Warszawa, dnia 10 września 2021 r.

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: 50/DB/2021
Przedmiot zamówienia publicznego:
Zakup i dostawa Systemu Informacji Prawnej na potrzeby GUS.

PYTANIE 1:
Wykonawca zapytuje czy Zamawiający zamierza zawrzeć z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, umowę o udzielenie zamówienia? Jeśli tak, czy przyszła umowa może być zawarta wg standardowej
umowy oraz w oparciu o OWU (ogólne warunki umowy dotyczące korzystania z oprogramowania będącego przedmiotem
zamówienia) funkcjonujące u Wykonawcy? Wykonawca udostępni wzór umowy uwzględniającej postanowienia niniejszego
zapytania ofertowego 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 ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarta zostanie umowa.
Na stronie BIP GUS został zamieszczony dokument „Główne założenia umowy”.
PYTANIE 2:
Czy poprzez wymóg zawarty w punkcie a) Akty prawne (Dz.U. i M.P.) - L.P. 7 - w zakresie relacji ujednolica/ujednolicany
należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu tekstu aktu prawnego pomiędzy tekstem przed ogłoszeniem tekstu
jednolitego i po ogłoszeniu takiego tekstu?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający informuję, że poprzez wymóg zawarty w punkcie a ) L.P 7 „Akty prawne (Dz.U. i MP)”, w Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu tekstu
aktu prawnego pomiędzy tekstem przed ogłoszeniem tekstu jednolitego i po ogłoszeniu takiego tekstu.
PYTANIE 3:
W punkcie i) Pozostałe - L.P. 6 – Zamawiający wymaga Dostęp do ujednoliconych aktów prawnych opublikowanych w
Dziennikach Urzędowych Województw. Czy w ramach tego wymagania Zamawiający oczekuje kompletu ujednoliconych
tekstów aktów prawnych opublikowanych w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 2009 r.?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający potwierdza, że w ramach wymagania: Dostęp do ujednoliconych aktów prawnych opublikowanych w
Dziennikach Urzędowych Województw, Zamawiający oczekuje kompletu ujednoliconych tekstów aktów prawnych
opublikowanych w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 2009 r.
PYTANIE 4:
W punkcie j) Funkcjonalności systemu - L.P. 3 – Zamawiający wymaga możliwości wyszukiwania m.in. wg organu
wydającego. Czy wymaganiem Zamawiającego jest, aby system umożliwiał wyszukiwanie aktów prawnych oraz orzeczeń
wg organu wydającego np. akty prawne wydane przez Prezydenta Miasta lub akty prawne wydane przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy lub orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd
Administracyjny?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający potwierdza, że w ramach wymagania opisanego w pkt. 4 lit. j) „Funkcjonalności systemu”, l.p. 3, Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w zakresie możliwości wyszukiwania m.in.

