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Świdnik, 14 grudnia 2020 r.  

Zaproszenie do składania ofert 

 na usługę bazy danych systemu informacji prawnej 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 879 

/fax 081 46 48 879 

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@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:  

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

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a)  zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert, 

b)  odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw. „unieważnienie 

postępowania” w każdym czasie do momentu podpisania umowy.  

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

III. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu on-line do baz Systemu Informacji 

Prawnej na potrzeby Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą  

w Świdniku. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu: 

a) TYP 1 (1 sztuka) - wersji wielostanowiskowej on-line - oznacza aplikację zainstalowaną na 

serwerze Wykonawcy, aktualizowaną przez Wykonawcę w ustalonym umową cyklu, 

umożliwiającą pracę w Systemie Informacji Prawnej wszystkim użytkownikom (pracownikom 

sądu) bez ograniczeń w jednoczesnym dostępie. Jedna sztuka oznacza jedną licencję dla 

nieograniczonej liczby użytkowników, bez ograniczeń w jednoczesnym dostępie, w ramach 

sieci LAN sądu; 

b) TYP 2 (23 sztuki) - wersję jednostanowiskową on-line - oznacza aplikację zainstalowaną na 

serwerze Wykonawcy, aktualizowaną przez niego w ustalonym umową cyklu, do której dostęp 

odbywa się z wykorzystaniem Internetu przez przeglądarkę internetową. Jedna sztuka licencji 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/
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upoważnia do jednoczesnego używania systemu przez jedną osobę. System musi zapewnić 

funkcjonalność rejestrowania przez Zamawiającego dowolnej liczby indywidualnych 

użytkowników którzy mogą korzystać z systemu. Wszystkie licencje powinny trafić do jednej 

puli licencji tak, by mogły być używane przez dowolnego zdefiniowanego użytkownika. Ilość 

zakupionych licencji jest limitem równocześnie pracujących użytkowników. [przykład: sąd 

kupuje 23 dostępów, rejestruje np. 60 osób, ponieważ dostępy nie są przypisane do 

konkretnego użytkownika czy grupy użytkowników ale stanowią pulę do wykorzystania, z 

zastrzeżeniem, że w tym samym czasie z systemu może korzystać dowolnych 23 

użytkowników spośród zdefiniowanych w dowolnej ilości przez Zamawiającego]. 

3. Dostęp do Systemu Informacji Prawnej realizowany będzie przez przeglądarkę internetową 

(WWW) oraz zgodną z przeglądarką Firefox 5.4 lub nowszą oraz Internet Explorer 11 lub nowszą 

poprzez publiczną sieć Internet. 

4. Aktualizacje okresowe będą wykonywane na serwerze Wykonawcy w przedziałach czasowych 

nie dłuższych niż co 7 dni. 

5. Dostęp do Systemu będzie się odbywał poprzez indywidualne konto użytkownika w Systemie 

Informacji Prawnej. 

6. Wykonawca dostarczy narzędzia administracyjne dostępne przez stronę internetową (WWW) 

służące do zarządzania użytkownikami w Systemie Informacji Prawnej. 

7. Wykonawca gwarantuje czas dostępności Systemu Informacji Prawnej na poziomie 95%.  

8. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w tym zawartość merytoryczna w kategorii 

„PRAWO”, „ORZECZNICTWO” i „LITERATURA” oraz funkcjonalność Systemu Informacji 

Prawnej - określa Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

IV. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

72.32.00.00 – 4 Usługi bazy danych    

48.00.00.00 – 0 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

VI. Wymagania związane z wykonaniem usługi:   

1) w cenie podanej poniżej muszą zostać ujęte wszystkie koszy mające wpływ na realizację 

przedmiotowego zamówienia; 

2) Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i odpowiednią wiedzę techniczną związaną z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

VII. Ofertę należy:  

złożyć w formie pisemnej w terminie do 22 grudnia 2020 r. do godziny 12:00 (osobiście -  

pok.118 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 879 lub e-mailem: katarzyna.kwiatkowska@lublin-

wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia. Zamawiający 

ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.    

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Kwiatkowska. 
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VIII. Kryterium oceny ofert 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert 

nie odrzuconych.  

2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań 

określonych w niniejszym zaproszeniu.  

3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich 

treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a  

w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.  

5. Zamawiający ustali ranking ofert i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została 

oceniona zgodnie z postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. W przypadku uchylenia się 

przez tego Wykonawcę od zawarcia umowy –  zostanie wybrana oferta Wykonawcy następnemu 

w kolejności oferującemu najniższą cenę.  

6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskała taka sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.  

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w  pkt. III.  

2. W cenie winny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z 

wykonywaniem dostawy/usługi.  

IX. Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny lub zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert.  

3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest Sąd Rejonowy Lublin - Zachód z siedzibą w Lublinie albo Sąd Okręgowy w 

Lublinie. 

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, 

reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu w zakresie realizowanych zadań. 

2) Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 81 464 87 22. 

3) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Kamilem 

Kamińskim w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl   

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę bazy danych 

systemu informacji prawnej”, prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty. 

5) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie 

obsługi administracyjnej i informatycznej Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku. 

6) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w 

instrukcji archiwalnej. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa 

Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

9) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO.  

