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Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest „Usluga w zakresie zapewnienia systemu informacji prawnej dla Centrali
NFZ wraz z aktualizacjami”.

W dniach 15, 17 i 20 listopada 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
W opisie przedmiotu zamówienia, w wymaganiach dotyczących zawartości bazy systemu, w pkt
II ppkt 12 Zamawiający zawarł wymóg: „Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami”. Czy
Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje nie tylko dostępu do projektów ustaw z
uzasadnieniami, ale również funkcjonalności umożliwiających efektywną pracę z tymi
projektami, takich jak: możliwości wyszukiwania według numeru druku projektu ustawy, oceny
co do aktualności projektów ustaw, powiązania z aktami obowiązującymi zarówno z poziomu
całego aktu obowiązującego, jak i poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego,
której dotyczy projekt?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający
wymaga aby baza systemu zawierała projekty ustaw wraz z uzasadnieniem. Dodatkowe
funkcjonalności nie zostały opisane jako wymagane.

Pytanie nr 2
W opisie przedmiotu zamówienia, w wymaganiach dotyczących zawartości bazy systemu, w pkt
II ppkt 17 Zamawiający zawarł wymóg: „Bibliogratia prawnicza PAN”. Czy Wykonawca dobrze
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rozumie, że Zamawiający oczekuje nie tylko dostępu do bibliografii prawniczej PAN, ale również
wszystkich funkcjonalności z nią związanych, takich jak: możliwość przeszukiwania według
klasyfikacji dziesiętnej PAN, według słów kluczowych, według autora publikacji, według rodzaju
publikacji, według tytułu publikacji oraz możliwości ustawienia dowolnego zakresu czasowego
według roczników, np. publikacje z lat 2009-20 11?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający
wyn-laga aby baza systemu zawierała bibliografię prawniczą PAN. Dodatkowe funkcjonalności
nie zostały opisane jako wymagane.

Pytanie nr 3
W opisie przedmiotu zamówienia, w wymaganiach dotyczących zawartości bazy systemu, w pkt
II ppkt 20 Zamawiający zawarł wymóg: „Wyselekcjonowane, kompleksowe opracowania
dotyczące ochrony zdrowia wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania z tej dziedziny,
przykładami praktycznego zastosowania i omówieniem”. Czy w ramach tego wymagania
Zamawiający oczekuje określenia daty udzielenia odpowiedzi oraz oznaczenia co do aktualności
w odniesieniu do bieżącego stanu prawnego?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający
wymaga aby baza systemu zawierała wyselekcjonowane, kompleksowe opracowania dotyczące
ochrony zdrowia wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania z tej dziedziny, przykładami
praktycznego zastosowania i omówieniem. Dodatkowe funkcjonalności nie zostały opisane jako
wymagane.

Pytanie nr 4
W opisie przedmiotu zamówienia, w wymaganiach dotyczących zawartości bazy systemu, w pkt
II ppkt 21 Zamawiający zawarł wymóg: „Wyselekcjonowane, kompleksowe opracowania
dotyczące zamówień publicznych wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania z tej
dziedziny, przykładami praktycznego zastosowania i omówieniem kolejnych etapów
postępowania oraz wyszukiwarką Wspólnotowego Słownika Zamówień (CPV), wzorami SIWZ z
komentarzami”. Czy w ramach tego wymagania Zamawiający oczekuje określenia daty
udzielenia odpowiedzi oraz oznaczenia co do aktualności w odniesieniu do bieżącego stanu
prawnego?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający
wymaga aby baza systemu zawierała wyselekcjonowane, kompleksowe opracowania dotyczące
zamówień publicznych wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania z tej dziedziny,
przykładami praktycznego zastosowania i omówieniem kolejnych etapów postępowania oraz
wyszukiwarką Wspólnotowego Słownika Zamówień (CPV), wzorami SIWZ z komentarzami.
Dodatkowe funkcjonalności nie zostały opisane jako wymagane.

