OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TYP 1 - Wersja on-line z autoryzacją po adresie IP -1 szt.

Wersja on-line z autoryzacją po adresie IP - oznacza aplikację udostępnioną na serwerze Wykonawcy, aktualizowaną przez niego w ustalonym umową cyklu, do której dostęp odbywa się z wykorzystaniem
Internetu przez przeglądarkę internetową. Jedna sztuka licencji upoważnia do jednoczesnego używania systemu bez ograniczeń przez wszystkich użytkowników logujących się w ramach sieci LAN
Zamawiającego.

Minimalne wymagania sprzętowe pozwalające na uruchomienie produktu
1
2

System zostanie zainstalowany na serwerze Wykonawcy
Dostęp do Systemu Informacji Prawnej realizowany będzie przez przeglądarkę internetową (WWW) oraz zgodną z przeglądarką Firefox 54 lub nowszą oraz Internet Explorer 11 lub nowszą poprzez
publiczna sieć Internet.

3

Aktualizacje okresowe będą wykonywane na serwerze Wykonawcy w przedziałach czasowych nie dłuższych niż co 7 dni.

4

Dostęp do Systemu będzie się odbywał poprzez indywidualne konto użytkownika w systemie.

5

Wykonawca dostarczy narzędzia administracyjne dostępne przez stronę internetową (WWW) służące do zarządzania użytkownikami w systemie.

6

Wykonawca gwarantuje czas dostępności Systemu Informacji Prawnej na poziomie 95 %.
WYMAGANIA MINIMALNE
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA PRAWO

co najmniej od:

1

Akty prawne publikowane w Dz. U. i M.P.

-

2

Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2009 r.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej
Dziennik Urzędowy Min. Administracji i Cyfryzacji

2007 r.
2004 r.
2001 r.
2004 r.
2001 r.
2001 r.
2001 r.
2006 r.
2003 r.
2001 r.
2000 r.
2012 r.

15
16
17
18
19

Dziennik Urzędowy Min. Budownictwa
Dziennik Urzędowy Min. Edukacji Narodowej
Dziennik Urzędowy Min. Finansów
Dziennik Urzędowy Min. Gospodarki Morskiej
Dziennik Urzędowy Min. Infrastruktury

2006 r.
2000 r.
1988 r.
2006 r.
2001 r.

20

Dziennik Urzędowy Min. Kultury

2001 r.

21

Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Informatyzacji

2001 r.

22

Dziennik Urzędowy Min. Obrony Narodowej

2001 r.

23

Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Socjalnej

1988 r.

24

Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Społecznej

2007 r.

25

Dziennik Urzędowy Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1999 r.

26

Dziennik Urzędowy Min. Skarbu Państwa

2002 r.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Dziennik Urzędowy Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dziennik Urzędowy Min. Spraw Zagranicznych
Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości
Dziennik Urzędowy Min. Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Dziennik Urzędowy Min. Transportu
Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Budownictwa
Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Gospodarki Morskiej
Dziennik Urzędowy Min. Zdrowia
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
Dziennik Urzędowy Prezesa KRUS
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Dzienniki Urzędowe UE
Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B.

1997 r.
2001 r.
1988 r.
2009 r.
2006 r.
2005 r.
2001 r.
1989 r.
1993 r.
2002 r.
2003 r.
2001 r.
2001 r.
2001 r.
2005 r.
2002 r.
1988 r.

46

Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych po 1 stycznia 1940 r. (Dziennik Ustaw) oraz po 1
stycznia 1980 r. (Monitor Polski) wraz z możliwością przestawienia daty obowiązywania na dowolny dzień wybrany przez użytkownika z
uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi.

2001 r.
-

47

Komplet tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w
Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (dotyczy wersji papierowej do 2012 r.) Dopuszcza się możliwość przeglądania poprzez Internet.

48
49

Komplet tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesione od IV kadencji Sejmu
Komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych z Dziennika Urzędowego UE seria L- wydanie polskie i serii
C- wydanie polskie, oraz polskie wydanie specjalne; wraz z kompletem informacji formalnych o aktach opublikowanych w Dz. Urz. seria L i C
wydanie polskie oraz wydanie specjalne (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data
wejścia w życie).

