
    

  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZGŁOSZONE DO 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr dzp.262.139.2022 

 
Pytanie 1: 
Czy w ramach Innych wymagań dla litery „i) Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt 
obowiązywania aktów z Dz. U. M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa-aktów 
obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na 
dowolnie wpisany dzień z przeszłości” Zamawiający oczekuje de facto dwóch funkcjonalności: 1. Możliwości 
przeglądania tekstów projektów ustaw zmieniających akt obowiązujący np. z poziomu tekstu oraz jednostki 
redakcyjnej tego aktu 2. Możliwości zmiany daty oceny obowiązywania aktów z Dz. U. i M.P., czego efektem 
ma być przywołanie całego systemu prawa-aktów obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących 
(wersji tekstów oraz relacji między aktami) na dowolnie wpisany dzień z przeszłości? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający oczekuje dwóch funkcjonalności. 
 
Pytanie 2: 
 
 Czy w ramach Innych wymagań dla litery „f) Możliwość ustawiania zmian dotyczących konkretnej 
jednostki redakcyjnej” (ostatnia strona OPZ) Zamawiający oczekuje możliwości ustawiania alertów 
w zakresie zmian dotyczących konkretnej jednostki redakcyjnej? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający oczekuje możliwości ustawiania alertów w zakresie zmian dotyczących konkretnej 
jednostki redakcyjnej. 
 
Pytanie 3: 
 
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 5 Inne wymagania zawarł wymóg: „b) 
Ponad 700 komentarzy praktycznych omawiających wybrane zagadnienia dotyczące zamówień 
publicznych oraz ponad 2700 gotowych odpowiedzi na realne pytania użytkowników wraz z oceną 
ich co do aktualności” (ostatnia strona OPZ). Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby 
udostępniać Użytkownikom najbardziej aktualne treści, również w zakresie komentarzy 
praktycznych oraz pytań i odpowiedzi. Wiąże się to czasem ze zmianami w liczbach dokumentów, 
tak aby dostosować publikowane treści do bieżącego stanu prawnego. W związku z wejściem w 
życie z dniem 1 stycznia 2021 r. „nowej” ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), i utratą mocy „starej” ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 
zmniejszeniu uległa liczba komentarzy praktycznych z uwagi na konieczność dostosowania treści do 
nowych przepisów. W związku z tym Wykonawca uprzejmie dopytuje, czy Zamawiający zaakceptuje 
system, który zawiera mniejszą niż wymagana liczbę komentarzy praktycznych (co wynika ze 
stosunkowo krótkiego okresu obowiązywania „nowej” ustawy i liczba ta będzie wzrastała) 
dotyczących zamówień publicznych, jednak dodatkowo zawiera poradniki, nagrania ze szkoleń 
merytorycznych dotyczących „nowej” ustawy oraz znacznie większą niż wymagana liczbę pytań i 
odpowiedzi, tzn. ponad 13.000 dotyczących zamówień publicznych? 

 

 
 
 



    

  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że oczywiście dopuszcza  mniejszą niż wymagana liczbę komentarzy 
praktycznych, co wynika ze stosunkowo krótkiego okresu obowiązywania „nowej” ustawy pzp. W 
związku z powyższym Zamawiający zmienił opz. 

 

 

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 informuje, że nie może podpisać umowy w wariancie odnawialnym. Zamawiający 
musiałby mięć w tym momencie zabudżetowane środki na ww. okres obowiązywania umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


