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Sułów, dnia 4 listopada 2022 r. 

Znak sprawy: RR. 271.38.2022 

  

   -Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

 

A. dotyczy:  postępowania w trybie podstawowym pn. Dostawa, wdrożenie i 

integracja systemów informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego dla 

Gminy Sułów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Działając na podstawie art. 284 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 

2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Sułów przekazuje 

treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ), 

wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

Pytania z dnia 28.10.2022 r. 

Pytanie nr 1  
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.2.3. Migracja danych do zintegrowanego systemu 
dziedzinowego. Proszę o doprecyzowanie wolumentu danych koniecznych do 
zmigrowania aby spełnić wymagania opisane we wskazanej części dokumentu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający podaje orientacyjne ilości danych do migracji: 
 Obsługa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 4500 kart 
 Obsługa podatku od środków transportu - 20 kart 
 Obsługa podatków osób prawnych (nie ujęto w ww. rodzajach podatków) - 100 kart 
 Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1500 kart 
 Obsługa księgowości podatkowej - 10000 kont 
 Finanse i księgowość / księgowość budżetowa - 2487 pozycji, 1800 kontrahentów 
 Kadry i płace - 60 kart 
 Środki trwałe - 1000 pozycji 
 Zwrot podatku akcyzowego - 988 wnioskodawców 
 Sprzedaż i rozliczenie zużycia wody/opłaty lokalne/czynsze/najem - 1800 pozycji 
 
Pytanie nr 2 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.2.3. Migracja danych do zintegrowanego systemu 
dziedzinowego. Proszę o udostępnienie informacji na temat formatów plików możliwych 
do wyeksportowania z obecnie wykorzystywanych systemów dziedzinowych z 
uwzględnieniem każdego z obszarów wymienionych w punktach od 1. do 8. działu 2.2.3 
OPZ.  
Odpowiedź:  
Według wiedzy Zamawiającego z obecnie wykorzystywanych systemów dziedzinowych 
można eksportować pliki w formacie TXT, HTML i XML oraz można zdefiniować własne 
struktury eksportu plików. Zamawiający zastrzega, że może nie posiadać pełnej wiedzy w 
tym zakresie. Ustalenie szczegółowych warunków technicznych migracji leży po stronie 
Wykonawcy. 
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Pytanie nr 3 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.2.3. Migracja danych do zintegrowanego systemu 
dziedzinowego. Proszę o udostępnienie poglądowych  plików eksportu możliwych do 
wyeksportowania z obecnie wykorzystywanych systemów dziedzinowych z 
uwzględnieniem każdego z obszarów wymienionych w punktach od 1. do 8. działu 2.2.3 
OPZ.  
Odpowiedź:  
Pytanie wykracza poza wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w art. 135 ust. 1. Wykonawca 
uzyska dostęp do systemów informatycznych Zamawiającego po zawarciu umowy na 
realizację zamówienia publicznego. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.3. Szkolenia w zakresie obsługi Portalu Mieszkańca 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza szkolenia zdalne? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza szkoleń zdalnych w ramach wdrożenia (dotyczy wszystkich 
elementów Oprogramowania Aplikacyjnego). 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ 2.3. Szkolenia w zakresie obsługi Portalu Mieszkańca 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza szkolenia zdalne? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza szkoleń zdalnych w ramach wdrożenia (dotyczy wszystkich 
elementów Oprogramowania Aplikacyjnego). 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Zestawienie rzeczowo – ilościowe. Proszę o informację czy 
na serwerze NAS będzie instalowana jakakolwiek część oprogramowania dostarczana w 
ramach niniejszego postępowania?  
 
Odpowiedź:  
Nie planuje się wykorzystania urządzenia NAS do instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego. 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Zestawienie rzeczowo – ilościowe. Proszę o wskazanie 
ilości aktualnie posiadanych licencji systemów firmy Mikrobit w podziale na wymienione 
moduły:  
 System podatkowy;  
 Finanse i księgowość (w tym księgowość budżetowa , rejestr VAT, obsługa JPK);  
 Przelewy bankowe (w tym obsługa kont indywidualnych i płatności masowych);  
 System opłat;  
 Zwrot akcyzy;  
 Środki trwałe  
 Wyposażenie;  
 Kadry i płace;  
 Rozliczenie zużycia wody;  
 Kasa. 
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 Proszę również o przedstawienie warunków licencyjnych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający korzysta z wyszczególnionych modułów systemów firmy Mikrobit w 
następującej ilości: 
 System podatkowy: 6 stanowisk 
 Finanse i księgowość (w tym księgowość budżetowa, rejestr VAT, obsługa JPK): 4 

