
Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Ogólne zasady współpracy 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w dwóch częściach, w zakresie dostępu do systemu 

informacji prawnej wraz z codziennymi aktualizacjami dostarczanymi przez cały okres 

świadczenia umowy dla Instytutu Badań Edukacyjnych.  

2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wersję 

jednostanowiskową OnLine (Internet) oprogramowania w dwóch częściach: 

Część I - 3 licencje,  w okresie zdefiniowanym w pkt. III.1) 

Część II - 3 licencje  w okresie zdefiniowanym w pkt. III.2) 

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a 

Instytutem Badań Edukacyjnych. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną z dwóch części.  

 

II. Wymagania formalne i techniczne systemu  

1. Zamawiana usługa dostępu do Systemu Informacji Prawnej (dalej SIP) oznacza aplikację on-line 

udostępnioną na serwerze internetowym Wykonawcy, codziennie aktualizowaną on line za 

pośrednictwem Internetu.  

2. Dostęp do SIP w wersji on-line odbywa się poprzez autentykację licencji użytkownika za pomocą 

loginu i hasła. 

3. Każda licencja umożliwia dostęp dla pojedynczego użytkownika.  

4. W okresie, na jaki udzielona zostanie licencja, Wykonawca zapewni Zamawiającemu codzienną 

aktualizację dostarczanego oprogramowania. 

5. Pod pojęciem aktualizacji należy rozumieć:  
1) dołączanie w ww. okresach, wszystkich dostępnych na tą chwilę dokumentów, które są 

kompletnie opracowane (umieszczone w hasłach, posiadające swoje teksty, podlegające 

wyszukiwaniu przez różne narzędzia, ocenione co do obowiązywania i wyposażone w powiązania 

z innymi dokumentami występującymi w systemie informacji prawnej;  
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2) pokazywanie skutków, jakie powodują nowe dokumenty w programie, w odniesieniu do 

starszych dokumentów (zależności merytoryczne między aktami prawnymi prawa powszechnego, 

resortowego, miejscowego i europejskiego);  

3) wywoływanie skutku polegającego na tym, że dokumenty wykładni (orzeczenia, pisma 

urzędowe, tezy z piśmiennictwa, glosy) ww. okresach oceniane są co do obowiązywania w 

zestawieniu z dołączonymi w danym okresie nowymi aktami prawnymi opublikowanymi w Dz.U. i 

M.P.; 

III. Wymagania dotyczące zawartości i funkcjonalności systemu (Część I i II) 

Baza danych SIP musi umożliwiać weryfikację liczby zawartych w niej dokumentów. 

1) Pierwsza część zamówienia realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 (1 

licencja) i do 30.06.2020 (2 licencje). 

 

Trzy licencje oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej o minimalnych 

wymaganiach: 

Lp. Opis Minimalna zawartość 

1. Akty prawne (Dz.U. i MP) Komplet aktów prawnych 

2. Orzecznictwo 1 800 000 

3.  Akty prawne UE 150 000 

4.  
Komentarze (prawo karne, prawo 
administracyjne, prawo cywilne, prawo 
pracy, prawo publiczne) 

1 500 

5. 
Monografie (prawo karne, prawo 
administracyjne, prawo cywilne, prawo 
pracy, prawo europejskie) 

10 000 

6. Glosy 21 000 

7. Wzory, pisma urzędowe 406 000 

8. Zamówienia Publiczne 

Schematy procedur, praktyczne wskazówki, 
akty prawne, orzeczenia sądów 
administracji, komentarze, linie orzecznicze, 
monografie, glosy, tezy z piśmiennictwa, 
wzory dokumentów, pisma urzędowe 

9. Aktualne wiadomości 

10.  Funkcjonalności systemu 
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10.1 
Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku 
projektu ustawy. 

10.2 Wyszukiwanie wg rocznika. 

10.3 
Wyszukiwanie wg organu wydającego, rodzaju aktu, indeksu przedmiotowego, 
słowa/wyrażenia z odmianą fleksyjną. 

10.4 Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania. 

10.5 Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów znajdujących się w różnych bazach. 

10.6 Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju. 

10.7 
Bezpośrednia ścieżka dostępu z przepisu prawnego do: aktów wykonawczych, komentarzy, 
orzeczeń, bazy wzorów pism i umów, bazy pism urzędowych. 

10.8 

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. 

10.9 
Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w 
danej bazie. 

10.10 

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. 

10.11 
Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących 
publikowanych w Dz. U. i M.P. 

10.12 
Możliwość wybrania poszczególnych jednostek redakcyjnych przeglądanego aktu  
i przeniesienie jej do osobnego okna, w którym wyświetlane będą pełne brzmienia tej 
jednostki po kolejnych zmianach – wersje historyczne poszczególnych jednostek redakcyjnych. 

