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FORMULARZ OFERTOWY 
 

na dostawę programów prawniczych dla Sądu Rejonowego 
 Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel./fax 081 46 48 879 

e-mail: zamowieniapubliczne@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

-  od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  

 Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 

423).  

III. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa programów prawniczych dla Sądu Rejonowego Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku do dnia 31 grudnia 2014 r., a także ich instalacja  

i uruchomienie oraz pozostałe czynności zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Ofertowego. 

 
IV. Wymagania związane z wykonaniem usługi:   

Wykonawca zobowiązany jest  do sprzedaży na rzecz Zamawiającego systemu informacji 

prawnych w wersji off-line jednostanowiskowej - 13 licencji z aktualizacją na nośniku DVD 1 

raz w miesiącu. 

1. Sprzedaż w/w licencji nastąpi w okresie od podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru w zakresie: dostawy, instalacji i uruchomienia systemu informacji prawnej do 

dnia 31 grudnia 2014 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Formularza 

Ofertowego. 
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V. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub drogą e-mail lub drogą faxową  

do dnia 30 czerwca 2014 r. do godziny 12:00.  

Ofertę należy przesłań na poniższe dane:  

e-mail: zamowieniapubliczne@lublin-wschod.sr.gov.pl  

fax: 081 46 48 879  

lub złożyć osobiście w budynku Sądu w pokoju nr 117. 

VI. Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

NIP:………………………………………………………….. 

REGON:…………………………………………………….. 

fax.: ………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………. 

 
VII. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

cenę netto: …………………………………………………………………………………  

słownie:…………………………………………………………………………………………………….. 

cenę brutto: ………………………………………………………………………………..  

słownie: …………………………………………………………………………………………………….  

w tym: 

Lp. Program prawniczy Ilość  

(szt.) 

Cena netto Wartość 

netto 

Wartość brutto 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e = c x d 

 
f = e x podatek VAT 

 
1. 

 
Wersja indywidualna 

 

 
13 

   

 

VIII. Kryterium wyboru oferty 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena – 100 %. 

2. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą 

cenę. 

3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 

ofertowego, musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.   

4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zaoferowana cena zostanie 

wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie.    

IX. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń. 
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X. Oświadczam/y, że w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania 

umowy, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do Formularza Ofertowego w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego.  

XI. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu 

do składania ofert. 

 

 

 

……………………, dnia ………………… 

                                                                           ...................................................................... 

          podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Pakiet baz prawnych wersja off-line jednostanowiskowa - 13 sztuk. 

Aktualizacja na płytach DVD miesięczna (1 raz w miesiącu) 

 
ZAWARTOŚĆ BAZ PRAWNYCH WRAZ Z DOSTĘPNYMI FUNKCJONALNOŚCIAMI 

 
 

1.1 
 

 
Dziennik Ustaw 

1.1.1 Komplet informacji formalnych o aktach co najmniej 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). 

1.1.2 Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 

1.1.3 Komplet tekstów aktów ujednoliconych, opublikowanych co najmniej od 1918 roku. 

1.1.4 Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. 

1.1.5 Wzajemne powiązania formalne miedzy aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - 
zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, wprowadza - 
wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez, implementuje - implementowany przez). 

1.1.6 Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z 
poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych. 

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

1.1.8 Odwołania do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i 
konkretnych jednostek redakcyjnych. 

1.1.9 Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek 
redakcyjnych. 

1.1.10 Odwołania do monografii z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych. 

1.1.11 Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych. 

1.1.12 Komplet tekstów projektów ustaw wraz z kompletem uzasadnień co najmniej od 111 Kadencji 
Sejmu (nie mniej niż 5.000 projektów wraz z oceną co do aktualności; systemem relacji z aktami 
oraz w szczególności systemem relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla). 

1.1.13 Możliwość przeglądania tekstów projektów mogących zmienić akt obowiązujący z poziomu 
konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt (projekty w relacji z aktem 
obowiązującym, np. z art. l KC). 

