Kryteria, ich znaczenie i sposób oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium
Waga pkt
1. Cena (C)
55
2. Zakres bazy SIP (ZB)
30
3. Funkcjonalność (F)
10
4. Czas realizacji zamówień opcjonalnych (T)
5
Ad. 1) W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 50 pkt.
Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:
najniższa oferowana cena
C = ---------------------------------------------- x 55 pkt
cena ocenianej oferty
Ad. 2) W kryterium – Zakres bazy SIP (ZB), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie
30 pkt.
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych
w formularzu ofertowym.
2a) Oferowane podstawowe parametry (wymagane):
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Lp.

a
1
2

3

Nazwa parametru

b
Ilość orzeczeń Sądu Najwyższego
(opublikowanych i niepublikowanych)
Ilość orzeczeń Naczelnego Sądu
Administracyjnego (opublikowanych i
niepublikowanych)
Ilość orzeczeń Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych (opublikowanych i
niepublikowanych)

4

Ilość orzeczeń sądów apelacyjnych

5

Ilość orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego

Minimalna,
wymagana
wartość
parametru

c
nie mniej niż 140
tys.

Maksymalna
liczba punktów
za zaoferowanie
parametru
przekraczającego
wymagania
minimalne
d
6

nie mniej niż 270
tys.

6

nie mniej niż 1,2
mln.

5

nie mniej niż 70
tys.
nie mniej niż 11
tys.

5
4

6

7
8
9
10
11
12
13

Ilość orzeczeń Głównej Komisji
Orzekającej w Sprawach o Naruszenie
nie mniej niż 800.
Dyscypliny Finansów Publicznych przy
Ministerstwie Finansów
Ilość orzeczeń Regionalnych Izb
nie mniej niż 10
Obrachunkowych
tys.
Ilość orzeczeń Samorządowych Kolegiów
nie mniej niż 500
Odwoławczych
Ilość orzeczeń Zespołu Arbitrów i
nie mniej niż 30
Krajowej Izby Odwoławczej przy
tys.
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
nie mniej niż 3
Ilość glos do orzeczeń sądów polskich
tys.
Ilość monografii z zakresu prawa
nie mniej niż 300
polskiego
nie mniej niż 120
Ilość pozycji bibliografii prawniczej
tys. pozycji
Łączna ilość komentarzy do aktów prawa
nie mniej niż 2 500
polskiego i europejskiego

2

2
2
2
3
2
2
40

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje wartość parametru mniejszą niż wymagana
minimalna liczba dla danego parametru (dotyczy paramatrów w poz. 1 – 13), lub nie poda
żadnej wartości, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje minimalną wymaganą liczbę dla danego parametru
(określoną w kolumnie ,,c”), tzn. oferta spełniać będzie wymagania Zamawiajacego w stopniu
minimalnym - otrzyma 0 pkt dla danego parametru.
Oferta, w której Wykonawca zaoferuje największą liczbę (wartość) dla danego parametru
otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kolumnie ,,d” dla tego parametru. Oferty
pozostałych Wykonawców, którzy zaoferowali parametr o wartości mniejszej ale większej niż
wymagania minimalne, otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, obliczoną wg.
wzoru:
WBO – MinWDP
-------------------------NOW - MinWDP

x

MaxLPK

gdzie:
WBO – wartość liczbowa parametru badanej oferty.
MinWDP – minimalna wymagana wartość danego parametru
MaxLPK – maksymalna liczba punktów za dany parametr (kol. d).
NOW - najwyższa z oferowanych wartość liczbowa parametru
2 b) Oferowane dodatkowe parametry (nie są bezwzględnie wymagane):
Lp.

Nazwa parametru

Wymagania
minimalne

Maksymalna
liczba punktów

a
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

b
Ilość glos i omówień do orzeczeń UE
Ilość monografii z zakresu prawa
europejskiego
Ilość orzeczeń UE w tym strasburskich i
luksemburskich
Min. 2 komentarze do ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 2 lipca
2004 roku
Min. 2 komentarze do ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z
dnia 11 września 2015 roku.
Min. 2 komentarze do ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia
20 stycznia 2005 roku.
Min. 2 komentarze do ustawy o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001
roku.
Min. 2 komentarze do ustawy o
pracownikach urzędów państwowych z dnia
16 września 1982 roku.
Min. 2 komentarze do ustawy o
odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011
roku.
Min. 2 komentarze do ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne z dnia 17
lutego 2005 roku.
Min. 2 komentarze do ustawy o
efektywności energetycznej z dnia 20 maja
2016 r.
Min. 2 komentarze do ustawy o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015 r.
Min. 2 komentarze do ustawy o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
z dnia 13 czerwca 2013 r.
Min. 2 komentarze do ustawy o
międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów z dnia 29 czerwca 2007 r.
Min. 2 komentarze do ustawy o bateriach i
akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r.