10.13 
Odesłania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub  
z poziomu metryki aktu prawnego. 

10.14 
Odesłania do orzeczeń sądów, orzeczeń administracyjnych, pism urzędowych, wzorów pism 
umów z poziomu tekstu aktu prawnego lub z poziomu metryki aktu prawnego. 

10.15 
Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt prawny obowiązujący  
z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym) wraz  
z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.  

10.16 
Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego lub komentarza lub monografii lub jego 
fragmentu.  

10.17 
Możliwość kopiowania zarówno całości lub części dokumentów bezpośrednio  
z programu do edytora tekstu. 
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10.18 
Możliwość wydruku całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych, 
zaznaczonego fragmentu, z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania 
widocznego na monitorze. 

10.19 
Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi  
w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc. 

10.20 
Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika 
wersji aktu prawnego aktualnej na dany dzień. 

10.21 
Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, z funkcją otwierania nowego aktu prawnego w 
nowym oknie (zakładce). 

10.22 
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. 

10.23 
Jednolitość hasłowego nazewnictwa aktów wykonawczych - kolejno wydawane 
rozporządzenia posiadające te same nazwy muszą być tak samo klasyfikowane przez program. 

 

 

2) Druga część zamówienia realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 (3 

licencje) 

Trzy licencje oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej o minimalnych 

wymaganiach: 

Lp. Opis Minimalna zawartość 

1. Akty prawne (Dz.U. i MP) Komplet aktów prawnych 

2. Orzecznictwo 1 500 000 

3.  Akty prawne UE 100 000 

4.  
Komentarze (prawo karne, prawo 
administracyjne, prawo cywilne, prawo 
pracy, prawo publiczne) 

1 000 

5. 
Monografie (prawo karne, prawo 
administracyjne, prawo cywilne, prawo 
pracy, prawo europejskie) 

5 000 

6. Glosy 10 000 

7. Wzory dokumentów,  pisma urzędowe 15 000 

8. Zamówienia Publiczne 
Akty prawne, orzeczenia sądów 
administracji, komentarze, monografie, 
glosy, tezy z piśmiennictwa, wzory 
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dokumentów, pisma urzędowe 

9.  Funkcjonalności systemu  

9.1 
Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku 
projektu ustawy. 

9.2 Wyszukiwanie wg rocznika. 

9.3 
Wyszukiwanie wg organu wydającego, rodzaju aktu, indeksu przedmiotowego, 
słowa/wyrażenia z odmianą fleksyjną. 

9.4 Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania. 

9.5 Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów znajdujących się w różnych bazach. 

9.6 Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju. 

9.7 
Bezpośrednia ścieżka dostępu z przepisu prawnego do: aktów wykonawczych, komentarzy, 
orzeczeń, bazy wzorów pism i umów, bazy pism urzędowych. 

9.8 

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. 

9.9 
Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w 
danej bazie. 

9.10 

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. 

9.11 
Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących 
publikowanych w Dz. U. i M.P. 

9.12 
Możliwość wybrania poszczególnych jednostek redakcyjnych przeglądanego aktu  
i przeniesienie jej do osobnego okna, w którym wyświetlane będą pełne brzmienia tej 
jednostki po kolejnych zmianach – wersje historyczne poszczególnych jednostek redakcyjnych. 

9.13 
Odesłania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub  
z poziomu metryki aktu prawnego. 

9.14 
Odesłania do orzeczeń sądów, orzeczeń administracyjnych, pism urzędowych, wzorów pism 
umów z poziomu tekstu aktu prawnego lub z poziomu metryki aktu prawnego. 

9.15 

Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt prawny obowiązujący  
z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym) wraz  
z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Dopuszcza się możliwość przeglądania poprzez 
Internet. 
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9.16 
Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego lub komentarza lub monografii lub jego 
fragmentu.  

9.17 
Możliwość kopiowania zarówno całości lub części dokumentów bezpośrednio  
z programu do edytora tekstu. 

9.18 
Możliwość wydruku całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych, 
zaznaczonego fragmentu, z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania 
widocznego na monitorze. 

9.19 
Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień – kiedy akt prawny wchodzi  
w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc. 

9.20 
Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika 
wersji aktu prawnego aktualnej na dany dzień. 

9.21 
Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, z funkcją otwierania nowego aktu prawnego w 
nowym oknie (zakładce). 

9.22 
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. 

9.23 
Jednolitość hasłowego nazewnictwa aktów wykonawczych – kolejno wydawane 
rozporządzenia posiadające te same nazwy muszą być tak samo klasyfikowane przez program. 

 

 


