Załącznik nr 2 do zaproszenia nr BDG-I.2611.3.2021
z 23.09.2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji
prawnej dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zwanego dalej Jednostką.

2.

Szacunkowe ilości licencji dla Jednostki:
Wersja serwerowa lub online – 100 licencji
Wersja online – 4 licencje

3.

Wymagania formalne i techniczne systemu:
1)

Oferowane oprogramowanie w zakresie systemu informacji prawnej, zwane dalej „SIP”
musi posiadać wersję serwerową oraz wersję on-line (internetową). Wybór wersji zależny
będzie od zapotrzebowania Jednostki.

2)

SIP w wersji serwerowej (intranetowej, wielostanowiskowej) oznacza aplikację
zainstalowaną na serwerze w sieci LAN Jednostki o parametrach przedstawionych
poniżej, aktualizowaną przez Jednostkę za pomocą otrzymywanych od Wykonawcy
wskazań oraz plików aktualizacyjnych (aktualizacja na nośnikach lub on-line za
pośrednictwem Internetu) oraz w ustalonym cyklu (zgodnie z treścią ppkt 4),
udostępniającą informacje użytkownikom (pracownikom Jednostki) uzyskującym dostęp
do tego serwera w zależności od sposobu licencjonowania.
a)

Minimalne parametry serwera dla SIP:
Minimalne parametry serwera dla SIP

Procesor

CPUx64 Min. 2 x 3 GHz. Powyżej 50 licencji plus
1core/100 licencji

Pamięć RAM

Min. 24 GB dla 0-200 licencji
Min. 32 GB dla 200-400 licencji
Min. 48 GB dla 400-1000 licencji

System operacyjny

Windows Serwer 2012 lub nowszy; GNU/Linux

Obszar dysku twardego serwera
wydzielony na SIP

Min. 1300 GB

*przed instalacją Wykonawca uzgodni z Jednostką rodzaj systemu operacyjnego

b)

SIP jest uruchamiany przy użyciu powszechnie używanych przeglądarek
internetowych: Opera, Firefox, Chrome, Microsoft Edge na komputerze
kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracujących pod systemami operacyjnymi, w
szczególności Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10 oraz przeglądarki Safari lub
Firefox lub Chrome na komputerze MAC (MAC OS) lub przy użyciu „skrótu”
wskazującego na właściwy zasób sieciowy zawierający aplikację fizycznie
zainstalowaną na serwerze sieciowym Jednostki, bez konieczności wpisywania loginu
i hasła. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

c)

SIP musi pracować w architekturze Klient-Serwer.

d)

SIP ma umożliwiać dostęp do bazy on-line (bez podawania loginu czy hasła),
zawierającej najbardziej aktualne wersje aktów prawnych.

e)

Licencja nie może ograniczać ilości użytkowników korzystających z SIP. Jedynym
ograniczeniem jest liczba zadeklarowanych jednoczesnych dostępów na podstawie
zapotrzebowania Jednostki znajdującego się w załączniku nr 1 do SIWZ.
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f)
3)

4)

5)

Licencja nie może ograniczać korzystania z SIP tylko do jednej lokalizacji lub jednej
sieci.

SIP w wersji on-line (internetowa) oznacza aplikację udostępnioną na serwerze
internetowym Wykonawcy, aktualizowaną przez niego w ustalonym cyklu (zgodnie z
treścią ppkt 4), udostępniającą informacje wszystkim użytkownikom (pracownikom
Jednostki) uzyskującym dostęp do tego serwera na zasadach określonych umową. Dostęp
do SIP realizowany za pomocą urządzeń mobilnych, tj. laptopów, tabletów, smartfonów
oraz komputerów stacjonarnych.
a)

SIP jest uruchamiany przy użyciu powszechnie używanych przeglądarek
internetowych: Opera, Firefox, Chrome, Microsoft Edge na komputerze
kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracujących pod systemami operacyjnymi, w
szczególności Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10 oraz przeglądarki Safari lub
Firefox lub Chrome na komputerze MAC (MAC OS).

