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Protokół  z dialogu technicznego 

poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią 
w zakresie procesów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytem 
wewnętrznym” -  w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 
Wrocławskiego 2018-2022 w ramach konkursu NCBiR POWR.03.05.00-IP.08-00-
PZ3/17. 
 
I. INFRORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Uniwersytet Wrocławski  
Pl. Uniwersytecki 1  
50-137 Wrocław  
NIP PL: 896-000-54-08  
REGON: 00000-1301  

 

II. PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO 

 
Uzyskanie informacji niezbędnych do oszacowania wartości zamówienia, przygotowania opisu 
przedmiotu zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
określenia warunków umowy dotyczących wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania zakup 
i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w zakresie 
procesów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytem wewnętrznym w ramach 
projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 w ramach 
konkursu NCBiR POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17. 
 
Celem dialogu technicznego było poznanie i zebranie informacji o:  
 

 charakterystyce oferowanych rozwiązań, systemów, produktów Wykonawcy, 
 wskazaniu najnowszych i najkorzystniejszych dla Zamawiającego zagadnień 

technicznych, technologicznych, organizacyjnych, prawnych w dziedzinie będącej 
przedmiotem Zamówienia, 

 określeniu szacowanego budżetu wdrożenia, 
 określeniu szacowanego czasu wdrożenia, 
 wymaganiach technicznych (wymagania sprzętowe, licencje), 
 wymaganiach kompetencji po stronie Zamawiającego pozwalające na administrowanie 

produktem będącym przedmiotem Zamówienia, 
 zasadach licencjonowania produktu będącego przedmiotem Zamówienia, 
 zasadach opieki ze strony Wykonawcy podczas wdrożenia oraz zasadach wsparcia 

technicznego Wykonawcy po zakończeniu wdrożenia, 
 zasadach współpracy po zakończeniu wdrożenia w ranach prac rozwojowych, 



 

                 
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 
 

 kodach źródłowych – zasadach przekazywania kodu, procedury testowania kodu, 
preferowane zasady depozytu, 

 dostosowaniu systemu do wymagań obowiązujących w jednostkach sektora finansów 
publicznych 

oraz potwierdzenie, że oferowany produkt jest zgodny z wymaganiami 
zawartymi  w załączniku nr 2 ogłoszenia do dialogu technicznego 
 
III. INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM 

 
Ogłoszenie dotyczące dialogu technicznego zostało umieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego:  

https://bip.uni.wroc.pl/1304/291/dialog-techniczny-dot-zakupu-i-wdrozenia-systemu-
informatycznego-wspomagajacego-zarzadzanie-uczelnia-w-zakresie-procesow-kontroli-
zarzadczej-zarzadzania-ryzykiem-i-audytem-wewnetrznym-w-ramach-projektu-
zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wrocla.html 

 

IV. UCZESTNICY DIALOGU TECHNICZNEGO 

Zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu Dialogu został przeprowadzony z pięcioma 
podmiotami: 

1. Blue Energy Sp. z oo. 
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań 

2. Wolters Kluwer Polska Sp. z oo. 
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 

3. PwC Advisory Sp. z oo. sp.k.  
ul Polna 11, 00-633 Warszawa 

4. DahliaMatic Sp. z oo. 
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa 

5. Mikronika Sp. z oo. 
ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań 

 
V. ORGANIZACJA DIALOGU 

Dialog prowadzono w formie spotkań indywidualnych lub video-konferencji w siedzibie 
zamawiającego. Odbyły się one w okresie od 21.010.2019r. do 31.10.2019r. Spotkania 
rozpoczynała prezentacja produktów uczestników, a następnie uczestnicy odpowiadali 
na zadawane pytania w ramach omawianych zagadnień Lista zagadnień w załączniku nr 1. 
Ze strony Zamawiającego podczas spotkań obecni byli członkowie komisji 
do przeprowadzenia dialogu technicznego, powołanej przez Zamawiającego. Na podstawie 
odbytych spotkań opracowano wariantowy zakres niezbędny do oszacowania zamówienia. 
Zakres załącznik nr 2. 
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VI. EFEKTY DIALOGU 

