
                              

 

Urząd Morski w Szczecinie 
ul. Plac Stefana Batorego 4,   71-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail:  

Znak: WIT-I.0402.7.20.AK(5) Szczecin, dnia 2020-09-14 
 
         

 

  
 
Dotyczy: Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr sprawy: PO-II.2601.177.20, WIT-
I.0402.7.20 
 
W związku z otrzymaniem pytań do zapytania ofertowego nr sprawy: PO-
II.2601.177.20, WIT-I.0402.7.20, przedstawiamy poniżej odpowiedzi. 
 
Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 18.09.2020 r. do godz. 
15:00. 
 
Pytanie nr 1 
Czy w zakresie specjalistycznych modułów Systemu Informacji Prawnej Zamawiający 
oczekuje dostępu do wszystkich opublikowanych po 1999 roku miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zwizualizowanych na mapie Google, z 
możliwością wyszukiwania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
po atrybucie przestrzennym (miejscowość, ulica, numer budynku)? 

 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający nie wymaga. 
 
 
 Pytanie nr 2  
W Minimalnych wymaganiach zawartości systemu Zamawiający wymienia m.in. 
Orzecznictwo, w tym orzeczenia: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału 
Konstytucyjnego, sądów apelacyjnych oraz Sądu Konkurencji i Konsumentów. 
Oznaczenie aktualności dokumentów jest bardzo ważną cechą serwisu informacji 
prawnej, gdyż ułatwia Użytkownikowi odnalezienie informacji o aktualnym stanie 
prawnym, przyspieszając tym samym jego pracę. Czy Zamawiający oczekuje oceny 
co do aktualności tez orzeczeń wyżej wymienionych sądów? 
 

Odpowiedź nr 2 
Zamawiający nie wymaga. 
 
 
 Pytanie nr 3  
W ramach wymagań funkcjonalnych Systemu Informacji Prawnej Zamawiający 
wymaga m.in. tworzenia własnych zestawów potrzebnych Dokumentów poprzez 
zarządzanie zbiorem tzw. Ulubionych. Czy zgodnie z tym wymaganiem Zamawiający 
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oczekuje możliwości dodawania do tzw. Ulubionych zarówno pojedynczych 
dokumentów jak i listy wyszukanych dokumentów wraz z automatyczną aktualizacją 
tej listy oraz automatycznym oznaczaniem nowo dodanych dokumentów do tej listy? 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający nie wymaga. 
 
 
 Pytanie nr 4  
Zamawiający wymaga aktualizacji cyt.: „w cyklu min. raz dziennie”. Czy wymagania 
Zamawiającego spełni system aktualizowany kilkukrotnie w dni robocze, od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy? 
 
Odpowiedź nr 4 
System aktualizowany w sposób wskazany w pytania nr 4 spełni wymogi 
Zamawiającego. 
 
 
 Pytanie nr 5  
Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace konserwacyjne były prowadzone w 
godzinach nocnych w dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca informuje, że aby 
zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu, na skutek zmian wprowadzanych np. 
w przeglądarkach internetowych, systemach operacyjnych, niekiedy musi 
przeprowadzić prace konserwacyjne również w dniach powszednich po godz. 22.00, 
o czym informuje uprzednio użytkowników. Jednocześnie Wykonawca zaznacza, że 
aby zapewnić użytkownikom nieprzerwany dostęp do systemu, posiada instancję 
rezerwową, która jest uruchamiana w trakcie koniecznych prac konserwacyjnych na 
instancji podstawowej. Czy zapewnienie dostępu do instancji rezerwowej, 
przeprowadzenie prac w godzinach wieczornych i nocnych oraz poinformowanie o 
braku dostępu do instancji podstawowej z dwudniowym wyprzedzeniem spełnia 
warunek Zamawiającego co do przeprowadzenia prac konserwacyjnych Systemu 
Informacji Prawnej? 
 
Odpowiedź nr 5 
Spełnia warunek Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 6  
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie podmiotu zamawiającego, a co za tym idzie 
doprecyzowanie stron zawieranej umowy (i w związku z tym naniesienie stosownej 
korekty do treści umowy), gdyż wg Wykonawcy zamawiającym winien być zapewne 
nie Dyrektor Urzędu Morskiego a sam Urząd Morski w Szczecinie, który to - jak 
zakłada Wykonawca - winien być podmiotem praw i obowiązków przewidzianych w 
projekcie umowy. 
 
