.
Załącznik nr 1
do Istotnych Postanowień Umowy - stanowiących załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego ARR dot. systemu informacji prawnej na 2017r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu licencji, uprawniającej do
korzystania z systemu informacyjnego służącego do gromadzenia, systematyzowania,
przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji prawnych i prawniczych,
którego zadaniem jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa, tj. systemu
informacji prawnej (SIP), w ramach której zostanie dostarczony, zainstalowany i
uruchomiony elektroniczny program informacji prawnej wraz z bazą systemu i aktualizacją
nie rzadziej niż przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy dla:
§ WERSJA A - 50 jednoczesnych dostępów intranetowych, oraz 5 dostępów internetowych
uprzywilejowanych (tzw. VIP); albo
§ WERSJA B - 65 jednoczesnych dostępów internetowych, w tym 15 dostępów
uprzywilejowanych, posiadających pierwszeństwo dostępu do Systemu podczas
logowania z tym skutkiem, że logowanie użytkownika uprzywilejowanego powoduje
wylogowanie innego użytkownika nieuprzywilejowanego w przypadku wykorzystywania
wszystkich licencji;
z zastrzeżeniem, że w ramach wskazanej powyżej liczby dostępów może korzystać z
systemu nieograniczona liczba pracowników ARR.
B. Wymagania techniczne
Zamawiający wymaga, aby usługi dostępu do systemu informacji prawnej świadczone były
24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Microsoft IE 7.0
(lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 3.0 (lub nowsza wersja) oraz dodatkowo w przypadku
wersji udostępnianej za pośrednictwem sieci intranetowej spełniające następujące
wymagania techniczne:
1)

sieć komputerowa oparta na protokole TCP/IP,

2)

na końcówkach zainstalowane przeglądarki internetowe potrafiące interpretować język
HTML v. 2.0 lub wyższe,

3)

końcówki z dostępem do portu nr 80 do serwera SIP

4)

podłączenie do sieci intranetowej 10 MB/s,

5)

przydzielony numer IP dla serwera bazy SIP.
C. Zawartość systemu informacji prawnej (SIP)

Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca
może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.
Baza systemu informacji prawnej musi zawierać akty prawne ze wszystkich dzienników
urzędowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296, z późn. zm.), tj. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
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dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki
urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.
Baza systemu informacji prawnej musi ponadto zawierać akty prawne opublikowane w
Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej serii L i C oraz polskiej edycji specjalnej.
Wymaga się, aby baza zawierała:
1. Dzienniki Ustaw:
1)

komplet ujednoliconych i ocenionych co do ich obowiązywania aktów prawnych,
zawierających co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, datę uchwalenia lub
wydania aktu, datę ogłoszenia, datę wejścia w życie, datę utraty mocy opublikowanych od 1918 r.;

2)

wszystkie akty prawne opublikowane obowiązujące, archiwalne oraz oczekujące;

3)

komplet tekstów projektów ustaw, od Sejmu IV kadencji, które wpłynęły do Sejmu
wraz z uzasadnieniami,

4)

możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i
uchylonych;

5)

powiązania pomiędzy aktami prawnymi, w tym odwołania do powoływanych w
aktach przepisów innych aktów prawnych z poziomu tekstu;

6)

odwołania do orzeczeń, cytatów z piśmiennictwa, komentarzy,
urzędowych/urzędowych wyjaśnień z poziomu tekstu aktu prawnego;

7)

komplet zeskanowanych tekstów
opublikowanych od 1918 r.

aktów

pierwotnych

z

Dziennika

pism
Ustaw

2. Monitor Polski:
1)

metryki aktów zawierające co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data
uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty
mocy - od 1945 roku;

2)

wszystkie akty obowiązujące i oczekujące;

3)

komplet ujednoliconych aktów prawnych i ocenionych co do obowiązywania,
opublikowanych od 1.01.1960 r.;

4)

możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i
uchylonych.