Przeprowadzony dialog techniczny posłużył zebraniu informacji określonych w jego celach, 
wymienionych w punkcie II. „Przedmiot dialogu technicznego”. Zebrane informacje będą 
miały wpływ na opis przedmiotu zamówienia w następujących kwestiach: 

 zakres przedmiotu zamówienia – potwierdzona została trafność przyjętego przez 
Zamawiającego zakresu, w kontekście celów jakie zamierza osiągnąć zamawiający 
w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup 
i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w zakresie 
procesów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytem wewnętrznym” 

 podział realizacji zamówienia na etapy oraz szacowane okresu realizacji poszczególnych 
etapów,  

 uszczegółowienie wymagań w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w celu 
zapewnienia zgodności z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach sektora finansów 
publicznych, 

 informację o minimalnych wymaganiach sprzętowych dla środowiska serwerowego  
 informację o zasadach licencjonowania 
 informację o zasadach wsparcia w okresie wdrożeniowym i po wdrożeniu, 
 informację o zasadach rozwoju systemu i przekazania kodów źródłowych, 

Informacje pozyskane w trakcie dialogu technicznego były informacjami ogólnymi i nie 
zawierały szczegółowych rozwiązań technicznych lub informatycznych. 
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Załącznik nr 1.  

Zagadnienia do omówienia w trakcie dialogu technicznego: 

1. Jakie są minimalne wymagania sprzętowe dla środowiska serwerowego (serwery, 
przestrzeń dyskowa, sieć), a jakie dla stanowiska klienckiego?  
1.1. Platforma serwerowa:  

1.1.1. Serwery wirtualne,  
1.1.2. Pula zasobów dyskowych na dane, bazy, logi i kopie zapasowe,  
1.1.3. Zdalny dostęp do serwerów (VPN).  
1.1.4. Pamięć RAM:  

- na serwery aplikacyjne,  
- na serwery bazy danych.  

1.1.5. Zalecana liczba serwerów:  
- serwer aplikacyjny,  
- serwer bazy danych.  

1.1.6. CPU:  
- serwer aplikacyjny,  
- serwer bazy danych.  

1.1.7. System operacyjny.  
1.1.8. Serwer zbierania logów z pozostałych serwerów, z poziomu systemu 

operacyjnego i usług standardowych.  
1.2. Stanowiska klienckie  

1.2.1. System działa w oparciu o przeglądarkę internetową,  
1.2.2. Dedykowana aplikacja.  

2. Jakie Uniwersytet powinien posiadać licencje na oprogramowanie serwerowe i klienckie?  
3. Zasady licencjonowania.  
4. Czy oprogramowanie jest w zgodne ze środowiskiem terminalowym opartym o serwery 

Windows?  
5. Czy wymagana jest jakaś szczególna konfiguracja na warstwie sieciowej?  
6. Integracja:  

6.1. AD,  
6.2. EZD, 
6.3. ARIS.  

7. Platforma programowa, rodzaje baz danych.  
8. Szkolenia (rekomendowane rodzaje),  formy szkolenia.  
9. Zasady wsparcia w okresie wdrożenia i po wdrożeniu.  
10. Przewidywany czas wdrożenia:  

10.1. całościowy,  
10.2. poszczególnych modułów, jeśli występują.  

11. Możliwości i zasady rozwoju systemu.  
12. Zasady przekazywania kodów źródłowych.  
13. Forma przechowywania dokumentów.  
14. Zasady podpisywania dokumentów.  
15. Jaka jest  metodologia analizy ryzyka (poszczególne etapy) i  jak to jest udokumentowane 

w systemie?  
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16. Metodologia zarządzania audytem (dostosowanie do wymagań w jednostkach sektora 
finansów publicznych). 