wg organu wydającego, Zamawiający wymaga aby system umożliwiał wyszukiwanie aktów prawnych oraz orzeczeń wg
organu wydającego np. akty prawne wydane przez Prezydenta Miasta lub akty prawne wydane przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy lub orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd
Administracyjny.
PYTANIE 5:
W punkcie j) Funkcjonalności systemu - L.P. 14 – Zamawiający wymaga bazy teleadresowej sądów, urzędów centralnych i
prokuratur. Czy w ramach tego wymagania Zamawiający oczekuje możliwości wyszukiwania tych instytucji według
właściwości miejscowej dla określonego adresu?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający potwierdza, że w ramach wymagania opisanego w pkt 4 lit. j) „Funkcjonalności systemu”, l.p. 14, Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Zamawiający wymaga możliwości
wyszukiwania tych instytucji według właściwości miejscowej dla określonego adresu.
PYTANIE 6:
W punkcie j) Funkcjonalności systemu - L.P. 22 – Zamawiający wymaga możliwości śledzenia zmian w przepisach na dany
dzień - kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc. Czy wymaganie to dotyczy wszystkich
wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia kategorii aktów prawnych (aktów prawa powszechnego, resortowego,
miejscowego, europejskiego)?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający potwierdza, że w wymaganie opisane w pkt 4 lit. j) „Funkcjonalności systemu”, l.p. 2, Opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dotyczy wszystkich wymienionych w Opisie przedmiotu
zamówienia kategorii aktów prawnych (aktów prawa powszechnego, resortowego, miejscowego, europejskiego).
PYTANIE 7:
W punkcie j) Funkcjonalności systemu - L.P. 23 znajduje się wymóg dotyczący prezentacji wszystkich wersji aktów
prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika wersji aktu prawnego aktualnej na wybrany dzień. Czy Zamawiający
oczekuje, że wskazana funkcja będzie działać na aktach prawnych wskazanych w specyfikacji w częściach a), c) i e)?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający potwierdza że w ramach wymagania opisanego w pkt 4 lit. j) „Funkcjonalności systemu”, l.p. 23, Opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, , Zamawiający wymaga, by wskazana
funkcja działała na aktach prawnych wskazanych w pkt 4 lit. a), c) i e) OPZ.
PYTANIE 8:
Czy w ramach wymagania wskazanego w punkcie j) Funkcjonalności systemu - L.P. 29, w zakresie ustawiania alertów na
osoby jak na spółki, Zamawiający dopuści ustawianie alertów tylko dla wersji online, ze względu na konieczność
komunikacji elektronicznej na pocztę mailową, która z założenia nie działa w wersji serwerowej (zamkniętej sieci
intranetowej)?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający wyjaśnia, że poprzez wymaganie określone w pkt 4 lit. j) „Funkcjonalności systemu”, l.p. 29, Opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oczekuje dostępu do informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego z możliwością wyszukiwania po imieniu i nazwisku, wyświetlanie powiązań między osobami a spółkami,
ustawianie alertów na osoby jak na spółki, możliwość wydrukowania oraz kopiowania danych z KRS. Wg wiedzy
Zamawiającego funkcjonujące na runku systemy informacji prawnej posiadają dostęp do informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego.

