
                                                          

 

 

PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Pytanie nr 1 Załącznik nr 4 do Zapytania OPZ, wymagania systemu Kady pkt. 26.9 – automatyczne 
wysyłanie zestawów dokumentów do ZUS, automatyczny import zwolnień lekarskich z ZUS PUE. 

Z uwagi na fakt że ZUS przyjmuje przesyłki za pośrednictwem aplikacji „Płatnik” przez automatyczną 
wysyłkę zestawów dokumentów do ZUS zamawiający ma na myśli przygotowanie gotowych zestawów do 
wczytania do programu Płatnik?  
Z uwagi na fakt że platforma PUE exportuje „na żądanie” zbiór nieobecności/kwarantann/izolacji do 
określonego pliku (ta czynność nie jest automatyczny a export pliku jest wykonywany do katalogu a nie 
aplikacji) zamawiający ma namyśli automatyczną reakcję programu po wczytaniu pliku z nieobecnościami 
(automatyczne naniesienie nieobecności z pliku na kartoteki pracowników z kompletną informacją o 
nieobecności oraz informacją o ewentualnej nieudanym imporcie). 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający ma na myśli przygotowanie gotowych zestawów do wczytania do programu Płatnik. 
Program musi umożliwiać import nieobecności zarówno z pliku jak i bezpośrednio z ZUS PUE. 
 

Pytanie nr 2 Załącznik nr 4 do Zapytania OPZ, wymagania systemu Planowanie Pracy pkt. 47 Portal 
powinien być dostępny w formie programu Windows i przez przeglądarkę internetową. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym portal pracowniczy będzie 
dostępny wyłącznie przez przeglądarkę internetową. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie, w którym portal pracowniczy będzie dostępny wyłącznie przez 
przeglądarkę internetową. 
 
Pytanie nr 3 Dokumentacja postępowania 
 Prosimy o udostępnienie dokumentacji zapytania ofertowego w formie edytowalnej umożliwiającej 
przygotowanie oferty w wersji elektronicznej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołączy wersję edytowalną zapytania. 
 
Pytanie nr 4 Załącznik nr 3 do umowy- Umowa o powierzenie przetwarzania danych  
Prosimy o dołączenie do zapytania ofertowego zgodnie z wykazem załączników w projekcie umowy: 
załącznika nr 3 stanowiącego umowę o powierzenie przetwarzania danych, bądź też prosimy o  
potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje umowę Powierzenia przetwarzania danych osobowych według 
wzoru Wykonawcy. Dokładne określenie zasad przetwarzania jest niezbędne do realizacji usług 
wdrożeniowych, informatycznych i jakichkolwiek działań Wykonawcy u Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołączy wzór umowy powierzenia danych osobowych. 
 


