego w funkcjonujący system EOD 
graficznego edytora procesów.”. 

Pragniemy zauważyć, że zgodnie z zapisami w/w wymagania Zamawiający oczekuje modyfikacji 
oprogramowania el-Dok, do którego prawa autorskie posiada firma Zeto, do którego Zamawiający 
nie posiada uprawnień do modyfikacji co uniemożliwia innym Wykonawcom realizację zadań 
opisanych w części 1K. Niniejsze wymagania są również sprzeczne z intencją Zamawiającego, 
tj. aby dostarczane moduły były zewnętrznymi narzędziami, komunikującymi się z systemem el-Dok 
za pomocą API. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający dokonał zmian treści wymagań w pozycji 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD między 
innymi w powyższym zakresie. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej 
OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej 
w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”. 

Pytanie 19. 

6. Prosimy o ujednolicenie opisu przedmiotu Zamówienia w zakresie wymagań dla modernizacji 
systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla wszystkich części postępowania, tak aby opis 
przedmiotu zamówienia przygotowany był w sposób konkurencyjny jak to zostało opisane w części 
1C, 1L i 1U bez wprowadzania zapisów wskazujących rozwiązania konkretnego producenta 
ograniczając tym samym uczciwą konkurencję. Dzięki ujednoliceniu zapisów Zamawiający zapewni 
dostęp do postępowania dla innych Wykonawców, pozbędzie się również niespójności wymagań 
funkcjonalnych oprogramowania równoważnego z pozostałymi wymaganiami SIWZ, których kilka 
przykładów zostało zawartych w poniższym uzasadnieniu. 
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Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający przychylając się do wniosku Pytającego, w celu zapewnienia pełnej konkurencyjności 
zamówienia dokonał zmiany pierwotnej treści pozycji 3.6. #19# Modernizacja systemu EZD 
oraz dokonał zmiany pierwotnej treści 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD. Zmiany te 
odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) 
uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”. 

Pytanie 20.  

1. Część 1P załącznik nr 1 do SIWZ– w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ - 3.6.1. Wymagania 
dla systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne - Jednostki podległe w Systemie. 

Prosimy o przedstawienie szczegółowego zakresu funkcjonalnego wymagania „Jednostki podległe 
w systemie” obecny opis jest niespójny oraz niejednoznaczny. Brak jest konkretnych wymagań 
funkcjonalnych, a użyte sformułowania są niespójne, brak jest konsekwencji w nazewnictwie 
systemów oraz jednostek, których mają dotyczyć. 

Z poniższego opisu można wywnioskować, że wymagania w pkt. 1-5 i 7-9 w głównej mierze dotyczą 
wymagań „Systemu” czyli systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne a wymagania 
pkt. 6-7 i 10-13 dotyczą funkcjonalności dot. Numeracji pisma, możliwości dodawania interesanta, 
co w opinii wykonawcy nie stanowi szczegółowego zakresu funkcjonalnego dla „odrębnej aplikacji 
dla jednostek podległych”. Prosimy więc o uszczegółowienie wymagań. 

Dodatkowo, jeżeli Zamawiający chce pozostać przy obecnych zapisach prosimy o odpowiedź 
na poniższe pytania: (…). 

Wymaganie rozwiązania równoważnego dla EZD  Pytanie 

1. System musi umożliwiać obsługę jednostek 
podległych oraz ich konfigurację z poziomu 
administratora systemu nadrzędnego.  

• Prosimy o doprecyzowanie czy przez 
Jednostki Podległe Zamawiający rozumie 
jednostki Organizacyjne Gminy Piaski?  

• Prosimy o wskazanie wszystkich jednostek 
podległych/organizacyjnych, które ma 
obejmować system EZD wdrażany jako 
rozwiązanie równoważne? 
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2. System musi umożliwiać uruchomienie, czyli 
odrębnej aplikacji dla jednostki podległej na 
odrębnej bazie danych i konfigurację połączenia 
z pozostałymi jednostkami (w tym jednostką 
nadrzędną) lub brak połączenia, zachowanie 
całkowitej autonomii: odrębna aplikacja, 
odrębna baza danych  

• Wskazanie czy „odrębne aplikacje dla 
jednostek podległych” mają współpracować 
z Modułami będącymi przedmiotem 
przetargu tj., czy dla każdej jednostki 
podległej mają zostać uruchomione moduły 
dla obszarów: obsługi archiwum, 
definiowalnych rejestrów, modelowania 
procesów? Czy przedmiot zamówienia 
obejmuje dostarczenie w/w modułów 
również dla jednostek podległych?  

