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Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zintegrowanego systemu 
informatycznego typu LIMS + Data Handling, numer sprawy NI/06/2013, do zamawiającego 
wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 

Pytanie Wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego 

1. Wg SIWZ System LIMS ma zapewniać 
obsługę 120 pracowników. Ilu użytkowników 
jednoczesnych (jednoczesnego dostępu do 
systemu) ma posiadać możliwość pracy w 
systemie w modułach obsługi Laboratorium? 

Nie jest założone ograniczenie – do 120 osób. 

2. Ilu pracowników jednocześnie ma posiadać 
możliwość pracy w systemie w modułach 
Budżetowania? 

Nie jest założone ograniczenie – do 120 osób. 

3.  Czy Zamawiający dopuszcza płatności 
cząstkowe za poszczególne elementy 
składowe według szczegółowej specyfikacji 
ceny na stronie 52. SIWZ? 

Płatności będą realizowane zgodnie z warunkami 
określonymi we wzorze umowy, tj: 
• Za wykonanie czynności określonych 

w § 1 ust. 1 pkt 1) do 7) umowy – po 
zakończeniu wdrożenia, potwierdzonym 
protokółem zdawczo-odbiorczym. Ceny za 
wymienione czynności, w tym udzielenia 
gwarancji o których mowa w pkt 6) i 7), 
powinny być zawarte w odpowiednich 
pozycjach 1 do 4 szczegółowej specyfikacji 
ceny formularza ofertowego Wykonawcy, 
str. 52 SIWZ; 

• Za opiekę serwisową – zgodnie z zasadami 
określonymi w § 3 ust. 7  wzoru umowy. 

4. Czy wszyscy pracownicy pracujący w 
modułach Budżetowania mają posiadać takie 
same - pełne uprawnienia, czy uprawnienia 
mają być zróżnicowane? 

NIE, uprawnienie muszą być zróżnicowane. 

5. Z jakiego systemu, posiadanego aktualnie 
przez Zamawiającego, mają zostać 
przeniesione dane do systemu LIMS?  W 
jakiej technologii został on stworzony i jakie 
interfejsy wymiany danych wspiera? 

System LIMS ma zostać zasilony danymi 
finansowo-księgowymi oraz kadrowymi 
niezbędnymi do pracy systemu. Obecne bazy 
danych są oparte o technologii Bitrive i C-Tree 
DB. Brak interfejsów wymiany danych. Dane 
laboratoryjne nie będą migrowane. 

6.  Jakie zakres danych ma zostać przeniesione z 
systemu aktualnie używanego przez 
Zamawiającego do systemu LIMS? 

System LIMS ma zostać zasilony danymi 
finansowo-księgowymi oraz kadrowymi. Dane 
laboratoryjne nie będą migrowane. 



 

 

Pytanie Wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego 

7. Czy Zamawiający dla potrzeb wdrożenia 
systemu LIMS może przedstawić 
szacunkowe dane liczbowe dla laboratoriów 
badawczych dotyczące: 

• liczby użytkowników imiennych systemu 
• liczby użytkowników jednoczesnych 

(jednoczesnej pracy w systemie) 
• liczby analiz akredytowanych 
• liczby analiz nieakredytowanych 
• liczby rodzajów badanych obiektów (np. 

woda, ścieki, oleje opałowe, FAME ...) 
• liczby specyfikacji produktowych, 

wykorzystywanych w analizach 
• liczby pozycji magazynowych (odczynników, 

materiałów wzorcowych) 
• liczby klientów wewnętrznych i 

zewnętrznych 
• liczby pozycji cennikowych obsługiwanych w 

laboratoriach 
• liczby rodzajów raportów i zestawień, 

dotyczących działalności laboratoriów (np. 
sprawozdanie i opinia z badań). Oferent prosi 
o udostępnienie wzorów przykładowych 
dokumentów w celu określenia ich poziomu 
skomplikowania i ewentualnej 
pracochłonności. 

• liczby sztuk aparatury i urządzeń, które objęte 
zostaną systemem nadzoru, nie wymagają 
integracji z systemem LIMS 

W zakresie laboratorium: 
• liczby użytkowników imiennych systemu 

– 120; 
• liczby użytkowników jednoczesnych 

(jednoczesnej pracy w systemie) – 120; 
• liczby analiz akredytowanych – 10 na 

miesiąc; 
• liczby analiz nieakredytowanych – 100 na 

miesiąc; 
• liczby rodzajów badanych obiektów (np. 

woda, ścieki, oleje opałowe, FAME) – 
15; 

• liczby specyfikacji produktowych, 
wykorzystywanych w analizach – 15; 

• liczby pozycji magazynowych 
(odczynników, materiałów wzorcowych) 
– 100; 

• liczby klientów wewnętrznych i 
zewnętrznych – obecnie ze względu na 
proces akredytacji zakres szacunkowy 
10-100 na miesiąc; 

• liczby pozycji cennikowych 
obsługiwanych w laboratoriach – 25; 

• liczby rodzajów raportów i zestawień, 
dotyczących działalności – 2 typy; 

• liczby sztuk aparatury i urządzeń, które 
objęte zostaną systemem nadzoru, nie 
wymagają integracji z systemem LIMS – 
do 25 aparatów. 

