Wrocław, dnia 23 stycznia 2020 r.
Do Zainteresowanych
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wdrożenie systemu klasy
ERP w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług utrzymania”, o znaku
CUI-DNZ.320.54.2019

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmian.), dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co
następuje:
Pytanie nr 90
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania z dnia 20.01.2020, pytanie nr 72
Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań w zakresie wielofirmowości poprzez
odpowiedz na poniższe pytania.
1. Ile placówek oświatowych ma być obsługiwanych w systemie?
2. Czy każda placówka ma mieć swój plan kont?
3. Czy plany kont będą jednakowe czy będą występowały między nimi różnice?
4. Jeżeli Zamawiający oczekuje centralnego planu kont, jednakowego dla każdej z placówek,
to prosimy o informację czy zmiany wprowadzane w tymże planie, np. wraz z początkiem
nowego roku rachunkowego, mają się propagować na podległe plany kont?
Odpowiedź
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi doprecyzowujących.
Ad.1 W chwili obecnej w obsłudze CUI jest 133 placówek oświatowych, liczba ta może ulec
zmianie.
Ad.2 Tak, każda placówka musi posiadać plan kont, możliwy do wyboru ze zdefiniowanego
centralnie katalogu planów kont corocznie.
Ad 3 Plany kont będą jednakowe ponieważ będą centralnie zdefiniowane.
Ad.4 Zamawiający oczekuje centralnego planu kont, jednakowego dla każdej z placówek,
zmiany wprowadzane w tymże planie, np. wraz z początkiem nowego roku rachunkowego,
będą corocznie definiowane od nowa, natomiast plany kont z poprzedniego roku mają być
możliwe do podejrzenia dla pracowników obsługujących jednostki oświatowe.
z wyrazami szacunku,
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