 
1.2 

 

 
Monitor Polski 

 
1.2.1 Komplet informacji formalnych o aktach co najmniej od 1918 roku ( co najmniej: identyfikator, 

tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, 
data utraty mocy). 

1.2.2 Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 

1.2.3 Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych co 
najmniej od 1945 roku. 

1.2.4 Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. 
 

1.3 
 

 
Dzienniki Urzędowe 

 
1.3.1 Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i 

centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników 
wydawanych przez urząd występujący pod inna nazwą), w tym: 

1.3.1.1 Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych co najmniej od 2001 r. 

1.3.1.2 Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co najmniej od 2009 r. 

1.3.1.3 Dziennik Urzędowy Agencji Wywiadu co najmniej od 2010 r. 

1.3.1.4 Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego co najmniej od 2007 r. 

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

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

1.3.1.7 Dziennik Urzędowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska co najmniej od 2012 r. 
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1.3.1.8 Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar co najmniej od 2001 r. 

1.3.1.9 Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej od 1980 r. 

1.3.1.10 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej co najmniej od 2000 r. 

1.3.1.11 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji co najmniej od 2000 r. 

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

1.3.1.13 Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej co najmniej od 2001 r. 

1.3.1.14 Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej od 2006 r. 

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

1.3.1.16 Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd co najmniej od 1997 r. 

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

1.3.1.18 Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa co najmniej od 2006 r. 

1.3.1.19 Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki co najmniej od 2005 r. 

1.3.1.20 Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej co najmniej od 1988 r. 

1.3.1.21 Dziennik Urzędowy Ministra Finansów co najmniej od 1975 r. 

1.3.1.22 Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki co najmniej od 2008 r. 

1.3.1.23 Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej co najmniej od 2006 r. 

1.3.1.24 Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury co najmniej od 2001 r. 

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

1.3.1.26 Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wcześniej Dziennik Urzędowy 
Ministra Kultury) co najmniej od 2001 r. 

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

1.3.1.28 Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji (wcześniej -Dziennik Urzędowy Ministra Nauki 
i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych oraz Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu 
Badań Naukowych) co najmniej od 2001 r. 

1.3.1.29 Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej co najmniej od 2001 r. 

1.3.1.30 Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra 
Polityki Społecznej) co najmniej od 2005 r. 

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

1.3.1.32 Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) co najmniej od 1999 r. 

1.3.1.33 Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości co najmniej od 1985 r. 

1.3.1.34 Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska (wcześniej: Minister Środowiska i Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska) co najmniej od 2002 r. 

1.3.1.35 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa co najmniej od 2002 r. 

1.3.1.36 Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji) co najmniej od 1992 r. 

1.3.1.37 Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych co najmniej od 2001 r. 

1.3.1.38 Dziennik Urzędowy Ministra Transportu co najmniej od 2006 r. 

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

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

1.3.1.41 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (wcześniej Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej) co najmniej od 1982 r. 

1.3.1.42 Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego co najmniej od 1982 r. 

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

1.3.1.44 Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki co najmniej od 2010 r. 

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

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

1.3.1.47 Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego co najmniej od 2003 r. 

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

1.3.1.49 Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2001 r. 

1.3.1.50 Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty co najmniej od 2005 r. 

1.3.1.51 Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego co najmniej od 2002 r. 

1.3.1.52 Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co najmniej od 1983 r. 
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1.3.1.53 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia co najmniej od 2007 r. 

1.3.1.54 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych co 
najmniej od 2011 r. 

 
1.4 

 
Prawo miejscowe 

 
1.4.1 Komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych 

opublikowanych w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od wprowadzenia 16 województw 
ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa. 

1.4.2 Indeksy hasłowe umożliwiające wyszukiwanie dokumentów dotyczących wybranej tematyki i 
z jednoczesną możliwością zawężania do aktów prawnych dla wybranego województwa, 
powiatu, gminy. 

1.4.3 Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w zawężeniu do aktów prawnych dla 
wybranego województwa, powiatu, gminy. 

