
 
 L.Dz./PRO-dzpz/20/2019       Tarnów, 18.02.2019 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym 

na Doposażenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Tarnowie w narzędzia informatyczne 

w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

  

 

Wyjaśnienia SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje zapytania i odpowiedzi do 

SIWZ. 

  

Pytanie nr 1 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 4 

2.2. Wymagania ogólne dla rozbudowanego systemu 

10. Rozbudowany system ma rejestrować daty i godziny utworzenia i modyfikacji każdego 

rekordu w bazie danych oraz nazwy użytkownika, który te czynności wykonał.  

11. Wszystkie dane wprowadzone do systemu, jak też ich modyfikowanie i usuwanie, muszą 

być autoryzowane a system musi umożliwić identyfikację osoby, która je wprowadziła wraz z 

datą tej operacji. 

Czy jeżeli zostanie wykorzystania szyna danych ESB synchronizująca dane Dziekanatowe do 

modułu Zarządzania Karierą to edycja danych przez szynę powinna zostać odłożona w 

danych audytowych ? Czy informacja o osobie dokonującej modyfikacji danego rekordu 

powinna zostać przeniesiona z systemu Dziekanatowego? 

Odpowiedź: 

Tak. 

  

Pytanie nr 2 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 10 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

1.  Moduł musi umożliwiać zdefiniowanie i zarządzanie profilem kandydata na bazie 

informacji pobieranych z modułu dziekanatowego i dodatkowych umiejętności 

ewidencjonowanych przez studenta samodzielnie. 

Prosimy o potwierdzenie, że ewidencja kwalifikacji dodatkowych zdefiniowana przez studenta 

w Akademickim Biurze Karier będzie wykorzystywana tylko na potrzeby działania tego 

modułu, nie będzie wykorzystywana w ramach innych modułów dziekanatowych. 

Odpowiedź: 

Ewidencja kwalifikacji dodatkowych zdefiniowana przez studenta w Akademickim Biurze 

Karier będzie wykorzystywana tylko na potrzeby działania tego modułu. 

 

Pytanie nr 3 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 10 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

2. Moduł powinien umożliwiać dodawanie do profilu kandydata dodatkowych załączników 

potwierdzających umiejętności studenta. 



 
Jakiego typu/formatu załączniki mają być obsługiwane przez moduł Zarządzania Karierą ? 

Czy każdy załącznik jest zatwierdzany przez administratora systemu ? Czy załącznik jest 

automatycznie udostępniany na profilu studenta ? 

Odpowiedź: 

Odejście od załączników i pozostanie jedynie na samym PROFILU kandydata. 

 

Pytanie nr 4 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 10 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

6. Moduł musi udostępniać możliwość wyszukiwania ogłoszeń zgodnych z jego profilem 

kompetencji zawodowych. Dopasowanie na podstawie wyliczonego współczynnika 

dopasowania posiadanych kompetencji studenta z oczekiwanymi kompetencjami 

poszukiwanymi przez pracodawcę. 

Według jakiego algorytmu będzie wyliczane dopasowanie czy wystarczającym będzie 

algorytm bazujący na słowach kluczowych określonych w ofertach tzw. hashtagi ? Czy 

dopasowanie ma brać pod uwagę zdefiniowane w systemie wagi poszczególnych kompetencji? 

Odpowiedź: 

Słowa kluczowe. 

 

Pytanie nr 5 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 10 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

8. Moduł musi posiadać możliwość aplikowania na oferty pracy/praktyk i staży za 

pośrednictwem zgłoszenia swojej kandydatury w ramach portalu z możliwością dodania 

wymaganych załączników (pliki zewnętrzne). Student otrzymuje potwierdzenie złożenia 

aplikacji u pracodawcy. 

Jak dokładnie moduł ma kontrolować poprawność zgłaszanej kandydatury ? Czy 

wprowadzanie oferty pracy uwzględnia zaznaczenie wymaganych załączników i ich 

późniejszą kontrolę ? 