Pytanie nr 5
W opisie przedmiotu zamówienia, w wymaganiach dotyczących funkcjonalności systemu, w pkt
III ppkt 1.8 Zamawiający zawarł wymóg: „Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów



znajdujących się w różnych bazach”. Przeszukiwanie wszystkich baz równocześnie skraca czas
pracy i eliminuje konieczność kilkukrotnego przeszukiwania różnych baz oddzielnie. Czy
Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje możliwości równoczesnego
wyszukiwania słów w treści dokumentów znajdujących się w różnych bazach, czyli
wyszukiwania równocześnie w bazie aktów prawnych (zarówno obowiązujących, jak i
oczekuj ących oraz uchylonych), bazie orzeczeń i pism urzędowych, bazie piśmiennictwa?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający
wymaga aby system posiadał funkcjonalność wyszukiwania wg słów w treści dokumentów
znajdujących się w różnych bazach czyli wyszukiwania równocześnie w bazie aktów prawnych
(zarówno obowiązujących, jak i oczekuj ących oraz uchylonych), bazie orzeczeń i pism
urzędowych, bazie piśmiennictwa.

Pytanie nr 6
W opisie przedmiotu zamówienia, w wymaganiach dotyczących zawartości bazy systemu, w pkt
II ppkt 16 Zamawiający wskazał, że oczekuje dostarczenia „Komentarzy i monografii
dotyczących ochrony zdrowia”. Biorąc pod uwagę interes Zamawiającego, wyrażający się
możliwie szerokim dostępem do specjalistycznej literatury, wskazane jest określenie pewnego
minimum merytorycznego w zakresie komentarzy dotyczących ochrony zdrowia. Wykonawca
prosi o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje co najmniej pełnych komentarzy (tj.
omawiających cały akt prawny) do wskazanych aktów prawnych:
a) ustawa — Prawo farmaceutyczne
b) ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
c) ustawa o zdrowiu publicznym
d) ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia
e) ustawa o kosmetykach
f) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
g) ustawa o leczeniu niepłodności
h) ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
i) ustawa o wyrobach medycznych
j) ustawa o Służbie Medycyny Pracy
k) ustawa o izbach lekarskich
1) ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
m) ustawa o działalności leczniczej
n) ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający
wymaga aby baza systemu zawierała komentarze i monografie dotyczące ochrony zdrowia.
Zamawiający nie określa minimum merytorycznego w zakresie komentarzy.

Pytanie nr 7
Wykonawca zapytuje czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii
SIP, wskazanego w ~ 2 ust. 5 pkt 1 umowy, do 3 dni roboczych.



Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu usunięcia awarii SIP. Zapisy SIWZ
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy zmiana serwerów, o której mowa w ~ 4 ust. 2 umowy,
będzie oznaczała zmianę w ramach granic terytorialnych RP.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zmiana lokalizacji serwerów, o której mowa w ~ 4 ust. 2 projektu
umowy oznacza zmianę w ramach granic terytorialnych RP.

Pytanie nr 9
Jednocześnie, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do ~ 4 ust. 2 umowy klauzuli,
zgodnie z którą Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianie lokalizacji serwerów z
wyprzedzeniem. Zmiana taka wpływa bowiem na sposób i koszty wykonywania umowy przez
Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do specyfikacji „Umowa” w ~ 4 dodaje
się ust. 3 o treści: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie lokalizacji serwerów w
terminie 10 dni przed zmianą.”

Pytanie nr 10
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodziłby się on na zmniejszenie kar
umownych wskazanych w ~ 6 ust. 2 i 5 umowy z 5% do 2%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. Zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.

Pytanie nr 11
Celem zapewnienia umowie wewnętrznej spójności oraz zgodności z wiodącą praktyką
orzeczniczą, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie
odpowiedzialności opartej na zasadzie winy również w ramach ~ 6 ust. 4 i 5 umowy poprzez
zastąpienie słów „opóźnienia” słowami „zwłoki” (w ~ 6 ust. 4 i 5) oraz słowa „opóźnienie” na
słowo „zwłoka” w ~ 6 ust. 5 umowy. Trudno bowiem zgodzić się na rozwiązanie, w świetle
którego Wykonawca odpowiadałby za okoliczności przez siebie niezawinione.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słów „opóźnienie” na „zwłoka”. Zapisy SIWZ
pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12
Dla rynku oprogramowania i branży informatycznej oczywiste jest, że nie istnieje program
komputerowy, ani publikacja elektroniczna, która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza
współdziałała poprawnie z każdym oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży.
Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych dostawców



aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. Dostawcy ci, nie mogąc
przewidzieć jak zachowa się ich produkt w warunkach sprzętowych, jak i środowisku
komputerowym oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, którym
warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły wyłączają w ogóle swoją
odpowiedzialność (w tym w szczególności za szkody wynikłe
z jego wad), sporadycznie oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy. Również
zamawiający, zarówno ci stosujący przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i tacy,
którzy zawierają umowy na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy (a więc poza tą ustawą), coraz
powszechniej godzą się na ograniczanie odpowiedzialności wykonawców.
Dlatego, mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o
wprowadzenie do ~ 6 ust. 6 umowy zdania drugiego w następującym brzmieniu:
„Jednocześnie zastrzega się, że wysokość wszystkich odszkodowań i kar umownych ograniczona
jest do wartości brutto umowy wskazanej w ~ 3 ust. 1.”
Nadto, zdaniem Wykonawcy takie rozwiązanie zapewni wewnętrzną spójność umowie.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do specyfikacji „Umowa” w ~ 6 dodaje
się ust. 9 o treści: „Łączna kwota z tytułu kar umownych nie może przekroczyć w okresie
obowiązywania umowy wynagrodzenia brutto o którym mowa w ~ 3 ust. 1”

Pytanie nr 13
Jednocześnie, Wykonawca wnosi o wykreślenie słów,, i odszkodowania” z ~ 6 ust. 7 umowy,
przyjmując, że znalazły się one tam omyłkowo. Powszechnie przyjmuje się bowiem — przy
założeniu, że Wykonawca prawidłowo interpretuje postanowienia umowy o dochodzeniu
odszkodowania - że o ile kary umowne mogą być „automatycznie” naliczane wprost na podstawie
przepisów umowy, tj. bez przeprowadzenia postępowania sądowego, o tyle zastrzeżenie
w umowie prawa dochodzenia odszkodowania ponad kary umowne jest jednoznaczne z
dochodzeniem tego odszkodowania na zasadach ogólnych, a zatem przed sądem, w ramach
postępowania dowodowego, gdzie konieczne jest udowodnienie zaistnienia szkody i adekwatnego
związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Nie może zatem dochodzić do
„automatyzmu” i samodzielnego potrącenia odszkodowania przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do specyfikacji „Umowa” w ~ 6 ust. 7
skreśla się słowa „i odszkodowania”.

Pytanie nr 14
Wykonawca kieruje do Zamawiającego prośbę o rozważenie wprowadzenia do umowy
mechanizmu, zgodnie z którym Zamawiający, przed naliczeniem kar umownych, wzywa
Wykonawcę do natychmiastowego należytego wykonywania umowy i nalicza kary w razie
bezskutecznego upływu ww. terminu. W tym celu Wykonawca proponuje, by ~ 6 ust. 7 umowy
nadać brzmienie następujące:
„7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z przysługującej Wykonawcy
należności wynikającej z wystawionej faktury oraz z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiający wzywa
Wykonawcę do natychmiastowego należytego wykonania umowy, wyznaczając w tym celu



termin wynoszący przynajmniej ... (słownie: . ..) dni i nalicza karę umowną Po bezskutecznym
upływie tego terminu”.
Uzasadniając swoją prośbę, Wykonawca pragnie zauważyć, że ze względu na odszkodowawczy i
prewencyjny charakter kara umowna powinna być ustalona w sposób sprawiedliwy, tj.
gwarantując z jednej strony odpowiedni poziom rekompensaty dla Zamawiającego i realizując
funkcję dyscyplinującą, z drugiej zaś nie powodując
pokrzywdzenia dłużnika. W ocenie Wykonawcy zaproponowane wyżej rozwiązanie pozostaje w
całkowitej spójności
z systemem kar umownych przewidzianych przez Zamawiającego w ~ 6 umowy, a także z wyżej
wskazaną odszkodowawczą oraz prewencyjną funkcją kar. Już samo wezwanie Wykonawcy pod
rygorem nałożenia kary winno bowiem wywoływać efekt dyscyplinujący.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie brzmienia ~ 7 ust. 2 umowy poprzez nadanie
mu brzmienia następującego:
„2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia ustania umowy. Zamawiający
ma jednak prawo do zatrzymania całości lub odpowiedniej części zabezpieczenia w przypadkach
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę określonych w umowie”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 16
W ocenie Wykonawcy zgodnym z przepisami Prawa zamówień publicznych i Kodeksu
cywilnego jest takie rozwiązanie, w którym za świadczenia zrealizowane zgodnie z umową
Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia przewidzianego w jej treści. W związku z
powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wprowadzenie do ~ 6 umowy
następującego postanowienia (np. w ramach ustępu dziewiątego):
„W każdym przypadku rozwiązania i/lub wygaśnięcia umowy przed jej terminem, niezależnie od
trybu w jakim doszło do jej rozwiązania i/lub wygaśnięcia, Wykonawcy należne jest
wynagrodzenie za zrealizowaną zgodnie z jej treścią część umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do specyfikacji „Umowa” w ~ 6 dodaje
się ust. 9 o treści: „W przypadku rozwiązania łub wygaśnięcia umowy przed jej terminem,
niezależnie od trybu w jakim doszło do jej rozwiązania lub wygaśnięcia, zamawiający zapłaci
wykonawcy część wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ~ 3 ust. 1, która odpowiada
zakresowi wykonanej i odebranej przez zamawiającego usługi.”

