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Teatr Narodowy                                                                       Warszawa, 2 listopada 2015 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 31/2015 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

               na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej  

wraz z aktualizacjami na okres 24 miesięcy. 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniu 30.10.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

„W załączniku 1 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia" pkt 2 d) Zamawiający 

wyspecyfikował wymaganie: 

d) Komplet tekstów aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Wojewódzkim od 

1999 r., 

Mając na uwadze, ze wymóg kompletu ujednoliconych tekstów prawa miejscowego spełnia 

tylko jeden wykonawca na rynku elektronicznych publikacji prawniczych, prosimy o 

wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści SIP posiadający: komplet obowiązujących aktów 

prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od 2009 r. z wyborem 

tekstów ujednoliconych?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści SIP posiadający: komplet obowiązujących aktów prawnych 

opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od 2009 r. z wyborem tekstów 

ujednoliconych. 

 

Pytanie nr 2: 

„Czy Wykonawca właściwie interpretuje postanowienia załącznika nr 1 do SIWZ - opis 

przedmiotu zamówienia - przyjmując, iż w pkt. 5,c) aktualizacje będą odbywać się na 

bieżąco, co najmniej 1 raz dziennie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy? 

Jeśli wskazana powyżej interpretacja byłaby właściwa, Wykonawca proponuje 

doprecyzowanie zapisu jak poniżej: „5. Aktualizacje: (...) 

c) Wersja internetowa Programu będzie aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco, co 

najmniej 1 raz dziennie w dni robocze.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:.  

„Załącznik nr 1 do SIWZ 

Pkt 5 

c) Wersja internetowa Programu będzie aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco,  

co najmniej 1 raz dziennie w dni robocze.” 
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Pytanie nr 3: 

„Czy Wykonawca właściwiej interpretuje pkt 14.2. i 14.3. istotnych postanowień umowy 

przyjmując, że opisane tam obowiązki Wykonawcy odnoszą się wyłącznie do wersji offline 

programu stanowiącego przedmiot umowy, natomiast w odniesieniu do wersji on-line, 

Zamawiający godzi się na to, by - z uwagi na naturę ww, wersji programu - był on 

udostępniony Zamawiającemu w terminie zgodnym z umową, w trybie online, poprzez 

przeglądarkę internetową (a zatem bez obowiązku dostawy, instalacji i konfiguracji)?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca właściwie interpretuje pkt 14.2. i 14.3. istotnych postanowień umowy 

przyjmując, że opisane tam obowiązki Wykonawcy odnoszą się wyłącznie do wersji offline 

programu stanowiącego przedmiot umowy, natomiast w odniesieniu do wersji on-line, 

Zamawiający godzi się na to, by - z uwagi na naturę ww, wersji programu - był on 

udostępniony Zamawiającemu w terminie zgodnym z umową, w trybie online, poprzez 

przeglądarkę internetową (a zatem bez obowiązku dostawy, instalacji i konfiguracji)  

 

Pytanie nr 4: 

„Wykonawca pragnie zauważyć, iż nie każdy błąd, a szczególnie programistyczny, da się 

poprawić i przetestować w przeciągu 24 godzin. Stąd też Wykonawca wnosi w pkt. 4.g) 

załącznika nr 1 do SIWZ oraz pkt. 14.13 istotnych postanowień umowy o wydłużenie czasu 

usuwania zgłaszanych błędów/wad funkcjonowania Programu lub wymiany Programu na 2 

dni robocze?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 5: 

„Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu 

w pkt. 14.13 polegającą na zamianie 24 godzin na 1 dzień roboczy. 

Wykonawca zauważa, iż wymóg usunięcia błędów/wad w ciągu 24 godzin nieroboczych nie 

jest podyktowany żadnymi uzasadnionymi względami.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę, na zmianę zapisu w pkt 14.13 SIWZ.  

 

Pytanie nr 6: 

„Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje następujące zdanie z pkt 1 lit. „a” Opisu 

przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: 

„Po upływie terminu umowy, licencja na korzystanie z Programu w wersji sieciowej 

(intranetowej) w postaci, jaką Wykonawca dostarczył wraz z ostatnią aktualizacją nie 

wygasa.” przyjmując, że jest tam mowa o niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie 

z tej wersji programu, w ramach wskazanej tamże liczby dostępów, na czas nieoznaczony, w 

zakresie wskazanym umową, jednak bez prawa udostępniania programu w ww. wersji 

osobom trzecim, jak również bez obowiązku Wykonawcy do realizacji jakichkolwiek 

świadczeń dodatkowych, w tym usług serwisowych i aktualizacji ww. programu ? 

” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca prawidłowo interpretuje zdanie z pkt 1 lit. „a” Opisu przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ .  
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Pytanie nr 7: 

„Jeśli powyższa interpretacja byłaby nieprawidłowa, Wykonawca wnosi o dodanie do ww. 

pkt 1 lit. „a” Załącznika nr 1 do SIWZ, przed kropką kończącą ww. przytoczone zdanie, 

następującego zdania: 

„ (licencja niewyłączna i niezbywalna, na czas nieoznaczony, bez prawa udostępniania 

programu w ww. wersji osobom trzecim, jak również bez obowiązku Wykonawcy do 

realizacji jakichkolwiek świadczeń dodatkowych, w tym usług serwisowych i aktualizacji 

ww. programu). ”” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W pytaniu nr 6 Wykonawca właściwie interpretuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1  

do SIWZ. 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ww. zapisów. 