Odpowiedź: 

Kontrola poprawności zgłaszanej kandydatury – to jedynie kontrola statusu osoby, tj. student 

lub absolwent.  Absolwenci  powinni  mieć  możliwość zalogowania się na platformę za 

pomocą wprowadzenia numeru indeksu, również po zakończeniu studiów, tj. na każdym 

etapie swojego życia. Odejście od załączników. Student i Biuro Karier powinno otrzymywać 

potwierdzenie złożenia aplikacji.  

  

Pytanie nr 6 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 10 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

9. Moduł powinien przesyłać powiadomienia o nowych ofertach po zalogowaniu przez 

użytkownika. 

Według jakiego kryterium oferta ma być uznawana za nową? Pojawienie się oferty od 

ostatniego wylogowania jest wystarczającym warunkiem ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 



 
Pytanie nr 7 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 10 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

10. Moduł musi umożliwiać definiowanie katalogu zdarzeń o których jest powiadamiany 

student. 

Proszę o przykłady zdarzeń, jakie mogą zostań zdefiniowane w katalogu. 

Odpowiedź: 

Np. 

1. Wprowadzenie na rynek pracy (zajęcia obowiązkowe, moduł 4-godzinny) 

2. Warsztaty (fakultatywne, nieobowiązkowe, jednorazowe, cykliczne, itp.) 

3. Studium Rozwoju Kluczowych Kompetencji Miękkich (30 godzinny moduł 

nieobowiązkowy – nazwa SRKKM) 

4. Prezentacja firmy 

5. Symulacyjne rozmowy aplikacyjne 

6. Projekty 

7. Indywidualne rozmowy doradcze 

8. Inne (np. targi, badania fokusowe lub zaproszenia podmiotów zewnętrznych na 

nieodpłatne wydarzenia; INNE, gdyż jest to pojemne sformułowanie) 

 

Pytanie nr 8 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 10 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

13. Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie kandydatów o odpowiednich kompetencjach 

zdefiniowanych w ramach złożonej oferty przez pracodawcę. Pracodawca powinien mieć 

możliwość podglądu profilu znalezionego kandydata wraz z możliwością skontaktowania się 

ze studentem. 

Czy komunikacja ze studentem będzie odbywać się przez dedykowany do powiadomień 

komponent w ramach modułu ABK ? Czy komunikacja będzie dwustronna (czy student może 

odpowiedzieć na powiadomienie/wiadomość) ? Czy w ramach realizacji zachowywana będzie 

historia wysłanych powiadomień ? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający posiada moduł Platforma Studenta, gdzie jest moduł powiadomień, który 

może zostać rozszerzony. 

 

Pytanie nr 9 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 11 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

16. Moduł powinien umożliwiać definiowanie stałych aktywności w ramach danego 

roku/semestru/miesiąca np. konsultacji zawodowych i przesłanie ich do zdefiniowanej tablicy 

ogłoszeniowej do katalogu odbiorców. 

Dla jakiego użytkownika systemu definiowane będą konsultacje zawodowe ? Odbiorcą może 

być każdy aktywny użytkownik o profilu student ? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

  



 
Pytanie nr 10 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 11 

2.5.  Wymagania w zakresie modułu Zarządzanie karierą 

2.5.1. Wymagania funkcjonalne 

18. Moduł powinien umożliwiać definiowanie nowych wydarzeń i przesłanie ich do 

zdefiniowanego katalogu odbiorców. Definicja wydarzenia powinna umożliwiać 

wprowadzenie opisu wydarzenia wraz z dodatkowym załącznikiem. 

Jak definiowane są katalogi odbiorców ? Czy będzie to realizowane z poziomu panelu 

administracyjnego czy powstanie dedykowana rola do obsługi wydarzeń ? 

Odpowiedź: 

Powinna powstać dedykowana rola do obsługi wydarzeń z zastrzeżeniem, że jeden 

użytkownik może mieć wiele ról. 