b)

Dostęp do SIP odbywa się poprzez indywidualne konto użytkownika (zarówno w
siedzibie Jednostki jak i poza jej siedzibą) lub stały adres IP Jednostki lub pulę stałych
adresów IP Jednostki, w zależności od wyboru Jednostki.

c)

Każda licencja umożliwia jednoczesny dostęp on-line dla jednego użytkownika.
Licencja nie może ograniczać ilości użytkowników korzystających z SIP. Jedynym
ograniczeniem jest liczba zadeklarowanych jednoczesnych dostępów.

d)

SIP powinien posiadać opcję rozłączania (automatycznego wylogowywania) po
określonym przez Jednostkę czasie bezczynności użytkownika (np. 30 minut).

e)

W ramach dostępu do SIP administrator SIP po stronie Jednostki ma możliwość
samodzielnego zarządzania użytkownikami swojej Jednostki (indywidualnymi
kontami użytkowników - możliwość dodania lub usunięcia konta użytkownika).

W okresie, na jaki udzielona zostanie licencja, Wykonawca zapewni Jednostce aktualizacje
dostarczanego oprogramowania zgodnie z wymaganiami określonymi dla każdej wersji,
tj.:
a)

dla wersji serwerowej - aktualizacja min. co tydzień,

b)

dla wersji on-line - aktualizacja min. co tydzień,

Pod pojęciem aktualizacji należy rozumieć:
a)

pokazywanie skutków, jakie powodują nowe dokumenty w programie, w odniesieniu
do starszych dokumentów (zależności merytoryczne między aktami prawnymi prawa
powszechnego, resortowego, miejscowego i europejskiego);

b)

w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji online - aktualizacje
wykonywane będą na własny koszt Wykonawcy, na adres Jednostki - jeśli aktualizacja
wymaga dostawy nośników z aktualizacją nagraną na płytach CD lub na płytach DVD
lub na dyskach zewnętrznych;

c)

aktualizacja SIP w wersji serwerowej odbywać się będzie wyłącznie na serwerach, na
których zainstalowany będzie SIP, bez konieczności instalacji aktualizacji na stacjach
roboczych;

d)

aktualizacja obejmuje cały program, tj. silnik bazodanowy, informacje w nim zawarte,
jak również wszelkie jego rozszerzenia;

e)

każda kolejna wersja programu dostarczana Jednostce będzie najnowszą dostępną
wersją, zaktualizowaną w stosunku do wersji uprzednio doręczonej Jednostce.

4. Wymagania dotyczące zawartości i funkcjonalności systemu.
1)

Baza danych SIP musi umożliwiać weryfikację liczby zawartych w niej dokumentów.
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2)
L.p.

Minimalne wymagania SIP zawiera poniższa tabela:
Opis
a) Akty prawne (Dz.U. i MP)

1.

Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: adres publikacyjny,
tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w
życie, data utraty mocy, tekst aktu, informacja czy obowiązujący czy archiwalny)
publikowanych w Dzienniku Ustaw.

2.

Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: adres publikacyjny,
tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w
życie, data utraty mocy, tekst aktu, informacja czy obowiązujący czy archiwalny)
publikowanych w Monitorze Polskim.

3.

Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.

4.

Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania,
opublikowanych po 1 stycznia 1940 r. (Dziennik Ustaw) oraz po 1 stycznia 1970 r.
(Monitor Polski), w tym umów międzynarodowych, także publikowanych jako załącznik do
numeru dziennika urzędowego, także w innych wersjach językowych wraz z możliwością
przestawienia daty obowiązywania na dowolny dzień wybrany przez użytkownika z
uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi, wraz z oznaczaniem zmian jakie miały
miejsce w tekście aktu prawnego, przy czym obowiązek aktualizacji dotyczy wyłącznie
polskich wersji językowych
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5.