3. Monitor Polski B. Komplet ogłoszeń opublikowanych od 2001 roku.
4. Dzienniki urzędowe:
1) ujednolicone teksty wszystkich aktów prawnych opublikowanych w dziennikach
urzędowych ministrów kierujących następującymi działami administracji rządowej:
administracja publiczna, finanse publiczne, członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w
Unii Europejskiej, rolnictwo,
rozwój wsi, rozwój regionalny, rynki rolne,
gospodarka, Skarb Państwa, praca (w przypadku wydawnictw ciągłych - z
uwzględnieniem zmiany nazwy organu wydającego lub nazwy wydawnictwa);
2) komplet ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w 16
wojewódzkich dziennikach urzędowych od dnia 1 stycznia 1999r. to jest od
wprowadzenia ustawą z dnia 24 lipca 1998r. zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.).
5. Orzeczenia krajowe (minimum 500 000):
1) orzeczenia opublikowane w urzędowych zbiorach orzeczeń, tj. Orzecznictwo Sądu
Najwyższego Izba Pracy, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna,
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Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa, Orzecznictwo Naczelnego
Sądu Administracyjnego, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(od 2002 r. dwie serie : „A" i „B") oraz niepublikowane orzeczenia SN, NSA, WSA;
2) orzeczenia opublikowane w pozostałych publikacjach z orzecznictwem, min.:
Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów, Monitorze Podatkowym, Monitorze
Prawniczym, Orzecznictwie Sądów Administracyjnych, Orzecznictwie Sądów
Powszechnych, Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego, Wokandzie i innych;
3) orzecznictwo administracji, min.: samorządowych kolegiów odwoławczych,
regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, Głównej
Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;
4) orzeczenia Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Krajowej Izby
Odwoławczej dotyczące zamówień publicznych, w tym niepublikowane;
5) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, opublikowane stosownie do art. 190 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Pisma urzędowe/urzędowe wyjaśnienia.
7. Bibliografia prawnicza PAN z możliwością szukania poprzez indeks hasłowy, słowa
kluczowe, autora, rodzaj dokumentu.
8. Komentarze dostępne z poziomu jednostki redakcyjnej komentowanego aktu prawnego
(minimum 2000 pozycji). Komentowane akty prawne powinny zawierać komentarz
powiązany z przepisami prawnymi za pomocą hyperlinków.
9. Cytaty z piśmiennictwa prawniczego, obejmujące poglądy doktryny, praktyczne
wyjaśnienia, monografie, glosy, w tym przyporządkowane do przepisu prawnego
(minimum 25 000 cytatów).11. Wzory pism, umów i obowiązujących formularzy
urzędowych, w tym przyporządkowane do przepisu prawnego (minimum 2000 wzorów
pism i umów), w formacie WORD, Excel lub PDF.
10. Dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego, które pozwolą uzyskać informacje o
wybranym podmiocie gospodarczym co najmniej takie jak: nazwa, adres, numery
identyfikacyjne (KRS, REGON, NIP), sąd wpisu itp.
11. Dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego - wpisy do KRS - od roku 2001:
1) wpisy pierwsze, kolejne oraz sprostowania;
2) informacje o przedsiębiorcach (nazwa, forma prawna, kapitał zakładowy, adres
siedziby, wspólnicy, osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do
reprezentacji, organy nadzoru oraz pełniące inne funkcje, NIP, REGON, sądu wpisu,
sposób reprezentacji);
3) wyszukiwanie podmiotów w KRS po numerze KRS, nazwie, nazwisku i imieniu,
numerze NIP, REGON, PESEL, siedzibie.
12. Dane teleadresowe sądów i urzędów działających na terenie Polski, wraz z możliwością
określenia obszaru działania (właściwość).
13. Prawo europejskie:
1) komplet tekstów wszystkich ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania,
aktów prawnych Unii Europejskiej w języku polskim od 1 maja 2004 r. pochodzących
z:
a) wydań Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej serii L i C , ukazujących się w
języku polskim,
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b) specjalnej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - polskie wydanie
specjalne;
2) wersje historyczne aktów obowiązujących i uchylonych publikowanych w dziennikach
Urzędowych Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1;
3) metryki aktów opublikowanych w dziennikach, o których mowa w pkt 1, zawierające
co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu,
data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy;
4) wszystkie akty obowiązujące, archiwalne i oczekujące;
5) wzajemne powiązania pomiędzy aktami, co najmniej odnoszące się do zmieniany
aktu, jego wykonania, uchylenia;
6) orzeczenia europejskie – orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (wcześniej:
Trybunału Sprawiedliwości WE i Sądu Pierwszej Instancji) pochodzące z oficjalnych
źródeł Unii Europejskiej (Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu,
wcześniej: Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji), do
których odwołania znajdują się z poziomu konkretnych jednostek redakcyjnych aktów
prawnych oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (minimum
30 000);
7) opinie rzeczników generalnych, oraz glosy dotyczące orzeczeń europejskich, o
których mowa w pkt 6;
8) orzeczenia sądów polskich dotyczące prawa Unii Europejskiej (wcześniej: prawa
wspólnotowego) oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności;
9) komentarze do aktów prawa europejskiego, w szczególności do: Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Wspólnotowego Kodeksu Celnego, rozporządzenia
nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzenia nr 593/2008 w
sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), rozporządzenia nr
1393/2007 dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów
sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzenia
Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin,
monografie, tezy z piśmiennictwa dotyczące prawa europejskiego.
D. Funkcjonalność