  

Pytanie nr 11 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 6 

„Moduł musi umożliwiać tworzenie, rejestrowanie i wersjonowanie kompletnej dokumentacji 

Programu Kształcenia w sposób kompleksowy, rozproszony i ustandaryzowany w ramach 

całej Uczelni.” 

Co zamawiający rozumie poprzez rozproszony sposób tworzenia dokumentacji? 

Odpowiedź: 

Przez rozproszony sposób tworzenia dokumentacji Zamawiający rozumie, że Program 

Kształcenia jest tworzony przez wielu użytkowników, dla których zadania są delegowane 

przez użytkownika, który zarządza danym programem kształcenia (np. sylabusy są 

uzupełniane przez nauczycieli odpowiedzialnych za dany przedmiot itp.). 

 

Pytanie nr 12 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 7 

„Moduł musi umożliwiać tworzenie katalogu przedmiotów z możliwością kopiowania.”  

Co zamawiający rozumie pod pojęciem ‘katalog przedmiotów’ ? 

Odpowiedź: 

Przez ‘katalog przedmiotów’ zamawiający rozumie zbiór przedmiotów do zrealizowania 

przez studentów danego rocznika na kierunku studiów, pogrupowany w semestry z 

zaznaczeniem czy dany przedmiot jest obligatoryjny czy też fakultatywny, ale bez możliwości 

wykorzystania, jako element planowania dydaktyki. Dopiero z katalogu przedmiotów 

generowany jest plan studiów, który jest elementem bazowym do procesów planowania 

dydaktyki tj, tworzenia grup studenckich, obsady zajęć. 

 

Pytanie nr 13 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 8 

„Możliwość rejestrowania firm/instytucji, jako potencjalne miejsca odbywania praktyki.” 

Kto ma mieć możliwość rejestrowania potencjalnych miejsc odbywania praktyki w kontekście 

wymagania „39. Moduł ma umożliwiać zgłaszanie przez studentów miejsca odbywania 

praktyki”, oraz wymagania „Moduł powinien umożliwiać zarządzanie ofertami 

pracy/staży/praktyk zawodowych wraz z mechanizmem autoryzacji ofert przed ich publikacją 

dla studentów.” 

Odpowiedź: 

Możliwość rejestrowania potencjalnych miejsc odbywania praktyki powinien mieć 

użytkownik systemu, któremu przydzielono uprawnienia. Zgłoszenie przez studenta miejsca 

odbywania praktyki, aby stało się ono potencjalnym miejscem odbywania praktyki w 



 
systemie – wymaga utworzenia takiego miejsca na podstawie danych podanych przez 

studenta z możliwością kontroli duplikatów. 

 

Pytanie nr 14 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 19 

„Moduł zapewni przekazywanie wszystkich wymaganych danych do POLONu w terminach 

wymaganych przepisami prawa.” 

Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście kolejnego wymagania: „3. Wymiana danych będzie 

odbywała się w oparciu o usługi sieciowe, jeżeli w jakimś zakresie System POLON nie 

zapewnia takiej funkcjonalności, moduł wygeneruje właściwe pliki importu masowego (XML) 

w formacie zgodnym z aktualną wersją systemu POLON.” użyte określenie „wszystkich 

wymaganych danych do POLONu” – ogranicza się jedynie do danych, które do POLONU 

mogą być przesłane w formie XML lub w oparciu o usługi sieciowe. 

Odpowiedź: 

Tak, jeżeli POLON wymaga danych, które można wprowadzić tylko z poziomu formatek, to 

jest to zadanie dla Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 15 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 14 

2.6. Wymagania w zakresie modułu Portal pracownika 

8. Portal umożliwi pracownikowi wypełnienie wniosku o wydanie potrzebnych mu 

zaświadczeń. 

a. Autowypełnienie wniosku danymi pracownika zamieszczonymi w systemie, 

b. Rozwijana lista - wybór z dostępnych zaświadczeń (o zatrudnieniu, o zarobkach, inne), 

c. Pole tekstowe w formularzu z możliwością podania celu wydania zaświadczenia. 

