
 

   
 
 
 
 
 
 
         Warszawa, dnia 23.11.2020 r.  
  
 
Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem o planowanym zamówieniu. 

 
Szanowni Państwo,  
 
w związku z wniesionymi pytaniami Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje zmiany treści załącznika 
nr 1 do Ogłoszenia o planowanym zamówieniu, tj. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 1  
Czy w ramach dostępu do zbioru danych z zakresu zamówień publicznych Zamawiający oczekuje 
dostępu do materiałów i nagrań ze szkoleń on-line z zakresu zamówień publicznych, jak również 
możliwości bezpłatnego udziału w takich szkoleniach z opcją zadania ekspertowi pytania na czacie?  
 
Odpowiedź 
W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o planowanym zamówieniu Zamawiający przedstawił szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga dostępu do materiałów i nagrań ze szkoleń 
on-line z zakresu zamówień publicznych, jak również możliwości bezpłatnego udziału w takich 
szkoleniach z opcją zadania ekspertowi pytania na czacie. 
 
  
Pytanie nr 2  
Czy w ramach dostępu do zbioru danych z zakresu zamówień publicznych Zamawiający oczekuje 
możliwości przypisania powiadomień mailowych do wybranej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, 
pozwalających śledzić zmiany przepisów, które są dla Zamawiającego szczególnie istotne?  
  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wymaga możliwości przypisania powiadomień mailowych do wybranej jednostki 
redakcyjnej aktu prawnego. 
 
 
Pytanie nr 3  
Czy w ramach dostęp on-line do bazy orzecznictwa/ zbioru danych z zakresu zamówień publicznych  
Zamawiający oczekuje nielimitowanej ilości wyświetleń oraz pobrań dokumentów znajdujących się 
w tej bazie?  
  
 
Odpowiedź 
Zamawiający w pkt. 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dokonuje zmiany i  otrzymuje 
on następujące brzmienie: 
 
2. Baza on-line zapewnia nielimitowaną ilość wyświetleń oraz pobrań dokumentów aktualnych  
i archiwalnych znajdujących się w tej bazie. 



 

 
 
 
Pytanie nr 4  
Wykonawca zapytuje czy Zamawiający zamierza zawrzeć z wykonawcą, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, umowę o udzielenie zamówienia?  
Jeśli tak, czy przyszła umowa może zostać zawarta wg standardowej umowy oraz w oparciu o OWU 
(ogólne warunki umowy dotyczące korzystania z oprogramowania będącego przedmiotem 
zamówienia) funkcjonujące u Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień zapytania i ewentualnych 
ustaleń / modyfikacji wypracowanych przez Strony w drodze porozumienia? Wykonawca jest 
gotowy udostępnić wzór umowy wraz z obowiązującymi OWU na wniosek Zamawiającego.  
Jeśli jednak powyższa interpretacja byłaby nieprawidłowa, Wykonawca zwraca się z uprzejmą 
prośbą  o udostępnienie projektu umowy Zamawiającego celem zapoznania się z jej warunkami 
przed złożeniem oferty, postulując jednocześnie umożliwienie Wykonawcy zadania pytań do 
przedłożonego wzoru.  
  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy. Świadczenie usługi będzie się odbywać w oparciu  
o złożone zlecenie realizacji usługi oraz o warunki jakie Zamawiający wymagał w Ogłoszeniu  
o planowanym zamówieniu oraz w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  
 
 
Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na zawarcie umowy w wariancie odnawialnym, tj. takim, na 
mocy którego po upływie okresu obowiązywania, umowa uległaby przedłużeniu na 
dotychczasowych warunkach (z zastrzeżeniem wzrostu wynagrodzenia w wysokości 4%, chyba że 
wskaźnik inflacji byłby wyższy), na kolejne 12-miesięczne okresy, bez konieczności składania 
oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron? Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane na 
rynku i zapewnia nie tylko oszczędność czasu oraz wygodę dla obu Stron, ale i pewność oraz stałość 
ceny. Dodatkowo, jako Wykonawca dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów z sektora finansów 
publicznych i:   
- zastrzegamy, że ww. umowa w wariancie odnawialnym nie jest umową bezterminową (jej 
maksymalny okres trwania to 4 lata);   
- zapewniamy możliwość wypowiedzenia umowy lub złożenia oświadczenia woli o braku woli 
przedłużenia umowy w ww. trybie najpóźniej na dwa miesiące przed upływem bieżącego okresu 
abonamentowego (w efekcie umowa trwa do końca bieżącego okresu abonamentowego, ale nie ulega 
przedłużeniu);  
- dodatkowo, zapewniamy możliwość wypowiedzenia umowy lub złożenia oświadczenia woli o 
braku woli przedłużenia umowy w ww. trybie również w okresie ostatnich dwóch miesięcy 
bieżącego okresu abonamentowego, jeśli Zamawiający nie uzyska finansowania przedmiotu umowy 
w kolejnym okresie (w efekcie umowa trwa do końca bieżącego okresu abonamentowego, ale nie 
ulega przedłużeniu).  
  
 Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w wariancie odnawialnym. Zgodnie  
z Ogłoszeniem o planowanym zamówieniu pkt. 3. Termin realizacji Wykonawca będzie świadczył 
usługę dostępu on-line do bazy orzecznictwa / zbioru danych z zakresu zamówień publicznych  
w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie świadczenie usługi powinno 
zostać zakończone a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  
 



   
 

 
 
 

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert.  
 
Nowy termin składania ofert: 24 listopada 2020 r.  
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 


