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RPO.IV.KK.2621/148/2020

Wyjaśnienia do postępowania nr RPO.IV.KK.2621/148/2020
prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na usługę dostępu do elektronicznego
systemu informacji prawnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie w 2021 roku

Pytanie nr 1
Czy w ramach posiadania pełnej bazy prawodawstwa polskiego Zamawiający oczekuje dostępu do
projektów ustaw, w tym możliwość przeglądania z poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej aktu
prawnego, której dotyczy ten projekt (np. z art. 51 Prawa przedsiębiorców)?
Odpowiedź:
Tak, w ramach posiadania dostępu do pełnej bazy prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej oraz
orzecznictwa sądów powszechnych o których mowa w punkcie 1 Załącznika nr 1 do Zaproszenia do
składania ofert – Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje uzyskać dostęp do projektów
ustaw, w tym możliwość przeglądania z poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której
dotyczy ten projekt.
Pytanie nr 2
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg posiadania dokumentów praktycznych
w tym komentarzy praktycznych z przykładowo wymienionych dziedzin. Czy Zamawiający oczekuje,
aby komentarze, o których mowa w tym wymaganiu posiadały ocenę co do aktualności z wyraźnym
oznaczeniem: aktualny lub nieaktualny, tak aby użytkownik otrzymał jasną informację czy dany
dokument jest aktualny pod kątem bieżącego stanu prawnego?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje aby wszystkie dokumenty opisane w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania
ofert – Opis przedmiotu zamówienia, w tym komentarze praktyczne z zakresu m.in. problematyki
zarządzania urzędem, zamówień publicznych, księgowości i podatków, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, ochrony środowiska, budownictwa, architektury i urbanistyki wyraźnie wskazywały na
aktualność danego dokumentu. Zamawiający oczekuje także otrzymać dostęp do wersji archiwalnych
dokumentów (tj. uchylonych przez aktualnie obowiązujące).
Pytanie nr 3
Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg posiadania dokumentów praktycznych
w tym komentarzy praktycznych z przykładowo wymienionych dziedzin. Czy Zamawiający oczekuje
w ramach wymaganych dziedzin komentarzy praktycznych z zakresu windykacji ocenionych co do
aktualności?
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Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje oznaczenia co do aktualności dokumentów praktycznych, w tym komentarzy
praktycznych z dziedzin wymienionych w punkcie 5 Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
– Opisie przedmiotu zamówienia. W ramach wymaganych dziedzin Zamawiający oczekuje posiadać
dostęp do komentarzy praktycznych z zakresu windykacji, które dodatkowo są poddane ocenie co do
aktualności z wyraźnym oznaczeniem „aktualny” lub „nieaktualny”, tak aby użytkownik otrzymał jasną
informację, czy dany dokument jest aktualny pod kątem bieżącego stanu prawnego.
Pytanie nr 4
Czy w ramach Szkoleń online Zamawiający oczekuje dostępu do materiałów i nagrań z merytorycznych
szkoleń on-line z zakresu tematyki poruszanej w Systemie, prowadzonych przez ekspertów, jak również
możliwości udziału w takich szkoleniach z opcją zadania ekspertowi pytania na czacie?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje otrzymać dostęp do materiałów i nagrań ze szkoleń on-line z zakresu m.in. prawa
pracy, prawa podatkowego, zamówień publicznych, budownictwa, ochrony środowiska, prowadzonych
przez ekspertów, jak również możliwości udziału w takich szkoleniach z opcją zadania ekspertowi pytania
na czacie lub na wskazany adres e-mail.
Pytanie nr 5
Z uwagi na fakt, że kary umowne przewidziane w projekcie umowy naliczane są od całkowitej wartości
wynagrodzenia umownego i zdaniem Wykonawcy są wysokie porównując je do standardów rynkowych,
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o ich zmniejszenie o połowę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia postanowień umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 6
Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że protokół odbioru
zostanie podpisany przez Strony niezwłocznie po prawidłowym udzieleniu dostępu do oprogramowania
zgodnego z wymogami wskazanymi w dokumentacji postępowania bez konieczności czekania przez
Strony na całkowite wykonanie świadczeń umownych, które będzie mogło zostać stwierdzone dopiero
wraz z jej zakończeniem.
Odpowiedź:
Protokół zostanie podpisany po stwierdzeniu, iż usługa o której mowa w § 1 ust. 1 Załącznika nr 3 do
Zaproszenia do składania ofert – Wzór umowy działa bez zarzutu, tj. zawiera wszystkie dokumenty
opisane w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert – Opis przedmiotu zamówienia i dostęp do
systemu potwierdzą uprawnieni pracownicy Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie.
Pytanie nr 7
W odniesieniu do oczekiwanego przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru Wykonawca
podkreśla, że z uwagi na panującą obecnie sytuację epidemiczną i związane z nią uwarunkowania
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gospodarcze, w tym zaistniałe po stronie Wykonawcy (i wszystkich wykonawców na rynku)
uwarunkowania natury organizacyjnej, a także z uwagi na zalecenia władz państwowych oraz możliwe
do wystąpienia problemy w realizowaniu świadczeń wymagających osobistej obecności pracowników
Wykonawcy (i wszystkich wykonawców na rynku), powszechnie kładzie się nacisk na realizowanie
świadczeń umownych w drodze komunikacji online kiedy tylko jest to możliwe. Wykonawca postuluje
zatem o umożliwienie takiej właśnie realizacji świadczeń umownych w niniejszym postępowaniu.
W przeciwnym razie dochodzi do dość kuriozalnej sytuacji, w której świadczenie główne (udostępnienie
programu) ma być wykonane w sposób bezpieczny, zgodnie z powszechnymi zaleceniami
i oczekiwaniami, tj. w drodze zdalnej, tymczasem czynność dodatkowa (podpisanie protokołu), mająca
przecież tylko charakter uboczny, posiłkowy, wymaga podejmowania ryzyka zdrowotnego, tj. osobistego
spotkania przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego.
Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że protokół będzie mógł zostać podpisany
w sposób zdalny.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość podpisania protokołu odbioru w trybie zdalnym.
Pytanie nr 8
W § 5 ust. 3 projektu umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenia kar umownych.
W związku z tym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodziłby się on na takie
rozwiązanie, zgodnie z którym Zamawiający informuje Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub
pisemną o zamiarze naliczenia kary umownej wraz z podaniem przyczyny naliczenia tej kary. Jeśli
Zamawiający zgodziłby się na powyższe rozwiązanie, Wykonawca proponuje, by uzupełnić ww.
postanowienie o zdanie w następującym brzmieniu:
„Zamawiający informuje Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemną o zamiarze naliczenia
kary umownej wraz z podaniem przyczyny do naliczenia tej kary”.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 3 Umowy:
„Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim
wezwaniu do ich zapłaty w zakreślonym terminie, pod rygorem potrącenia.
Potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po poinformowaniu
Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) o zasadności naliczenia tych kar i wezwaniu Wykonawcy do ich
zapłaty.”

Pytanie nr 9
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na wprowadzenie do projektu umowy
postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości wartości brutto Umowy.
Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje program komputerowy czy 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 włączeniach 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
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te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły wyłączają w ogóle swoją odpowiedzialność,
w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka oferując odpowiedzialność ograniczoną
do części wartości umowy.
W celu realizacji ww. postulatu Wykonawca proponuje dodanie do umowy postanowienia w brzmieniu:
„Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich możliwych tytułów ograniczona jest do wysokości
wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia postanowień umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 10
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 nie zmienia postanowień umowy w tym zakresie.
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