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WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi, 

których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000.00 zł na „Usługę bazy danych 

systemu informacji prawnej”. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia PUBLICZNEGO, PROWADZONEGO NA PODSTAWIE 

Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Sądu z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącego gospodarowania środkami 

publicznymi, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00 zł na „Usługę bazy danych 

systemu informacji prawnej” dnia 13 grudnia 2021 r. do Zamawiającego: Sądu Rejonowego Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęły drogą elektroniczną niżej zacytowane pytania:  

I. 

Pytanie nr 1 

Z uwagi na fakt, że kary umowne przewidziane w projekcie umowy zdaniem Wykonawcy są stosunkowo 

wysokie porównując je do standardów rynkowych, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do 

Zamawiającego o ich zmniejszenie o połowę. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji umowy w ww. zakresie. Zważywszy na konieczność bieżącej 

dostępności SIP dla pracowników Zamawiającego, kara jest adekwatna do okoliczności, potrzeb 

Zamawiającego. W przypadku, gdyby kara in concreto okazała się wygórowana Wykonawcy służą 

stosowane instrumenty prawne do jej redukcji.  

Pytanie nr 2  

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zamianę słów „opóźnienia” użytych w § 6 ust. 1 lit. a) 

projektu umowy na słowa zwłoki”. Wydaje się bowiem i jest to powszechnie przyjętym standardem 

rynkowym, że Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności przez siebie 

niezawinione.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w ww. zakresie. Każdy przypadek ewentualnie 

uzasadniający naliczenie kar jest rozpatrywany in concreto, a w przypadku kwestionowania zasadności 

naliczenia kar Stronom służy możliwość dochodzenia stosowanych roszczeń na drodze sądowej.  

 

 



Pytanie nr 3 

Powszechnie wiadomo, że nie istnieje w zasadzie żaden program komputerowy, który funkcjonowałby 

bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałał poprawnie z każdym oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w 

sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych 

dostawców oprogramowania wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. Dostawcy ci, nie 

mogąc przewidzieć jak zachowa się ich program w warunkach sprzętowych, jak i środowisku 

komputerowym oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, którym warunki 

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 wartości umowy.  

W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający nie zgodziłby się na modyfikację § 6 

ust. 4 projektu umowy w ten sposób, aby na końcu przed kropką wpisać słowa „do wysokości wartości 

brutto umowy”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w ww. zakresie. 

Pytanie nr 4  

W § 6 ust. 5 projektu umowy, Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenie kar umownych  

z wynagrodzenie należnego Wykonawcy. W związku z tym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego 

z pytaniem, czy nie zgodziłby się on na takie rozwiązanie, zgodnie z którym Zamawiający informuje 

Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną o zamiarze naliczenia kary umownej  

i podstawie jej naliczenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy zostały wskazane podstawy naliczenia kar umownych, w 

związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy, są one ściśle określone, w 

odniesieniu do warunków realizacji umowy tj. § 2, § 3 i § 5 umowy. Zgodnie z § 5 umowy Wykonawca 

będzie w ramach gwarancji każdorazowo informowany o nieprawidłowym świadczeniu usługi, ponadto 

są w umowie wskazane terminy określające czas usuwania awarii/nieprawidłowości działania SIP, 

których przekroczenie będzie stanowiło podstawę do naliczenia kar.  

Pytanie nr 5 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przewidziany w projekcie umowy protokół odbioru będzie mógł 

być podpisany bez fizycznej obecności przedstawiciele Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, tj.  

w formie zdalnej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wskazał w żadnym punkcie Zapytania Ofertowego, że wymaga osobistej obecności 

przedstawicieli Wykonawcy w celu podpisania Protokołu. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 zd. 2 wzoru 

umowy określił, iż: „Zamawiający skwituje wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia usługi poprzez 

podpisanie Protokołu odbiorczego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy”.  

Pytanie nr 6 

W nawiązaniu do § 2 ust. 4 projektu umowy, Wykonawca zwraca uwagę, że za „dokument licencyjny” 

uznać można i należy samą umowę wraz z dołączonym do niej Regulaminem. Stąd zdaniem 



Wykonawcy nie ma potrzeby przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu dodatkowego „dokumentu 

licencyjnego” po zawarciu umowy. Wykonawca wnosi zatem o usunięcie § 2 ust. 4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w ww. zakresie, gdyż Zamawiający ma potrzebę posiadania 

dokumentu licencyjnego. 

Pytanie nr 7 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej 

formularza ofertowego.  

Odpowiedź: 

Wersja edytowalna formularza ofertowego została przekazana wiadomością e-mail.  

II.  

Powyższe wyjaśnienia zostaną dołączone do Zapytania Ofertowego i będą stanowić jego integralną 

część.  

III. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie tzn. termin składania 

ofert upływa dnia 17 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00. 

 

 
                    Dyrektor 
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód 
   w Lublinie z siedzibą w Świdniku          
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