1. Możliwość wyszukiwania według identyfikatora aktu prawnego.
2. Możliwość śledzenia zmian na pełnych tekstach aktów prawnych z Dziennika Ustaw,
dzienników wojewódzkich, dzienników resortowych oraz projektów ustaw.

3. Możliwość wyszukiwania według daty wydania, opublikowania lub obowiązywania.
4. Możliwość oglądania wszystkich powiązań aktu prawnego (orzeczenia, tezy,
komentarze, odesłania do aktów wykonawczych, implementujących /implementowanych
aktów prawa europejskiego).

5. Możliwość wyszukiwania orzeczeń w usystematyzowany sposób, wg istniejących
poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych
zagadnienia prawnego (linie orzecznicze) .

w

kontekście

określonego

6. Możliwość wyszukania tekstów aktów prawnych obowiązujących, archiwalnych,
oczekujących.

4

7. Możliwość podglądu tekstów projektów aktów prawnych mogących zmienić akt
obowiązujący z poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego.

8. Możliwość ustalania stanów prawnych aktów na konkretną datę obowiązywania.
9. Wyszukiwanie dowolnych fraz we wszystkich tekstach (aktach prawnych, orzeczeniach,
komentarzach, piśmiennictwie) z uwzględnieniem odmiany fleksyjnej.

10. Możliwość wyszukiwania orzeczeń po sygnaturze akt, dacie wydania orzeczenia.
11. Możliwość kopiowania całości i części dokumentów bezpośrednio do edytora tekstu
WORD.

12. Możliwość wydruku z systemu całego aktu, jednostek redakcyjnych, zaznaczonego
tekstu.

13. Opis każdego z aktów prawnych
1) identyfikator (miejsce publikacji, rok, numer pozycji);
2) tytuł, rodzaj aktu, data wydania;
3) data wejścia w życie oraz utraty mocy (jeżeli miała miejsce);
4) informacje o statusie aktu (obowiązujący, archiwalny, oczekujący).
14. Tekst jednolity/ujednolicony - przepis źródłowy z wprowadzonymi wszystkimi zmianami,
zawierający:
1) aktualnie obowiązujące brzmienie aktu prawnego;
2) możliwość wyświetlenia wszystkich poprzednich wersji;
3) informację o datach zmian/ uchylenia/ wejścia w życie i przepisach
zmieniających/uchylających.
E. Dodatkowe wymagania
Przeszkolenie w zakresie obsługi oraz korzystania z dostępnych funkcji programu minimum
trzech grup pracowników po 30 osób.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu licencji uprawniającej do
korzystania z systemu informacji prawnej (SIP), w ramach której zostanie dostarczony,
zainstalowany
i uruchomiony elektroniczny
program informacji
prawnej
wraz z
aktualizacjami nie rzadziej przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy dla 50 stanowisk
w wersji udostępnionej za pośrednictwem sieci intranetowej plus 5 stanowisk w wersji
udostępnionej za pośrednictwem sieci internetowej,
albo alternatywnie 65 stanowisk w
wersji udostępnianej za pośrednictwem sieci internetowej, w tym 15 stanowisk
uprzywilejowanych w dostępie do sieci przy logowaniu.
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