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Dot.: pytania do RFI odnośnie Dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu finansowo 

księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego 

i wsparcia 

 

Do przedmiotowego RFI wpłynęły następujące pytania:  

1. Czy w ramach realizacji projektu wykonawca ma dostarczyć wszystkie funkcjonalności 

wymienione w załączniku nr 1? 

2. W jaki sposób mamy traktować te 1800 roboczodni? Czy to jest budżet na realizację 

wymagań funkcjonalnych z załącznika nr 1, których nie da się zrealizować w ramach 

standardowej funkcjonalności? Jeżeli tak, to co w momencie, kiedy limit tych dni się 

wyczerpie? Jeżeli nie, to rozumiem, że mamy wycenić wdrożenie standardowej 

funkcjonalności systemu + realizacjię wszystkich wymagań z załącznika 1 poprzez 

kastomizacje (jeżeli wymagana) + 1800 roboczodni na prace dodatkowe? 

Zamawiający informuje, że zainteresowany jest wdrożeniem systemu, który będzie spełniał 

jego wymagania. Poza oczekiwaniami Zamawiającego odnośnie samego systemu, zostały 

wyszczególnione jego funkcjonalności, które są podzielone na dwie części (część wdrożenia 

1 lub 2), a wszystkie razem stanowią załącznik nr 1 do zapytania.  

Analiza przedwdrożeniowa musi obejmować wspólną analizę wszystkich funkcjonalności 

wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania.  

Co najmniej wszystkie funkcjonalności oznaczone jako część wdrożenia 1 w załączniku nr 1 do 

zapytania, muszą zostać odpowiednio skonfigurowane i uruchomione w dniu Uruchomienia 

Operacyjnego. W trakcie trwania Analizy przedwdrożeniowej wykaz funkcjonalności 

przeznaczony do wdrożenia w dniu Uruchomienia Operacyjnego może zostać poszerzony o: 

 funkcjonalności oznaczone jako część wdrożenia 2 w załączniku nr 1 do zapytania 

 inne prace rozwojowe,  

a realizowane one będą na podstawie prac dodatkowych. 

Zamawiający zainteresowany jest również rozwojem systemu poprzez realizację prac 

dodatkowych w wymiarze do 1800 roboczodni. Zakres prac dodatkowych między innymi 

obejmować będzie: 



 

 realizację funkcjonalności oznaczonych jako część wdrożenia 2 w załączniku nr 1 do 

zapytania, 

 przeprowadzenie dodatkowych analiz,  

 rozwój funkcjonalności, 

 tworzenie interfejsów wymiany danych z innymi systemami, 

a dokładny zakres prac dodatkowych opisany został w zapytaniu i zostanie doprecyzowany 

w umowie.  

Zamawiający wymaga by dostarczone oprogramowanie i licencje umożliwiały uruchomienie 

wszystkich funkcjonalności wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania – niezależnie czy 

są oznaczone jako część wdrożenia 1 lub 2.  

Zamawiający informuje, że należy wycenić wszystkie czynności i elementy, które są niezbędne 

do uruchomienia funkcjonalności oznaczonych jako część wdrożenia 1 wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem i licencjami niezbędnymi do uruchomienia wszystkich wymagań 

i funkcjonalności jakie zostały opisane w zapytaniu i w jego załączniku.  

Dodatkowo należy wycenić stawkę za roboczodzień prac dodatkowych.   

Lp. Etap Zakres Cena 

1. 
Etap od 0 do 

VI 

Realizacja wszystkich czynności 

i elementów opisanych 

w zapytaniu i wdrożenie 

funkcjonalności oznaczonych 

jako część wdrożenia 1 

Cena za: 

1. wdrożenie funkcjonalności 

oznaczonych jako część 

wdrożenia 1 

2. dostarczenie i udzielenie 

niezbędnego oprogramowania 

oraz licencji obejmujących 

wszystkie wymagania systemu 

i pozwalających na 

uruchomienie funkcjonalności 

oznaczonych jako część 

wdrożenia 1 i 2 

3. wszelkie czynności i elementy 

opisane w zapytaniu jakie 

należy zrealizować w ramach 

realizacji etapów od 0 do VI 

2. 
Prace 

dodatkowe 

Obejmują prace rozwojowe 

systemu oraz funkcjonalności 

oznaczone jako część 

wdrożenia 2 

Budżet prac dodatkowych wynika 

z iloczynu 1800 roboczodni i stawki 

za roboczodzień. 

 

Rozliczenie prac dodatkowych 

następować będzie na podstawie 

poszczególnych zleceń, w których 



 

określona zostanie ich 

czasochłonność 

 

Pojawiły się również prośby związane z przedłużeniem terminu udzielania odpowiedzi na RFI. 

W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża okres na przygotowanie odpowiedzi na RFI do 

16 listopada 2020 r. 

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 