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

mailto:iod@lublin-wschod.sr.gov.pl
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

XI. Wykaz załączników:  

a) nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

b) nr 2 – Formularz Ofertowo – Cenowy; 

c) nr 3 – wzór Umowy.   
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 Załącznik nr 1 do Zaproszenia  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

TYP 1 - Wersja on-line z autoryzacją po adresie IP - 1 szt.  

 

Wersja on-line z autoryzacją po adresie IP - oznacza  aplikację zainstalowaną na serwerze Wykonawcy, aktualizowaną przez Wykonawcę w ustalonym umową cyklu, umożliwiającą pracę w  

Systemie wszystkim użytkownikom (pracownikom sądu) bez ograniczeń w jednoczesnym dostępie. Jedna sztuka oznacza jedną licencję dla nieograniczonej liczby użytkowników, bez 

ograniczeń w jednoczesnym dostępie, w ramach sieci LAN Zamawiającego. 

 
Minimalne wymagania sprzętowe pozwalające na uruchomienie produktu ` 

1 System zostanie zainstalowany na serwerze Wykonawcy  

2 
Dostęp do Systemu Informacji Prawnej realizowany będzie przez przeglądarkę internetową (WWW) oraz zgodną z przeglądarką Firefox 54 lub nowszą oraz Internet Explorer 11 lub 

nowszą poprzez publiczną sieć Internet.  
3 Aktualizacje okresowe będą wykonywane na serwerze Wykonawcy w przedziałach czasowych nie dłuższych niż co 7 dni.  
4 Dostęp do Systemu będzie się odbywał poprzez indywidualne konto użytkownika w systemie.  
5 Wykonawca dostarczy narzędzia administracyjne dostępne przez stronę internetową (WWW) służące do zarządzania użytkownikami w systemie.  
6 Wykonawca gwarantuje czas dostępności Systemu Informacji Prawnej na poziomie 95 %.  

WYMAGANIA MINIMALNE 
 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA PRAWO co najmniej od: 
 

1 Akty prawne publikowane w Dz. U.  i M.P. - 
 

2 Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  2009 r.  
3 Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 2007 r.  
4 Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej 2004 r.   
5 Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar 2001 r.  
6 Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego 2004 r.   
7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2001 r.  
8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2001 r.  
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9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 2001 r.  
10 Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego 2006 r.  
11 Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003 r.  
12 Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 2001 r.  
13 Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej 2000 r.  
14 Dziennik Urzędowy Min. Administracji i Cyfryzacji 2012 r.  
15 Dziennik Urzędowy Min. Budownictwa  2006 r.  
16 Dziennik Urzędowy Min. Edukacji Narodowej  2000 r.   
17 Dziennik Urzędowy Min. Finansów 1988 r.  
18 Dziennik Urzędowy Min. Gospodarki Morskiej 2006 r.   

19 Dziennik Urzędowy Min. Infrastruktury 2001 r. 
 

20 Dziennik Urzędowy Min. Kultury 2001 r.  
 

21 Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Informatyzacji 2001 r.  
 

22 Dziennik Urzędowy Min. Obrony Narodowej 2001 r. 
 

23 Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Socjalnej 1988 r.  
24 Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Społecznej 2007 r.   

25 Dziennik Urzędowy Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1999 r. 
 

26 Dziennik Urzędowy Min. Skarbu Państwa 2002 r. 
 

27 Dziennik Urzędowy Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji 1997 r.  
28 Dziennik Urzędowy Min. Spraw Zagranicznych 2001 r.  
29 Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości 1988 r.  
30 Dziennik Urzędowy Min. Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 2009 r.  
31 Dziennik Urzędowy Min. Transportu 2006 r.  
32 Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Budownictwa 2005 r.   
33 Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Gospodarki Morskiej 2001 r.   
34 Dziennik Urzędowy Min. Zdrowia 1989 r.  
35 Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego 1993 r.   
36 Dziennik Urzędowy Prezesa KRUS 2002 r.   
37 Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2003 r.  
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38 Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 2001 r.  
39 Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2001 r.   
40 Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 2001 r.  
41 Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 2005 r.   
42 Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego 2002 r.  
43 Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1988 r.  
44 Dzienniki Urzędowe UE     

45 Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B.  2001 r. 
 

46 

Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych po 1 stycznia 1940 r. (Dziennik Ustaw) 

oraz po 1 stycznia 1980 r. (Monitor Polski) wraz z możliwością przestawienia daty obowiązywania na dowolny dzień wybrany przez 

użytkownika z uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi. 

- 

 

47 

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. 

- 

 
48 Komplet tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesione od IV kadencji Sejmu  -  

49 

Komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych z Dziennika Urzędowego UE seria L- wydanie 

polskie i serii C- wydanie polskie, oraz polskie wydanie specjalne; wraz z kompletem 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). 

1 maja 2004 r. 

