
 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego systemu informacji 

prawnej (dalej: SIP lub system), dla pracowników Zamawiającego, przy czym:  

a) SIP rozumiany jest jako aplikacja udostępniona na serwerze internetowym Wykonawcy 

uruchamiana przez sieć Internet w ramach powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych 

(co najmniej 3 z wymienionych: Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, Safari) i dostępnych 

systemów operacyjnych dla komputerów i urządzeń elektronicznych (Windows, Linux, Mac OS  

i pochodne, Android i pochodne); 

b) instrukcja obsługi i korzystania z SIP dostępna w wersji elektronicznej w systemie. Dodatkowo  

w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania Wykonawca zapewni przeszkolenie 

użytkowników z zakresu obsługi SIP; 

c) wymagany interfejs graficzny systemu w języku polskim; 

d) SIP będzie aktualizowany codziennie, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 

e) SIP będzie dostępny z dowolnej lokalizacji (bez ograniczenia do siedziby Zamawiającego); 

f) równocześnie z systemu będzie korzystać minimum 36 użytkowników. UWAGA: Zamawiający 

zastrzega możliwość zwiększenia liczby użytkowników w okresie trwania umowy, w cenie będącej 

iloczynem miesięcznego kosztu dostępu dla jednego użytkownika oraz liczby dodatkowych 

użytkowników, a także liczby miesięcy pozostałych do końca trwania umowy. Liczba użytkowników 

będzie mogła zostać zwiększona maksymalnie do 50; 

g) dostęp do SIP zabezpieczony będzie loginem i hasłem. Licencje dostępowe nie mogą być przypisane 

fizycznie do konkretnego loginu (licencje pływające/ równoległe); 

h) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz będzie świadczył usługi wsparcia technicznego 

przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca w ramach usługi wsparcia technicznego 

zapewni możliwość telefonicznych konsultacji technicznych związanych z SIP, w dni robocze, 

rozumiane jako każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy w godzinach 8:15 – 16:15.  

2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z SIP w okresie 24 miesięcy, przy czy okres ten 

będzie liczony nie wcześniej niż od dnia 19 listopada 2021 r., a w przypadku zawarcia umowy po tej 

dacie – od uruchomienia SIP. 

3. SIP musi zawierać (wymagania minimalne):  

a) komplet aktualnie obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze 

Polskim oraz akty prawa oczekujące na wejście w życie, 

b) komplet tekstów aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1918 r., ujednoliconych 

zawierających co najmniej: identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer, pozycja), tytuł, organ 

wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty 

mocy, informację o statucie aktu (obowiązujący, archiwalny, oczekujący), 

c) teksty aktów prawnych, opublikowane w Monitorze Polskim  od 1960 r., ujednolicone zawierające  

co najmniej: identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer, pozycja), tytuł, organ wydający, data 



 

 

uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy, informację  

o statucie aktu (obowiązujący, archiwalny, oczekujący), 

d) teksty aktów prawnych, opublikowane w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 2009 r., 

ujednolicone, 

e) odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych  

z poziomu tekstu aktu/konkretnych jednostek redakcyjnych, 

f) wzory pism i umów, 

g) orzeczenia SN, NSA, Wojewódzkich sądów Administracyjnych, TK, opublikowanych w oficjalnych 

zbiorach urzędowych instytucji oraz sądów apelacyjnych i okręgowych oraz nieopublikowane  

w oficjalnych zbiorach urzędowych instytucji, 

h) akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L - wydanie polskie, 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C - wydanie polskie,  Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej - polskie wydanie specjalne, 

i) orzecznictwo administracji w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach  

o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, 

j) orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

k) zbiór komentarzy (w tym w szczególności, skomentowana część jednostek redakcyjnych: ZamPublU, 

KP, KPA , KC, KPC, KK, KKS, KSH, FinPubU, PrBud), 

l) monografie, pełnotekstowe opinie z czasopism  w szczególności z zakresu prawa cywilnego, pracy, 

administracyjnego, gospodarczego, podatkowego, zamówień publicznych, prywatności, 

nieruchomości, europejskiego oraz dotyczących danych osobowych, a także inne opracowania 

dotyczące prawa polskiego i europejskiego, 

m) tezy z piśmiennictwa oraz glosy, 

n) dostęp do projektów aktów prawnych wraz z uzasadnieniem, 

o) praktyczne wyjaśnienia. 