c
brak
brak
brak

za zaoferowanie
parametru
dodatkowego
d
3
2
2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Dotyczy parametrów w poz. 14 - 16
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę SIP, który posiada dodatkowe parametry, o
których mowa w poz. 14-16, oferta za dany dodatkowy parametr otrzyma punkty w następujący
sposób:
- w przypadku, gdy SIP oferowany przez Wykonawcę nie posiada danego dodatkowego
parametru, oferta otrzyma 0 pkt za ten parametr,
- oferta, w której Wykonawca zaoferuje największą liczbę (wartość) dla danego parametru
dodatkowego otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kolumnie ,,d” dla tego
parametru. Oferty pozostałych Wykonawców, którzy zaoferowali parametr dodatkowy o
wartości mniejszej, otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, obliczoną wg. wzoru:
wartość liczbowa parametru dodatkowego
w badanej ofercie
---------------------------------------------------------dany maksymalna wartość liczbowa parametru
dodatkowego spośród badanych ofert

x

maksymalna liczba punktów za
parametr dodatkowy (kol. d)

Liczba punktów dla każdego parametru obliczana będzie z dokładnością do czterech miejsc po
przecinku.
Dotyczy parametrów w poz. 17-28
W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzi (w tabeli formularz ofertowego zaznaczy TAK), że
oferowany SIP posiada dany parametr, otrzyma odpowiednią ilość punktów, określoną w tabeli
powyżej.
W innym przypadku, oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów za ten parametr, tj. gdy:
- Wykonawca nie zaznaczy ani TAK, ani NIE,
- Wykonawca zaznaczy NIE.
Ostateczna liczba punktów w kryterium Zakres bazy SIP (ZB) będzie obliczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
ZB = suma punktów uzyskanych za każdy z 29 parametrów x 0,3
Ad. 3) W kryterium – Funkcjonalność (F), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie
10 pkt.
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w
formularzu ofertowym.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Lp.

Nazwa funkcjonalności

Liczba punktów
przyznana w przypadku,
gdy system (SIP) posiada
daną funkcjonalność

a

b

c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Powiadomienia (alerty) lub odpowiednia sekcja z
aktualnościami informująca o zmianach aktów
prawnych, od ostatniej aktualizacji, celem
umożliwienia bieżącego śledzenie zmian prawa.
Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w
zawężeniu do aktów prawnych dla wybranego
województwa, powiatu, gminy w komplecie
ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania
tekstów aktów prawnych opublikowanych w
Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od
wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca
1998 r.
Zarządzanie, przez użytkowników, własnymi notatkami
i zakładkami do aktów prawnych. Zarządzanie
obejmuje dodawanie, modyfikowanie, drukowanie i
usuwanie. Notatki i zakładki będą dostępne, dla danego
użytkownika, przez min. 90 dni od utworzenia lub
modyfikacji danej notatki lub zakładki. Notatki i
zakładki dotyczą indywidualnych kont użytkowników.
Automatyczne rozłączenie przez SIP sesji i zwolnienie
dostępu (wylogowanie użytkownika) do puli wolnych
dostępów, po okresie uruchomienia ale nie korzystania
z systemu przez czas w zakresie od 30 minut do 60
minut.
Funkcjonalność umożliwiająca administratorowi
Zamawiającego natychmiastowe wylogowanie
(zamknięcie sesji) wybranego użytkownika i tym
samym bezzwłoczne zwolnienie licencji dla innych
potencjalnych użytkowników.
Funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi
natychmiastowe - bezzwłoczne wylogowanie z SIP
(zamknięcie sesji) i tym samym bezzwłoczne
zwolnienie licencji dla innych potencjalnych
użytkowników.
Funkcja definiowania użytkowników
uprzywilejowanych (stała rezerwacja licencji,
zapewniająca danemu użytkownikowi stały dostęp do
systemu, bez możliwości zablokowania licencji przez
innego użytkownika) z możliwością usuwania
uprzywilejowania. Funkcja ta może być realizowana
przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia.
Możliwość ustawienia wielkości czcionki
odpowiadającej 12-14 w MS Word na monitorze FHD
24”.
SIP poprawnie działający w urządzeniach przenośnych
(typu tablet, smartfon) ze wszystkimi wymienionymi
systemami operacyjnymi tj. Android wersje od 8.0 do
10.0.

10

10

10

10

20

20

10

5

5

W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzi (w tabeli zaznaczy TAK), że oferowany SIP posiada
daną funkcjonalność, działającą w ramach oferowanego systemu, otrzyma odpowiednią ilość
punktów, zgodnie ze sposobem punktacji określonym powyżej.
W innym przypadku, oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów za tą funkcjonalność, tj. gdy:
- Wykonawca nie zaznaczy ani TAK, ani NIE,
- Wykonawca zaznaczy NIE.
Ostateczna liczba punktów w kryterium Funkcjonalność (F) będzie obliczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:
F = suma punktów uzyskanych za każdą z funkcjonalności x 0,1
Ad. 4) W kryterium – Czas realizacji zamówień opcjonalnych (T), oferta Wykonawcy może
otrzymać maksymalnie 5 pkt.
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w
formularzu ofertowym.
Jeżeli oferowany czas realizacji zamówień opcjonalnych wynosi do 1 godziny roboczej (w dni
robocze w godzinach 7.00-16.00), oferta otrzyma 5 pkunktów.
W innym przypadku oferta otrzyma 0 punktów.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną wg
wzoru:
Ocena = C + ZB + F + T
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

