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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Informatyczny System Prawa Powszechnego
- System Bazy Wiedzy.
Symbole CPV: 48000000–8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
I. Licencje
System ma zapewniać dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników na okres 12 miesięcy
(nieograniczona liczba licencji dostępowych).
II. Dostęp do systemu
Dostęp do systemu w technologii on-line (dostęp przez przeglądarkę internetową – aktualne wersje
popularnych przeglądarek takich jak: Internet Explorer, Firefox, Chrome).
Identyfikacja użytkownika na podstawie źródłowego adresu IP lub z wykorzystaniem
uwierzytelniania za pomocą loginu oraz hasła. W przypadku uwierzytelniania za pomocą loginu i
hasła, system powinien umożliwiać personalizację dostępu (w tym gromadzenie indywidualnych
dokumentów użytkownika).
III. Aktualizacja bazy systemu
Wymaga się, aby akty prawne zawarte w bazie systemu były aktualizowane z częstotliwością
zapewniającą dostęp do aktualnych wersji (co najmniej 1 raz dziennie w dni robocze).
IV. Zawartość oraz możliwości systemu
Opisane poniżej wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować
szerszą zawartość oraz możliwości niż przedstawione poniżej.
Wymaga się, aby baza zawierała:
Dziennik Ustaw
1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku wraz z oceną co do obowiązywania (co
najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia,
data wejścia w życie, skan oryginału).
2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych, opublikowanych od 1 stycznia 1918 roku.
4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniony
przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez, wprowadza – wprowadzony przez,
interpretuje – interpretowany przez, implementuje – implementowany przez).
6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych
z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.
7. Komplet tekstów projektów ustaw wraz z kompletem uzasadnień od III Kadencji Sejmu.
8. Możliwość przeglądania tekstów projektów mogących zmienić akt obowiązujący z poziomu
konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt.
Monitor Polski
1. 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, data utraty mocy,
skan oryginału);
2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych
od 1 stycznia 1945 roku.
4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
Dzienniki Urzędowe
Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach urzędowych naczelnych i
centralnych organów administracji rządowej wydających dzienniki urzędowe, co najmniej od 2001
(lub w przypadku późniejszych o początku ich wydawania)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L – wydanie polskie
1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej:
identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia
w życie).
2. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja
2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania.
3. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
4. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniany
przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez, implementuje – implementowany
przez).
5. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych
z poziomu tekstu aktu.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskie seria C – wydanie polskie

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej:
identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu,
data ogłoszenia, data wejścia w życie).
2. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja
2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania.
3. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
4. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia –zmieniany
przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez).
Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej – polskie wydanie specjalne
1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej:
identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia
w życie).
2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja
2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania.
4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia – zmieniony
przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonywany przez).
Orzecznictwo sądów, administracji i pisma urzędowe
1. Orzecznictwo sądów, administracji i pisma urzędowe.
2. Orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych.
3. Orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych, wojewodów; Orzeczenia Zespołu Arbitrów ponad i Krajowej Izby
Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Pisma urzędowe w tym: Ministerstwa Finansów, Izby i urzędy skarbowe.
5. Ocena co do aktualności.
Komentarze
Komentarze do najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa
karnego, prawa publicznego, prawa i postępowania administracyjnego, w tym podatkowego, prawa
budowlanego, prawa ochrony środowiska.
Monografie

Biblioteka prawniczych publikacji w powiązaniu z aktami prawnymi i orzecznictwem (min. 1500
monografii).
Czasopisma
1. Dostęp do artykułów publikowanych w czasopismach branżowych.
Glosy i Tezy z piśmiennictwa
1. Dostęp do glos omawiających orzeczenia.
2. Dostęp do tez z piśmiennictwa.
Wzory pism i dokumentów
1. Baza wzorów dokumentów.
Sposoby wyszukiwania
1. Możliwość wyszukiwania po: haśle, pełnym tekście, miejscu publikacji lub sygnaturze, cechach
szczególnych aktu, kilku kryteriach lub według kryteriów stosunku do otrzymanej listy rezultatów
wyszukiwania,

wyszukiwania

w

bieżącym

dokumencie,

wyszukiwania

wg

daty

wydania/opublikowania.
Alerty
1. Możliwość śledzenia zmian w obserwowanych aktach prawnych (prawo powszechne,
europejskie, resortowe).
2. Możliwość ustawienia alertów na akt prawny oraz wybraną jednostkę redakcyjną.
Kalkulatory
1. Narzędzia umożliwiające dokonywanie różnego rodzaju obliczeń: wynagrodzeń, opłat, odsetek.
Baza Instytucji
1. Baza teleadresowa urzędów, izb skarbowych, sądów, jednostek samorządu terytorialnego.
2. Możliwość wyszukiwania danych właściwych dla konkretnego adresu.
Szkolenia on-line
1. Szkolenia on-line z możliwością zadawania pytań.