Teksty umów międzynarodowych odzwierciedlające wszystkie zmiany jakie zostały
opublikowane w dzienniku urzędowym, w tym także umów międzynarodowych
opublikowanych jako załączniki do dzienników urzędowych

6.

Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów
obowiązujących i uchylonych.

7.

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).

8.

Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów
wykonawczych z poziomu tekstu aktu.

9.

Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.

10.
11.
12.

13.

14.

Odwołania do cytatów lub tez lub pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu
aktu prawnego.
Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek
redakcyjnych.
Odwołania do pism urzędowych i ich wzorów z poziomu tekstu aktu oraz konkretnych
jednostek redakcyjnych
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.
Wzory pism (w tym m.in. procesowe i formularze procesowe) i umów, w tym zbiór
obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i
Monitorach Polskich, wzory pism związanych z procesem udzielania zamówień
publicznych z poziomu konkretnych jednostek redakcyjnych. Dopuszcza się dostęp do tych
dokumentów przez Internet.
b) Projekty ustaw w bazie

1.

Komplet tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesionymi od III kadencji
Sejmu z system relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla). Możliwość przeglądania
tekstów projektów nowelizacji aktu prawnego z poziomu samego aktu prawnego.
c) Dzienniki Urzędowe

1.

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).

2.

Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych co najmniej od 2003 r.

3.

Dzienniki urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (i
stanowiących kontynuacje dzienników wydanych przez urząd występujący pod inną
nazwą) oraz wskazanych poniżej, w tym:

4.

Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co najmniej od 2009 r.

5.

Dziennik Urzędowy Agencji Wywiadu co najmniej od 2010 r.

6.

Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego co najmniej od 2007 r.

7.

Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej co najmniej od 2004 r.

8.

Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad co najmniej od 2014 r.

9.

Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska co najmniej od 2011 r.

10.

Dziennik Urzędowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska co najmniej od 2012 r.

11.

Dziennik Urzędowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego co najmniej od 2014 r.

12.

Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar co najmniej od 2001 r.

13.

Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej od 2004 r.

14.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej co najmniej od 2001 r.

15.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji co najmniej od 2001 r.
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16.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej co najmniej od 2001 r.

17.

Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej od 2006 r.

18.

Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych co najmniej od
2003 r.

19.

Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd co najmniej od 2001 r.

20.

Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej co najmniej od 2000 r.

21.

Dziennik Urzędowy Ministra Administracji i Cyfryzacji co najmniej od 2012 r.

22.

Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa co najmniej od 2006 r.

23.

Dziennik Urzędowy Ministra Cyfryzacji co najmniej od 2015 r.

24.

Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej co najmniej od 2000 r.

25.

Dziennik Urzędowy Ministra Energii co najmniej od 2017 r.

26.

Dziennik Urzędowy Ministra Finansów co najmniej od 1988 r.

27.

Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki co najmniej od 1987 r.

28.

Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej co najmniej od 2006 r.

29.

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury co najmniej od 2001 r.

30.

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju co najmniej od 2013 r.

31.

Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju co najmniej od 2018 r.

32.

Dziennik Urzędowy Ministra Kultury co najmniej od 2001 r.

33.

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji co najmniej od 2001 r.

34.

Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego co najmniej od 2006 r.

35.

Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej co najmniej od 2001 r.

36.

Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej co najmniej od 1988 r.

37.

Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej co najmniej od 2007 r.

38.

Dziennik Urzędowy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii co najmniej od 2018 r.

39.

Dziennik Urzędowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co najmniej od 2015 r.

40.

Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi co najmniej od 1999 r.

41.

Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju co najmniej od 2015 r.

42.

Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów co najmniej od 2016 r.

43.

Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego co najmniej od 2013 r.

44.

Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa co najmniej od 2002 r.

45.

Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki co najmniej od 2013 r.

46.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji co najmniej od 1997 r.

47.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych co najmniej od 2001 r.

48.

Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości co najmniej od 1988 r.

49.

Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska co najmniej od 2002 r.

50.

Dziennik Urzędowy Ministra Transportu co najmniej od 2006 r.

51.

Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa co najmniej od 2005 r.

52.

Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej co najmniej od 2001 r.

53.

Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej co najmniej
od 2011 r.

54.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia co najmniej od 1989 r.

55.

Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej

56.

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego co najmniej od 1993 r.

57.

Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki co najmniej od 2010 r.

58.

Dziennik Urzędowy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego co najmniej od
2002 r.

59.

Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej co najmniej od 2006 r.
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60.

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego co najmniej od 2003 r.

61.

Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast co najmniej od 2001 r.

62.

Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów co najmniej od 2001 r.

63.

Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej od 2001 r.

64.

Dziennik Urzędowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych co najmniej od 2011 r.

65.

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego co najmniej od 2002 r.

66.

Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co najmniej od 1988 r.

67.

Komplet tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych
Województw (co najmniej od wprowadzenia obowiązku wydawania dzienników
urzędowych również w formie elektronicznej) i / lub odwołania (poprzez aktywne linki
odwołujące się do serwerów internetowych) do aktów opublikowanych w Dziennikach
Urzędowych Województw

68.

Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia co najmniej od 2007 r.
d) Orzecznictwo

1.

Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich
Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych,
okręgowych, rejonowych, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aktualnych a w
przypadku nieaktualnych orzeczeń – stosowna informacja

2.

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

3.

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.

4.

Orzeczenia Zespołu Arbitrów i Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych.
e) Prawo i orzecznictwo międzynarodowe

1.

Komplet tekstów prawnych ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania,
opublikowanych w Dziennikach Urzędowych UE seria L- wydanie polskie i serii C- wydanie
polskie oraz polskie wydanie specjalne, począwszy co najmniej od 1 maja 2004 r.

2.

Komplet 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)

3.

Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów
obowiązujących i uchylonych.

4.

„Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, wprowadza wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez)”.

5.

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także z polskim
tłumaczeniem w przypadku dostępności.

6.

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, także z polskim
tłumaczeniem w przypadku dostępności.

7.

Orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

8.

Komentarze do aktów prawnych Unii Europejskiej.
f) Komentarze

1.

Zbiór komentarzy, w tym w szczególności skomentowana część jednostek redakcyjnych:

2.

Komentarze do Kodeksu cywilnego

3.

Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego
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4.

Komentarze do Kodeksu postępowania karnego

5.

Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego

6.

Komentarze do Kodeksu spółek handlowych

7.

Komentarze do Ordynacji podatkowej

8.

Komentarze do Kodeksu karnego

9.

Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

10.

Komentarze do kodeksu pracy

11.

Komentarze z zakresu prawa budowlanego

12.

Komentarze z zakresu prawa mieszkaniowego

13.

Komentarze dotyczące gospodarki nieruchomościami

14.

Komentarze dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego

15.

Komentarze z zakresu prawa gospodarczego

16.

Komentarze z zakresu prawa własności intelektualnej

17.

Komentarze związane z tematyką zamówień publicznych

18.

Monografie związane z tematyką zamówień publicznych

19.

Monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego i europejskiego

20.

Komentarze do Kodeksu karno- skarbowego

21.

Komentarze do Kodeksu karno- wykonawczego

22.

Komentarze do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

23.

Komentarze do Kodeksu wykroczeń

24.

Komentarze do ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

25.

Komentarze do ustawy o finansach publicznych

26.

Komentarze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

27.

Komentarze z zakresu prawa ubezpieczeniowego gospodarczego

28.

Komentarze z zakresu prawa spółdzielczego

29.

Komentarze do prawa ochrony środowiska

30.

