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1. Dziennik Ustaw
1.1. Komplet informacji formalnych o aktach prawnych od 1918 roku wraz z oceną co do
ich obowiązywania (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia
lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).
1.2.

Wszystkie akty prawne obowiązujące oraz oczekujące.

1.3.

Komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych, opublikowanych od 1918 roku.

1.4.

Dostęp do aktu prawnego w wersji aktualnej, wersji historycznych oraz projektu
(wersji przyszłej). Wersje powiązane (w postaci np: linków/odsyłaczy)
umożliwiające łatwe nawigowanie pomiędzy wersjami, bez potrzeby
każdorazowego wyszukiwania wersji danego aktu prawnego.

1.5.

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

1.6.

Odwołania (w postaci np. linków/odsyłaczy) do przywołanych w aktach prawnych
przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu i
konkretnych jednostek redakcyjnych.

1.7.

Odwołania (w postaci np. linków/odsyłaczy) do orzeczeń z poziomu tekstu aktu
prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

1.8.

Odwołania (w postaci np. linków/odsyłaczy) do cytatów/odwołań do doktryny
prawniczej z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

1.9.

Odwołania (w postaci np. linków/odsyłaczy) do komentarzy z poziomu tekstu aktu
prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

1.10. Odwołania (w postaci np. linków/odsyłaczy) do monografii lub opracowań z
poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych
1.11. Odwołania (w postaci np. linków/odsyłaczy) do pism urzędowych organów
podatkowych.
1.12. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami i oceną co do aktualności (aktualny /
nieaktualny) nie mniej niż 7 tys.
2. Monitor Polski
2.1.

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

2.2.

Wszystkie akty prawne obowiązujące oraz oczekujące.

2.3.

Komplet tekstów aktów prawnych ujednoliconych i ocenionych, co do
obowiązywania, opublikowanych od 1960 roku.

3. Dzienniki Urzędowe
Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych
wszystkich naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i
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stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną
nazwą lub inny urząd, który poprzednio wykonywał dane zadanie), w tym:
3.1.

Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych.

3.2.

Dziennik Urzędowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3.3.

Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

3.4.

Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

3.5.

Dziennik Urzędowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

3.6.

Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego.

3.7.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

3.8.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji.

3.9.

Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej .

3.10. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego.
3.11. Dziennik Urzędowy Ministra Cyfryzacji.
3.12. Dziennik Urzędowy Ministra Budownictwa.
3.13. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej.
3.14. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów.
3.15. Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
3.16. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
3.17. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( wcześniej
Dziennik Urzędowy Ministra Kultury).
3.18. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3.19. Dziennik Urzędowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3.20. Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( wcześniej Dziennik
Urzędowy Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej).
3.21. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości.
3.22. Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska (wcześniej: Minister Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska).
3.23. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3.24. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych.
3.25. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia.
3.26. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej.
3.27. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego
3.28. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3.29. Dziennik Urzędowy Państwowej Agencji Atomistyki.
3.30. Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3.31. Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego.
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3.32. Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3.33. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
3.34. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego.
3.35. Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki.

4. Orzecznictwo sądów i administracji
4.1.

Orzeczenia Sądu Najwyższego (opublikowane i niepublikowane) (nie mniej niż 140
tys.).

4.2.

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (opublikowane i niepublikowane)
(nie mniej niż 270 tys.).

4.3.

Orzeczenia
Wojewódzkich
Sądów
i niepublikowane) (nie mniej niż 1,2 mln).

4.4.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (nie mniej niż 11 tys.).

4.5.

Orzeczenia sądów apelacyjnych (nie mniej niż 70 tys.).

4.6.

Orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów (nie mniej niż 800).

4.7.

Orzeczenia Regionalnych Izb Obrachunkowych (nie mniej niż 10 tys.).

4.8.

Orzeczenia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (nie mniej niż 500 ).

4.9.

Orzeczenia Zespołu Arbitrów i Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych (nie mniej niż 30 tys.).