 

50 
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) 
- 

 

51 

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej (BÜRGERLICHES GESETZBUCH) z 1896.08.18 

(Z.U.Z.Z.1923.1.10.1) 

- 

 

52 
Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Kodex cywilny Królestwa Polskiego z 1825.06.01 (Dz.P.K.P.1825.10.41.3) 
- 

 

53 
Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Kodex Napoleona z 1804.03.21 (K.N.1808.1.1.3) 
- 

 

54 
Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH) z 1811.06.01 (P.K.U.C.1811.1.1.1) 
- 

 

55 
Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Prawo o Przywilejach i Hipotekach z 1925.06.01 (Dz.P.K.P.1825.9.40.355 ) 
- 
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56 

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hypotekach w mieysce tytułu XVIII. księgi III. kodexu cywilnego z 

1818.04.14 (Dz.P.K.P.1818.5.21.295) 

- 

 
57 Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. -  
58 Zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. -  

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA ORZECZNICTWO 

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

60 
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 
 

61 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu  
62 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu  
63 Orzeczenia Głównej Komisji Arbitrażowej  
64 Orzeczenia Regionalnych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych   

65 Orzeczenia Resortowych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
 

66 Orzeczenia Sądów Powszechnych  

67 
Orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, sądów apelacyjnych oraz Sądu 

Konkurencji i Konsumentów 
 

68 Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych/ Krajowej Izby Odwoławczej  
 

69 Teksty uzasadnień bądź tez Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w języku polskim 
 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA LITERATURA 

 

70 
Bibliografia prawnicza rozumiana jako wykaz informacji o dokumentach piśmienniczych (książki, czasopisma, prace autorskie), zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod 

względem merytorycznym. 
 

71 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks cywilny    
72 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania cywilnego    
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73 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks karny    
74 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania karnego    
75 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego    
76 Komentarze książkowe do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi    
77 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks spółek handlowych    
78 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks pracy    
79 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy    
80 Komentarze książkowe do ustawy Ordynacja podatkowa    
81 Komentarze do Kodeksu cywilnego    
82 Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego    
83 Komentarze do Kodeksu karnego    
84 Komentarze do Kodeksu postępowania karnego    
85 Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego    
86 Komentarze do Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi    
87 Komentarze do Kodeksu spółek handlowych    
88 Komentarze do Kodeksu pracy    
89 Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego    
90 Komentarze do Ordynacji podatkowej    
91 Komentarze do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej    
92 Komentarze do Kodeksu karnego skarbowego    
93 Komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego    
94 Komentarze do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia     
95 Komentarze do Kodeksu wykroczeń    
96 Komentarze do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze    
97 Komentarze do ustawy o finansach publicznych    
98 Komentarze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji    
99 Komentarze do ustawy o dostępie do informacji publicznej    

100 Komentarze dot. ochrony danych osobowych    
101 Komentarze do ustawy o ustroju sądów powszechnych    
102 Komentarze z zakresu prawa spółdzielczego    
103 Komentarze do prawa ochrony środowiska    
104 Komentarze dot. prawa wodnego    
105 Komentarze z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów    
106 Komentarze dot. prawa telekomunikacyjnego    
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107 Komentarze dot. prawa konstytucyjnego    
108 Komentarze dot. prawa energetycznego    
109 Komentarze dotyczące gospodarki nieruchomościami    
110 Komentarze dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego    
111 Komentarze z zakresu prawa budowlanego    
112 Komentarze z zakresu prawa gospodarczego    
113 Komentarze z zakresu prawa mieszkaniowego    
114 Komentarze z zakresu prawa własności intelektualnej    
115 Komentarze związane z tematyką zamówień publicznych    
116 Komentarze dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego    
117 Komentarze dot. kosztów sądowych    
118 Komentarze dot. ubezpieczeń społecznych    
119 Komentarze z zakresu prawa ubezpieczeniowego gospodarczego    
120 Komentarze dot. prawa pracy    
121 Komentarze dot. prawa rodzinnego i opiekuńczego    
122 Komentarze dot. prawa rynku kapitałowego    
123 Komentarze dot. prawa samorządowego    
124 Komentarze dot. prawa podatkowego    
125 Komentarze dot. prawa rolnego    
126 Komentarze dot. prawa medycznego    
127 Komentarze do aktów prawnych Unii Europejskiej    
128 Monografie (pełne teksty książek) dotyczące prawa polskiego i europejskiego    
129 Monografie związane z tematyką zamówień publicznych    
130 Glosy    

131 Dostęp do prasowych czasopism z zakresu prawa i administracji, aktualnie ukazujących się w Polsce, zawierających pełne teksty artykułów lub główne tezy (fragmenty artykułu). 

Dopuszcza się dostęp przez Internet  

132 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.  
133 Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B. Od roku 2001 r.  

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU 

 
134 Bezpośrednia ścieżka dostępu z przepisu prawnego do: aktów wykonawczych, komentarzy, orzeczeń, bazy wzorów pism i umów, bazy pism urzędowych.  
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135 Dostęp do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego - możliwość wyszukiwania bazy po imieniu i nazwisku, wyświetlanie powiązań między osobami a spółkami, ustawianie alertów 

na osoby jak  na spółki, możliwość wydrukowania oraz kopiowania danych z KRS.  

136 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.  
137 Jednolitość hasłowego nazewnictwa aktów wykonawczych - kolejno wydawane rozporządzenia posiadające te same nazwy muszą być tak samo klasyfikowane przez program.  

138 Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie) 

publikowanych w Dzienniku Ustaw.  

139 Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data 

utraty mocy) publikowanych w Monitorze Polskim.  

140 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.  
141 Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w danej bazie.  