Komentarze do ustawy o dostępie do informacji publicznej

31.

Komentarze dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego

32.

Komentarze dot. prawa wodnego

33.

Komentarze z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów

34.

Komentarze dot. prawa telekomunikacyjnego

35.

Komentarze dot. prawa konstytucyjnego

36.

Komentarze dot. ochrony danych osobowych

37.

Komentarze dot. prawa energetycznego

38.

Komentarze z zakresu prawa geologicznego i górniczego

39.

Komentarze do ustawy o służbie cywilnej

40.

Komentarze do przepisów dot. redagowania i ogłaszania aktów normatywnych (w tym
zasad techniki prawodawczej)

41.

Komentarze z zakresu działu transportu (lotniczy, kolejowy, drogi publiczne, ruch
drogowy, prawo przewozowe itp.)

42.

Komentarze z zakresu działu łączności
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43.

Komentarze z zakresu działalności leczniczej, promocji zatrudnienia i instytucji rynku
pracy, itp.

44.

Komentarze dot. przepisów ustawy o cudzoziemcach, o aktach stanu cywilnego i
dowodach osobistych, itp.

45.

Komentarze dot. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, itp.

46.

Monografie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

47.

Komentarze do ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, samorządzie województwa

48.

Komentarze do ustawy Kodeks wyborczy

49.

Komentarze do ustawy a o pomocy społecznej
g) Baza czasopism

1.

Dostęp do prasowych czasopism z zakresu prawa i administracji, aktualnie ukazujących
się w Polsce, zawierających pełne teksty artykułów lub główne tezy (fragment artykułu).
Dopuszcza się dostęp przez Internet.
h) Glosy

1.

Dostęp do tekstu glos
i) Pozostałe

1.

Bibliografia prawnicza rozumiana jako wykaz informacji o dokumentach piśmienniczych
(książki, czasopisma, prace autorskie), zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane
pod względem merytorycznym.

2.

Komplet tekstów opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B - od
początku 2001 r. Dopuszcza się połączenie z Internetem.

3.

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.

4.

Dostęp do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. kompletu tekstów
aktów prawnych w wersji, w jakiej zostały opublikowane w Wojewódzkich Dziennikach
Urzędowych, poczynając od wprowadzenia obowiązku wydawania dzienników
urzędowych w formie elektronicznej tj. od 2009 r.

5.

Dostęp do prasowych czasopism z zakresu prawa i administracji, aktualnie ukazujących
się w Polsce, zawierających pełne teksty artykułów

6.

Dostęp do ujednoliconych aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych
Województw
j) Funkcjonalności systemu

1.

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

2.

Wyszukiwanie wg rocznika, roku i pozycji w dzienniku urzędowym .

3.

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

4.

Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania.

5.

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

6.

Wyszukiwanie orzeczeń sądów po składach orzekających

7.

Wyszukiwanie kodów CPV po nazwie lub numerze CPV

8.

Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju, wyrazów, fraz zawartych
w orzeczeniach.

9.

Bezpośrednia ścieżka dostępu z przepisu prawnego do: aktów wykonawczych, komentarzy,
orzeczeń, bazy wzorów pism i umów, bazy pism urzędowych.
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10.

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.

11.

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

12.

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.

13.

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

14.

Baza teleadresowa sądów, urzędów centralnych i prokuratur.

15.

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.

16.

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

17.

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

18.

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.

19.

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

20.

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

21.

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

22.

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

23.

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

24.

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

25.

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.

26.

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

27.

Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym według
numeru KRS.

28.

Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze
Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B według nazwy podmiotu, którego te dokumenty
dotyczą.

29.

Dostęp do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego - możliwość wyszukiwania po
imieniu i nazwisku, wyświetlanie powiązań między osobami a spółkami, ustawianie
alertów na osoby jak na spółki, możliwość wydrukowania oraz kopiowania danych z KRS.
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