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Uczestnicy postępowania w ramach procedury rozpoznania rynku 
 
 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na usługę dostępu do aplikacji prawniczej 

 
 

W toku postępowania w ramach rozpoznania rynku do Zamawiającego zostało 

skierowane zapytanie następującej streści: 

 
 
Pytanie nr 1 
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że poprzez możliwości zadawania pytań przez 

użytkowników w ramach podanych komponentów, Zamawiający oczekuje możliwości 

zadawania pytań z zakresu: zamówień publicznych, ochrony środowiska, BHP, kadr, finansów 

i księgowości? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oczekuje możliwości zadawania pytań z wyżej wymienionych zakresów drogą 

elektroniczną (e-mailową). 

 

 

 

Pytanie nr 2 

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że wymagając norm z zakresu Finansów i Księgowości 

Zamawiający oczekuje dostępu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 

oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dostęp do ww. norm nie jest wymagany. 

 

 

 

Pytanie nr 3 

Czy wymaganie dostępu do wszystkich aktualnie obowiązujących na terenie Polski aktów 

prawnych dotyczy aktów prawych opublikowanych w: 

- Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim od 1918 r.,  
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- Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej  

od 2001 r. zgodnie z ustawą o obowiązku ogłaszania aktów normatywnych,  

- Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej seria L i C – wydanie polskie od 2004 r. ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wymaganie dostępu do wszystkich aktualnie obowiązujących na terenie Polski aktów 

prawnych dotyczy wyżej wymienionych aktów prawych. 

 

 

Pytanie nr 4 

Wykonawca zapytuje czy Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcą, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, umowę o udzielenie zamówienia czy też do zawarcia 

umowy dojdzie w wyniku zaakceptowania i podpisania przez Zamawiającego zamówienia 

przesłanego przez wybranego wykonawcę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę o udzielenie 

zamówienia na okres 24 miesięcy. 

 

 

 

Pytanie nr 5 

Jeśli Zamawiający zamierza podpisać umowę, Wykonawca zapytuje czy może ona zostać 

zawarta wg standardowego wzoru 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 Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą na podstawie 

standardowego wzoru oraz w oparciu o OWU (ogólne warunki umowy dotyczące korzystania 

z oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia) funkcjonujące u Wykonawcy. 

 

 

 

 