50

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (i
stanowiących kontynuacje dzienników wydanych przez urząd występujący pod inną nazwą)

-

51 Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Kodeks
Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej (BÜRGERLICHES GESETZBUCH) z 1896.08.18 (Z.U.Z.Z.
1923.1.10.1)

-

52

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Kodeks
cywilny Królestwa Polskiego z 1825.06.01 (Dz.P.K.P. 1825.10.41.3)

-

53

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Kodeks
Napoleona z 1804.03.21 (K.N.1808.1.1.3)

-

54

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Powszechna
Księga Ustaw Cywilnych (ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH) z 1811.06.01 (P.K.U.C. 1811.1.1.1)

-

55

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Prawo o
Przywilejach i Hipotekach z 1925.06.01 (Dz.P.K.P. 1825.9.40.355 )

-

56

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Prawo o
ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach w miejsce tytułu XVIII. księgi III. kodeksu cywilnego z 1818.04.14 (Dz.P.K.P.
1818.5.21.295)

-

57
58

Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
Zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

-

-

1 maja 2004 r.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA ORZECZNICTWO
59

Niepublikowane orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

60

Orzeczenia administracyjne w tym m. in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych

61

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

62

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

63

Orzeczenia Głównej Komisji Arbitrażowej

64

Orzeczenia Regionalnych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

65

Orzeczenia Resortowych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

66 Orzeczenia Sądów Powszechnych
67

Orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, sądów apelacyjnych oraz Sądu Konkurencji i
Konsumentów

68 Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych/ Krajowej Izby Odwoławczej
69 Teksty uzasadnień bądź tez Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w języku polskim

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA LITERATURA
70 Bibliografia prawnicza rozumiana jako wykaz informacji o dokumentach piśmienniczych (książki, czasopisma, prace autorskie), zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem
merytorycznym.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks cywilny
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania cywilnego
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks karny
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania karnego
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Komentarze książkowe do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks spółek handlowych
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks pracy
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Komentarze książkowe do ustawy Ordynacja podatkowa

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Komentarze do Kodeksu cywilnego
Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego
Komentarze do Kodeksu karnego
Komentarze do Kodeksu postępowania karnego
Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego
Komentarze do Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Komentarze do Kodeksu spółek handlowych
Komentarze do Kodeksu pracy
Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Komentarze do Ordynacji podatkowej
Komentarze do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Komentarze do Kodeksu karnego skarbowego
Komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego
Komentarze do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Komentarze do Kodeksu wykroczeń
Komentarze do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze
Komentarze do ustawy o finansach publicznych

98

Komentarze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Komentarze do ustawy o dostępie do informacji publicznej
Komentarze dot. ochrony danych osobowych
Komentarze do ustawy o ustroju sądów powszechnych
Komentarze z zakresu prawa spółdzielczego
Komentarze do prawa ochrony środowiska
Komentarze dot. prawa wodnego
Komentarze z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów
Komentarze dot. prawa telekomunikacyjnego
Komentarze dot. prawa konstytucyjnego
Komentarze dot. prawa energetycznego
Komentarze dotyczące gospodarki nieruchomościami
Komentarze dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego
Komentarze z zakresu prawa budowlanego
Komentarze z zakresu prawa gospodarczej
Komentarze z zakresu prawa mieszkaniowego
Komentarze z zakresu prawa własności intelektualnej
Komentarze związane z tematyką zamówień publicznych
Komentarze dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Komentarze dot. kosztów sądowych
Komentarze dot. ubezpieczeń społecznych
Komentarze z zakresu prawa ubezpieczeniowego gospodarczego
Komentarze dot. prawa pracy
Komentarze dot. prawa rodzinnego i opiekuńczego
Komentarze dot. prawa rynku kapitałowego
Komentarze dot. prawa samorządowego
Komentarze dot. prawa podatkowego
Komentarze dot. prawa rolnego
Komentarze dot. prawa medycznego
Komentarze do aktów prawnych Unii Europejskiej
Monografie (pełne teksty książek) dotyczące prawa polskiego i europejskiego
Monografie związane z tematyką zamówień publicznych
Glosy
Dostęp do prasowych czasopism z zakresu prawa i administracji, aktualnie ukazujących się w Polsce, zawierających pełne teksty artykułów lub główne tezy (fragmenty artykułu). Dopuszcza się dostęp
przez Internet

