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WYJAŚNIENIA NR 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że ze strony Wykonawców
wpłynęły następujące pytania:
PYTANIE 1:
Czy w ramach bazy przepisów prawa Unii Europejskiej Zamawiający oczekuje narzędzi ułatwiających śledzenie
zmian w tych przepisach, takich jak możliwość ustawienia alertów informujących drogą
mailową
m.in. o zmianie/uchyleniu wybranej jednostki redakcyjnej aktu?
ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE 2:
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymienia m.in. zbiór orzeczeń. 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 sądów polskich?
ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE 3:
Czy w ramach bazy wzorów pism i umów, o której mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia,
Zamawiający oczekuje funkcjonalności oznaczania co do aktualności wzorów oraz dostępu do ich wersji
czasowych?
ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE 4:
Czy w ramach zbioru komentarzy do wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zakresów,
Zamawiający oczekuje komentarzy m. in.: do następujących ustaw:
ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
ustawa Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r.
ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
ustawa Bezpieczeństwo żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
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ustawa Służba cywilna z dnia 21 listopada 2008 r.
ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r.
ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.
ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający oczekuje zbioru komentarzy w zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 21.03.2017r.
Jeśli zaś chodzi o ustawy wymienione przez Wykonawcę w pytaniu, Zamawiający bezwzględnie wymaga
komentarzy do następujących ustaw:
ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r.
ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
W przypadku pozostałych ustaw wymienionych w pytaniu, tj.:
ustawa Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971r.
ustawa Bezpieczeństwo żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.
ustawa Służba cywilna z dnia 21 listopada 2008r.
ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010r.
ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r.
ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.;
Zamawiający dopuszcza brak komentarzy w oferowanym programie informacji prawnej.
PYTANIE 5:
W pkt 4 ppkt 1 zaproszenia do złożenia oferty „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, Zamawiający
wymienia minimalny zakres publikatorów w postaci: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników
Urzędowych Ministrów kierujących działami administracji rządowej. Wykonawca dopytuje, czy z uwagi na zakres
działalności Zamawiającego, oczekuje on, aby baza aktów prawnych zawierała również komplet ujednoliconych
aktów prawa miejscowego, opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999r.,
zawierających m.in. rozporządzenia powiatowych lekarzy weterynarii w sprawie np. zwalczania wścieklizny,
określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków
wywołanej przez wirus grypy podtyp H5N8, w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół, czy
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń?
ODPOWIEDŹ:
NIE.
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