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Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
na „ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERA PEF”

Pytanie 1:
dot. 4.1 OPZ
Czy zamawiający przewiduje wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na rozpoznanie dokumentów
pochodzących z AP obsługujących komunikaty spoza specyfikacji PEPPOL?
Odpowiedź:
Każdy z podmiotów zarejestrowanych w SMP i korzystający z sieci PEPPOL ma wskazane typy
dokumentów, które odbiera. Zatem jeżeli wystawca dokumentu prześle dokument spoza listy
wskazanej w SMP dla danego adresata, wówczas taki dokument nie zostanie przesłany przez AP,
a nadawca otrzyma stosowany komunikat od swojego AP. Jest to standardowy mechanizm działający
w sieci PEPPOL.
Zamawiający w OPZ wskazał w pkt. 4.5 typy przesyłanych przez AP dokumentów elektronicznych
i określił je jako standard dokumentów PeF (SPeF). Dla tych dokumentów zostały przygotowane
przewodniki implementacji oparte, tam gdzie to możliwe, o istniejące specyfikacje PEPPOL.
Zamawiający zwraca jednak uwagę, że dokumenty faktura korygująca, potwierdzenie odbioru oraz
nota księgowa nie występują wśród specyfikacji PEPPOL BIS.

Pytanie 2:
dot. 4.3.14 OPZ
Czy zamawiający dopuszcza udostępnienie raportu online poza Systemem PeF?
Odpowiedź:
Zgodnie z definicją ze Słownika pojęć w OPZ Systemem PeF nazwane są „narzędzia, infrastruktura
techniczna i organizacyjna, konieczne do świadczenia Usługi PEF przez Brokera PeF”. Jedną z usług
PeF jest usługa generowania raportów i zestawień. Ponadto w pkt. 4.3 OPZ zostało wskazane,
że „Zamawiający dopuszcza, aby raporty i zestawienia dostępne dla Zarządcy PeF (w tym raporty
service desk) były generowane w innym systemie dostarczonym przez Brokera PeF.”
Pytanie 3:
dot. 4.4 OPZ
Który z brokerów będzie odpowiedzialny za dostarczenie elementów wypracowywanych wspólnie
pomiędzy brokerami (np. dokumentacja API)?
Odpowiedź:
Każdy z brokerów samodzielnie dostarcza elementy wypracowane na podstawie wspólnych ustaleń
pomiędzy brokerami. Współpraca brokerów ma na celu przede wszystkim zapewnienie powstania
spójnych ze sobą rozwiązań
Pytanie 4:
dot. 4.5 OPZ
Czy podany termin 20 dni dotyczy wdrożenia produkcyjnego, czy przekazania do testów?
Jak się ma ten termin w sytuacji braku porozumienia między Zamawiającym i brokerem w sprawie
kosztów wprowadzenia zmiany?
Odpowiedź:
Termin 20 dni dotyczy wdrożenia produkcyjnego. W przypadku, kiedy Zamawiający nie zaakceptuje
wyceny brokera, powołuje biegłego, a termin wdrożenia ulega odpowiedniemu przesunięciu.

Pytanie 5:
dot. 4.7 OPZ
Czy zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji przedstawionych procesów w celu ich
uproszczenia?

Odpowiedź:
Ostateczna postać mechanizmu migracji kont podmiotów będzie przedmiotem współpracy pomiędzy
brokerów w celu stworzenia jego optymalnej postaci. Jeżeli okaże się, że w wyniku tych prac pewne
procesy mogą zostać uproszczone, Zamawiający po analizie i jej pozytywnym wyniku, zaakceptuje
uproszczone podejście.

Pytanie 6:
dot. 6.1 OPZ
W jaki sposób przewidywany jest sposób zarządzania wpisami w SML w przypadku wielu kont
u brokerów dla jednego podmiotu (w tym różnymi identyfikatorami)?
Odpowiedź:
Aktualizacja wpisów SML zgodna będzie z procedurami PEPPOL. Dany podmiot u jednego brokera
może mieć tylko jedno Konto Podmiotu (ale dopuszczalne jest przypisanie do niego wielu
identyfikatorów zgodnych z PEPPOL). Ten sam podmiot może mieć jednak inne Konto Podmiotu
u innych brokerów, zarejestrowane pod innym – unikalnym identyfikatorem. Konta tego samego
podmiotu zarejestrowane u różnych brokerów nie są ze sobą zsynchronizowane.
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