 
1.5 

 
Pomniki prawa Ujednolicone teksty następujących aktów prawnych z możliwością 

wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 
 

1.5.1 Kodeks Napoleona z 1804.03.21 (K.N.1808.1.1.3).  

1.5.2 Kodeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825.06.01 (Dz.P.K.P,1825. 10.41.3). 

1.5.3 Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (ALLGEMEINES BURGERLICHES GESETZBUCH) z 
1811.06.01 (P.K.U.C.1811. 1.1.1).  

1.5.4 Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej 
(BURGERLICHES GESETZBUCH) z 1896.08.18 (Z.U.Z.Z. 1923. 1.1 0.1). 

1.5.5 Prawo o Przywilejach i Hipotekach z 1925.06.01 (Dz.P.K.P.1825.9.40.355 ). 

1.5.6 Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach w miejsce tytułu 
XVIII, księgi III. kodeksu cywilnego z 1818.04.14 (Dz.P.K.P.1818.5.21.295).  

 
1.6 

 
Orzecznictwo sądów, administracji i pisma urzędowe 

 
1.6.1 Orzeczenia Sądu Najwyższego nie mniej niż 105 tyś., Naczelnego Sądu Administracyjnego nie 

mniej niż 107 tyś., Wojewódzkich Sądów Administracyjnych nie mniej niż 560 tyś., Trybunału 
Konstytucyjnego nie mniej niż 7 tyś. oraz sądów apelacyjnych nie mniej niż 22 tyś. 

1.6.2 Niepublikowane orzeczenia SN, NSA i WSA. 

1.6.3 Orzecznictwo administracji w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów nie mniej niż 890 , Regionalnych 
Izb Obrachunkowych nie mniej niż 4 tyś., Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nie mniej niż 
570, wojewodów nie mniej niż 9 rys.; Orzeczenia Zespołu Arbitrów i Krajowej Izby Odwoławczej 
przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych nie mniej niż 18 tyś. 

1.6.4 Pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji 
rządowych i innych instytucji państwowych (obecne i archiwalne) nie mniej niż 160 tyś. 

1.6.5 Ocena co do aktualności orzeczeń i pism urzędowych, wraz z czytelnym oznaczeniem na listach 
wynikowych. 

 
1.7 

 
Tezy z piśmiennictwa, glosy, bibliografia 

 
1.7.1 Program zawiera cytaty z piśmiennictwa prawniczego nie mniej niż 4 tyś. min. z 6 czasopism  

prawniczych. 

1.7.2 Ocena co do aktualności tez z piśmiennictwa. 

1.7.3 Glosy do orzeczeń sądów polskich (nie mniej niż 3 900). 

1.7.4 Bibliografia prawnicza PAN (nie mniej niż 270 tyś. pozycji) z możliwością szukania po słowach 
kluczowych, i hasłach z łat 1970-2012, z zachowaniem ciągłości roczników. 

1.7.5 Bibliografia prawnicza (nie mniej niż 100 tyś. pozycji). 
 

1.8 
 

Prawo Europejskie zawiera: 
 

1.8.1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L - wydanie polskie - zawiera: 
 

1.8.1.1 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). 

1.8.1.2 Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja 
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2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania. 

1.8.1.3 Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. 

1.8.1.4 Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia -zmieniany 
przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, implementuje - implementowany 
przez). 

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

1.8.1.6 Odwołania do orzeczeń, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z poziomu tekstu aktu i 
konkretnych jednostek redakcyjnych. 

1.8.2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskie seria C - wydanie polskie - zawiera: 
 

1.8.2.1 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). 

1.8.2.2 Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od maja 
2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania. 

1.8.2.3 Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. 

1.8.2.4 Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia zmieniany 
przez, uchyla -uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez). 

1.8.3 Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej - polskie wydanie specjalne - zawiera: 
 

1.8.3.1 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). 

1.8.3.2 Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 

1.8.3.3 Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim opublikowane od 1 maja 
2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania. 