132 Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopuszcza się połączenie z
Internetem.
133 Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B. Od roku 2001 r.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU
134 Bezpośrednia ścieżka dostępu z przepisu prawnego do: aktów wykonawczych, komentarzy, orzeczeń, bazy wzorów pism i umów, bazy pism urzędowych.
135 Dostęp do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego - możliwość wyszukiwania bazy po imieniu i nazwisku, wyświetlanie powiązań między osobami a spółkami, ustawianie alertów na osoby jak na
spółki, możliwość wydrukowania oraz kopiowania danych z KRS.
136 Dostęp do treści aktu prawnego, załączników oraz uzasadnień za pośrednictwem systemu w wersji edytowalnej bez przekierowywania użytkownika na strony Sejmu bądź innych podmiotów, gdzie
zamieszczone są akty w formacie PDF.
137 Jednolitość hasłowego nazewnictwa aktów wykonawczych - kolejno wydawane rozporządzenia posiadające te same nazwy muszą być tak samo klasyfikowane przez program.
138 Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie) publikowanych w
Dzienniku Ustaw.
139 Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy)
publikowanych w Monitorze Polskim.
140 Metryka aktu prawnego oraz przepisu prawnego - brzmienie aktu i przepisu prawnego przy każdej zmianie, tytuł aktu prawnego, data wydania, data wejścia w życie, data zmiany oraz miejsce
publikacji, rodzaj aktu prawnego, a dla aktów już nieobowiązujących informacja o dacie uchylenia aktu.
141 Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w danej bazie.
142 Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów z Dz. U. i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa - aktów obowiązujących,
nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkownika dowolną datę z przeszłości.
143
144
145
146
147
148

Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z programu do edytora tekstu.
Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, z funkcją otwierania nowego aktu prawnego w nowym oknie (zakładce).
Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym).
Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc.
Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych
Możliwość wydruku całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych, zaznaczonego fragmentu, z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania widocznego na monitorze.

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego lub jego fragmentu.
Możliwość zaznaczenia jednostki redakcyjnej danego aktu i przeniesienia do nowego okna, w którym wyświetlone będą pełne wersje historyczne tej jednostki redakcyjnej.
Odwołania do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) łub z poziomu metryki aktu prawnego
Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego.
Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego
Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego
Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu
Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M.P.
Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika wersji aktu prawnego aktualnej na dany dzień.
Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym według numeru KRS.
Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B. Monitorze Spółdzielczym B według nazwy podmiotu, którego te dokumenty dotyczą.

160 Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania, wg słów w treści dokumentów z różnych baz.
161 Wyszukiwanie wg identyfikatora akty prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku projektu ustawy, wg rocznika, wg organu wydającego, rodzaju aktu. indeksu przedmiotowego, słowa /wyrażenia
z odmianą fleksyjną.

162 Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez,
wprowadza - wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez).
163 Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TYP 2 - Wersja jednostanowiskowa On Line - 27 szt.

Wersja jednostanowiskowa On Line - oznacza aplikację udostępnioną na serwerze Wykonawcy, aktualizowaną przez niego w ustalonym umową cyklu, do której dostęp odbywa się z wykorzystaniem
Internetu przez przeglądarkę internetową. Jedna sztuka licencji upoważnia do jednoczesnego używania systemu przez jedną osobę. System musi zapewnić funkcjonalność rejestrowania przez Zamawiającego
dowolnej liczby indywidualnych użytkowników którzy mogą korzystać z systemu. Wszystkie licencje powinny trafić do jednej puli licencji tak, by mogły być używane przez dowolnego zdefiniowanego
użytkownika. Ilość zakupionych licencji jest limitem równocześnie pracujących użytkowników, [przykład: sąd kupuje 10 dostępów, rejestruje 60 osób. dostępy nie są przypisane do konkretnego
użytkownika czy grupy użytkowników ale stanowią pulę do wykorzystania, w jednym czasie z systemu może korzystać dowolnych 10 użytkowników spośród zdefiniowanych 60]
Minimalne wymagania sprzętowe pozwalające na uruchomienie produktu
1

System zostanie zainstalowany na serwerze Wykonawcy

2
3

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej realizowany będzie przez przeglądarkę internetową (WWW) oraz zgodną z przeglądarką Firefox 54 lub nowszą oraz Internet Explorer 1 1 lub nowszą poprzez
publiczną sieć Internet.
Aktualizacje okresowe będą wykonywane na serwerze Wykonawcy w przedziałach czasowych nie dłuższych niż co 7 dni.

4

Dostęp do Systemu będzie się odbywał poprzez indywidualne konto użytkownika w systemie.

5

Wykonawca dostarczy narzędzia administracyjne dostępne przez stronę internetową (WWW) służące do zarządzania użytkownikami w systemie.

6

Wykonawca gwarantuje czas dostępności Systemu Informacji Prawnej na poziomie 95 %.