142 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.  
143 Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z programu do edytora tekstu.  
144 Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, z funkcją otwierania nowego aktu prawnego w nowym oknie (zakładce).  
145 Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym).   
146 Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc.  
147 Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych  

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

na monitorze.  
149 Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego lub jego fragmentu.  
150 Możliwość zaznaczenia jednostki redakcyjnej danego aktu i przeniesienia do nowego okna, w którym wyświetlone będą pełne wersje historyczne tej jednostki redakcyjnej.  
151 Odwołania do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego  
152 Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego.  
153 Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego  
154 Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego  
155 Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu  
156 Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M.P.  
157 Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika wersji aktu prawnego aktualnej na dany dzień.  
158 Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym według numeru KRS.  

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

dotyczą.  



LWOG- 2402-100/20 

13 
 

160 Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania, wg słów w treści dokumentów z różnych baz.  

161 Wyszukiwanie wg identyfikatora akty prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku projektu ustawy, wg rocznika, wg organu wydającego, rodzaju aktu, indeksu przedmiotowego, 

słowa /wyrażenia z odmianą fleksyjną.  

162 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).  
163 Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju.  
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 

TYP 2 - Wersja jednostanowiskowa On Line – 23 szt.  
  

Wersja jednostanowiskowa On Line  - oznacza aplikację udostępnioną na serwerze Wykonawcy, aktualizowaną przez niego w ustalonym umową cyklu,  do której dostęp odbywa się z 

wykorzystaniem Internetu przez przeglądarkę internetową. Jedna sztuka licencji upoważnia do jednoczesnego używania systemu przez jedną osobę. System musi zapewnić funkcjonalność 

rejestrowania przez Zamawiającego dowolnej liczby indywidualnych użytkowników którzy mogą korzystać z systemu. Ogólna liczba dostępów powinna trafić do jednej puli, tak, by mogły 

być używane przez dowolnego zdefiniowanego użytkownika. Ilość zakupionych dostępów jest limitem równocześnie pracujących użytkowników. [przykład: sąd kupuje 10 dostępów, 

rejestruje 60 osób. dostępy nie są przypisane do konkretnego użytkownika czy grupy użytkowników ale stanowią pulę do wykorzystania, w jednym czasie z systemu może korzystać 

dowolnych 10 użytkowników spośród zdefiniowanych 60]  
Minimalne wymagania sprzętowe pozwalające na uruchomienie produktu ` 

1 System zostanie zainstalowany na serwerze Wykonawcy  

2 
Dostęp do Systemu Informacji Prawnej realizowany będzie przez przeglądarkę internetową (WWW) oraz zgodną z przeglądarką Firefox 54 lub nowszą oraz Internet Explorer 11 lub 

nowszą poprzez publiczną sieć Internet.  
3 Aktualizacje okresowe będą wykonywane na serwerze Wykonawcy w przedziałach czasowych nie dłuższych niż co 7 dni.  
4 Dostęp do Systemu będzie się odbywał poprzez indywidualne konto użytkownika w systemie.  
5 Wykonawca dostarczy narzędzia administracyjne dostępne przez stronę internetową (WWW) służące do zarządzania użytkownikami w systemie.  
6 Wykonawca gwarantuje czas dostępności Systemu Informacji Prawnej na poziomie 95 %.  

WYMAGANIA MINIMALNE 
 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA PRAWO co najmniej od: 
 

1 Akty prawne publikowane w Dz. U.  i M.P. - 
 

2 Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  2009 r.  
3 Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 2007 r.  
4 Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej 2004 r.   
5 Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar 2001 r.  
6 Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego 2004 r.   
7 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2001 r.  
8 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2001 r.  
9 Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej 2001 r.  
10 Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego 2006 r.  
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11 Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003 r.  
12 Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 2001 r.  
13 Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej 2000 r.  
14 Dziennik Urzędowy Min. Administracji i Cyfryzacji 2012 r.  
15 Dziennik Urzędowy Min. Budownictwa  2006 r.  
16 Dziennik Urzędowy Min. Edukacji Narodowej  2000 r.   
17 Dziennik Urzędowy Min. Finansów 1988 r.  
18 Dziennik Urzędowy Min. Gospodarki Morskiej 2006 r.   

19 Dziennik Urzędowy Min. Infrastruktury 2001 r. 
 

20 Dziennik Urzędowy Min. Kultury 2001 r.  
 

21 Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Informatyzacji 2001 r.  
 

22 Dziennik Urzędowy Min. Obrony Narodowej 2001 r. 
 

23 Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Socjalnej 1988 r.  
24 Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Społecznej 2007 r.   

25 Dziennik Urzędowy Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1999 r. 
 

26 Dziennik Urzędowy Min. Skarbu Państwa 2002 r. 
 

27 Dziennik Urzędowy Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji 1997 r.  
28 Dziennik Urzędowy Min. Spraw Zagranicznych 2001 r.  
29 Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości 1988 r.  
30 Dziennik Urzędowy Min. Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 2009 r.  
31 Dziennik Urzędowy Min. Transportu 2006 r.  
32 Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Budownictwa 2005 r.   
33 Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Gospodarki Morskiej 2001 r.   
34 Dziennik Urzędowy Min. Zdrowia 1989 r.  
35 Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego 1993 r.   
36 Dziennik Urzędowy Prezesa KRUS 2002 r.   
37 Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2003 r.  
38 Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 2001 r.  
39 Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2001 r.   
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40 Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 2001 r.  
41 Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 2005 r.   
42 Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego 2002 r.  
43 Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1988 r.  
44 Dzienniki Urzędowe UE     

45 Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B.  2001 r. 
 

