
Pkt 1. – Czy zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej 
pracowników? Jeśli tak to prosimy o pełną specyfikację wymagań, tj. liczba zatrudnionych, formy 
zatrudnienia, charakterystyka trybu pracy i wynagradzania etc. 
ODP. Nie przewidujemy powierzenia Zleceniobiorcy prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej 
pracowników. 
Pkt 2 – Czy stosujecie już Państwo podział analityczny przychodów i kosztów zgodny z wymienionym 
rozporządzeniem? Jeśli nie, to czy mielibyśmy go stworzyć? Czy od Zleceniobiorcy wymagana jest 
wiedza dotycząca tego rozporządzenia oraz zapisów z Dz.U. 2018 poz. 472.? 
ODP. Nie przewidujemy powierzania Zleceniobiorcy wykonania czynności związanych z 
dostosowaniem struktury ksiąg rachunkowych do wymogów przedmiotowego rozporządzenia. 
Aktualnie obowiązujący Plan kont – wprowadzony 01 stycznia 2021r. – spełnia wymagania 
informacyjne Spółki. 
Pkt 3 – Prosimy o podanie definicji sformułowania „ważny powód”? 
ODP. Nie jest to definiowalne. Generalnie Wykonawca może odmówić wykonania dodatkowego 
zlecenia choćby powołując się np. na brak zasobów kadrowych i czasowych. 
Pkt 4 – Czy możemy ustalić limit godzinowy w skali miesiąca wszelkiego rodzaju wyjaśnień 
telefonicznych i pocztowych? 
Oszacowanie limitu nie jest możliwe na tym etapie. Potrzeby konsultacyjne mogą powstać po obu 
stronach. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że nie są to czynności nadmiernie czasochłonne. 
Pkt 9 – W tym punkcie nie są wg nas wymienione wszystkie obowiązki Zleceniodawcy w porównaniu 
do dokumentu „Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia”, czyli: 
Punkt 1 pozycja 2 – import dokumentów z modułów registratura, sprzedaż, magazyn, środki trwałe, 
kadry i płace. 
Punkt 1 pozycja 3 – ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży, zakupowych i obrotowych w 
magazynie, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 
Punkt 1 pozycja 7 -  zatwierdzanie kwalifikacji dokumentów wątpliwych (tu poprosilibyśmy o określenie 
ram czasowych otrzymania od   Zleceniodawcy decyzji w w/w sytuacji. 3 dni robocze.) 
Jaki ostateczny zakres obowiązków Zleceniodawcy będzie wpisany do umowy? 

OPZ będzie stanowił rozszerzenie i uszczegółowienie zapisów umownych, gdyż będzie załącznikiem 
do Umowy. Także należy to OPZ traktować jako część umowy. 
 
W odniesieniu do pytania wcześniejszego: 
 

10. Czy na dzień rozpoczęcia współpracy ze Zleceniobiorcą przewidywane są jakieś nierozliczone 
pozycje w rozrachunkach a jeśli tak, to poprosimy o oszacowanie ich ilości? 
ODP. Oczywiście pozycje rozrachunków będą występowały. Ze względu jednak na fakt, że w 
przeważającej ilości dotyczą one cyklicznych rozliczeń o charakterze detalicznym, które są 
monitorowane i dochodzone – w przypadku opóźnień – przez służby Zleceniodawcy, ich ilość nie 
powinna być brana pod uwagę przy określaniu pracochłonności obsługi. 

 