WYMAGANIA MINIMALNE
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA PRAWO
1

Akty prawne publikowane w Dz. U. i M.P.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar
Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego
Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej
Dziennik Urzędowy Min. Administracji i Cyfryzacji
Dziennik Urzędowy Min. Budownictwa

co najmniej od:
2009 r.
2007 r.
2004 r.
2001 r.
2004 r.
2001 r.
2001 r.
2001 r.
2006 r.
2003 r.
2001 r.
2000 r.
2012 r.
2006 r.

16

Dziennik Urzędowy Min. Edukacji Narodowej

2000 r.

17
18
19

Dziennik Urzędowy Min. Finansów
Dziennik Urzędowy Min. Gospodarki Morskiej
Dziennik Urzędowy Min. Infrastruktury

1988 r.
2006 r.
2001 r.

20

Dziennik Urzędowy Min. Kultury

2001 r.

21

Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Informatyzacji

2001 r.

22

Dziennik Urzędowy Min. Obrony Narodowej

2001 r.

23

Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Socjalnej

1988 r.

24

Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Społecznej

2007 r.

25

Dziennik Urzędowy Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1999 r.

26

Dziennik Urzędowy Min. Skarbu Państwa

2002 r.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Dziennik Urzędowy Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dziennik Urzędowy Min. Spraw Zagranicznych
Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości
Dziennik Urzędowy Min. Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Dziennik Urzędowy Min. Transportu
Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Budownictwa
Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Gospodarki Morskiej
Dziennik Urzędowy Min. Zdrowia
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
Dziennik Urzędowy Prezesa KRUS
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego
Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Dzienniki Urzędowe UE
Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B.

1997 r.
2001 r.
1988 r.
2009 r.
2006 r.
2005 r.
2001 r.
1989 r.
1993 r.
2002 r.
2003 r.
2001 r.
2001 r.
2001 r.
2005 r.
2002 r.
1988 r.

46

Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych po 1 stycznia 1940 r. (Dziennik Ustaw) oraz po 1
stycznia 1980 r. (Monitor Polski) wraz z możliwością przestawienia daty obowiązywania na dowolny dzień wybrany przez użytkownika z
uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi.

2001 r.
-

47

Komplet tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w
Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (dotyczy wersji papierowej do 2012 r.) Dopuszcza się możliwość przeglądania poprzez Internet.

48
49

Komplet tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesione od IV kadencji Sejmu
Komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych z Dziennika Urzędowego UE seria L- wydanie polskie i serii
C- wydanie polskie, oraz polskie wydanie specjalne; wraz z kompletem informacji formalnych o aktach opublikowanych w Dz. Urz. seria L i C
wydanie polskie oraz wydanie specjalne (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data
wejścia w życie).

50

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (i
stanowiących kontynuacje dzienników wydanych przez urząd występujący pod inną nazwą)

-

51

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Kodeks
Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej (BURGERLICHES GESETZBUCH) z 1896.08.18 (Z.U.Z.Z.
1923.1.10.1)

-

52

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Kodex
cywilny Królestwa Polskiego z 1825.06.01 (Dz.P.K.P. 1825.10.41.3)

-

53

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Kodex
Napoleona z 1804.03.21 (K.N. 1808.1.1.3)

-

54

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień:
Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (ALLGEMEINES BURGERLICHES GESETZBUCH) z 1811.06.01 (P.K.U.C. 181 1.1.1.1)

-

55

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Prawo o
Przywilejach i Hipotekach z 1925.06.01 (Dz.P.K.P.1825.9.40.355 )

-

56

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: Prawo o
ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hypotekach w mieysce tytułu XVIII. księgi III. kodexu cywilnego z 1818.04.14 (Dz.P.K.P.
1818.5.21.295)

-

57
58

Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
Zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

-

-

1 maja 2004 r.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA ORZECZNICTWO
59 Niepublikowane orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
60 Orzeczenia administracyjne w tym m. in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych. Regionalnych Izb Obrachunkowych
61 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
62 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
63 Orzeczenia Głównej Komisji Arbitrażowej
64 Orzeczenia Regionalnych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
65 Orzeczenia Resortowych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

66
67

Orzeczenia Sądów Powszechnych
Orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, sądów apelacyjnych oraz Sądu Konkurencji i
Konsumentów

68

Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych/ Krajowej Izby Odwoławczej

69

Teksty uzasadnień bądź tez Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w języku polskim