46 

Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych po 1 stycznia 1940 r. (Dziennik Ustaw) 

oraz po 1 stycznia 1980 r. (Monitor Polski) wraz z możliwością przestawienia daty obowiązywania na dowolny dzień wybrany przez 

użytkownika z uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi. 

- 

 

47 

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. 

- 

 
48 Komplet tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesione od IV kadencji Sejmu  -  

49 

Komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych z Dziennika Urzędowego UE seria L- wydanie 

polskie i serii C- wydanie polskie, oraz polskie wydanie specjalne; wraz z kompletem 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). 

1 maja 2004 r. 

 

50 
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) 
- 

 

51 

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej (BÜRGERLICHES GESETZBUCH) z 1896.08.18 

(Z.U.Z.Z.1923.1.10.1) 

- 

 

52 
Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Kodex cywilny Królestwa Polskiego z 1825.06.01 (Dz.P.K.P.1825.10.41.3) 
- 

 

53 
Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Kodex Napoleona z 1804.03.21 (K.N.1808.1.1.3) 
- 

 

54 
Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Powszechna Księga Ustaw Cywilnych (ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH) z 1811.06.01 (P.K.U.C.1811.1.1.1) 
- 

 

55 
Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Prawo o Przywilejach i Hipotekach z 1925.06.01 (Dz.P.K.P.1825.9.40.355 ) 
- 
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56 

Ujednolicony tekst następującego aktu prawnego z możliwością wyświetlenia brzmienia wskazanego aktu prawnego na wybrany dzień: 

Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hypotekach w mieysce tytułu XVIII. księgi III. kodexu cywilnego z 

1818.04.14 (Dz.P.K.P.1818.5.21.295) 

- 

 
57 Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. -  
58 Zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. -  

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA ORZECZNICTWO 

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

60 
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 
 

61 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu  
62 Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu  
63 Orzeczenia Głównej Komisji Arbitrażowej  
64 Orzeczenia Regionalnych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych   

65 Orzeczenia Resortowych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
 

66 Orzeczenia Sądów Powszechnych  

67 
Orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, sądów apelacyjnych oraz Sądu 

Konkurencji i Konsumentów 
 

68 Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych/ Krajowej Izby Odwoławczej  
 

69 Teksty uzasadnień bądź tez Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w języku polskim 
 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA LITERATURA 

 

70 
Bibliografia prawnicza rozumiana jako wykaz informacji o dokumentach piśmienniczych (książki, czasopisma, prace autorskie), zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod 

względem merytorycznym. 
 

71 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks cywilny    
72 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania cywilnego    
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73 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks karny    
74 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania karnego    
75 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego    
76 Komentarze książkowe do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi    
77 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks spółek handlowych    
78 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks pracy    
79 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy    
80 Komentarze książkowe do ustawy Ordynacja podatkowa    
81 Komentarze do Kodeksu cywilnego    
82 Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego    
83 Komentarze do Kodeksu karnego    
84 Komentarze do Kodeksu postępowania karnego    
85 Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego    
86 Komentarze do Ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi    
87 Komentarze do Kodeksu spółek handlowych    
88 Komentarze do Kodeksu pracy    
89 Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego    
90 Komentarze do Ordynacji podatkowej    
91 Komentarze do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej    
92 Komentarze do Kodeksu karnego skarbowego    
93 Komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego    
94 Komentarze do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia     
95 Komentarze do Kodeksu wykroczeń    
96 Komentarze do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze    
97 Komentarze do ustawy o finansach publicznych    
98 Komentarze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji    
99 Komentarze do ustawy o dostępie do informacji publicznej    

100 Komentarze dot. ochrony danych osobowych    
101 Komentarze do ustawy o ustroju sądów powszechnych    
102 Komentarze z zakresu prawa spółdzielczego    
103 Komentarze do prawa ochrony środowiska    
104 Komentarze dot. prawa wodnego    
105 Komentarze z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów    
106 Komentarze dot. prawa telekomunikacyjnego    
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107 Komentarze dot. prawa konstytucyjnego    
108 Komentarze dot. prawa energetycznego    
109 Komentarze dotyczące gospodarki nieruchomościami    
110 Komentarze dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego    
111 Komentarze z zakresu prawa budowlanego    
112 Komentarze z zakresu prawa gospodarczego    
113 Komentarze z zakresu prawa mieszkaniowego    
114 Komentarze z zakresu prawa własności intelektualnej    
115 Komentarze związane z tematyką zamówień publicznych    
116 Komentarze dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego    
117 Komentarze dot. kosztów sądowych    
118 Komentarze dot. ubezpieczeń społecznych    
119 Komentarze z zakresu prawa ubezpieczeniowego gospodarczego    
120 Komentarze dot. prawa pracy    
121 Komentarze dot. prawa rodzinnego i opiekuńczego    
122 Komentarze dot. prawa rynku kapitałowego    
123 Komentarze dot. prawa samorządowego    
124 Komentarze dot. prawa podatkowego    
125 Komentarze dot. prawa rolnego    
126 Komentarze dot. prawa medycznego    
127 Komentarze do aktów prawnych Unii Europejskiej    
128 Monografie (pełne teksty książek) dotyczące prawa polskiego i europejskiego    
129 Monografie związane z tematyką zamówień publicznych    
130 Glosy    

131 Dostęp do prasowych czasopism z zakresu prawa i administracji, aktualnie ukazujących się w Polsce, zawierających pełne teksty artykułów lub główne tezy (fragmenty artykułu). 

