Łódź, dn.7 stycznia 2021 r.
Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy przetargu na: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Aqua Park
Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4, nr sprawy: ZP.U.2.2020
Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z
2019 poz. 1843. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:

1. Dot. Wymagania: „1.1.2.5. Moduł integracji z zewnętrznymi systemami typu OPTIMA i SAGE
Symfonia, przy czym na aktualnym etapie wymagana jest integracja z oprogramowaniem SAGE
Symfonia, w późniejszym etapie musi istnieć możliwość integracji z systemem OPTIMA „
Pytanie: Czy Zamawiający posiada dokumentację API do systemu SAGE Symfonia?
Wykonawca oczekuje, ze zapewnienie dokumentacji do integracji będzie po stronie
Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada dokumentacją API.
2. Dot. Wymagania: „1.1.3.29. Dwukierunkowa integracja z systemem finansowo-księgowym
Symfonia dla dokumentów typu faktura (automatyczne przepisywanie kosztów do systemu FK,
zaciąganie informacji zwrotnej, np. informacja o płatności)” oraz „1.1.3.30. Dwukierunkowa
integracja z systemem kadrowo-płacowym Optima (np. wnioski urlopowe)”
Pytanie: Wymianę jakich elementów Zamawiający przewiduje z systemem OPTIMA, a jakich z
systemem SAGE Symfonia? Poza elementami wymienionymi w OPZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga tylko elementów wskazanych w OPZ, z możliwością ich
rozwoju.
3. Dot. Wymagania: „1.1.3.2. W pełni automatyczny obieg dokumentu typu faktura: skan OCR
(system odczytuje dane z faktury takie jak np.: dane sprzedawcy, numer faktury, data płatności, kwota
i automatycznie wypełnia te pola w systemie), wielopoziomowa akceptacja (z opcją zwrotu do
wprowadzającego, przekierowania lub rozbicia kosztu na poszczególne działy/osoby), zaksięgowanie
kosztu z odpowiednim MPK (z opcją rozbicia kosztu na różne MPK), wygenerowanie pliku do
wgrania do bankowości internetowej w celu automatycznego wygenerowania przelewów. OCR czyta
poszczególne pozycje na fakturze – warunek konieczny”
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Pytanie: Czy Zamawiający dysponuje szablonem w jaki sposób ma być przygotowany plik do
banku internetowego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dysponuje takim szablonem.
4. Dot. Wymagania: „1.1.4.8. System umożliwia weryfikację bezpiecznego podpisu elektronicznego
złożonego na dokumentach elektronicznych przychodzących do sekretariatu /kancelarii – obecny
dostawca podpisów firma CERTUM”
Pytanie: Czy Zamawiający używa podpisów elektronicznych w postaci kart kryptograficznych
czy w chmurze Simply Sign?
Odpowiedź: Zamawiający posiada tylko podpis CERTUM.
5. Dot. Wymagania: „1.1.3.13. Podgląd obrazu faktury, oznaczenie faktury w celu jej papierowej
archiwizacji (kod kreskowy)”
Pytanie: Zamawiający planuje generowanie kodów kreskowych do oznaczeń fakturowych na na
drukarkę czy faktury będą oznaczane naklejkami z kodami kreskowymi?
Odpowiedź: Faktury będą oznaczane naklejkami.
6. Dot. Wymagania: „1.1.3.17. Pobieranie dokumentów ze skanera”
Pytanie: Proszę o informację jakie rodzaje/modele skanerów Zamawiający przewiduje
zintegrować oraz czy Zamawiający posiada dokumentację do integracji? Ewentualnie jakim
standardem posługuje się dany skaner?
Odpowiedź: Rodzaj skanerów nie został jeszcze wybrany. Planowany skaner nabiurkowy.
7. Dot. Wymagania: „1.1.4.4. System umożliwia trwałe usunięcie dokumentu wyłącznie
użytkownikowi z uprawnieniami administracyjnymi”
Pytanie: W związku z tym, że występują powiązania pomiędzy modułami i innymi dokumentami
trwałe usunięcie dokumentu nie jest realizowane przez system. Czy Zamawiający zgadza się na
rozwiązanie oznaczenia dokumentu jako usunięty i nie prezentowanie go w systemie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Andrzej Pirek
/podpis /
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