Odpowiedź nr 6 
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 7  
Wykonawca zwraca uwagę, że prawa i obowiązki związane z udzieleniem 
Zamawiającemu licencji na dostęp do oprogramowania oraz potwierdzenie 
udzielenia licencji Zamawiającemu, zostały sprecyzowane w samym projekcie 
umowy. Stąd zdaniem Wykonawcy wydawanie „dokumentu potwierdzającego 
udzielenie licencji” nie jest konieczne. Wykonawca zapytuje zatem, czy Zamawiający 
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w istocie wymaga przedłożenia dokumentu licencji, czy też wystarczające będzie 
zawarcie samej umowy. Jeśli wystarczającym będzie zawarcie samej umowy 
Wykonawca wnosi o usunięcie § 1 ust. 4 z treści projektu umowy. 
Odpowiedź nr 7 
Zgoda na wykreślenie. 
 
Pytanie nr 8  
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie z § 5 ust. 2 projektu umowy 
możliwości zgłaszania awarii programu faksem. Obecnie, z uwagi na postęp 
technologiczny, jak również zmieniającą się dynamicznie sytuację epidemiczną w 
Polsce i podyktowane nimi powszechne odchodzenie od form komunikacji z 
wykorzystaniem papieru, wykonawcy - w tym wykonawca kierujący ww. prośbę do 
Zamawiającego - nie korzystają z takich urządzeń jak faks. Nie ma również 
prawnego obowiązku posiadania tego rodzaju urządzenia i zapewnienia takiej formy 
komunikacji. 
 
Odpowiedź nr 8 
Zgoda na wykreślenie. 
 
Pytanie nr 9  
Z uwagi na fakt, że wszystkie kary umowne przewidziane w projekcie umowy 
naliczane są od całkowitej wartości wynagrodzenia umownego i zdaniem 
Wykonawcy są stosunkowo wysokie porównując je do standardów rynkowych, 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o ich zmniejszenie o 
połowę. 
 
Odpowiedź nr 9 
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 10  
Wykonawca zwraca uwagę, że powszechnie przyjęte w obrocie standardy realizacji 
umów przewidują nakładanie na strony tych umów odpowiedzialności za 
nieprawidłowe ich wykonanie opartej na zasadzie winy. Zgodnie z nią dłużnik ponosi 
odpowiedzialność za okoliczności przez siebie zawinione, przy czym pozycja 
wierzyciela uzyskuje wzmocnienie poprzez przyjęcie domniemania winy dłużnika. 
Powyższa konstrukcja odpowiedzialności kontraktowej jest przyjmowana w sposób 
powszechny w obrocie i nie ma żadnych podstaw, by Zamawiający, zobowiązany do 
stosowania zasady równości stron stosunku cywilnoprawnego, dyskryminował 
dostawców oprogramowania rozciągając ich odpowiedzialność również na 
okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Wykonawca wnosi 
w związku z tym o dostosowanie projektu umowy do tychże standardów, tj. o zmianę 
użytego w § 7 ust. 2 i 3 słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”. 
 
Odpowiedź nr 10 
Zgoda na zmianę. 
 
Pytanie nr 11  
Wykonawca wnosi o usunięcie z treści projektu umowy postanowienia § 7 ust. 5, 
bowiem prowadzi ono do podwójnego karania Wykonawcy za to samo przewinienie. 
Zdaniem wykonawcy zupełnie wystarczającym, a jednocześnie wpisującym się w 
powszechnie akceptowane standardy, jest utrzymanie wyłącznie sankcji umownych 
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w postaci możliwości obciążania karami umownymi, które Zamawiający przewidział w 
§ 7 ust. 1-3. 
 
 
Odpowiedź nr 11 
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 12  
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na wprowadzenie 
postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości 
wartości brutto Umowy.  
Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje oprogramowanie, które 
funkcjonowałoby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałało poprawnie z każdym 
oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie 
znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych producentów 
oprogramowania wyłączeniach odpowiedzialności. Producenci 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 te ulegają, z reguły wyłączają w ogóle swoją 
odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka 
oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy.  
W celu realizacji ww. postulatu Wykonawca proponuje naniesienie zmiany do § 7 ust. 
4 projektu umowy poprzez dodanie na końcu przed kropką słów „do wysokości 
wartości umowy brutto”. 
 