Dopuszcza się dostęp przez Internet  

132 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.  
133 Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B. Od roku 2001 r.  

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU 

 
134 Bezpośrednia ścieżka dostępu z przepisu prawnego do: aktów wykonawczych, komentarzy, orzeczeń, bazy wzorów pism i umów, bazy pism urzędowych.  
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135 Dostęp do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego - możliwość wyszukiwania bazy po imieniu i nazwisku, wyświetlanie powiązań między osobami a spółkami, ustawianie alertów 

na osoby jak  na spółki, możliwość wydrukowania oraz kopiowania danych z KRS.  

136 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.  
137 Jednolitość hasłowego nazewnictwa aktów wykonawczych - kolejno wydawane rozporządzenia posiadające te same nazwy muszą być tak samo klasyfikowane przez program.  

138 Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie) 

publikowanych w Dzienniku Ustaw.  

139 Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data 

utraty mocy) publikowanych w Monitorze Polskim.  

140 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.  
141 Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w danej bazie.  

142 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.  
143 Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z programu do edytora tekstu.  
144 Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, z funkcją otwierania nowego aktu prawnego w nowym oknie (zakładce).  
145 Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym).   
146 Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc.  
147 Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych  

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

na monitorze.  
149 Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego lub jego fragmentu.  
150 Możliwość zaznaczenia jednostki redakcyjnej danego aktu i przeniesienia do nowego okna, w którym wyświetlone będą pełne wersje historyczne tej jednostki redakcyjnej.  
151 Odwołania do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego  
152 Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego.  
153 Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego  
154 Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego  
155 Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu  
156 Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M.P.  
157 Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika wersji aktu prawnego aktualnej na dany dzień.  
158 Wyszukiwanie dokumentów zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym według numeru KRS.  

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

dotyczą.  
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160 Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania, wg słów w treści dokumentów z różnych baz.  

161 Wyszukiwanie wg identyfikatora akty prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku projektu ustawy, wg rocznika, wg organu wydającego, rodzaju aktu, indeksu przedmiotowego, 

słowa /wyrażenia z odmianą fleksyjną.  

162 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).  
163 Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju.  
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 Ilościowe wymagania minimalne dla typów: 1, 2 

 
OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA - KATEGORIA LITERATURA 

MINIMALNA ILOŚĆ KOMENTARZY KSIĄŻKOWYCH / 

MONOGRAFII 

 1 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks cywilny 3 

 2 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania cywilnego 3 

 3 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks karny 3 

 4 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania karnego 3 

 5 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 3 

 6 Komentarze książkowe do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1 

 7 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks spółek handlowych 3 

 8 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks pracy 5 

 9 Komentarze książkowe do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2 

 10 Komentarze książkowe do ustawy Ordynacja podatkowa 1 

 11 Monografie dotyczące prawa polskiego i europejskiego (z wyłączeniem publikacji zwartych) 10 

 
 

    

 Słownik pojęć użytych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

 

1 

Za "komentarz książkowy" Zamawiający uznaje najaktualniejszą pozycję książkową (pełny tekst komentarza), opublikowaną w wersji papierowej po 1 stycznia 2008 roku, która 

zawiera całościowe omówienie przepisów danego aktu prawnego, opracowane przez określonego autora lub zespół redakcyjny, nie będącą publikacją zwartą, ani inną publikacją. 

Zamawiający traktuje kilka tomów jednej pozycji książkowej, a także jej wszystkie wydania historyczne jako jeden komentarz książkowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązując 

się udostępnić w Systemie Informacji Prawnej określony komentarz książkowy, udostępni wszystkie tomy i wersje historyczne tego komentarza książkowego. Przykład: Kodeks 

cywilny. Komentarz. Tomy I-IV, pod redakcją Jana Kowalskiego, Wydawnictwo XYZ, rok 2015. 

 

2 

Za "publikację zwartą" Zamawiający uznaje najaktualniejszą pozycję książkową (pełny tekst książki), opublikowaną w wersji papierowej po 1 stycznia 2008 roku, która zawiera 

omówienie  zagadnienia prawnego lub poszczególnego przepisu danego aktu prawnego, opracowane przez określonego autora lub zespół redakcyjny, nie będącą komentarzem 

książkowym, ani inną publikacją. Zamawiający traktuje kilka tomów jednej pozycji książkowej, a także jej wszystkie wydania historyczne jako jedną publikację. Jednocześnie 

Wykonawca zobowiązując się udostępnić w Systemie Informacji Prawnej określoną publikację zwartą, udostępni wszystkie tomy i wersje historyczne tej publikacji zwartej. 

Przykład: Skarga pauliańska - doktryna i orzecznictwo. Autorstwa Jana Kowalskiego, Wydawnictwo XYZ, rok 2015. 
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Przez wymóg w zakresie relacji „ujednolica-ujednolicony przez”, należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu aktu prawnego tak pomiędzy kolejnymi 

wersjami tekstu ujednolicanego jak i możliwość przejścia z poziomu aktu ujednolicającego do aktu ujednolicanego. 

Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, umowę o udzielenie zamówienia. Przyszła umowa może być zawarta 

wg standardowej umowy oraz w oparciu o regulamin korzystania z publikacji elektronicznych funkcjonujące u Wykonawcy. 