stanowiska 
 Przelewy bankowe (w tym obsługa kont indywidualnych i płatności masowych); 7 

stanowisk 
 System opłat; 1 stanowisko 
 Zwrot akcyzy; 1 stanowisko 
 Środki trwałe: 3 stanowiska 
 Wyposażenie; 3 stanowiska 
 Kadry i płace: 1 stanowisko 
 Rozliczenie zużycia wody: 2 stanowiska 
 Kasa: 1 stanowisko 
Odnośnie warunków licencyjnych Zamawiający informuje, że zawarł w Załączniku nr 1 informację: 
„Zamawiający nie posiada autorskich praw majątkowych do funkcjonującego w urzędzie 
oprogramowania, nie posiada kodów źródłowych oprogramowania, a licencja posiadanego 
oprogramowania nie umożliwia mu modyfikacji kodów źródłowych”. 

 
Pytanie nr 8 
Załącznik 10 do SWZ 1 Wymagania ogólne i 2 Opis procedury badania. Proszę o informację 
w jaki sposób zostanie zapewniona możliwość demonstracji próbki w z wykorzystaniem 
środków komunikacji zdalnej opisanych w pkt. 14.-16. w przypadku ograniczonego 
dostępu do sieci internet (zgodnie z zapisami pkt.4.)    
 
Odpowiedź: 
Prezentacja musi zostać przeprowadzona wyłącznie o złożoną próbkę, a nie zasoby 
zlokalizowane w sieci Internet. Wyjątkiem mogą być wyłącznie sytuacje, w których konieczne 
jest skorzystanie z zewnętrznej usługi, np. w celu zaprezentowania mechanizmu logowania 
czy wywołania systemu płatności. Dlatego też Zamawiający zastrzegł sobie możliwość 
monitorowania stanu połączenia internetowego. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający 
dokonuje modyfikacji w  Załączniku 10 do SWZ, rozdział 2 Opis procedury badania.  
W ust. 4 zostaje skreślone zdanie: 
„Korzystanie z połączenia internetowego jest dozwolone tylko i wyłącznie dla tych kroków 
scenariusza, gdzie wyraźnie to zaznaczono” 
W ust. 5 dodaje się ostatnie zdanie: 
„Możliwe jest skorzystanie z zasobów zlokalizowanych w sieci Internet wyłącznie dla tych 
kroków scenariusza, dla których niezbędne jest skorzystanie z usług zewnętrznych, tj. np. w 
celu zaprezentowania mechanizmu logowania czy wywołania systemu płatności”. 
 
Pytanie nr 9 
Załącznik 10 do SWZ 2 Opis procedury badania pkt. 1. Proszę o informację, które ze 
scenariuszy badania próbki maja być zaprezentowane na systemach Android i IOS gdyż nie 
wynika to z opisu scenariuszy.  
 
Odpowiedź: 
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Scenariusz badania próbki w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje prezentacji 
funkcjonalności oprogramowania na urządzeniach mobilnych. Dla uniknięcia wątpliwości 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w  Załączniku 10 do SWZ, rozdział 2 Opis procedury 
badania, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Badanie próbki odbędzie się w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem wirtualnej 
maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem wraz z 
przykładowymi danymi znajdującymi się na dysku przenośnym, dostarczonym przez 
Wykonawcę i podłączonym do komputera. Wykonawca zapewni też urządzenia peryferyjne 
(np. projektor multimedialny, czytnik kodów kreskowych)”. 
 
Pytanie nr 10 
Załącznik 10 do SWZ 3. Scenariusze badania próbki 3.2 pkt. 9. Proszę o umożliwienie 
przygotowania własnego wzoru w oparciu o format docx gdyż format .rtf nie jest już 
wspierany przez producenta.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza realizację funkcji związanych z generowaniem wydruków do plików 
edytowalnych przy wykorzystaniu formatu .docx. W związku z powyższym wprowadza 
następujące zmiany do SWZ. 
Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 2.2.1 wymaganie ust. 20 przed zmianą: 
„System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków 
poprzez wbudowany edytor oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także 
uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF z uwzględnieniem 
automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać 
generowanie wydruków na podstawie tych wzorców” 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„System musi posiadać funkcjonalność modyfikacji standardowych wzorów wydruków 
poprzez wbudowany edytor oraz możliwość wprowadzania nowych wzorów. Musi także 
uwzględniać możliwość tworzenia wydruków w formacie RTF lub .docx z uwzględnieniem 
automatycznego wypełniania wydruku danymi z programu. System musi umożliwiać 
generowanie wydruków na podstawie tych wzorców” 
Załącznik nr 1 do SWZ, poz. 2.2.1 wymaganie ust. 25 przed zmianą: 
„System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do 
formatu RTF z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika”. 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„System musi posiadać możliwość generowania wydruków wybranych pism (decyzji) do 
formatu RTF lub .docx z możliwością ich edycji i zapisu do karty podatnika”. 
Załącznik nr 10 do SWZ, scenariusz 3.2, krok 9 przed zmianą: 
„Modyfikacja standardowego wzoru wydruku oraz wprowadzenie własnego wzoru z 
wykorzystaniem formatu RTF i z uwzględnieniem automatycznego wypełniania wydruku 
danymi z programu”. 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„Modyfikacja standardowego wzoru wydruku oraz wprowadzenie własnego wzoru z 
wykorzystaniem formatu RTF lub .docx i z uwzględnieniem automatycznego wypełniania 
wydruku danymi z programu”. 
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Pytanie nr 11 
Załącznik 10 do SWZ 1 Wymagania ogólne pkt. 3. Proszę o informację czy wg 
Zamawiającego aktualizacja technologii aktualnie posiadanego oprogramowania jest 
równoznaczna z dostawą ZSD na zasadach równoważności? 
 