 

Pytanie nr 8: 

„Czy Wykonawca właściwie rozumie pkt 14.1 Istotnych postanowień umowy, zwanych dalej 

umową, przyjmując, że chodzi wyłącznie o dostawę SIP w wersji offline; postanowienie to 

zaś nie dotyczy wersji online, która może być udostępniona w inny sposób?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie rozumie postawionego pytania.  

 

Pytanie nr 9: 

„Czy Zamawiający dopuściłby - w miejsce dostarczenia instrukcji do programu, o czym 

mowa jest w pkt 14.9. istotnych postanowień umowy - udostępnienie jej w samym programie, 

w ramach zakładki „pomoc” lub oznaczonej podobną nazwą?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 10: 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o dookreślenie w umowie, w tym np. w pkt 14.10. istotnych 

postanowień umowy, iż przez wady programu należy rozumieć jego niezgodność z 

minimalnymi wymaganiami określonymi w umowie i/lub z instrukcją korzystania z 

programu.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11: 

„Powszechnie wiadomo, że nieefektywnie podatkowoprawnie są wszelkie świadczenia 

nieodpłatne. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zamianę w pkt 14.12 wyrazu 

„bezpłatnie” na wyrazy „ w ramach ceny”. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

„14.12 W ramach gwarancji Wykonawca udostępni w ramach ceny Zamawiającemu wszelkie 

aktualizacje (podnoszące wersje lub usuwające nieprawidłowości tzw. „łatki”) Programu  

w okresie trwania Umowy.”  
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Pytanie nr 12: 

„Wykonawca zauważa, że zgodnie z art. 106i ust. 7 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług faktury VAT nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia 

przed odpowiednio: wykonaniem usługi albo otrzymaniem całości lub części zapłaty. W 

związku z tym, Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający nie zgodziłby się na zmianę terminu 

płatności, wskazanego w pkt. 14.14 a) i b) istotnych postanowień umowy, z 30 dni od dnia 

dostarczenia faktury przez Zamawiającego na 30 dni od dnia wystawienia faktury, z 

dodatkowym warunkiem dostarczenia faktury Zamawiającemu w określonym terminie od 

dnia jej wystawienia? 

Obecne brzmienie pkt. 14.14 a) i b) istotnych postanowień umowy uniemożliwia bowiem 

Wykonawcy wystawienie faktury w sposób prawidłowy, tj. zgodny z obowiązującymi 

przepisami.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 13: 

„Wykonawca zapytuje, czy z uwagi na fakt, iż kara umowna określona w pkt 14.15. istotnych 

postanowień umowy, liczona jest od całkowitej, tj. dwuletniej wartości kontraktu, 

Zamawiający zgodziłby się na jej obniżenie w jeden, z dwóch zaproponowanych niżej, 

alternatywnych sposobów: 

a) poprzez określenie jej na poziomie 0,5 %? albo 

b) poprzez obliczanie jej od rocznej wartości brutto umowy?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 14: 

„Wykonawca nie powinien odpowiadać za każdego rodzaju opóźnienie, ale za opóźnienie 

zawinione przez niego. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę wyrazu 

„opóźnienia” użytego w pkt 14.15 na wyraz „zwłoki.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 15: 

„Wykonawca zapytuje, czy z uwagi na pewien standard przyjęty na rynku oprogramowania, 

Zamawiający nie zgodziłby się na zmodyfikowanie brzmienia pkt 14.17. istotnych 

postanowień umowy w sposób następujący: 

„14.17. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym 

jednak zastrzeżeniem, że łączna wysokość wszystkich kar umownych i odszkodowań 

należnych na mocy niniejszej umowy nie może przekroczyć jej wartości brutto.”” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 16: 

„Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje pkt 14.18. istotnych postanowień umowy 

przyjmując, że poprzez „dostawę” , o której jest tam mowa, należy rozumieć dostawę 

programów objętych przedmiotem umowy, nie ulega bowiem wątpliwości, że umowa ma 
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charakter umowy licencyjnej? Powyższe pytanie podyktowane jest koniecznością 

prawidłowego zakwalifikowania charakteru prawnego umowy.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca prawidłowo interpretuje pkt 14.18. istotnych postanowień umowy przyjmując, że 

poprzez „dostawę” , o której jest tam mowa, należy rozumieć dostawę programów objętych 

przedmiotem umowy 

 

Pytanie nr 17: 

„Wykonawca wnosi o wprowadzenie do treści umowy katalogu typowych sytuacji, w których 

umowa mogłaby ona ulec zmianie, tj. np. gdy: 

- Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

- Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną; 

- Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

- Nastąpi zmiana wymogów technicznych lub/i technologicznych dot. oprogramowania; 

- Nastąpi zmiana terminów płatności; 

- Nastąpi zmiana miejsca płatności; 

Nastąpi zmiana terminu wystawienia faktury VAT, w szczególności w sytuacji zmiany stanu 

prawnego.” 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 18: 

„Z przyczyn natury podatkowo-prawnej, Wykonawca zwraca się o dodanie do umowy 

postanowienia, zgodnie z którym wynagrodzenie wskazane w umowie, należne Wykonawcy 

od Zamawiającego z tytułu jej realizacji, obejmuje zarówno wynagrodzenie z tytułu 

udzielenia licencji objętych jej przedmiotem (usługa podstawowa), jak i realizację 

pozostałych świadczeń w okresie obowiązywania umowy, mających charakter pomocniczy 

względem ww. usługi podstawowej.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

           Podpisał: 

Tomasz Kruczkowski 

Główny Specjalista   

 ds. teleinformatyki w TN 

        

        