Administracyjnych

(opublikowane

5. Tezy z piśmiennictwa, glosy, bibliografia
5.1.

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

5.2.

Bibliografia prawnicza (nie mniej niż 120 tys. pozycji).

5.3.

Monografie z zakresu prawa polskiego (nie mniej niż 1 tys.).

6. Prawo Europejskie
6.1.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L – wydanie polskie

6.1.1. Komplet informacji formalnych o aktach prawnych opublikowanych w tym
dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub
wydania aktu prawnego, data ogłoszenia, data wejścia w życie).
6.1.2. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim
opublikowane od 1 maja 2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania.
6.1.3. Dostępność wersji
uchylonych.

historycznych

aktów

prawnych

obowiązujących i

6.1.4. Wzajemne powiązania formalne między aktami prawnymi (co najmniej relacje
typu: zmienia – zmieniany przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje –
wykonywany przez, implementuje – implementowany przez).
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6.1.5. Odwołania do przywołanych w aktach prawnych przepisów innych aktów
prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu.
6.1.6. Odwołania do orzeczeń, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z
poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
6.2.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskie seria C – wydanie polskie

6.2.1. Komplet informacji formalnych o aktach prawnych opublikowanych w tym
dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub
wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).
6.2.2. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim
opublikowane od 1 maja 2004 r. wraz z oceną co do obowiązywania.
6.2.3. Dostępność wersji
uchylonych.

historycznych

aktów

prawnych

obowiązujących i

6.2.4. Wzajemne powiązania formalne między aktami prawnymi (co najmniej relacje
typu: zmienia – zmieniany przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje –
wykonywany przez).
6.3.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej – polskie wydanie specjalne

6.3.1. Komplet informacji formalnych o aktach prawnych opublikowanych w tym
dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub
wydania aktu prawnego, data ogłoszenia, data wejścia w życie).
6.3.2. Wszystkie akty prawne obowiązujące oraz oczekujące.
6.3.3. Ujednolicone teksty aktów prawnych ukazujących się w języku polskim
opublikowane od 1 maja 2004 r. wraz z oceną, co do obowiązywania.
6.3.4. Dostępność kolejnych wersji historycznych aktów prawnych obowiązujących
i uchylonych.
6.3.5. Wzajemne powiązania formalne między aktami prawnymi (co najmniej relacje
typu: zmienia – zmieniony przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje –
wykonywany przez).
6.3.6. Odwołania do orzeczeń, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z
poziomu tekstu aktu i konkretnej jednostki redakcyjnej.
7. Orzecznictwo europejskie
W tym strasburskie i luksemburskie (nie mniej niż 70 tys.) oraz elementy wykładni.

8. Komentarze
8.1.

Komentarze do aktów prawa polskiego i europejskiego ogółem (nie mniej niż 2,85
tys. komentarzy), w tym komentarze do:

8.1.1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
8.1.2. Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r.
8.1.3. Kodeks wykroczeń – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
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8.1.4. Kodeks karny wykonawczy – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
8.1.5. Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
8.1.6. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
8.1.7. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
8.1.8. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.
8.1.9. Kodeks postępowania karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
8.1.10. ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
8.1.11. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 29 sierpnia 1997 roku.
8.1.12. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.
8.1.13. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
8.1.14. ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
8.1.15. ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.
8.1.16. ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku.
8.1.17. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku.
8.1.18. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.
8.1.19. ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.
8.1.20. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
8.1.21. ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.
8.1.22. ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku.
8.1.23. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości z dnia 29 lipca 2005 roku.
8.1.24. ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku.
8.1.25. ustawy Prawo upadłościowe z dnia 29 stycznia 2004 r.
8.1.26. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.
8.1.27. ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r.
8.1.28. ustawy Prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r.
8.1.29. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
8.1.30. ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
8.1.31. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
8.1.32. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30
sierpnia 2002r.
8.1.33. ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
8.1.34. ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r.
8.1.35. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
8.1.36. ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r.;
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8.1.37. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
z dnia 17 grudnia 2004 r.;
8.1.38. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17 czerwca 1966 r.
8.2.