Pytanie nr 17
Wykonawca zapytuje, czy ze względu na fakt, że system prawny stanowiący przedmiot umowy
jest produktem standaryzowanym, do którego Wykonawca stosuje odpowiednie ogólne warunki
umowy i/lub regulamin (w zależności od wersji), Zamawiający zgodziłby się na dostarczenie



Zamawiającemu tego rodzaju dokumentu i dołączenie go do umowy jako załącznika, z tym
jednak zastrzeżeniem, że:
- Wykonawca udostępniłby ww. dokument Zamawiającemu w terminie przezeń wskazanym,
- ww. dokument miałby zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie zawierałby
postanowień sprzecznych względem treści umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby dołączenia do umowy odpowiednich ogólnych warunków
umowy łub regulaminu. W opinii Zamawiającego przedmiotowe dokumenty dotyczą wyłącznie
użytkowników, a nie zamawiającego jako instytucji.

Pytanie nr 18
Jeśli Zamawiający zgodziłby się na powyższe, Wykonawca proponuje, by do ~ 2 umowy dodać
ustęp (jako ostatni)
w brzmieniu następującym:
„Do korzystania z systemu informacji prawnej w zakresie nieuregulowanym umową stosuje się
postanowienia Regulaminu on-line stanowiącego załącznik nr . ... do umowy (dla wersji onhine)/*
OWU stanowiących załącznik
nr (dla wersji offline). Jednocześnie zastrzega się, że w razie sprzeczności pomiędzy
postanowieniami umowy a postanowieniami ww. Regulaminu!* OWU, pierwszeństwo znajdują
postanowienia umowy”.
Odpowiedź
Jak w odpowiedzi na pytanie 18

Pytanie nr 19
W jakim terminie Wykonawca winien dostarczyć certyfikat potwierdzający legalność
oprogramowania (warunki licencji)?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga dostarczenie certyfikatu potwierdzającego legalność oprogramowania.

Pytanie nr 20
Zamawiający w pkt II ppkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia
sformułował następujące wymaganie: „Komplet obowiązujących i ujednoliconych tekstów aktów
prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16
województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa.” „

Czy zamawiający dopuści SIP, który dysponuje wszystkimi obowiązującymi aktami prawa
miejscowego wydanymi od 2009 r. tj od daty wprowadzenia obowiązku publikowani
Wojewódzkich Dzienników Urzędowych w wersji elektronicznej, ujednoliconych w zakresie
węzłowych problemów (np. prawa podatkowego w prawie miejscowym)?
Wymóg Zamawiającego w tym zakresie spełnia jedynie SIP oferowany przez Wolters.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.



Pytanie nr 21
Wpkt II ppkt 5 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający zawarł

wymóg, aby oferowany SIP zawierał tłumaczenia na język angielski i niemiecki wymienionych w
tym zapisie aktów prawnych.
Czy Zamawiający dopuści SIP Natomiast SIP nie zawierający tłumaczeń na język angielski:
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz tłumaczeń na
język niemiecki: ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustawy o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ochronie danych osobowych?
Wymóg Zamawiającego w tym zakresie spełnia jedynie SIP oferowany przez Wolters.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 22
Zgodnie z pkt II ppkt 13 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ), Zamawiający oczekuje, aby oferowany
SIP zawierał komentarże i monografie dotyczące prawa polskiego, w tym w szczególności
wymienionych w tym zapisie 13 aktów prawnych.
Czy Zamawiający dopuści SIP, który z pośród aktów prawnych wymienionych przez
Zamawiającego, nie zawiera komentarzy do dwóch z nich, tj. do ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej?
Wymóg Zamawiającego w tym zakresie spełnia jedynie SIP oferowany przez Wolters.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 23
W pkt II ppkt 19 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ), Zamawiający wskazał, iż SIP ma obejmować
również „Cytaty z piśmiennictwa prawniczego min. z 50 periodyków prawniczych.”
Czy Zamawiający dopuści SIP oferujący 14101 pełnych artykułów z 18 czasopism?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww. zostało
zmienione.