1.8.3.4 Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. 

1.8.3.5 Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia -zmieniony 
przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez). 

1.8.1.6 Odwołania do orzeczeń, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z poziomu tekstu aktu i 
konkretnej jednostki redakcyjnej. 

1.8.4 Orzecznictwo europejskie i elementy wykładni zawierają: 
 

1.8.4.1 Orzeczenia strasburskie nie mniej niż 30 tyś. 
Poprzez ilość należy rozumieć wyłącznie sumę orzeczeń, bez uwzględniania jako osobne 
obiekty ich wersji językowych oraz orzeczeń występujących pod więcej niż jedną sygnatur. 

1.8.4.2 Orzeczenia luksemburskie nie mniej niż 15 tyś. 
Poprzez ilość należy rozumieć wyłącznie sumę orzeczeń, bez uwzględniania jako osobne obiekty 
ich wersji językowych, Opinii Rzecznika Generalnego oraz orzeczeń występujących pod więcej 
niż jedną sygnaturą. 

1.8.4.3 Głosy i omówienia do orzeczeń. 

1.8.4.4 Komentarze i monografie z zakresu prawa europejskiego. 

1.8.4.5 Specjalistyczne słowniki angielsko -polskie terminologii prawniczej.    
 

1.10 
 

Komentarze 
 

1.10.1 Komentarze, w tym skomentowana część jednostek redakcyjnych: Kc, Ksh, Kw, Kkw, Kk 
,Kp, Kpa, Kc, Kpc, Kpk oraz: 

1.10.1.1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 29 sierpnia 1997 roku. 

1.10.1.2 ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku. 

1.10.1.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku. 

1.10.1.4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. 

1.10.1.5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

1.10.1.6 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

1.10.1.7 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. 

1.10.1.8 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 roku. 

1.10.1.9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 roku. 
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1.10.1.10 Kodeksu morskiego z dni9a 18 września 2001 r. 

1.10.1.11 ustawy o pracownikach urzędów państwowych z dnia 16 września 1982 roku. 

1.10.1.12 ustawy o Biurze Ochrony Rządu z dnia 16 marca 2001 roku. 

1.10.1.13 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

1.10.1.14 ustawy o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 r.  

1.10.1.15 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 
z dnia 20 stycznia 2011 roku. 

1.10.1.16 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 
2005 roku. 

1.10.1.17 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku. 

1.10.1.18 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku. 

1.10.1.19 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. 

1.10.1.20 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku. 

1.10.1.21 ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 roku. 

1.10.1.22 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. 

1.10.1.23 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 2 1 sierpnia 1997 roku. 

1.10.1.24 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku 

1.10.1.25 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 
dnia 29 lipca 2005 roku. 

1.10.1.26 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku. 

1.10.1.27 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006 r. 

1.10.1.28 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

1.10.1.29 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. 

1.10.1.30 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
 

1.10.2 
 

Komentarze do aktów prawa polskiego i europejskiego 
 

1.10.3 Wybór komentarzy 
 

1.11 Monografie zawierają: 

1.11.1 Monografie (pełne teksty książek) dotyczące prawa polskiego i europejskiego.   

1.12 Dane dotyczące podmiotów gospodarczych: 

1.12.1 Wyszukiwanie podmiotów po numerze KRS, nazwie, NIP, REGON, PESEL, siedzibie - dla MSiG. 

1.12.2 Wyszukiwanie poprzez numer PKD (EKD) dla MP „B”. 

1.13 Baza z zagadnieniami związanymi ze specyfiką pracy sędziego i prokuratora zawiera: 

1.13.1 Wzory dokumentów. 

1.13.2 Wskaźniki i stawki. 

1.13.3 Terminarz. 

 
1. INNE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ 

   

2.1 Sposoby wyszukiwania 

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

2.1.2 Wyszukiwanie wg rocznika. 

2.1.3 Wyszukiwanie wg gminy, powiatu. 

2.1.4 Wyszukiwanie wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych. 

2.1.5 Wyszukiwanie wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania. 

2.1.6 Wyszukiwanie projektów ustaw wg daty wpływu projektu, wnioskodawcy, numeru druku. 

2.1.7 Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w 
podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące i orzecznictwo w podziale na 
aktualne i nieaktualne. 

