
 

Warszawa, 24.01.2019 r. 

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa i wdrożenie Informatycznego Systemu do Obsługi Stypendiów”, nr postępowania: 1/2019   

 

Zamawiający - Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa - na podstawie 

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 

r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 
 
4.9 Listy bankowe – możliwość kontroli wypłacanych stypendiów. W ramach tej części modułu 
wymagane są następujące funkcjonalności: (punkt opcjonalny do wyceny) 

4.9.1. Utworzenie listy płatności w określonych programach, 
4.9.2. Wygenerowanie zbiorczego pliku w formacie kompatybilnym z systemem 

bankowym w celu dokonania przelewu. Plik ten jest tworzony w oparciu o listy płatności. 
4.9.3. Automatyczna rejestracja dokonywanych wpłaty dla danego stypendysty 

(historia wypłat). 
Prosimy o wyjaśnienie jakie system bankowy jest używany przez Zamawiającego oraz 
podanie przykładu formatu pliku lub wskazanie dokumentacji tego formatu. 
Prosimy o wyjaśnienie pkt. 5.9.3, ponieważ zdanie to zawiera ewidentny błąd językowy, który 
utrudnia jego zrozumienie. Czy chodzi o płaty czy wypłaty i na jakie konto. Czy ma to być 
integracja z systemem bankowym lub systemem księgowym? 
 
Odpowiedź nr 1: 
 
W punkcie 4.9.3. załącznika nr 2 do SIWZ nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowy zapis brzmi: 
„Automatyczna rejestracja dokonywanych wypłat dla danego stypendysty (historia wypłat).” 
  
W każdym programie stypendialnym powinna być możliwości generowania list płatności w 
określonym okresie czasu (miesiąc, kwartał, pół roku itp.). Zbiorczy plik do wypłaty stypendiów 
powinien być kompatybilny z systemem SAP HR, jednocześnie plik ten powinien był łatwo 
dostosowywalny w razie zmiany systemu wypłat stypendiów. 
  
Rejestracja wypłat dla danego stypendysty powinna następować w każdym okresie tworzenia 
listy wypłat (miesiąc, kwartał itp.). 
 
Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje, że zaoferowanie funkcjonalności wymienionych w 
pkt. 4.9 załącznika nr 2 do SIWZ ma charakter fakultatywny.   
 
Jeżeli wykonawca oferuje funkcjonalności wymienione w pkt. 4.9 załącznika nr 2 do SIWZ 
powinien zamieścić opis przedmiotowych funkcjonalności w złożonej wraz z ofertą Koncepcji 
wykonania usługi, o której mowa w Rozdziale IV ust. 3 SIWZ, oraz uwzględnić koszt wykonania 
tego elementu w cenie całkowitej oferty.  



Jeżeli wykonawca nie zamieści informacji o funkcjonalnościach wymienionych w pkt. 4.9 

załącznika nr 2 do SIWZ w Koncepcji wykonania usługi, Zamawiający uzna, że wykonawca 

nie oferuje przedmiotowych funkcjonalności. 

 
 

 


