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Wykonawcy w postępowaniu na: 
„Usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji 

prawnej dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej” 

 
 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje o pytaniach jakie wpłynęły od Wykonawców oraz odpowiedzi jakiej 

udziela: 

 
Pytanie nr 1. 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie Dodatkowe funkcjonalności w punkcie 2, Zamawiający 
umieścił zapis: „Możliwość dostępu on-line do aktualizowanej co godzinę wersji Systemu (ujednolicanie co godzinę 

tekstów aktów prawnych i dołączanie do struktury programu)”. Według najlepszej wiedzy Wykonawcy na rynku nie 
istnieje system informacji prawnej, który spełniałby wymaganie Zamawiającego  w zakresie ujednolicania aktów 

prawnych i dołączania ich do struktury programu co godzinę. Czy wymagania Zamawiającego spełni system 

aktualizowany w dni robocze, od poniedziałku do piątku, kilka razy w ciągu dnia?  
Odpowiedź 1. 

Wykonawca musi zapewnić  codzienną (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) aktualizację bazy danych systemu 
zawierającej akty prawne. Zamawiający nie wymaga aby system był  aktualizowany co godzinę ale wymaga od 

Wykonawcy by częstotliwość aktualizacji zapewniała dostęp do aktualnych na daną chwilę aktów prawnych. 

 
Pytanie nr 2. 

Zamawiający nie określił wymagań dotyczących aktów prawnych publikowanych w wojewódzkich dziennikach 
urzędowych, ale określił wymagania w zakresie przeszukiwania dzienników wojewódzkich z zawężeniem do 

powiatu/gminy. Czy w związku z brakiem wymagań dotyczących zawartości wojewódzkich dzienników urzędowych 
wymagania Zamawiającego spełni system nieposiadający prawa miejscowego?  

Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający wymaga kompletu ujednoliconych aktów prawa miejscowego publikowanych we wszystkich dziennikach 
urzędowych województw. 

 
Pytanie nr 3. 

 Czy Wykonawca dobrze interpretuje, że wymaganie w pkt 3 Zawartość Systemu Informacji Prawnej – „Komplet 

tekstów aktów ujednoliconych, opublikowanych od 1 stycznia 1918 roku” - odnosi się do aktów prawnych 
opublikowanych w Dzienniku Ustaw?  

Odpowiedź nr 3. 
Tak, Zamawiający potwierdza, że  chodzi o akty opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

 

Pytanie nr 4. 
Zamawiający oczekuje możliwości przeszukiwania bazy danych z wykorzystaniem wszystkich pól struktury aktu 

prawnego (Dodatkowe funkcjonalności, pkt. 3). Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje możliwości 
przeszukiwania bazy danych według takich cech jak: rodzaj aktu prawnego (np. rozporządzenie), autor aktu prawnego 

(np. Minister Sprawiedliwości), wydawnictwo (np. Dziennik Ustaw), obowiązywanie (np. akty obowiązujące), data 
wydania/uchwalania, data ogłoszenia, data początku obowiązywania? 

Odpowiedź nr 4. 

Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 5. 
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Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje zapisy zapytania przyjmując, że realizacja zamówienia nastąpi na podstawie 

przesłanego przez Zamawiającego zamówienia bez zawierania umowy pomiędzy Zamawiającym  a wybranym 
wykonawcą?  

Odpowiedź nr 5. 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią zapytania ofertowego pkt. 4  Wykonawca, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą otrzyma pisemne zamówienie. 
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