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    Świdnik, dnia 28 listopada 2018 r.  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

 
sprawa: LWOG-2402-79-10/18  

WYKONAWCY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na „Dostawę 

systemu informacji prawnej”. 

 
WYJAŚNIENIA   

  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na „Dostawę 

systemu informacji prawnej” dnia 27 listopada 2018 r. do Zamawiającego – Sądu Rejonowego Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęły drogą elektroniczną niżej zacytowane pytania: 

I. 

Ad. 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 wymaga wzajemnego powiązania formalnego pomiędzy aktami, nie 

wskazuje jednak sposobu, w jaki ma to być osiągnięte. 

Ad. 2 

Czy poprzez wymaganie (punkt 145 dla typu 1 oraz punkt 145 dla typu 2 opisu przedmiotu 

zamówienia) „Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu 

obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym)” należy rozumieć możliwość przeglądania 

tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący zarówno z poziomu całego aktu obowiązującego, 

jak i poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt (projekty w relacji 

z aktem obowiązującym, np. z art. 1 KC.)?   

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt 

obowiązujący z aktu obowiązującego, jednocześnie nie wskazując, w jaki sposób to ma być 

osiągnięte. 

Ad. 3 

Czy poprzez wymaganie (punkt 146 dla typu 1 oraz punkt 146 dla typu 2 opisu przedmiotu 

zamówienia) „Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi  

w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc” należy rozumieć możliwość śledzenia zmian  

w przepisach w określonym przedziale czasowym - kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest 

zmieniany, bądź też traci moc? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania  

w powyższym zakresie. 

Ad. 4 

Czy poprzez wymaganie (punkt 147 dla typu 1 oraz punkt 147 dla typu 2 opisu przedmiotu 

zamówienia) „Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących  

i uchylonych” należy rozumieć możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów 

obowiązujących i uchylonych, jak również projektów ustaw? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania  

w powyższym zakresie, tj. że system musi posiadać możliwość udostępniania kolejnych wersji 

historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. 

Ad. 5 

Czy poprzez wymaganie (punkt 160 dla typu 1 oraz punkt 160 dla typu 2 opisu przedmiotu 

zamówienia) „Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania, wg słów w treści 

dokumentów z różnych baz” należy rozumieć możliwość wyszukiwania dokumentów wg daty wydania, 

opublikowania, obowiązywania, oraz możliwość wyszukiwania wg słów oraz fraz z odmianą fleksyjną 

w treści dokumentów z poziomu otwartego dokumentu z różnych baz np. aktu prawnego, orzeczenia, 

komentarza? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania  

w powyższym zakresie, jednocześnie nie wskazując w jaki sposób ma to być osiągnięte. 

Ad. 6 

W punkcie 161 dla typu 1 oraz w punkcie 161 dla typu 2 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający 

wymienia różne możliwości wyszukiwania m.in. dla aktów prawnych i orzeczeń w tym wg indeksu 

przedmiotowego. Czy Wykonawca dobrze interpretuje, że Zamawiający oczekuje wspólnego indeksu 

przedmiotowego, czyli możliwości wyświetlenia jednej wspólnej listy wyników zawierającej teksty 

dokumentów różnych kategorii (np. aktów prawnych, orzeczeń, komentarzy) przyporządkowanych do 

jednego hasła? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określił minimalne wymagania  

w powyższym zakresie, jednocześnie nie wskazując w jaki sposób ma to być osiągnięte. 

Ad. 7 

Wykonawca wnosi o zmianę terminu usuwania awarii (§ 5 ust. 4 lit. a) z 2 godzin na 2 dni robocze.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji Umowy w ww. zakresie.  

Ad. 8 

Wykonawca wnosi o zmianę godzin telefonicznego zgłoszenia gwarancyjnego (§ 5 ust. 5 lit. b) na od 

8:00 do 16:00   

 



 3 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji Umowy w ww. zakresie.  

Ad. 9 

Z uwagi na fakt że kary umowne przewidziane w projekcie umowy zdaniem Wykonawcy są 

stosunkowo wysokie porównując je do standardów rynkowych, Wykonawca zwraca się z uprzejmą 

prośbą do Zamawiającego o ich zmniejszenie o połowę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji Umowy w ww. zakresie. Zważywszy na konieczność bieżącej 

dostępności SIP dla pracowników Zamawiającego, kara jest adekwatna do okoliczności, potrzeb 

Zamawiającego. W przypadku, gdyby kara in concreto okazała się wygórowana Wykonawcy służą 

stosowne instrumenty prawne do jej reedukacji.  

Ad. 10 

W odniesieniu do § 6 ust. 1 lit. b) projektu umowy Wykonawca zwraca uwagę na asymetryczność 

uprawnień Stron wynikających z tego zapisu. Trudno znaleźć uzasadnienie dla przyjęcia, że to jedynie 

Zamawiającemu miałoby przysługiwać uprawnienie do kary umownej w przypadku odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca postuluje zatem o wykreślenie przepisu § 6 ust. 1 lit. b) 

projektu umowy lub o dodanie § 6 ust. 7 w brzmieniu następującym:  

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn 

obciążających Zamawiającego”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji Umowy w ww. zakresie. Vide także odpowiedź Ad 9.  

Zamawiający wskazuje, ze Wykonawcy służy w takim przypadku prawo do dochodzenia  

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

Ad. 11 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę słów „opóźnienia” użytych w § 6 ust. 1 pkt a) 

umowy na słowa „zwłoki”. 

Wydaje się bowiem i jest to powszechnie przyjętym standardem rynkowym, że Wykonawca nie 

powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności przez siebie niezawinione. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w ww. zakresie. 

Ad. 12 

Powszechnie wiadomo, że nie istnieje w zasadzie żaden program komputerowy, który    

funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałał poprawnie z każdym oprogramowaniem i 

sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych 

przez wielu uznanych dostawców oprogramowania wyłączeniach odpowiedzialności za wady 

programu. Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich program 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 
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ogóle swoją odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka 

oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy.   

Z uwagi na powyższe, Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający nie zgodziłby się na modyfikację § 6 

ust. 4 projektu umowy w ten sposób, aby na końcu przed kropką wpisać słowa „do wysokości wartości 

brutto umowy”.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w ww. zakresie. 

II. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

Zaproszenie do złożenia oferty oraz zamieści na stronie internetowej (w miejscu udostępniania 

Zaproszenia).  

III. 

Powyższe wyjaśnienia zostaną dołączone do Zaproszenia do składania ofert i będą stanowić jej 

integralną część. 

       
  

         
                              Dyrektor 

Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie 
              z siedzibą w Świdniku 
 
       Sylwia Choroszyńska – Zezula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


