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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Program informacji prawnej musi zapewnić dostęp do: 

a) Wersji sieciowej (intranetowej) umożliwiającej jednoczesne korzystanie  

z programu przez 5 użytkowników uzyskujących dostęp do bazy zawierającej informacje 

wyszczególnione w pkt. 2. Po upływie terminu umowy, licencja na korzystanie z Programu 

w wersji sieciowej (intranetowej) w postaci, jaką Wykonawca dostarczył wraz z ostatnią 

aktualizacją nie wygasa.  

 

b) Wersji online programu dla 1 użytkownika – dostęp do Programu informacji prawnej przez 

Internet poprzez logowanie za pomocą indywidualnych uwierzytelnień  

na dedykowanej stronie producenta Programu dającej dostęp do bazy zawierającej 

informacje wyszczególnione w pkt. 2 oraz do kompleksowej bazy najistotniejszych 

informacji z zakresu prawa zamówień publicznych zawierającej: 

- orzeczenia sądowe, Krajowej Izby Odwoławczej, Zespołu Arbitrów przy Urzędzie 

  Zamówień Publicznych, 

- tezy z piśmiennictwa, 

- pisma urzędowe, 

- projekty aktów prawnych, 

- komentarze do aktów prawnych z zakresu zamówień publicznych, 

- monografie, 

- wzory Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z komentarzami, 

- narzędzie służące do wyszukiwania kodu CPV,  

Dostęp do wersji online programu wygasa w momencie zakończenia umowy.  

 

2. Program informacji prawnej musi zawierać: 

a) Komplet aktualnie obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw 

oraz Monitorze Polskim w Polsce oraz akty prawa oczekujące na wejście w życie. 

b) Komplet tekstów aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1989 r., 

ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, wraz z opisem, zawierającym: 

identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer, pozycja), tytuł i rodzaj aktu, autora,  

datę wydania, datę wejście w życie oraz utraty mocy (jeżeli miała miejsce), informacje  

o statusie aktu (obowiązujący, archiwalny, oczekujący).  

c) Komplet tekstów aktów prawnych, opublikowanych w Monitorze Polskim od 1989 r. 

ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, wraz z opisem, zawierającym: 

identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer, pozycja), tytuł i rodzaj aktu, autor,  

data wydania, data wejście w życie oraz utraty mocy (jeżeli miała miejsce), informacje  

o statusie aktu (obowiązujący, archiwalny, oczekujący). 

d) Komplet tekstów aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Wojewódzkim  

od 1999 r., 

e) Możliwość przeglądania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących  

i aktów uchylonych. 

f) Wzajemne powiazania formalne miedzy aktami (co najmniej relacje typu:  

zmienia - zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez. 
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g) Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych,  

aktów wykonawczych. 

h) Wzory pism i umów, w tym zbiór formularzy urzędowych opublikowanych  

w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. 

i) Zbiór orzeczeń Sadu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, 

Wojewódzkich Sadów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, 

opublikowanych w oficjalnych zbiorach urzędowych instytucji  

oraz Sądów Apelacyjnych i Sądów Okręgowych. 

j) Orzeczenia Sadu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych niepublikowane w oficjalnych zbiorach urzędowych instytucji. 

k) Orzeczenia administracyjne, w tym m. in. orzecznictwo administracyjne, 

w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny 

Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, orzecznictwo Zespołu 

Arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej. 

l) Akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

seria L - wydanie polskie, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

seria C - wydanie polskie, począwszy od 1 maja 2004 r. oraz w specjalnej polskiej 

edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zawierającego akty unijne 

opublikowane pierwotnie przed dniem 1 maja 2004 r. 

m) Zbiór komentarzy (w tym skomentowana część jednostek redakcyjnych: Prawo 

zamówień publicznych, Kodeks Pracy, Kodeks Postępowania Administracyjnego, 

Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, Kodeks Karny Skarbowy, 

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

n) Glosy wraz z tekstem (pozyskiwane z czasopism prawniczych). 

o) Komentarze lub pełne teksty artykułów z piśmiennictwa lub tezy z piśmiennictwa. 

p) Monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego i europejskiego. 

q) Dane teleadresowe sądów i urzędów działających na terenie Polski. 

r) Odesłania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego lub z poziomu metryki aktu 

prawnego. 

s) Odesłania do orzeczeń sądów, orzeczeń administracyjnych, pism urzędowych, wzorów pism 

umów z poziomu tekstu aktu prawnego lub z poziomu metryki aktu prawnego. 

t) Przeglądania tekstów projektów zmieniających akt prawny. 

u) Identyfikacje aktów prawnych obowiązujących, nieobowiązujących (archiwalnych)  

i oczekujących. 

v) Szybkie wyszukiwanie i przeszukiwanie danych z bazy danych Programu.  Narzędzia do 

wyszukiwania i przeszukiwania powinny umożliwiać przeszukiwanie bazy za pomocą 

różnorodnych kryteriów w tym: 

- wyszukiwanie zawartych w Programie dokumentów według identyfikatora/ sygnatury 

- wyszukiwanie zawartych w Programie dokumentów według rocznika 

- wyszukiwanie zawartych w Programie dokumentów według daty wydania/ opublikowania 

oraz początku obowiązywania (daty wejścia w życie) 

- wyszukiwanie zawartych w Programie aktów prawnych i orzeczeń według indeksu 

przedmiotowego 

- wyszukiwanie zawartych w Programie dokumentów według słów zawartych w treści tych 

dokumentów 
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w) Uzyskiwanie wyczerpujących informacji o wybranym akcie. 

x) Wyświetlanie treści całego aktu prawnego lub jego fragmentu. 

y) Kopiowanie całości lub części dokumentów bezpośrednio z Programu do edytorów tekstu. 

z) Wydruk całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych, zaznaczonego 

fragmentu, z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania tekstu widocznego 

na monitorze. 

aa) Śledzenie zmian w przepisach na dany dzień – kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest 

zmieniany, bądź też traci moc. 

bb) Porównywanie wszystkich wersji czasowych aktu prawnego, od wersji pierwotnej  

do obecnie obowiązującej. 

 

3. Program informacji prawnej musi umożliwiać: 

a) Instalację centralną  na serwerze sieciowym, zapewniając współdzielony dostęp do aplikacji 

i bazy danych przez dedykowaną aplikację w sieci wewnętrznej (intranet) Zamawiającego. 

W razie konieczności wykonawca bezpłatnie dostarczy wszelkie dodatkowe programy  

wraz z licencjami niezbędne do działania Programu informacji prawnej (np. silnik 

bazodanowy) w ilości wystarczającej do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 


