Warszawa, 21 stycznia 2019 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostęp on-line do systemu
informacji prawnej

Uprzejmie informuję, iż w dniu 18 stycznia 2019 roku do Zamawiającego wpłynął wniosek o
wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem
udzielonym przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 1
Czy w ramach wymagania: tezy z piśmiennictwa prawniczego Zamawiający wymaga ich oceny co do
aktualności?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wymaga oceny tez co do ich aktualności.
PYTANIE NR 2
Czy w ramach wymagania: Informator Prawno-Gospodarczy wraz z dostępem do sprawozdań
finansowych spółek Zamawiający wymaga raportów handlowych zawierających informacje m.in. o
bilansie, o profilu finansowym, o wskaźnikach finansowych, o zatrudnieniu?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że w ramach wymagania „Informator Prawno-Gospodarczy wraz z dostępem
do sprawozdań finansowych spółek” Zamawiający wymaga również dostępu do raportów
handlowych.
Zamawiający nie wprowadza jednak minimalnej liczby raportów możliwych do pobrania w ramach
korzystania z usługi.
PYTANIE NR 3
Czy w ramach wymagania: Panel zawierający wizualizację procedury sądowej oraz sądowoadministracyjnej Zamawiający oczekuje interaktywnych schematów przedstawiających krok po kroku
czynności uczestników postępowań uregulowanych odpowiednimi przepisami?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający doprecyzowuje, że w ramach wymagania: „Panel zawierający wizualizację procedury
sądowej oraz sądowo-administracyjnej” oczekuje przejrzystych, interaktywnych schematów

przedstawiających krok po kroku czynności uczestników postępowania wraz z podaniem, w miarę
możliwości, podstawy prawnej przy kolejnych etapach procedury.
PYTANIE NR 4
Czy przyszła umowa może być zawarta wg standardowej umowy oraz w oparciu o regulamin
korzystania z publikacji elektronicznych funkcjonujący u Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, że przyszła umowa z Wykonawcą może być zawarta wg standardowej
umowy oraz w oparciu o regulamin korzystania z publikacji elektronicznych funkcjonujący u
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian do umowy.
Zamawiający wymaga aby w umowie znalazła się definicja pracownika/użytkownika systemu zgodna
z definicją pracownika zawartą w zapytaniu ofertowym.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert nie ulega zmianie.

ZATWIERDZAM
Ewelina Żak
p.o. Dyrektora Działu Prawnego