PYTANIE 9:
Z uwagi na fakt, że przejście z wersji intranetowej do wersji online SIP wymaga uwierzytelnienia na serwerze Wykonawcy,
Wykonawca zapytuje czy uwierzytelnienie może być w tym przypadku realizowane za pomocą adresu IP Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zgodnie z pkt. 3 ppkt. 3 lit. b, Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
Zamawiający informuje, że uwierzytelnienie na serwerze Wykonawcy może być realizowane za pomocą indywidulanego
konta użytkownika, stałego adresu IP lub puli stałych adresów IP.
PYTANIE 10:
Z uwagi na fakt, że przejście z wersji intranetowej do wersji online SIP wymaga uwierzytelnienia na serwerze Wykonawcy,
Wykonawca zapytuje czy uwierzytelnienie może zostać zintegrowane z usługą Active Directory Zamawiającego? Taka,
bazująca na modelu SSO, zintegrowana autoryzacja nie będzie wymagała dodatkowego logowania do wersji online SIP, a
będzie umożliwiała wykorzystanie w tej wersji funkcji dostępnych dla autoryzowanych użytkowników np. własnych list
dokumentów.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na użycie Active Directory do autoryzacji dla zasobów zewnętrznych.
PYTANIE 11:
W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe pytania czy Zamawiający dopuści System Informacji Prawnej, który
zainstalowany na serwerze intranetowym nie będzie miał możliwości przejścia do swojej wersji online w Internecie?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie braku możliwości przejścia z systemu zainstalowanego na serwerze
Zamawiającego do wersji on-line.
PYTANIE 12:
System Informacji Prawnej to kilka milionów dokumentów oraz duża liczba funkcjonalności umożliwiających wygodną
pracę użytkownika z tak dużą ilości informacji. Niestety oba te czynniki powodują, że zapewnienie odpowiedniej
wydajności pracy systemu wymaga większego przydziału zasobów serwera niż deklarowane przez Zamawiającego. Czy
Zamawiający udostępni Wykonawcy serwer o 32GB pamięci RAM, 4xCPU2,2GHz oraz 2 TB przestrzeni dyskowej?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający potwierdza możliwość udostępnienia maszyny wirtualnej na platformie VMWare vCenter Serwer 6.7 o
parametrach wskazanych przez Pytającego.
PYTANIE 13:
Czy Zamawiający zgodzi się na włączenie do swojej wewnętrznej sieci dostarczonego przez Wykonawcę działającego pod
kontrolą systemu operacyjnego Debian 10 serwera z zainstalowanym i skonfigurowanym Systemem Informacji Prawnej?
Serwer byłby dobrany do wymagań Zamawiającego, co zapewniłoby jego wydajną pracę. Wszystkie elementy
oprogramowania są instalowane na serwerze przez Wykonawcę bez udziału zewnętrznych podmiotów. Po zakończeniu
umowy serwer zostałby zwrócony Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający nie wyraża zgody na podłączenie serwera Wykonawcy do swojej sieci wewnętrznej.
PYTANIE 14:
Zamawiający wymaga dostępu do Systemu Informacji Prawnej poprzez pięć różnych przeglądarek, w tym poprzez Internet
Explorer. Oferowany przez Wykonawcę System Informacji Prawnej na dzień dzisiejszy jest kompatybilny z Internet
Explorerem w wersji 11. Dynamiczny rozwój oprogramowania i związanych z nim technologii może jednak spowodować, że
w trakcie trwania umowy nierozwijana przez producenta przeglądarka Internet Explorer może stanowić duże utrudnienie
dla rozwoju Systemu Informacji Prawnej. Firma Microsoft zaleca stosowanie przeglądarki Edge i stopniowo wycofuje IE 11
ze swoich systemów. Pozostałe przeglądarki zapewniają dostępność SIP na szerokiej gamie systemów operacyjnych.
Wykonawca prosi o całkowite usunięcie przeglądarki Internet Explorer z warunków zapytania ofertowego lub akceptację
wstrzymania przez Wykonawcę, po wcześniejszym ogłoszeniu, wsparcia dla tej przeglądarki w trakcie trwania umowy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający zgadza się na wstrzymanie przez Wykonawcę, po wcześniejszym ogłoszeniu, wsparcia dla przeglądarki
Internet Explorer w trakcie trwania umowy.
PYTANIE 15:
Zamawiający wymaga poprawy błędu w programie w przeciągu 2 dni roboczych. Wykonawca, poprzez testy jednostkowe,
automatyczne i manualne, dokłada wszelkich starań, żeby dostarczony produkt nie posiadał żadnych błędów. Niestety ze
względu na praktycznie nieograniczoną różnorodność instalacji na urządzeniach użytkowników może zdarzyć się, że
kolejna aktualizacja Systemu Informacji Prawnej będzie posiadać drobne usterki dla nietypowej konfiguracji użytkownika.
Znalezienie przyczyny takiej usterki wymaga czasu oraz często współpracy z Działem IT Zamawiającego, a nową,
poprawioną wersję należy poddać kolejnej turze pełnych testów. Dlatego Wykonawca prosi o wydłużenie czasu naprawy
takich błędów do 5 dni roboczych, pozostawiając bez zmiany wymagane 4 godziny na usunięcie awarii.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na usunięcie wad(y) lub uruchomienie rozwiązania zastępczego z 2 do 5 dni
roboczych, w z pkt.5 ppkt.6 OPZ.
PYTANIE 16:
Wykonawca wnosi o skrócenie terminu związania ofertą do 30 dni.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiający wyjaśnia, że termin związania z ofertą Wykonawca wyznacza i deklaruje w zależności od preferencji
samodzielnie w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że nie może
być on krótszy niż 30 dni.

Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 5 ust.6 – było
Usunięcie wad / nieprawidłowości lub uruchomienie rozwiązania zastępczego, musi nastąpić w terminie nie
przekraczającym 2 dni roboczych od dnia jej (ich) zgłoszenia.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 5 ust.6 – powinno być
Usunięcie wad / nieprawidłowości lub uruchomienie rozwiązania zastępczego, musi nastąpić w terminie nie
przekraczającym 5 dni roboczych od dnia jej (ich) zgłoszenia.
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