• Czy „odrębne aplikacje dla jednostek 
podległych” działają na infrastrukturze 
Zamawiającego, czy znajdującej się w 
Jednostkach podległych? Prosimy o 
informację czy Zamawiający zapewni 
odpowiednią Infrastrukturę umożliwiającą 
uruchomienie oraz funkcjonowanie systemu 
EZD oraz zapewni narzędzia umożliwiające 
bezpiecznej komunikacji pomiędzy 
Systemem a oprogramowaniem 
aplikacyjnym np. przez stworzenie 
bezpiecznej sieci VPN?  

• Prosimy o informację czy dane „odrębnych 
aplikacji” również są elementem migracji? 
Czy ich ilości były uwzględnione w podanych 
ilościach?  

• Prosimy podanie zakresu funkcjonalnego 
odrębnej aplikacji dla jednostek podległych? 

3. System musi wykorzystywać klucz 
autoryzujący oraz hasło do połączenia się 
z jednostką, klucz ani hasło nie będzie wysyłane 
w formie tekstowej a formie zaszyfrowanej 
co najmniej w formie SHA256 i MD5.  

Prosimy o potwierdzenie, czy jest to 
funkcjonalność modernizowanego systemu 
EZD Gminy Piaski?   

4. System musi umożliwiać czasowe wyłączenie 
integracji. 

Prosimy o doprecyzowanie na czym dokładnie 
ma polegać integracja wskazanie różnic 
w funkcjonowaniu systemu w przypadku 
wyłączenia lub włączenia integracji.  
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5. System musi na jednym ekranie, wyświetlać 
w formie listy wszystkie zintegrowane jednostki 
wraz z hiperłączem do adresu logowania 
do danej jednostki. Gdy użytkownik był 
zalogowany w danej jednostce, na której adres 
został przekierowany, zostanie on 
automatycznie zalogowany i przeniesiony 
do modułu zarządzania integracją.  

Czy integracja modernizowanego systemu EZD 
ma polegać jedynie na wyświetlaniu listy 
hiperłączy, przenoszących do „odrębnych 
aplikacji jednostek podległych”?  

6. Przesyłana korespondencja rejestrowana jest 
w wybranych jednostkach jako korespondencja 
przychodząca.  

▪ Proszę o potwierdzenie, że jest to 
wymaganie dla „odrębnej aplikacji jednostki 
podległej” nie funkcjonalność Systemu EZD 
Gminy Piaski. 

▪ Prosimy o doprecyzowanie czy komunikacja 
w zakresie przekazywania korespondencji 
powinna odbywać się z wykorzystaniem, 
środków komunikacji elektronicznej? Mając 
na uwadze, że jednostki organizacyjne, są 
niezależnymi podmiotami tzn. posiadają 
własny rejestr korespondencji przychodzącej 
(RKP), własną strukturę organizacyjną, JRWA 
w opinii wykonawcy podmioty powinny 
komunikować się z wykorzystaniem tych 
właśnie środków. Tak aby korespondencja 
przepływała przez RKP dane były 
przekazywane w sposób transparentny a 
terminy załatwiania były liczone np. w 
oparciu o UPD lub datę dostarczenia 
dokumentów za pośrednictwem środka 
komunikacji elektronicznej? 

7. Dysponentem zarejestrowanego pisma jest 
adresat wybrany przy tworzeniu pisma w 
jednostce źródłowej, zaś nadawcą staje się 
dysponent pisma z jednostki źródłowej.  

Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność 
systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie 
to prosimy rozbicie wymaganie na dedykowane 
dla równoważnego systemu EZD Gminy Piaski 
i „odrębnej aplikacji jednostki podległej”.  

