
 
 

Wieliszew, dnia 6 kwietnia 2020 r. 
 

Wszyscy zainteresowani 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.7/2020 prowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego na: " Korzystanie przez Centrum usług Wspólnych w Wieliszewie z internetowego serwisu 
prawnego w okresie jednego roku, tj. 13.04.2020 -12.04.2021." 
 
 
Pytania wraz z wyjaśnieniami 
 
Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie (dalej "Zamawiający") przekazuje treść zapytań, które wpłynęły 
do Zamawiającego w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 1  
W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał wymóg posiadania Systemów Prawa: System Prawa 

Prywatnego, System Prawa Handlowego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego, które posiada 

tylko jeden dostawca na rynku. Wykonawca zapytuje zatem, czy Zamawiający dopuści system, który  
a. nie posiada wyżej wymienionych Systemów Prawa,  
b. w ramach Systemów Prawa posiada: System Prawa Pracy, System Prawa Procesowego Cywilnego oraz 

System Prawa Karnego Procesowego. 

 

Odp.: Tak, dopuści. 
 
Pytanie nr 2  
Czy poprzez wymóg zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie relacji „ujednolica - ujednolicony przez” 

należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu tekstu aktu prawnego pomiędzy tekstem przed ogłoszeniem tekstu 

jednolitego i po ogłoszeniu takiego tekstu? 

 

Odp.: Tak. 
 
Pytanie nr 3  
W punkcie 11 „Wymagań technicznych i funkcjonalnych Systemu Informacji Prawnej” Zamawiający wymaga 

logowania za pomocą jednego hasła i loginu dla 3 użytkowników jednocześnie. Czy możliwość jednoczesnego 

używania SIP przez 3 użytkowników, z których każdy zaloguje się za pomocą unikalnego, indywidualnego loginu i 

hasła spełnia podane w pkt 11 wymaganie Zamawiającego? Wykonawca zwraca uwagę, że unikalny login i hasło 

umożliwiają identyfikację użytkownika w programie co pozwala na personalizację części funkcjonalności (ustawienia, 

linki, notatki). 

 
Odp.: Zamawiający ma na myśli to, że w tym samym czasie ma być możliwość logowania się 3 
użytkowników jednocześnie przy pomocy przypisanego do użytkownika loginu i hasła lub IP. Każdy 
użytkownik dysponuje jednym hasłem i loginem, a nie jest to jedno hasło i jeden login wspólny dla 
wszystkich. 
 
Pytanie nr 4  
W punkcie 12 „Wymagań technicznych i funkcjonalnych Systemu Informacji Prawnej” Zamawiający wymaga 

możliwości pobierania i przeglądania jakichkolwiek dokumentów z innego serwera niż serwer dostawcy, przy 

zachowaniu funkcjonalności oprogramowania. Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje, że Zamawiający tym  
zapisem dopuszcza możliwość komunikowania się serwera Wykonawcy z zaufanymi serwerami innych dostawców, 

jeśli tego wymaga funkcjonalność programu? Przykładem może być odesłanie z programu do strony Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jest natomiast intencją Zamawiającego używanie serwera Wykonawcy do pobierania 

plików z innych, nieznanych lokalizacji. 

 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się serwera Wykonawcy z zaufanymi 

serwerami innych dostawców, jeśli tego wymaga funkcjonalność programu. 
 

 
 



Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający dopuści System Informacji Prawnej, który prawidłowo działa na wymienionych w wymaganiach 

przeglądarkach w ich najnowszych wersjach i dwóch wstecz? Wykonawca zwraca uwagę, że część wymienionych 

przez Zamawiającego przeglądarek nie jest wspierana przez ich producentów w podanych przez Wykonawcę 

wersjach, co uniemożliwia zastosowanie nowszych rozwiązań informatycznych oraz rodzi ryzyko w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. 

 

Odp.: Tak. 
 

Pytanie nr 6  
Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje zapisy zapytania przyjmując, że przyszła umowa zostanie zawarta wg 

standardowej umowy oraz w oparciu o OWU (ogólne warunki umowy dotyczące korzystania z oprogramowania 

będącego przedmiotem zamówienia) funkcjonujące u wybranego wykonawcy? Wykonawca udostępni wzór umowy 

wraz z obowiązującymi OWU na wniosek Zamawiającego.  
W przeciwnym przypadku Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie projektu umowy 

Zamawiającego celem zapoznania się z jej warunkami przed złożeniem oferty. 
 

Odp.: Tak, przyszła umowa zostanie zawarta wg standardowej umowy oraz w oparciu o OWU (ogólne 

warunki umowy dotyczące korzystania z oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia) 

funkcjonujące u wybranego wykonawcy. 
 
Pytanie nr 7  
Czy zamawiający dopuści ofertę systemu, który posiada oddzielną klasyfikację wieloprzedmiotową dla pozycji 

bibliograficznych? 
 

Odp.: Tak. 
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