8. Powyższe dane są niezbędne do oszacowania 
pracochłonności wdrożenia systemu po 
stronie Wykonawcy i Zamawiającego. 

Wykonawca nie sformułował pytania nr 8. 

9. W jakim zakresie Zamawiający przewiduje 
zasilanie systemu LIMS w dane, które nie 
będą przenoszone z aktualnie używanego 
systemu? 

Wprowadzenie wzorów obowiązujących 
raportów, zestawień. 

10. W jakim zakresie Wykonawca ma zasilić 
system w dane nie pochodzące z aktualnie 
używanego systemu? 

Niezbędne do prawidłowego działania systemu. 

11. Czy Zamawiający może przedstawić jakie 
informacje (dane) przechowywane są 
aktualnie w wersji elektronicznej (np. Excel, 
Access...) 

Dane liczbowe, tekstowe, wykresy w formatach 
wewnętrznych lub jako grafika, dane tekstowe, 
dane graficzne. Używane wersje elektroniczne 
raportów: Excel, Word, PDF, pliki tekstowe, 
raporty w formacie wewnętrznym. 

12. Jak obszerne są raporty, których szablony 
mają zostać zamieszczone w systemie LIMS 
przez Wykonawcę/Wykonawców? (proszę, o 
podanie liczby stron poszczególnych 
raportów lub sumy wszystkich stron). 

4 strony na raport. 



 

 

Pytanie Wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego 

13. Czy Zamawiający może przedstawić 
szczegóły dotyczące liczby sztuk aparatów 
(urządzeń laboratoryjnych), które wymagają 
integracji z systemem LIMS wraz zakresem 
danych jakie będą przesyłane. Oferent prosi o 
podanie nazwy: producenta, modelu i 
oprogramowania . Czy producent 
poszczególnych aparatów przewiduje 
integracje z systemem LIMS? 

Minimalnie 10 aparatów, miedzy innymi: 
• chromatografy firmy Perkin 
• reometry firmy Anton Paar 
• automatyczny wiskozymetr firmy Herzog 
• spektrometry firmy Jasco 

 
Czy producent poszczególnych aparatów 
przewiduje integracje z systemem LIMS?: 

• interfejsy dedykowane do komunikacji z 
aplikacjami producenta. Jeżeli aparatura 
nie posiada możliwości integracji z 
systemem LIMS, integracja nie będzie 
wymagana. 

14. Ile osób wymaga przeszkolenia w ramach 
dwugodzinnych sesji indywidualnych (Etap 
2)? Czy dopuszczacie Państwo przeszkolenie 
tylko wybranej grupy pracowników którzy 
następnie jako trenerzy LIMS szkoliliby 
innych użytkowników? 

3, TAK 

15. Jaki jest minimalny czas wdrożenia od dnia 
zawarcia Umowy? 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie 
minimalnego czasu wdrożenia, natomiast 
końcowe terminy wykonania poszczególnych 
czynności są określone w § 4 ust. 1  wzoru 
umowy. 

16. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie 
czasu realizacji umowy do 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy? 

NIE 

17. Ile laboratoriów zostanie objętych 
wdrożeniem systemu LIMS? 

Jedno laboratorium, ale system ma umożliwiać 
dodawanie kolejnych laboratoriów\pracowni 

18. Jaka liczba osób pracujących w 
laboratorium/laboratoriach będzie pracowało 
w systemie UMS? 

Nie jest założone ograniczenie – od 10 do 120 
osób. 

19. Czy Zamawiający przewiduje dostęp do 
modułu laboratoryjnego systemu LIMS dla 
osób pracujących poza strukturami 
laboratorium/laboratoriów? Jeżeli tak, to w 
jakim zakresie funkcjonalnym. 

TAK – monitoring, prognozowanie, nadzór, 
planowanie. 

20.  Wykonawca nie sformułował pytania nr 20. 

21. Czy dla obszaru Finanse i księgowość 
funkcjonalność wymieniona w pkt. 80 
dotyczy wszystkich dokumentów 
dekretowanych w systemie (dokumenty 
zakupu, sprzedaży, magazynowe, polecenia 
księgowania etc.)? 

TAK 



 

 

Pytanie Wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego 

22. Proszę o doprecyzowanie pkt. 101 z obszaru 
Kadry i płace - Co Zamawiający rozumie 
poprzez stwierdzenie „zbieranie informacji z 
kilku baz płacowych"? 

 

„Możliwość zbierania informacji do formularza 
PIT-4 z kilku baz” – oznacza możliwość 
generowania formularza PIT-4 z uwzględnieniem 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 
pracowników zewnętrznych, zatrudnionych na 
umowę o dzieło lub inne umowy. W zależności 
od budowy systemu finansowo-księgowego 
pracownicy mogą być umieszczeni w jednej bazie 
płacowej lub pogrupowani w osobnych bazach 
płacowych. 

 
 
Podpisał: 
 
mgr inż. Wojciech Karsznia 
Główny Specjalista ds. Planowania  
i Zamówień Publicznych 

 


