
W związku z pytaniami dotyczącymi ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usługi dostępu do 

systemu informacji prawnej, Zamawiający przedstawia następujące odpowiedzi i wyjaśnienia: 

 

Pytanie nr 1: 

„Czy poprzez wymóg zawarty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej 

Dziennika Ustaw 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?” 

Odpowiedź: przez wskazany wymóg należy rozumieć szybki i łatwy dostęp do tekstu jednolitego  

z poziomu danego aktu wraz z możliwością identyfikacji tego jakim aktem dany akt jest ujednolicany. 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy odnośnie wymagania dotyczącego aktów prawa miejscowego, w ramach Dziennika Urzędowego 

Województwa Mazowieckiego Zamawiający wymaga wszystkich aktów obowiązujących na obecny 

stan prawny tzn. grudzień 2020 r. od początku jego publikacji tzn. od 1999 r.”  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dostępu do obowiązujących na obecny stan prawny aktów   

w ramach Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.  

 

Pytanie nr 3: 

„W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym sposobów wyszukiwania, 

Zamawiający zawarł wymóg: „5. Wyszukiwanie według słów w treści dokumentów”. Czy Wykonawca 

dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje możliwości wyszukiwania wg słów, w tym również fraz  

z odmianą fleksyjną, w treści dokumentu, zarówno z poziomu przeglądanego dokumentu jak  

i z poziomu listy dokumentów?”  

Odpowiedź: Tak, chodzi również o frazy z odmianą fleksyjną i w treści danego dokumentu. Możliwość 

wyszukiwania z poziomu listy dokumentów nie jest konieczna, ale jest mile widziana.    

 

Pytanie nr 4: 

„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 przewiduje takiej możliwości.  

 

Pytanie nr 5: 

„Czy Zamawiający dopuści system, który pozwala na uzyskanie i zapoznanie się z tekstami dokumentów 

zawartych w systemie, jednak z możliwym ograniczeniem części funkcjonalności na urządzeniach 

przenośnych typu tablet, smartfon. Ograniczenia te wynikają z faktu, że Wykonawca planuje  

w przyszłym roku wdrożenie zmiany w funkcjonowaniu systemu na urządzeniach mobilnych. Powyższe 

podyktowane jest zgłoszeniami klientów sygnalizujących problemy w aplikacji mobilnej, spowodowane 

zbyt rozbudowanymi funkcjonalnościami systemu, które utrudniają prace na urządzeniach mobilnych 

wyposażonych w małe ekrany oraz różne systemy operacyjne dedykowane tym urządzeniom.  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość na urządzeniach przenośnych typu tablet, 

smartfon. Jednakże Wykonawca powinien zapewnić pełny dostęp do systemu na komputerach 

stacjonarnych i komputerach przenośnych (laptopach, notebookach, etc.). 

 

 

 