8. System umożliwia adresowanie pisma do 
jednostki zintegrowanej z zaznaczeniem 
możliwości adresowania do wydziału. W tym 
również umożliwia adresację do kilku 
wydziałów z kilku jednostek.  

Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie 
dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.  

9. System automatycznie zarejestruje pismo 
wewnętrzne jako pismo przychodzące w 
wybranych jednostkach w dzienniku i zgodnie z 

Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie 
dla równoważnego systemu EZD Gminy Piaski  
nie „odrębnej aplikacji podległej”  
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szablonem wskazanym w konfiguracji. 

10. Pismo przychodzące posiadać powinno 
sygnaturę będącą numerem wysłanego pisma 
wewnętrznego z jednostki źródłowej.  

Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie 
dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.  

11. Jako nadawca zostanie utworzony nowy 
interesant na podstawie danych dysponenta 
pisma wewnętrznego z jednostki źródłowej.  

Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność 
systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie 
to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę 
o potwierdzenie, ze jest to wymaganie dla 
„odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.  

12. Jeśli dany nadawca w systemie już istnieje 
to zostanie dołączony do pisma 
przychodzącego.  

Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność 
systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie 
to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę 
o potwierdzenie, ze jest to wymaganie dla 
„odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.  

13. Nadawca z powiązanej jednostki musi być 
rozpoznawany automatycznie na podstawie 
utworzonego automatycznie identyfikatora, 
który zawiera symbol oraz nazwę jednostki, 
z której pochodzi.  

Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność 
systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie 
to proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę 
o potwierdzenie, ze jest to wymaganie dla 
„odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Gminy Piaski.  

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający dokonał zmiany treści opisu wymagań pozycji 3.6. #19# Modernizacja systemu EZD. 
Po w/w zmianie treść wskazanego opisu nie zawiera wymagań, do których odnosi się powyższe 
pytanie. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji ujednoliconej OPZ (będącego 
Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, oznaczanej w nazwie pliku 
wyrażeniem „20181220”. 

Pytanie 21.  

2. Część 1K załącznik nr 1 do SIWZ– w związku z wprowadzoną modyfikacją OPZ – 5.3.1. Wymagania 
dla systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne - Jednostki podległe w Systemie 

Prosimy o przedstawienie szczegółowego zakresu funkcjonalnego wymagania „Jednostki podległe 
w systemie” obecny opis jest niespójny oraz niejednoznaczny. Brak jest konkretnych wymagań 
funkcjonalnych, a użyte sformułowania są niespójne, brak jest konsekwencji w nazewnictwie 
systemów oraz jednostek, których mają dotyczyć. 

Z poniższego opisu można wywnioskować, że wymagania w pkt. 1-5 i 7-9 w głównej mierze dotyczą 
wymagań „Systemu” czyli systemu EZD wdrażanego jako rozwiązanie równoważne a wymagania 
pkt. 6-7 i 10-13 dotyczą funkcjonalności dot. Numeracji pisma, możliwości dodawania interesanta, 
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co w opinii wykonawcy nie stanowi szczegółowego zakresu funkcjonalnego dla „odrębnej aplikacji 
dla jednostek podległych”. Prosimy więc o uszczegółowienie wymagań. 

Dodatkowo, jeżeli Zamawiający chce pozostać przy obecnych zapisach prosimy o odpowiedź 
na poniższe pytania: 

Wymaganie rozwiązania równoważnego dla EZD  Pytanie  

1. System musi umożliwiać obsługę jednostek 
podległych oraz ich konfigurację z poziomu 
administratora systemu nadrzędnego.  

• Prosimy o doprecyzowanie czy przez 
Jednostki Podległe Zamawiający rozumie 
Jednostki Organizacyjne Powiatu  
Krasnostawskiego?  

• Prosimy o wskazanie wszystkich jednostek 
podległych/organizacyjnych, które ma 
obejmować system EZD wdrażany jako 
rozwiązanie równoważne?  

