
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w zw. z ogłoszeniem o zamówieniu na świadczenie 
usługi dostępu do systemu informacji prawnej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na rok 

2022, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia: 

 
Pytanie 1  
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? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przez wskazany wymóg należy rozumieć łatwy i szybki dostęp do tekstu 
jednolitego z poziomu danego aktu prawnego, wraz z możliwością identyfikacji tego, jakim aktem prawnym dany akt 
jest ujednolicany. 

Pytanie 2  
Wykonawca zapytuje czy Zamawiający zamierza zawrzeć z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, umowę o udzielenie zamówienia? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 3  
Jeśli tak, czy przyszła umowa może być zawarta wg standardowej umowy oraz w oparciu o OWU (ogólne warunki 
umowy dotyczące korzystania z oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia) funkcjonujące u 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, postulując jednocześnie umożliwienie Wykonawcy zadania 
pytań do przedłożonego wzoru. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, pkt 3 ust. 4, Zamawiający przewidział możliwość negocjowania warunków umownych,  
tj. w zakresie najistotniejszych postanowień umownych dla Zamawiającego, oraz dopuścił możliwość zawarcia umowy 
na wzorze.  
 
Pytanie 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.  

 