17. Automatyczne rozliczanie budżetu wszystkich realizowanych zadań Biura audytu 
wewnętrznego.  

18. Modyfikacje funkcjonowania programu uwzględniające zmiany przepisów. Łatwość 
dostosowania (czas potrzebny). Czy w ramach wynagrodzenia system uwzględnia 
poprawki wynikające ze zmian wymagań prawnych?  

19. Czy system współpracuje z bazami prawnymi np. z Lexem?  
20. Czy zachowana będzie historyczność dokumentów (aktualnych z momentu tworzenia 

dokumentów)?  
21. Sposób zarządzania słownikami. Analiza  ryzyka po zmianie struktury organizacyjnej.  
22. Sposób powiadamiania o zadaniach do wykonania (system).  
23. Wsparcie urządzeń mobilnych.  
24. Czy system spełnia standard WCAG?  
25. Tworzenie nowych szablonów raportów.  
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Załącznik nr 2.  

Zakres do oszacowania wartości zamówienia 

Zamówienie publiczne na „zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego 
zarządzanie uczelnią w zakresie procesów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem 
i audytem wewnętrznym”  

Wariantowe oszacowanie wartości dostosowania i wdrożenia systemu w zakresie trzech 
merytorycznych bloków: 

- zarządzania ryzykiem, 
- zarządzania audytem, 
- oceny systemu kontroli zarządczej. 
 

Oszacowanie obejmuje: 

1. Licencje 
1.1. Licencja bezterminowa niewyłączna, nieograniczona terytorialnie i czasowo na system 

informatyczny wraz z wszelkimi aktualizacjami systemu dla ograniczonej liczby 
nienazwanych użytkowników konkurencyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego, 
którzy mają możliwość jednoczesnego użytkowania systemu w danym czasie 
i nieograniczonej liczby użytkowników w przypadku wykonywania przez 
Zamawiającego zadań publicznych, na następujących polach eksploatacji: 

a. trwałego lub czasowego zwielokrotniania systemu informatycznego w całości lub 
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 
w programie komputerowym i modyfikacji kodu źródłowego, w tym również w celu 
rozwoju systemu informatycznego lub integracji z innymi systemami 
informatycznymi, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

c. wykorzystania do realizacji zadań publicznych bez jakichkolwiek ograniczeń 
w ramach wszystkich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz przez 
nieograniczoną liczbę Użytkowników i osób (również spoza struktury organizacyjnej 
Zamawiającego), 

d. łączenia fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi i ich 
dostosowywania, 

e. przekształcania formatu pierwotnego oprogramowania na dowolny inny format, 
wymagany przez Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-
systemowych wybranych przez Zamawiającego, 

f. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, dokonywania skrótów, cięć, 
montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowania 
całości lub części oprogramowania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian, 

g. w zakresie rozpowszechniania: wyświetlania, odtwarzania, nadawania w tym za 
pośrednictwem satelity oraz sieci telekomunikacyjnych, a także w ramach 
serwisów opartych na dostępie warunkowym, w tym w Internecie lub Intranecie, 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym również w serwisach i za pomocą urządzeń mobilnych, 
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h. aktualizowania systemu poprzez zainstalowanie nowszych wersji systemu 
z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji wymienionych w Umowie i warunkach 
licencyjnych. 

1.2. Usługa będzie obejmowała wdrożenie 3 środowisk w ramach środowiska 
VMware vShpere 6.5 Enterprise Plus i dostarczenie niezbędnych licencji 
do prawidłowego ich działania z ujęciem środowiska systemu: 
 produkcyjne, 
 testowe (szkoleniowe), 
 deweloperskie. 

Licencje na powyższe środowiska rozumiemy jako wszystkie licencje na systemy 
operacyjne, bazy danych oraz oprogramowanie do systemu backupowego CommVault 
v11. 