2. System musi umożliwiać uruchomienie 
odrębnej aplikacji dla jednostki podległej na 
odrębnej bazie danych i konfigurację połączenia 
z pozostałymi jednostkami (w tym jednostką 
nadrzędną) lub brak połączenia, czyli zachowanie 
całkowitej autonomii: odrębna aplikacja, 
odrębna baza danych  

• Wskazanie czy „odrębne aplikacje dla 
jednostek podległych” mają współpracować 
z Modułami będącymi przedmiotem 
przetargu tj., czy dla każdej jednostki 
podległej mają zostać uruchomione moduły 
dla obszarów: obsługi archiwum, 
definiowalnych rejestrów, modelowania 
procesów? Czy przedmiot zamówienia 
obejmuje dostarczenie w/w modułów 
również dla jednostek podległych?  

• Czy „odrębne aplikacje dla jednostek 
podległych” działają na infrastrukturze 
Zamawiającego, czy znajdującej się w 
Jednostkach podległych? Prosimy o 
informację czy Zamawiający zapewni 
odpowiednią Infrastrukturę umożliwiającą 
uruchomienie oraz funkcjonowanie 
systemu EZD oraz zapewni narzędzia 
umożliwiające bezpiecznej komunikacji 
pomiędzy Systemem a oprogramowaniem 
aplikacyjnym np. przez stworzenie 
bezpiecznej sieci VPN?  

• Prosimy o informację czy dane „odrębnych 
aplikacji” również są elementem migracji? 
Czy ich ilości były uwzględnione w 
podanych ilościach?  

• Prosimy podanie zakresu funkcjonalnego 
odrębnej aplikacji dla jednostek podległych.   
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3. System musi wykorzystywać klucz 
autoryzujący oraz hasło do połączenia się z 
jednostką, klucz ani hasło nie będzie wysyłane w 
formie tekstowej a formie zaszyfrowanej co 
najmniej w formie SHA256 i MD5.  

Prosimy o potwierdzenie, czy jest to 
funkcjonalność modernizowanego systemu 
EZD Powiatu Krasnostawskiego?   

4. System musi umożliwiać czasowe wyłączenie 
integracji.  

Prosimy o doprecyzowanie na czym dokładnie 
ma polegać integracja wskazanie różnic w 
funkcjonowaniu systemu w przypadku 
wyłączenia lub włączenia integracji.   

5. System musi na jednym ekranie, wyświetlać w 
formie listy wszystkie zintegrowane jednostki 
wraz z hiperłączem do adresu logowania do 
danej jednostki. Gdy użytkownik był zalogowany 
w danej jednostce, na której adres został 
przekierowany, zostanie on automatycznie 
zalogowany i przeniesiony do modułu 
zarządzania integracją.  

Czy integracja modernizowanego systemu EZD 
ma polegać jedynie na wyświetlaniu listy 
hiperłączy, przenoszących do „odrębnych 
aplikacji jednostek podległych”?  

6. Przesyłana korespondencja rejestrowana jest 
w wybranych jednostkach jako korespondencja 
przychodząca.  

• Proszę o potwierdzenie, że jest to 
wymaganie dla „odrębnej aplikacji 
jednostki podległej” nie funkcjonalność 
Systemu EZD Powiatu Krasnostawskiego?  

• Prosimy o doprecyzowanie czy komunikacja 
w zakresie przekazywania korespondencji 
powinna odbywać się z wykorzystaniem, 
środków komunikacji elektronicznej? Mając 
na uwadze, że jednostki organizacyjne, są 
niezależnymi podmiotami tzn. posiadają 
własny rejestr korespondencji 
przychodzącej (RKP), własną strukturę 
organizacyjną, JRWA w opinii wykonawcy 
podmioty powinny komunikować się z 
wykorzystaniem tych właśnie środków. Tak 
aby korespondencja przepływała przez RKP 
dane były przekazywane w sposób 
transparentny a terminy załatwiania były 
liczone np. w oparciu o UPD lub datę 
dostarczenia dokumentów za 
pośrednictwem środka komunikacji 
elektronicznej?  
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7. Dysponentem zarejestrowanego pisma jest 
adresat wybrany przy tworzeniu pisma w 
jednostce źródłowej, zaś nadawcą staje się 
dysponent pisma z jednostki źródłowej.  

Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność 
systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie 
to prosimy rozbicie wymaganie na 
dedykowanego dla równoważnego systemu 
EZD Powiatu Krasnostawskiego i „odrębnej 
aplikacji jednostki podległej”.  

8. System umożliwia adresowanie pisma do  
jednostki zintegrowanej z zaznaczeniem 
możliwości adresowania do wydziału. W tym 
również umożliwia adresację do kilku wydziałów z 
kilku jednostek.  

Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie  
dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Powiatu  
Krasnostawskiego.  

9. System automatycznie zarejestruje pismo 
wewnętrzne jako pismo przychodzące w 
wybranych jednostkach w dzienniku i zgodnie z 
szablonem wskazanym w konfiguracji.  

Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie 
dla równoważnego systemu EZD Powiatu 
Krasnostawskiego nie „odrębnej aplikacji 
podległej”  

10. Pismo przychodzące posiadać powinno 
sygnaturę będącą numerem wysłanego pisma 
wewnętrznego z jednostki źródłowej.  

Proszę o potwierdzenie, że jest to wymaganie 
dla „odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Powiatu  
Krasnostawskiego.  

11. Jako nadawca zostanie utworzony nowy 
interesant na podstawie danych dysponenta 
pisma wewnętrznego z jednostki źródłowej.  

Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność 
systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to 
proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o 
potwierdzenie, że jest to wymaganie dla 
„odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Powiatu  
Krasnostawskiego.  

12. Jeśli dany nadawca w systemie już istnieje to 
zostanie dołączony do pisma przychodzącego.  

Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność 
systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to 
proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o 
potwierdzenie, że jest to wymaganie dla 
„odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Powiatu  
Krasnostawskiego.  

13. Nadawca z powiązanej jednostki musi być 
rozpoznawany automatycznie na podstawie 
utworzonego automatycznie identyfikatora, który 
zawiera symbol oraz nazwę jednostki, z której 
pochodzi.  

Z uwagi na to, że nie jest to funkcjonalność 
systemu prosimy o usunięcie zapisu. Jeżeli nie to 
proszę powiązać ja z funkcjonalnością. Proszę o 
potwierdzenie, że jest to wymaganie dla 
„odrębnej aplikacji jednostki podległej” nie 
funkcjonalność Systemu EZD Powiatu  
Krasnostawskiego.  

Reasumując pragniemy zauważyć, że zakres funkcjonalny dla systemu EZD wdrażanego jako 
rozwiązanie równoważne dodany dnia 30.11.2018r. pełen jest sformułowań nieprecyzyjnych oraz 
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niejednoznacznych, lub wskazujących na konkretnego producenta, co z uwagi na ograniczenia 
związane z czasem na dogłębną analizę tak obszernej dokumentacji wskazujemy tylko 
w przykładowych zakresach.   

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszego wniosku oraz dokonanie 
odpowiednich modyfikacji SIWZ tak aby przedmiot zamówienia opisany był w sposób spójny, 
wyczerpujący, jednoznaczny oraz na równi traktujący wykonawców we wszystkich częściach 
postępowania ograniczając przy tym wystąpienie negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego 
związanych z realizacją oraz późniejszym rozliczaniem projektu. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający dokonał zmiany opisu pozycji 5.3. #39# Modernizacja systemu EZD. Po zmianie opis 
nie zawiera wymagań wskazanych w pytaniu. Zmiany te odzwierciedlone są w opublikowanej wersji 
ujednoliconej OPZ (będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ) uwzględniającej wyżej określone zmiany, 
oznaczanej w nazwie pliku wyrażeniem „20181220”. 

 

- - - 

Zamawiający publikuje wersję ujednoliconą OPZ – po zmianach (będącego Załącznikiem nr 1 
do SIWZ) uwzględniającą wyżej określone zmiany oznaczając nazwę pliku wersji ujednoliconej 
OPZ wyrażeniem „20181220”.  

- - - 

Zamawiający w dniu 13 grudnia 2018 roku wydłużył termin składania ofert na 8 stycznia 2019 
roku godzina 11:00 oraz termin otwarcia ofert na 8 stycznia 2019 roku godzina 11:30. 
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