2.1.8 Możliwość jednoczesnego przeszukania wszystkich baz dokumentów pod kątem słów 
występujących w ich treści. 

2.1.9 Możliwość jednoczesnego przeszukania treści dokumentów różnego rodzaju znajdujących się w 
jednym haśle. 

2.1.10 Możliwość zawężania listy wynikowej z wyszukiwania pod kątem słów do kategorii, w ramach 
kategorii z wielowyborem do cech indywidualnych takich jak rodzaj, autor, wydawnictwo, rok. 

2.1.11 Możliwość merytorycznego zawężania listy dokumentów w haśle poprzez system słów 
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kluczowych. 

2.1.12 Wyszukiwanie orzecznictwa po składzie orzekającym i roli w składzie. 

2.1.13 Możliwość wyszukiwania listy orzeczeń sądów, administracji cytowanych w innych orzeczeniach. 

2.1.14 Możliwość wyszukiwania orzeczeń dotyczących wybranej sprawy, poprzez system linków do 
wybranych dokumentów. 

 
2.2 

 
Dodatkowe funkcjonalności 

 
2.2.1 Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą. 

2.2.2 Możliwość automatycznego porównywania zmian na treści projektów ustaw w porównaniu do 
poprzedniej wersji. 

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

2.2.4 Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny co do obowiązywania aktów z 
Dz. U. i M.P., prawa resortowego i miejscowego czego efektem ma być przywołanie całego 
systemu prawa - aktów obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów 
oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkownika datę. 

2.2.5 Zmiana przez użytkownika daty oceny co do obowiązywania skutkuje dostosowaniem zawartości 
merytorycznej indeksów hasłowych dla zadanej daty. 

2.2.6 Dla indeksów hasłowych możliwość wyświetlenia w jednym oknie dla danego hasła dokumentów 
równych kategorii (akty prawne polskie i Unii Europejskiej, orzeczenia sądów i administracji, 
komentarze, monografie, tezy z piśmiennictwa, pisma urzędowe, glosy). 

2.2.7 Wyodrębnienie w zakresie Dz.U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, 
nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi. 

2.2.8 Wyodrębnienie w zakresie Dz. wojewódzkich osobnych baz z aktami: obowiązującymi, 
nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi. 

2.2.9 Wyodrębnienie w zakresie Dz. resortowych osobnych baz z aktami: obowiązującymi, 
nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi. 

2.2.10 Wyodrębnienie w zakresie projektów ustaw osobnych baz z dokumentami: aktualnymi, 
archiwalnymi. 

2.2.11 Wyodrębnienie w zakresie orzeczeń, pism urzędowych osobnych baz z dokumentami: 
aktualnymi, nieaktualnymi. 

2.2.12 Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących 
publikowanych w Dz. U. i M, P., prawa resortowego i miejscowego. 

2.2.13 Możliwość kopiowania całości, części dokumentów bezpośrednio z systemu do edytorów 
tekstów (w tym aktów prawnych, orzeczeń, glos, komentarzy, monografii). 

2.2.14 Baza adresowa sądów, urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, prokuratur z 
możliwością wyszukiwania wg właściwości miejscowej. 

2.2.15 Dostęp do publikacji książkowych - monografii dotyczących wybranego zagadnienia z poziomu 
tekstu aktu prawnego. 

2.2.16 Możliwość wyświetlenia osobnych list z komentarzami; monografiami; glosami do orzeczeń 
znajdujących się w programie z możliwością zweryfikowania liczby dokumentów należących do 
wybranej kategorii. 