Wniosek pracownika zostanie zarejestrowany w rejestrze wniosków z kolejnym numerem 

i zostanie przekazany korespondencyjnie pracownikom działu kadr i płac w formie 

wiadomości e-mail na dedykowaną skrzynkę korespondencyjną. 

Czy lista rodzajów zaświadczeń (z w/w pkt b) jest skończona i stała ? Czy sugerowana 

wiadomość e-mail ma być adresowana na wspólną skrzynkę, czy zależnie od rodzaju 

zaświadczenia ? 

Odpowiedź: 

Założenia: lista rodzajów może być aktualizowana (mogą pojawić się nowe rodzaje 

zaświadczeń). Email jest adresowany na wspólną skrzynkę monitorowaną przez dz. Kadr. 

 

Pytanie nr 16 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 16 

2.6. Wymagania w zakresie modułu Portal pracownika 

17. Moduł musi zapewnić we wniosku dla delegacji co najmniej następujące pola: […] 

e. Dane uzupełniające: możliwość uzupełnienia danych po powrocie z podróży o 

oświadczenie delegowanego pracownika, w przypadku gdy wyjazd/powrót odbył się w innym 

terminie niż określony w poleceniu podróży o: 

i Data i godzina rozpoczęcia czynności służbowych, 

ii Godzinę rozpoczęcia czynności służbowych, 

iii Datę zakończenia czynności służbowych, 

iv Godzinę zakończenia czynności służbowych. 

Czy pkt i oraz ii mogą być zrealizowane jako jedno pole (Data/Godzina) ? Czy ilość i wartość 

diet należy obliczać wg tych danych (z oświadczenia), czy są to tylko wartości informacyjne ? 



 
Innymi słowy, czy w przypadku wprowadzenia tego typu informacji, takie oświadczenie 

delegowanego ma wartość nadrzędną względem danych z polecenia podróży (planu trasy) ? 

Odpowiedź: 

Punkty i oraz ii (jak również iii oraz iv) mogą być zrealizowane jako pole umożliwiające 

wprowadzanie zarówno daty i godziny. Informacje dot. czynności służbowych powinny być 

uwzględnione przy liczeniu ilości diet. 

 

Pytanie nr 17 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 17 

2.6. Wymagania w zakresie modułu Portal pracownika 

26. Moduł musi zapewnić możliwość, po podaniu nazwiska delegowanego, automatycznego 

zaciągania do wniosku danych osoby delegowanej, dane ze struktury organizacyjnej, np. 

numer pracownika, stanowisko, biuro, bezpośredni przełożony, telefon. 

Prosimy o informację jak interpretować słowo „biuro”. Czy to wydział (ew. departament) 

rozumiany jako jednostka organizacyjna, czy też np. nr pokoju. Ewentualnie prosimy o 

informacje, w jaki sposób to pole jest wprowadzane w aktualnie używanym systemie. 

Odpowiedź: 

Biuro jest tu użyte w sensie jednostki w strukturze organizacyjnej Zamawiającego. 

  

Pytanie nr 18 
Dotyczy: zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-23.01.2019.pdf str. 17 

2.6. Wymagania w zakresie modułu Portal pracownika 

32. Moduł umożliwi składanie oświadczeń oraz wniosków do Komisji Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Prosimy o wskazanie jaki zakres informacji ma być zapisywany w ramach tego rodzaju 

dokumentów, oraz czy są tu przewidywane także pliki z załącznikami ? Czy wniosek ma 

zostać przesłany e-mailowo na wskazaną skrzynkę pocztową do rozpatrzenia i akceptacji ? 

Odpowiedź: 

Wymagania powinno być zrealizowane zgodnie ze SIWZ. 

 


