
 

 

Kraków, dn. 27.10.2022 r. 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-37/22 

Postępowanie pn. „Usługi polegające na wdrożeniu systemu do Elektronicznego Zarządzania 
Dokumentacją (EZD)” 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (4) 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na 
podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

 

 

  
1.  
 

Dotyczy wyjaśnień 
udzielonych dnia 21.10.2022 r.  
Odpowiedz. II. 1.  
w związku z  
Zapisami Załącznika nr 6 do 
SWZ \ IX. Wymagania 
funkcjonalne EZD  
Rozporządzenie 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 (w skrócie zwane 
Rozporządzeniem)  

Zamawiający udzielił wyjaśnień w 
zakresie:  
Odp. Przez EZD Zamawiający rozumie 
system o funkcjach i cechach opisanych 
w OPZ . System ma  
spełniać wymogi określone w 
Rozporządzeniu 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 w zakresie 
funkcjonalnym określonym w OPZ.  
Pragniemy zauważyć że udzielone 
wyjaśnienia budzą wątpliwości ponieważ 
w opinii wykonawcy OPZ posiada szereg 
pojęć / definicji zwartych w w/w 
Rozporządzeniu jednak posiada również 
istotne braki uniemożliwiające 
zapewnienia zgodności oferowanego 
systemu z w/w Rozporządzeniem. W 
opinii wykonawcy nie możliwe jest 
wybiórcze podejście do zapisów 
Rozporządzenia ponieważ jego elementy 
mają ścisły związek z zakresem 
funkcjonalnym Systemu Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacją.  
Przykłady:  
1. Dokumenty \ pisma – OPZ wskazuje 
na wprowadzenie dokumentów, pism, ich 
skanowania, nie uwzględnia natomiast 
pojęć związanych z ich obsługą 

Odp. Dostarczany system 
EZD ma być zgodny 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. Wdrożenie 
EZD w ramach tego 
postępowania obejmuje 
zakres opisany w OPZ. 
Zamawiający nie widzi 
rozbieżności, na które 
wskazuje Wykonawca 
pomiędzy wymaganiami 
OPZ a Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów. 



 

kancelaryjną. Zamawiający nie 
sprecyzował konieczności dostawy 
komponentów powiązanych z pismami i 
dokumentami, niezbędnych z punktu 
widzenia Rozporządzenia np. składów 
chronologicznych, składów 
informatycznych nośników danych, 
obsługi papierowych nośników danych i 
informatycznych nośników danych.  
2. Sprawy – OPZ uwzględnia obsługę 
spraw, nie uwzględniając przy tym 
odpowiedniej klasyfikacji archiwalnej 
powiązanej z archiwum zakładowym. Nie 
uwzględnia wymaganej 
Rozporządzeniem archiwizacji spraw 
oraz obsługi procedur związanych z 
prowadzeniem archiwum zakładowego 
(gromadzenie akt, ich przechowywanie, 
wypożyczanie, wycofywanie, brakowanie, 
ekspertyzy, generowanie paczek 
archiwalnych do archiwum państwowego 
etc.). OPZ nie uwzględnia prowadzenia 
spisów spraw zgodnych wymaganiami 
Rozporządzenia.  
3. OPZ nie uwzględnia rejestru przesyłek 
wpływających, który zgodnie z 
Rozporządzeniem jest rejestrem 
służącym do ewidencjonowania w 
kolejności chronologicznej przesyłek 
otrzymywanych przez podmiot, przy 
czym w systemie EZD powinien być 
prowadzony jako jeden rejestr dla ca łego 
podmiotu,  
4. OPZ nie uwzględnia rejestru przesyłek 
wychodzących, który zgodnie z 
Rozporządzeniem jest rejestrem 
służącym do ewidencjonowania w 
kolejności chronologicznej przesyłek 
wysyłanych (wydawanych) przez 
podmiot, w systemie EZD powinien być 
prowadzony jeden rejestr dla całego.  
 
 

 
2.  
 

Dotyczy wyjaśnień 
udzielonych dnia 21.10.2022 r.  
Odpowiedz. II. 6.  
w związku z  
Zapisami SWZ Dział XV  

Prosimy o wskazanie pozostałych 
zapisów określonych w pkt. 3.2.2 Działu 
XV gdyż Dział XV SWZ nie zawiera pkt. 
3.2.3.. .  

Odp. Zapisy o których mowa 
dotyczyły pkt. 3.1.2. Działu 
XV. 

 
3.  
 

Dotyczy wyjaśnień 
udzielonych dnia 21.10.2022 r.  
Odpowiedz. II. 13.  

Prosimy o potwierdzenie prawidłowej 
interpretacji odpowiedzi udzielonej przez 
Zamawiającego. Czy Zamawiający 
oczekuje mechanizmu umożliwiającego 
synchronizację bazy kontrahentów 
pomiędzy systemami EZD a ERP 
polegającej na tym, że niezależnie w 
którym systemie zostanie wprowadzony 
kontrahent to baza danych zostanie 
automatycznie zsynchronizowana?  

Odp. Tak. Zamawiający 
oczekujemy, że baza w 
systemie ERP będzie bazą 
nadrzędną. 
 
 
  



 

 
4.  
 

Dotyczy wyjaśnień 
udzielonych dnia 21.10.2022 r.  
Odpowiedz. II. 25.  

Prosimy o informację co w przypadku 
jeżeli interfejs integracyjny systemu ERP 
nie daje takiej możliwości lub unikalny 
sposób zarzadzania strukturą oraz 
użytkownikami uniemożliwia taką 
integrację? Czy Zamawiający dopuszcza 
ręczną aktualizację struktury lub listy 
użytkowników?  

Odp. Zamawiający 
dopuszcza import struktury 
organizacyjnej oraz 
użytkowników z pliku. Import 
powinien umożliwić 
tworzenie oraz aktualizację 
danych. Zamawiający 
wymaga również możliwości 
tworzenia oraz struktury 
organizacyjnej i 
użytkowników z poziomu 
interfejsu EZD. 

 
5.  
 

Dotyczy wyjaśnień 
udzielonych dnia 21.10.2022 r.  
Odpowiedz. II. 31.  

Pragniemy zauważyć, że 
Rozporządzenie 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 z którym ma być 
zgodny wdrażany system EZD określa 
strukturę numeracji przesyłek 
wpływających jak również określa sposób 
klasyfikacji spraw, mając na uwadze 
zapisy w/w rozporządzenia, w opinii 
wykonawcy nie możliwe jest swobodne 
nadawanie numeracji kodów kreskowych, 
gdyż jest to sprzeczne z wytycznymi 
Rozporządzenia, z którymi ma być 
zgodny system EZD. Prosimy o usunięcie 
wymagania lub oparcie go o zakres 
metadanych określony w 
Rozporządzeniu.  

Odp. Kod kreskowy ma być 
kodem wspomagającym 
pracę kancelarii – ma 
automatyzować proces 
łączenia zeskanowanego 
dokumentu z rejestrowaną 
sprawą. Kod kreskowy ma 
być niezależny od numeracji 
spraw nadawanej zgodnie z 
Rozporządzeniem. 

 

 
Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanową integralną część SWZ i są 
wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
✓ strona internetowa prowadzonego postępowania 
✓ a/a 

 
  