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA LITERATURA

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Bibliografia prawnicza rozumiana jako wykaz informacji o dokumentach piśmienniczych (książki, czasopisma, prace autorskie), zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem
merytorycznym.
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks cywilny
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania cywilnego
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks karny
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania karnego
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Komentarze książkowe do ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks spółek handlowych
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks pracy
Komentarze książkowe do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Komentarze książkowe do ustawy Ordynacja podatkowa

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Komentarze do Kodeksu cywilnego
Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego
Komentarze do Kodeksu karnego
Komentarze do Kodeksu postępowania karnego
Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego
Komentarze do Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Komentarze do Kodeksu spółek handlowych
Komentarze do Kodeksu pracy
Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Komentarze do Ordynacji podatkowej
Komentarze do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Komentarze do Kodeksu karnego skarbowego
Komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego
Komentarze do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Komentarze do Kodeksu wykroczeń
Komentarze do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze
Komentarze do ustawy o finansach publicznych

70

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Komentarze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Komentarze do ustawy o dostępie do informacji publicznej
Komentarze dot. ochrony danych osobowych
Komentarze do ustawy o ustroju sądów powszechnych
Komentarze z zakresu prawa spółdzielczego
Komentarze do prawa ochrony środowiska
Komentarze dot. prawa wodnego
Komentarze z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów
Komentarze dot. prawa telekomunikacyjnego
Komentarze dot. prawa konstytucyjnego
Komentarze dot. prawa energetycznego
Komentarze dotyczące gospodarki nieruchomościami
Komentarze dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego
Komentarze z zakresu prawa budowlanego
Komentarze z zakresu prawa gospodarczego
Komentarze z zakresu prawa mieszkaniowego
Komentarze z zakresu prawa własności intelektualnej
Komentarze związane z tematyką zamówień publicznych
Komentarze dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Komentarze dot. kosztów sądowych
Komentarze dot. ubezpieczeń społecznych
Komentarze z zakresu prawa ubezpieczeniowego gospodarczego
Komentarze dot. prawa pracy
Komentarze dot. prawa rodzinnego i opiekuńczego
Komentarze dot. prawa rynku kapitałowego
Komentarze dot. prawa samorządowego
Komentarze dot. prawa podatkowego
Komentarze dot. prawa rolnego
Komentarze dot. prawa medycznego
Komentarze do aktów prawnych Unii Europejskiej
Monografie (pełne teksty książek) dotyczące prawa polskiego i europejskiego
Monografie związane z tematyką zamówień publicznych
Glosy
Dostęp do prasowych czasopism z zakresu prawa i administracji, aktualnie ukazujących się w Polsce, zawierających pełne teksty artykułów lub główne tezy (fragmenty artykułu). Dopuszcza się dostęp
przez Internet

132 Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopuszcza się połączenie z
Internetem.
133 Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B. Od roku 2001 r.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU
134 Bezpośrednia ścieżka dostępu z przepisu prawnego do: aktów wykonawczych, komentarzy, orzeczeń, bazy wzorów pism i umów, bazy pism urzędowych.
135 Dostęp do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego - możliwość wyszukiwania bazy po imieniu i nazwisku, wyświetlanie powiązań między osobami a spółkami, ustawianie alertów na osoby jak na
spółki, możliwość wydrukowania oraz kopiowania danych z KRS.
136 Dostęp do treści aktu prawnego, załączników oraz uzasadnień za pośrednictwem systemu w wersji edytowalnej bez przekierowywania użytkownika na strony Sejmu bądź innych podmiotów, gdzie
zamieszczone są akty w formacie PDF.
137 Jednolitość hasłowego nazewnictwa aktów wykonawczych - kolejno wydawane rozporządzenia posiadające te same nazwy muszą być tak samo klasyfikowane przez program.
138 Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie) publikowanych w
Dzienniku Ustaw.
139 Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy)
publikowanych w Monitorze Polskim.
140 Metryka aktu prawnego oraz przepisu prawnego - brzmienie aktu i przepisu prawnego przy każdej zmianie, tytuł aktu prawnego, data wydania, data wejścia w życie, data zmiany oraz miejsce
publikacji, rodzaj aktu prawnego, a dla aktów już nieobowiązujących informacja o dacie uchylenia aktu.
141 Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w danej bazie.
142 Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów z Dz. U. i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa - aktów obowiązujących,
nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkownika dowolną datę z przeszłości.
143
144
145
146
147
148

Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z programu do edytora tekstu.
Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, z funkcją otwierania nowego aktu prawnego w nowym oknie (zakładce).
Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym).
Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc.
Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych
Możliwość wydruku całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych, zaznaczonego fragmentu, z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania widocznego na monitorze.