 

 

3 

Za "inną publikację" Zamawiający uznaje komentarz, pozycję książkową lub inną opublikowaną w wersji papierowej lub elektronicznej, która zawiera omówienie zagadnienia 

prawnego lub poszczególnego przepisu danego aktu prawnego, opracowane przez określonego autora lub zespół redakcyjny, nie będącą komentarzem książkowym, ani publikacją 

zwartą.  

 4 Za "komentarz" Zamawiający uznaje omówienie merytoryczne poszczególnego przepisu danego aktu prawnego, opracowane przez specjalistów z zakresu prawa.  
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
 

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY 

 

1. Pełna nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. NIP:  ………………………………………………………………………………………….. 

REGON: ……………………………………………………………………………………… 

3. Adres siedziby Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4. Adres korespondencyjny: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Telefon: 

………….……………………………………………………………………………………… 

6. Fax.: 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia usługę dostępu on-line do baz danych 

Systemu Informacji Prawnej za łączną cenę za świadczenie w/w usługi w okresie od 

dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.: 

 Lp. 

Program 

prawniczy 

TYP 

ilość 

(szt.) 

cena 

miesięczna 

netto za szt.  

cena 

miesięczna 

brutto za szt. 

ilość 

miesięcy 
wartość netto 

wartość 

brutto 

a b c d e f g=d x f x c 
 

h=e x f x c 

1. 

 
TYP 1 – Wersja 

wielostanowisko

wa on-line 

1   12   

2. 

 
TYP 2 – Wersja 

jednostanowisko

wa on-line – 

zamówienie 

podstawowe 

23   12   

3. Razem:   

 

Stawka VAT: ………….……….% 
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Ponadto deklaruję:  

a) warunki płatności: przelew do 21 dni; 

b) gwarancja i rękojmia – od 01 stycznia 021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  

9. Oświadczam/y, że: powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia Umownego. 

10.  Zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert i nie 

wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am /uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

11.  Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako 

termin składania ofert. 

12.  Zawarty wzór umowy (załącznik nr 3) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i 

zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym 

wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Moja/Nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

 
  

 
 

*nieodpowiednie skreślić 

 

 

      ……………………, dnia ……………………….. 

 

 

      ……………………………………………………… 

       podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

WZÓR 

UMOWA NR ………… 

z dnia …………………………………………….. 

   

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

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

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pomiędzy: 

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: 

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

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

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

z siedzibą w ..............., przy ul. ..................................................................................................., 

wpisaną/ym do rejestru KRS .................................................................................. 

NIP: ………………………………REGON………………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”  

  Przedmiot zamówienia 

 § 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na potrzeby Sądu Rejonowego Lublin – Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku usługi „dostępu on-line do baz Systemu Informacji Prawnej” (dalej 

zwanej „usługą SIP”). 

2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu w zakresie świadczenia usługi SIP: 

a) wersję wielostanowiskową on-line (1 szt.) jako aplikację zainstalowaną na serwerze Wykonawcy, 

umożliwiającą pracę w Systemie Informacji Prawnej wszystkim użytkownikom (pracownikom 

sądu) bez ograniczeń w jednoczesnym dostępie. Jedna sztuka oznacza jedną licencję dla 

nieograniczonej liczby użytkowników, bez ograniczeń w jednoczesnym dostępie, w ramach sieci 

wewnętrznej sądu, 

b)  wersję jednostanowiskową on-line (23 szt.) jako aplikację zainstalowaną na serwerze 

Wykonawcy, do której dostęp odbywa się z wykorzystaniem Internetu przez przeglądarkę 

internetową. Jedna sztuka licencji upoważnia do jednoczesnego używania systemu przez jedną 

osobę. System Informacji Prawnej musi zapewnić funkcjonalność rejestrowania przez 

Zamawiającego dowolnej liczby indywidualnych użytkowników, którzy mogą korzystać z systemu. 

Wszystkie licencje będą stanowić jedną pulę licencji tak, by mogły być używane przez dowolnego 



LWOG- 2402-100/20 

27 
 

zdefiniowanego użytkownika. Ilość zakupionych licencji jest limitem równocześnie pracujących 

użytkowników.   

 Zasady realizacji 

§ 2. 

1. Wymienione w § 1 ust. 2 wersje usługi SIP Wykonawca zainstaluje na swoi serwerze i zapewni 

Zamawiającemu dostęp do usługi SIP realizowany przez przeglądarkę internetową (WWW) oraz 

zgodną z przeglądarką Firefox 5.4 lub nowszą oraz Internet Explorer 11 lub nowszą poprzez 

publiczną sieć Internet. Zamawiający skwituje wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia usługi 

poprzez podpisanie Protokołu odbiorczego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek: 

a) aktualizacji okresowej baz Systemu Informacji Prawnej w przedziałach czasowych nie 

dłuższych niż 7 dni - aktualizacje okresowe będą wykonywane na serwerze Wykonawcy, 

b) zapewnienia dostępu do usługi SIP poprzez indywidualne konto użytkownika w Systemie 

Informacji Prawnej,  

c) dostarczenia narzędzi administracyjnych dostępnych przez stronę internetową (WWW) służących 

do zarządzania użytkownikami w Systemie Informacji Prawnej. 