1.3. W ramach oszacowania prosimy o wskazanie sposobu licencjonowania. 
Zakładane role w systemie: 
1. Użytkownik publiczny - ma możliwość wejścia do systemu i zgłoszenia incydentu, 
2. Użytkownik zwykły – ma możliwość dokonania analizy ryzyka, złożenia 

oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, samooceny, podglądu i odpowiedzi 
dotyczących wykonywania zaleceń 200 – 300 użytkowników jednoczesnych, 

3. Użytkownik kluczowy – menedżerowie ds. ryzyka, kontroli zarządczej, audytorzy -
10, 

4. Administrator merytoryczny – 2; 
5. Administrator IT. W przypadku gdy licencjonowanie jest powiązane z liczbą 

użytkowników. 
 

2. Analiza przedwdrożeniowa i wdrożenie 

Wdrożenie obejmuje dostosowanie oprogramowania do potrzeb użytkownika, testy oraz 
uruchomienie systemu informatycznego oraz dostarczenie dokumentacji. 

3. Szkolenia 
Niezbędna liczba osobodni szkolenia przypadającej na poszczególne role w systemie oraz 
ceny za dzień szkolenia. Uniwersytet zapewni sale szkoleniowe.  

Rola Niezbędna liczba 
osobodni szkolenia 

Cena netto za dzień 
szkolenia 

Wartość netto 
szkolenia dla 1 

grupy szkoleniowej 

Użytkownik publiczny 
   

Użytkownik zwykły 
   

Użytkownik kluczowy 
   

Administrator 
merytoryczny 

   

Administrator IT 
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4. Asysta techniczna 

4.1. Asysta techniczna obejmuje: 
a. nieodpłatne usuwanie błędów funkcjonowania wdrożonego rozwiązania; 
b. nadzór nad wdrożonym rozwiązaniem w zakresie jego zgodności z obowiązującymi 

przepisami oraz przygotowanie stosownych poprawek w przypadku zmiany lub 
wprowadzenia nowych przepisów; 

c. aktualizację oprogramowania, z dostosowaniem rozwiązania do rozwiązań 
wspieranych przez producenta oprogramowania systemowego i narzędziowego, 
wykorzystywanego przez rozwiązanie; 

d. optymalizacji rozwiązania, w tym zapytań bazodanowych; 
e. oferowania wprowadzenia Modyfikacji funkcjonalności oprogramowania 

wykonanych dla innych klientów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego; 

f. zapewnienia konsultacji telefonicznych w zakresie wsparcia technicznego 
administratorów wdrożonego rozwiązania. 

4.2. Wycena w dwóch wariantach: 

 Cena netto za 1 rok Cena brutto za 1 rok 
Wsparcie dla użytkowników 
zwykłych (8/5) w normalne dni 
robocze, w godzinach od 07:30 
do 15:30 

  

Wsparcie dla użytkowników 
kluczowych (VIP) po stronie 
zamawiającego w formacie 
24/7 – 2 osoby 

  

5. Prace programistyczne 
Prace zlecone przez Uniwersytet obejmujące rozwój lub modyfikacje wdrożonego rozwiązania 
w ilości 100 roboczogodzin w okresie asysty. Liczba roboczogodzin, potrzebnych na 
wykonanie danej modyfikacji, zostanie każdorazowo ustalana i musi być przez Uniwersytet 
zaakceptowana. Oszacowanie ceny godziny programistycznej, w przypadku, gdy Uniwersytet 
chciałby zakupić więcej niż 100 godzin (jeśli cena kalkulowana jest na pakiety godzin to 
prośba o taką informacje). 
 

 Cena netto Cena brutto 

Cena 100 roboczogodzin 
programistycznych w okresie 
asysty 

  

Cena godziny programistycznej 
powyżej 100   
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Opis funkcjonalności w zakresie obszarów objętych wdrożeniem stanowi załącznik nr 1 do 
dialogu. 
Poniższa tabela zawiera elementy niezbędne do oszacowania kosztów planowanego 
wdrożenia. 
 Wartość netto Wartość brutto 
Licencje   
Analiza przedwdrożeniowa i 
wdrożenie 

  

Szkolenia   
Asysta techniczna   
Prace programistyczne (w 
trakcie asysty: 

  

Łączna wartość wdrożenia   
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