Odpowiedź: 
Jeśli modernizacja systemów dziedzinowych wiąże się z koniecznością migracji danych do 
nowej bazy danych, Zamawiający uzna, że aktualizacja stanowi faktycznie wdrożenie 
nowego rozwiązania i jest równoznaczna z dostawą ZSD na zasadach równoważności. 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy SWZ Proszę o informację, kiedy ma zostać dostarczona próbka, o której mowa w 
Załącznik nr 1 do SWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt. 4.6, Wykonawca składa środki dowodowe wraz z ofertą. Formę złożenia próbki 
określa Załącznik nr 10 do SWZ. W związku z tym, że zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ 
wymagane jest złożenie próbki na nośnikach fizycznych, może być ona złożona za 
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, przed 
upływem terminu składania ofert.  
W związku z powyższym, dla uniknięcia wątpliwości, pkt 13.4 ppkt 7) SWZ otrzymuje nowe 
brzmienie: 
„Próbka oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, o której mowa w pkt 4.6.1 SWZ może 
być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca”. 
 
Pytania z dnia 03.11.2022 r. 
 
Pytanie nr 1 
Czy zamawiający dopuszcza zamianę treści OPZ niniejszego zamówienia w kwestii: 
Pkt 2.5. Urządzenie dyskowe NAS (backup), sekcja „Porty”, Zamawiający stawia 
wymagania o treści: „Co najmniej: 2 szt. Ethernet 1 GbE (RJ45), 4 szt. USB 3.X..”. 
Wnioskujemy o dopuszczenie zapisu o treści: „Co najmniej: 1 szt. Ethernet 1 GbE (RJ45), 2 
szt. USB 3.x..”. Podana przez Zamawiającego specyfikacja sprzętu, w ogromnym stopniu 
zawęża ilość dostępnych modeli i znacząco zawyża koszt potencjalnej oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji wymagania zgodnie z sugestią wykonawcy. Wymaganie 
zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ, poz. 2.5. Urządzenie dyskowe NAS (backup), przed 
zmianą: 
„Porty - Co najmniej: 2 szt. Ethernet 1GbE (RJ45), 4 szt. USB 3.x.” 
po zmianie otrzymuje nowe brzmienie: 
„Porty - Co najmniej: 1 szt. Ethernet 1GbE (RJ45), 2 szt. USB 3.x.” 
 
Pytanie nr 2 
Pkt 2.5. Urządzenie dyskowe NAS (backup), sekcja „Gwarancja” z obecnego zapisu „Co 
najmniej 3 lata.” na „Co najmniej 2 lata”. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymaganie przytoczone w pytaniu bez zmian. Zamawiający 
zwraca uwagę, że nie wymaga dostarczenia urządzenia NAS objętego gwarancją producenta, 
toteż gwarancja udzielona przez wykonawcę jest wystarczająca. 
 
 

B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną 

częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert. 

C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłużenia 

terminu składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, 

określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:   

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin składania ofert: 08.11.2022 r. godz. 10.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin składania ofert: 15.11.2022 godz. 10.00 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 08.11.2022 r.  godz. 11.30 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

 

Termin otwarcia ofert: 15.11.2022 godz. 11.30 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 07.12.2022 r. 

 

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.12.2022 r. 

 

D. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu  

nr 2022/BZP 00400594/01 z dnia 19-10-2022 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 04.11.2022 r. w 

BZP. 

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 

F. Załączniki: 
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1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 

  

                  Wójt Gminy 

             /-/ Leon Bulak 

        ................................................. 
        (podpis kierownika Zamawiającego 

        lub osoby upoważnionej) 
 

 