2.2.17 Możliwość wyświetlenia i wydruku pełnej treści komentarza do ustawy. 

2.2.18 Możliwość wyświetlenia i wydruku pełnej treści monografii. 

2.2.19 Możliwość tworzenia podręcznych listy dokumentów do wydruku. 

2.2.20 Specjalistyczny słownik angielsko - polski terminologii prawniczej. 

2.2.21 Dostęp z poziomu orzeczeń (luksemburskich i strasburskich) dostępnych w języku angielskim do 
słownika angielsko - polskiego terminologii prawniczej. 
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Załącznik nr 2 

UMOWA NR LWOG-2403-……/14 

zawarta w dniu ………………….2014 r.  

Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,   

21-040 Świdnik, ul. Kard. S . Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253,  REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

P. Sylwię Choroszyńską – Zezulę - Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………. REGON: ……………………… 

zwanym w dalszej części Umowy „ Wykonawcą” 

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), o następującej treści: 

 
 PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

 Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego system informacji prawnej w 

wersji off-line jednostanowiskowej - 13 licencji, z aktualizacją na nośniku DVD 1 raz w 

miesiącu przez okres od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru w zakresie 

dostawy, instalacji i uruchomienia systemu do dnia 31 grudnia 2014 r. 

 
ZASADY REALZIACJI 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie z 

oprogramowania komputerowego ..... …………………………………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 4 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy do 

dostarczenia oprogramowania i licencji, o których mowa w § 1 umowy oraz jego instalacji i 

uruchomienia. 

3. Wraz   z   dostarczonym   oprogramowaniem   Wykonawca   przekaże   Zamawiającemu   

wszelkie dokumenty licencyjne oraz nośniki oprogramowania. 

4. Realizacja dostawy, instalacji i uruchomienia oprogramowania potwierdzona zostanie 

protokołem odbioru, podpisanym przez wyznaczonych przedstawicieli Stron. Projekt protokołu 

zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony do podpisania Zamawiającemu. 

Zamawiający winien w terminie 3 (trzech) dni od dnia jego przedłożenia dokonać 
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podpisania lub odmówić jego podpisania z podaniem uzasadnienia w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania dostarczonego oprogramowania od daty 

podpisania protokołu odbioru w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia systemu informacji 

prawnej do dnia 31 grudnia 2014 r. 

6. W ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczania Zamawiającemu raz w miesiącu kompletu nośników zewnętrznych, 

zawierających aktualizację   i ewentualne   poszerzenie   aktów   prawnych,   orzecznictwa   i   

innych informacji zamieszczonych w bazie danych oprogramowania lub możliwość pobierania 

aktualizacji ze strony internetowej producenta w okresie obowiązywania umowy. Nośniki 

zewnętrzne będą dostarczane w formie przesyłki pocztowej/kurierskiej na adres 

Zamawiającego.  

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 3. 

1. Za    wykonanie     przedmiotu    umowy    Zamawiający    zapłaci    Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości ................................ zł. netto (słownie: ...................... złotych) plus VAT w wysokości 

(słownie: ...................... złotych) tj. ................. brutto (słownie: ............................................... złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo w 

terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT. 

2. Wykonawca wystawi fakturę, po podpisaniu protokołu odbioru dostawy, instalacji i uruchomienia 

systemu informacji prawnej przez obie Strony, uwzględniając w niej terminy zapłaty zgodnie z ust. 2. 

3. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

postanowień Umowy. 

6. Wszelkie należności wynikające z umowy objęte są zakazem cesji wierzytelności (w tym również 

odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.  

 
§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP:  

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP: 712-32-35-253. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone oprogramowanie, uruchomienie  oraz wdrożone 

oprogramowanie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostawy, instalacji i 

uruchomienia systemu informacji prawnej do dnia 31 grudnia 2014 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do serwisu gwarancyjnego.  
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3. Zgłoszenia gwarancyjne będą przyjmowane: 

a) całodobowo pod numer faksu …………; 

b) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7 
30

 - 15 
30

 na podstawie telefonicznego 

   zgłoszenia na nr ………………..; 

c) całodobowo, pod adres e-mail:………………………; 

d) w formie pisemnej przesłanej na adres Wykonawcy. 