Pytanie nr 24
W pkt III ppkt 1.3 OPZ, Zamawiający określił wymagane sposoby wyszukiwania informacji w
SIP, w tym wymóg wyszukiwania „wg gminy, powiatu”
Czy zamawiający dopuści SIP spełniający pozostałe wymagania co do sposobu przeszukiwania,
nie spełniający jednak tego kryterium w wersji intranetowej, posiadający taką funkcjonalność w
wersji on-line?



Zaznaczyć należy, że wymóg wyszukiwania „wg gminy, powiatu” (pkt III ppkt 1.3 OPZ), spełnia
wyłącznie SIP oferowany przez Wolters.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 25
Zamawiający sformułował określony w pkt III ppkt 1.4 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis
przedmiotu zamówienia” wymóg: „wyszukiwanie wg dowolnie wybranej liczby dzienników
resortowych”

Czy zamawiający dopuści SIP spełniający pozostałe wymogi dotyczące przeszukiwania bazy
aktów prawnych, nie posiadający jednak funkcji wyszukiwanie wg. dowolnie wybranej liczby
dzienników resortowych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 26
Zamawiający określił w pkt III ppkt 1.6 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
parametr „Wyszukiwanie projektów ustaw wg daty wpływu projektu, wnioskodawcy, numeru
druku”
Czy zamawiający dopuści SIP posiadający wymagane narzędzia do wyszukiwania projektów
ustaw, w tym wyszukiwanie po numerze druku. Nieposiadający jednak kryterium wyszukiwania:
Po wnioskodawcy i dacie wpływu projektu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 27
Zgodnie z pkt III ppkt 1.7 OPZ, Zamawiający oczekuje możliwości wyszukiwania poprzez
klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne
obowiązujące, archiwalne, oczekuj ące i orzecznictwo w podziale na aktualne i nieaktualne.
Czy zamawiający dopuści SIP nie posiadający orzecznictwa w podziale na aktualne i nieaktualne?
Wykonawca stosuje konsekwentnie powyższe rozróżnienie w bazie aktów prawnych. Powyższe
wymaganie, w zakresie jakim obejmuje wymóg klasyfikowania orzecznictwa w podziale na
aktualne i nieaktualne, spełnia jedynie SIP oferowany przez Wolters. Zauważyć należy, iż tego
typu kryterium należy uznać, iż polega na wyszukiwaniu na podstawie dowolnego kryterium
redakcyjnego. W Polsce nie obowiązuje system precedensów i każde prawomocne orzeczenie
zachowuje zawsze aktualność w sprawie w której zostało wydane.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.



Pytanie nr 28
W pkt III ppkt 1.9 OPZ, Zamawiający wskazał, iż wymaga „Zawężanie listy wynikowej aktów
prawnych, orzeczeń do rodzaju i autora”
Czy zamawiający dopuści SIP nie posiadający kryterium autora?
Wykonawca wskazuje, że żądanie zawężania listy wyników do autora danego aktu prawnego jest
funkcjonalnością, która nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Tym bardziej, że w odniesieniu
do aktów prawnych takich jak ustawa, trudno wskazać w świetle ustawy Prawo Autorskie - ich
autora. Stanowisko wyrażone przez Wykonawcę w tym zakresie podzieliła KIO w wyroku z dnia
30 listopada 2015 r. KIO 2435/15, nakazując jednocześnie wprowadzenie przez zamawiającego
zmiany w SIWZ poprzez zmniejszenie treści funkcjonalności do „zawężanie listy wynikowej
aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 29
Wymóg zawarty w pkt III ppkt 1.10 OPZ, tj. „wyszukiwanie orzecznictwa po składzie
orzekającym i roli w składzie”.
Czy zamawiający dopuści SIP nie posiadający wyszukiwania orzecznictwa po roli w składzie,
dysponujący jednak kryterium osób zasiadających w składzie orzekającym?
Postawienie takiego wymogu jest całkowicie nieuzasadnione i ogranicza możliwość złożenia
oferty wyłącznie przez jednego wykonawcę, z uwagi na fakt, iż wymóg ten spełnia tylko SIP
oferowany przez Wolters. Należy podkreślić, że rola danej osoby orzekającej w składzie
wydającym orzeczenie w praktyce pozostaje bez znaczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 30
W pkt III ppkt 1.12 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymagał „wyszukiwania podmiotów
Po numerze KRS, nazwie, NIP, REGON, PESEL, siedzibie”.
Czy Zamawiający dopuści SIP posiadający wszelkie inne kryteria wyszukiwania niż nr PESEL?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało zmienione.