Odpowiedź nr 12 
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 13  
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy ze względu na fakt, że 
do programów stanowiących przedmiot umowy Wykonawca stosuje standardowe 
powszechnie (dla wszystkich jego klientów niebędących konsumentami) OWU, 
Zamawiający zgodziłby się na dostarczenie mu i dołączenie takiego dokumentu do 
umowy jako załącznika do niej, z zastrzeżeniem, iż w razie sprzeczności ww. 
dokumentu z treścią umowy pierwszeństwo miałaby umowa. W razie potrzeby 
Wykonawca jest gotowy dostarczyć taki dokument na ręce Zamawiającego do 
akceptacji jeszcze przed podpisaniem umowy.  
Wykonawca podkreśla, że dołączenie OWU leży również w interesie samego 
Zamawiającego, nie tylko z uwagi na określenie minimalnego zakresu uprawnień 
względem korzystania z systemu i ochrony przed ew. roszczeniami, zwłaszcza 
podmiotów trzecich, ale również pod kątem należytej ochrony danych osobowych 
(OWU zawierają już odpowiednio zabezpieczające strony postanowienia dot. 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a danymi tymi są np. adresy e-mail 
użytkowników końcowych pełniące funkcje loginów). Jest to bardzo istotna kwestia z 
perspektywy RODO.  
Gdyby Zamawiający pozytywnie odniósł się do powyższego pytania, Wykonawca 
zwraca się z propozycją wprowadzenia do zawieranej przez strony umowy 
następującego postanowienia:  
„W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się postanowienia Ogólnych 
Warunków Umowy stanowiących załącznik nr 4 do umowy. Zastrzega się 
jednocześnie, że w razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. Ogólnych 
Warunków Umowy a postanowieniami umowy stosuje się postanowienia umowy”. 
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Odpowiedź nr 13 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 14  
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).  
Warunki te zostałyby oczywiście uwzględnione w treści umowy podpisanej przez 
Strony. 
 
Odpowiedź nr 14 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15  
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej 
załącznika „Oświadczenie RODO”. 
 
Odpowiedź nr 15 
Zamawiający umieści wersję edytowalną Oświadczenie RODO w załączniku nr 1. 
 
Pytanie na 16 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę, która nie spełnia omówionych 
wymagań: 

 Podział rodzajów dostępów ze względu na moduły specjalistyczne- w ramach 
produktów od … … … oferujemy inny podział tych treści w ramach dwóch 
produktów: … i … …. Pierwszy spełnia Państwa wymogi(z wyłączeniem 
następnie omawianych), za wyjątkiem pytań online do ekspertów w zakresie 
prawa ochrony danych osobowych(w tym miejscu chcielibyśmy nadać dostępy 
do programu … …, który funkcje taką posiada). Każdy z użytkowników 
posiadałby jednolity dostęp do programu z graficznie wydzielonymi gałęziami 
prawnymi, zawierającymi poszczególne treści. 

 Ujednolicona wersja prawa miejscowego – w … … obowiązuje od 2009 roku- 
poniżej tej daty ujednolicenie ma charakter indywidualnej pracy redakcyjnej. 
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 Odnośnie ust.. IV pkt. 1  wymagają Państwo podania w ramach metryki autora 
aktu prawnego, w … … nie ma takiego oznaczenia. Posiadamy natomiast 
wskazane miejsce publikacji, zaś ponadto z tytułu aktu wynika jaki podmiot 
uchwalił/wydał dany akt. 

 Dokonywanie ocen aktualności aktów prawnych w zakresie wojewódzkich 
dzienników urzędowych – brak funkcjonalności w zakresie kompleksowej 
oceny wszystkich treści(wybór redakcyjny). 

 Przeglądanie zmian w zakresie aktów prawa miejscowego- brak 
funkcjonalności w zakresie kompleksowej oceny wszystkich treści(wybór 
redakcyjny). 

 … …. … nie posiada merytorycznych szkoleń online, a jedynie te z obsługi 
systemu. 
 

Odpowiedź nr 16 
Zamawiający dopuści do postępowania ofertę, która nie spełnia omówionych 
wymagań, i w zakresie omówionym w pytaniach Zamawiający modyfikuje zapytanie 
ofertowe. 
 
 
 
 
 
 
       Z poważaniem 
 

                                      Paweł Szumny 
                                     Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 

 
       /podpisane cyfrowo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

- WIT-IV - Obsługa WWW 
 

Załączniki: 
1) Oświadczenie RODO w wersji do edycji 
2) Wzór umowy - poprawiony 
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Paweł Szumny 

Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

Data podpisu: 2020-09-14 15:06:57 

 