4. Realizowanie napraw przez Wykonawcę odbywało się będzie w dni robocze (od poniedziałku do 

piątku) w godzinach 7 
30

-15 
30

. 

5. Wykonawca udziela gwarancji na nośniki zewnętrzne oprogramowania od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru dostawy, instalacji i uruchomienia systemu informacji prawnej do dnia 

31 grudnia 2014 r. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek ich eksploatacji niezgodnej z 

instrukcją obsługi lub powszechnie przyjętymi zasadami użytkowania nośników komputerowych. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad fizycznych nośnika ograniczona jest wyłącznie do 

wymiany nośnika na wolny od wad.  

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wykluczają skorzystania przez Zamawiającego 

z przewidzianej w Kodeksie cywilnym instytucji rękojmi za wady rzeczy. 

7. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje błędów i uszkodzeń oprogramowania ani jego awarii 

spowodowanych niezgodnymi z instrukcją obsługi, umową stron czy przepisami prawnymi, w tym 

ingerencja w zapis informatyczny dostarczanego oprogramowania. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 6. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działanie lub 

zaniechanie podmiotów, którymi się posługuje przy realizacji zamówienia bez względu na 

łączący Wykonawcę z danym podmiotem stosunek prawny lub faktyczny.  

 
§  7.  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących 

wysokościach: 

a) 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w wykonaniu obowiązków obciążających Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w stosunku do terminów 

określonych w Umowie; 

b) 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za odstąpienie przez 

Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę.  

2. W przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. a) lub b), naliczenie jednej z nich nie 

wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia drugiej. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał zobowiązań wynikających z Umowy lub 

będzie wykonywał  je nienależycie, Zamawiający będzie mógł wyznaczyć mu odpowiedni termin na 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy nie dłuższy jednak niż 7 dni lub wystąpić o 

naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia, a po bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z 
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przyczyn obciążających Wykonawcę. Przedmiotowe prawo odstąpienia może zostać zrealizowane 

do czasu upływy okresu, na który została zawarta niniejsza umowa, z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający ma prawo realizacji uprawnienia w terminie do 21 dni od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie 

proporcjonalnie do okresu trwania umowy obliczone wg cen obliczonych zgodnie z Formularzem 

Ofertowym Wykonawcy. Strony postanawiają, że na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim zalicza się wynagrodzenie wpłacane na podstawie niniejszej umowy zgodnie z 

§ 3 ust. 2, pozostałą część wynagrodzenia Wykonawca zwróci Zamawiającemu z tytułu 

nienależnego świadczenia.  

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający  ma prawo dochodzenia 

na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z kwoty wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy.  

§ 8. 

Wykonawca może odstąpić od umowy w razie naruszenia praw autorskich do  

oprogramowania oraz niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia. 

§  9. 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy z 

powodu siły wyższej. 

OSOBY DO KONTAKTÓW 

§ 10. 

1. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za dokonywanie 

wszelkich uzgodnień związanych z realizacją niniejszej umowy: 

1) ze strony Wykonawcy:  ........................................  

2) ze strony Zamawiającego: ...................................  

2. Zmiana przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, wymaga pisemnego powiadomienia o tym 

fakcie drugiej strony. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 

Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem umowy muszą być 

wyrażone na piśmie i doręczone drugiej Stronie. Za doręczoną uważa się również przesyłkę 

dwukrotnie awizowaną w urzędzie pocztowym, w ostatnim dniu awizacji, na wskazany przez 

stronę adres. 

§ 12.  

Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część: 

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego. 

b) Formularz Ofertowy Wykonawcy. 
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§ 13. 

W sprawach, które nie są uregulowane Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 14. 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji Umowy, a nierozwiązanej na drodze polubownej, 

rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.  

§ 15. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 
 
 
                              Zamawiający:     Wykonawca: 