Pytanie nr 31
Zgodnie z pkt III ppkt 2.1 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga aby w SIP istniała
„możliwość porównania treści całości aktu prawnego, projektu ustawy Po zmianie do jego wersji
przed zmianą”.
Czy Zamawiający dopuści SIP nie posiadający takiej funkcjonalności w zakresie projektów
ustaw?



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało zmienione.

Pytanie nr 32
W pkt III ppkt 2.7 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający żąda
wyodrębnienia „w zakresie orzeczeń/pism urzędowych osobnych baz z dokumentami aktualnymi,
nieaktualnymi”.
Czy zamawiający dopuści SIP niespełniający tego wymogu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 33
W pkt III ppkt 2.8 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający
oczekuje „wyodrębnienia w zakresie zarządzeń Centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ”. SIP
oferowany przez Wykonawcę zawiera zarządzenia Centrali NFZ (Prezesa NFZ).
Czy Zamawiający dopuści SIP niedysponujący taką funkcjonalnością?
Należy wskazać, że oddziały wojewódzkie nie wydają zarządzeń, ale uchwały i stanowiska. Tak
sformułowanego wymogu nie spełnia żaden program oferowany na rynku.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 34
Wymóg określony w pkt III ppkt 2.14 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
to możliwość wyświetlenia pełnej treści komentarza do ustawy”
Czy zamawiający dopuści SIP umożliwiający wyświetlenie komentarzy do poszczególnych
artykułów?
Należy zauważyć, iż funkcja takiego wymagania jest całkowicie niezrozumiała, gdyż fizycznie
nie jest możliwe jednoczesne czytanie opracowań do kilku artykułów/paragrafów jednocześnie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 35
Wymóg określony w pkt III ppkt 2.15 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
to „możliwość tworzenia podręcznych listy dokumentów do wydruku”
Czy zamawiający dopuści SIP nieposiadający takiej funkcjonalności?
Tworzenie podręcznej listy dokumentów do wydruku, nie jest narzędziem istotnym z punktu
widzenia korzystania z SIP, a na pewno jego brak nie powinien skutkować wyłączeniem
możliwości zaoferowania w postepowaniu SIP Wykonawcy.



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 36
Wymóg określony w pkt III ppkt 2.16 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
„Możliwość tworzenia notatek wraz z załącznikami do aktów prawnych, orzeczeń”
Czy zamawiający dopuści SIP nieposiadający takiego rozwiązania dla wersji serwerowej SIP.
Dysponujący nim natomiast w wersji online programu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 37
Wymóg określony w pkt III ppkt 2.17 Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
„możliwość zachowania wybranych przez użytkownika dokumentów do późniejszego szybkiego
dostępu (tzw. strefa własna użytkownika)”
Czy zamawiający dopuści SIP nieposiadający takiego rozwiązania dla wersji serwerowej SIP.
Dysponujący nim natomiast w wersji online programu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Pytanie nr 38
W załączniku nr 1 do specyfikacji w pkt 111.2.8) „Wymagania dodatkowe” znajduje się zapis
„Wyodrębnienie z zakresie zarządzeń Centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ”. Z informacji
pozyskanych przez Wykonawcę wynika, że zarządzenia oddziałów wojewódzkich nie są
ofkjalnie publikowane. Czy Zamawiający dopuści system, który nie będzie posiadał wskazanej
zawartości i funkcjonalności?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wyniku uznania odwołania dokonał zmian w OPZ i ww.
wymaganie zostało wykreślone.

Dodatkowo Zamawiający postanowił dokonać następujących zmian w załączniku nr I do SIWZ
„Opis przedmiotu zamówienia”:

1. W II Zawartość systemu pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Komplet tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do
formy, jak tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim”;

2. W pkt III Wymagania dotyczące funkcjonalności sytemu wykreślono pkt 6 i 7.
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