3. Wykonawca gwarantuje czas dostępności Systemu Informacji Prawnej na poziomie 95 %.  

4. Do dostarczonego SIP zostanie dołączona Umowa licencyjna z terminem i warunkami gwarancji, 

adresami i numerami telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne, z 

zastrzeżeniem, że regulacje Umowy licencyjnej nie mogą być mniej korzystne lub sprzeczne z 

regulacjami niniejszej Umowy. W przypadku wątpliwości, które postanowienia regulują wybór należy 

do Zamawiającego. 

Okres obowiązywania Umowy 

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę SIP od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w tym udzielenia licencji wynosi:  

................................ zł netto (słownie: ...................... złotych) plus podatek VAT tj. ................. brutto 

(słownie: ............................................... złotych), w tym wynagrodzenie miesięczne należne 

Wykonawcy w wysokości ................................ zł netto (słownie: ...................... złotych) tj. ................. 

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  płatne będzie przez Zamawiającego z dołu po należytym  

zrealizowaniu usługi w danym miesiącu na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w 

terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza 

wystawienie przez Wykonawcę faktury w ostatnim dniu miesiąca, w którym świadczona była usługa. 

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

4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
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5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

postanowień Umowy.  

6. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, 

faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) w zw. z ustawą z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1666 ze zm.). 

7. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności. Podzieloną płatność, tzw. split 

payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm 

podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające 

poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

Gwarancja 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie usługi SIP do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Okres gwarancji będzie liczony od dnia 01 stycznia 2021 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do serwisu gwarancyjnego.  

4. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) bezpłatnego usuwania awarii funkcjonowania aplikacji obsługujących bazę danych – w czasie nie 

dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia, 

b) udzielania konsultacji telefonicznych w zakresie problemów związanych z korzystaniem z usługi 

SIP w tym z funkcjonalnością systemu. 

5. 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.  

6. Serwis wykonawcy będzie realizowany w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 

8:00 – 16:00.   

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§ 6. 

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

wysokościach: 

a) 0,3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień: 

 opóźnienia w zakresie rozpoczęcia świadczenia usługi w zakresie przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 1 ust. 2 – względem terminu wskazanego § 3, 

 dostępności usługi poniżej poziomu wskazanego w   § 2 ust. 3; 
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b) 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty opóźnienia 

Wykonawcy w realizacji obowiązków obciążających Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

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

określonych w Umowie (w szczególności § 2 ust. 2 lit a), § 5 ust. 4) za każdy przypadek 

niewykonania danego obowiązku w terminie; 

c) 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za odstąpienie albo rozwiązanie 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę. 

2. W przypadku kar umownych, o których mowa w ust. 1, 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 3 dni lub wystąpić o 

naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia, a po bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z 

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 zgodnie z Formularzem Ofertowym 

Wykonawcy.  

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. 

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. 

Autorskie prawa majątkowe  

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do SIP będącego 

przedmiotem usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne do 

świadczenia usługi SIP dla Zamawiającego na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie (w 

tym w załącznikach do niej). 

2. Niniejsza Umowa nie przenosi na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do SIP, ale 

obejmuje udzielenie niewyłącznych i niezbywalnych licencji na korzystanie z SIP przez Sąd 

Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przez okres obowiązywania Umowy. 

Osoby do kontaktu 

§ 8. 

1. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za dokonywanie wszelkich 

uzgodnień związanych z realizacją niniejszej Umowy:  

1) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………  
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2) ze strony Zamawiającego: ................................... …………………………………………  

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

drugiej strony.  

Klauzula poufności, zakaz cesji 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie 

których wszedł wykonując przedmiot Umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  

§ 10. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które to 

Zamawiający zamieścił w Zaproszeniu. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 

Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  

§ 12. 

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej 

przez obie Strony.  

§ 13. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

§ 14.  

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Regulaminu online stanowiącego załącznik nr 4 do Umowy, jeżeli taki obowiązuje u Wykonawcy z 

zastrzeżeniem zdania 2. Regulamin korzystania przez Zamawiającego/Licencjobiorcę z serwisów 

online wydawanych przez Wykonawcę/Licencjodawcę w zakresie wyłącznie niezbędnym i 
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niesprzecznym z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że ocena niezbędności i 

niesprzeczności będzie należała do oceny przez Zamawiającego.  

2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego postępowania 

jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód z siedzibą w Lublinie albo Sąd Okręgowy w Lublinie.  

3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

- załącznik nr 2 - wypełniony przez Wykonawcę Formularz Ofertowo – Cenowy z dnia ………..  

- załącznik nr 3 - wzór protokołu odbiorczego – załącznik nr 3.  

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

Wzór protokołu odbiorczego 

 

Sporządzony w dniu ______________________  r. w ___________________________ 

pomiędzy: 

Zamawiającym: 

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

reprezentowany przez _______________________ 

a 

Wykonawcą: 

___________________________ 

reprezentowanym/ą przez___________________________ 

 

Stwierdzamy, że zamówiony przedmiot Umowy został wykonany tj. nastąpiło uruchomienie usługi SIP 

zgodnie/niezgodnie* z Umową nr LWOG-2403-______ /20 r. z dnia ___________________________  

 

W przypadku niezgodności –zastrzeżenia Zamawiającego*: 

………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*odpowiednie skreślić 

 

 

 

                          ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

 