149 Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego lub jego fragmentu.
150 Możliwość zaznaczenia jednostki redakcyjnej danego aktu i przeniesienia do nowego okna, w którym wyświetlone będą pełne wersje historyczne tej jednostki redakcyjnej.
151 Odwołania do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego
152 Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego.
153 Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego
154 Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego
155 Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu
156 Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M.P.
157 Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika wersji aktu prawnego aktualnej na dany dzień.
158 Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym według numeru KRS.
159 Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B. Monitorze Spółdzielczym B według nazwy podmiotu, którego te dokumenty dotyczą.
160 Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania, wg słów w treści dokumentów z różnych baz.
161 Wyszukiwanie wg identyfikatora akty prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku projektu ustawy, wg rocznika, wg organu wydającego, rodzaju aktu, indeksu przedmiotowego, słowa /wyrażenia z
odmianą fleksyjną.

162 Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez,
wprowadza - wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez).
163 Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju.

Ilościowe wymagania minimalne dla typów: 1, 2
OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA LITERATURA

MINIMALNA ILOŚĆ KOMENTARZY KSIĄŻKOWYCH /
MONOGRAFII

1

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks cywilny

3

2

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania cywilnego

3

3

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks karny

3

4

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania karnego

3

5

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

3

6

Komentarze książkowe do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

1

7

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks spółek handlowych

3

8

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks pracy

5

9

Komentarze książkowe do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

2

Komentarze książkowe do ustawy Ordynacja podatkowa

1

Monografie dotyczące prawa polskiego i europejskiego (z wyłączeniem publikacji zwartych)

10

10
11

Słownik pojęć użytych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia
i

Za "komentarz książkowy" Zamawiający uznaje najaktualniejszą pozycję książkową (pełny tekst komentarza), opublikowaną w wersji papierowej po 1 stycznia 2008 roku, która zawiera
całościowe omówienie przepisów danego aktu prawnego, opracowane przez określonego autora lub zespół redakcyjny, nie będącą publikacją zwartą, ani inną publikacją. Zamawiający traktuje kilka
tomów jednej pozycji książkowej, a także jej wszystkie wydania historyczne jako jeden komentarz książkowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązując się udostępnić w Systemie Informacji
Prawnej określony komentarz książkowy, udostępni wszystkie tomy i wersje historyczne tego komentarza książkowego. Przykład: Kodeks cywilny. Komentarz. Tomy I-IV, pod redakcją Jana
Kowalskiego, Wydawnictwo XYZ, rok 2015.

2

Za "publikację zwartą" Zamawiający uznaje najaktualniejszą pozycję książkową (pełny tekst książki), opublikowaną w wersji papierowej po 1 stycznia 2008 roku, która zawiera omówienie
zagadnienia prawnego lub poszczególnego przepisu danego aktu prawnego, opracowane przez określonego autora lub zespól redakcyjny, nie będącą komentarzem książkowym, ani inna publikacja.
Zamawiajacv traktuje kilka tomów jednej pozveii książkowej, a także iei wszystkie wydania historyczne jako jedna publikację. Jednocześnie Wykonawca zobowiązując się udostępnić w Systemie
Informacji Prawnej określoną publikację zwartą, udostępni wszystkie tomy i wersje historyczne tej publikacji zwartej. Przykład: Skarga pauliańska - doktryna i orzecznictwo. Autorstwa Jana
Kowalskiego, Wydawnictwo XYZ, rok 2015.

3

Za "inną publikację" Zamawiający uznaje komentarz, pozycję książkową lub inną opublikowaną w wersji papierowej lub elektronicznej, która zawiera omówienie zagadnienia prawnego lub
poszczególnego przepisu danego aktu prawnego, opracowane przez określonego autora lub zespół redakcyjny, nie będącą komentarzem książkowym, ani publikacją zwartą.

4

Za "komentarz" Zamawiający uznaje omówienie merytoryczne poszczególnego przepisu danego aktu prawnego, opracowane przez specjalistów z zakresu prawa.

Przez wymóg w zakresie relacji „ujednolica-ujednolicony przez", należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu aktu prawnego tak pomiędzy kolejnymi wersjami tekstu ujednolicanego jak i możliwość
przejścia z poziomu aktu ujednolicającego do aktu ujednolicanego.
Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, umowę o udzielenie zamówienia. Przyszła umowa może być zawarta wg standardowej umowy oraz w oparciu o
regulamin korzystania z publikacji elektronicznych funkcjonujące u Wykonawcy.