Wybór komentarzy aktualizowanych po istotnych zmianach w prawie.

8.2.8.3. Pod pojęciem komentarza Zamawiający rozumie elektroniczną wersję
komentarzy do aktów prawnych (całości aktów lub ich wybranych jednostek
redakcyjnych, w tym do aktów zmieniających), zarówno dostępnych wcześniej jako
publikacja książkowa, jak i dostępnych wyłącznie w wersji elektronicznej, z
wykluczeniem opracowań takich jak artykuły z czasopism (lub ich fragmenty),
monografie (lub ich fragmenty), komentarze praktyczne (lub ich fragmenty),
praktyczne wyjaśnienia (lub ich fragmenty), odpowiedzi na pytania i
niedopuszczalne jest liczenie poszczególnych fragmentów komentarza (omówień
danej jednostki redakcyjnej) jako osobnych obiektów.

9. Sposoby wyszukiwania
9.1.

Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego/ sygnatury orzeczenia.

9.2.

Wyszukiwanie wg rocznika.

9.3.

Wyszukiwanie wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania.

9.4.

Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych
i orzeczeń).

9.5.

Wyszukiwanie wszystkich baz dokumentów pod kątem słów występujących w ich
treści.

9.6.

Wyszukiwanie frazy w otwartym akcie prawnym lub w całym SIP.

9.7.

Szybkie wyszukiwanie aktów prawnych po skrótach i nazwach potocznych, np.: tzw.
ustawa śmieciowa, dyrektywa odpadowa, RODO, ustawa sektorowa.

9.8.

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

10. Pozostałe wymagane funkcjonalności i możliwości SIP
10.1. Porównywanie zmian aktów prawnych pomiędzy wersjami aktualną i historyczną.
Automatyczne wyróżnianie tych zmian.
10.2. Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do
obowiązywania aktów prawnych z Dz. U. i M.P., prawa resortowego czego efektem
ma być przywołanie całego systemu prawa – aktów prawnych obowiązujących,
nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami)
na wybraną przez użytkownika datę.
10.3. Wyodrębnienie w zakresie Dz.U. i M.P. osobnych baz z aktami prawnymi:
obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.
10.4. Oznaczenie identyfikacji aktów prawnych obowiązujących, nieobowiązujących
i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P.
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10.5. Kopiowanie całości lub części dokumentu (w tym aktów prawnych, orzeczeń, glos,
monografii, wzorów pism) bezpośrednio z SIP do edytorów tekstów.
10.6. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego,
prokuratur, z możliwością wyszukiwania instytucji.
10.7. Dostęp do publikacji książkowych (monografii)
zagadnienia, z poziomu tekstu aktu prawnego.

dotyczących

wybranego

10.8. Wyświetlanie na ekranie komputerowym i wydruk pełnej treści lub fragmentów: aktu
prawnego, komentarzy, glos, monografii, orzeczeń, wzorów pism.
10.9. Praca użytkownika z kilkoma oknami SIP (min 7), w tym aktami prawnymi,
orzeczeniami, glosami, komentarzami, monografiami, jednocześnie na jednym
komputerze.
10.10. Możliwość ustawiania powiadomień o zmianach dotyczących aktu prawnego.
10.11. Możliwość tworzenia notatek do całego aktu prawnego oraz konkretnej jednostki
redakcyjnej.
10.12. Możliwość przywrócenia ostatniej sesji.
10.13. Wielodostęp dla
jednocześnie.

min.

26

użytkowników

Zamawiającego

zalogowanych

10.14. Automatyczne rozłączenie sesji i zwolnienie dostępu (wylogowanie użytkownika)
do puli wolnych dostępów w czasie do 40 minut od momentu zamknięcia, przez
użytkownika, stron serwisu internetowego SIP a także po wylogowaniu się
użytkownika z SIP.
10.15. Aktualizacja baz danych SIP, przez Wykonawcę:
a) Dziennika Ustaw w terminie do 5 dni roboczych od ukazania,
b) Monitora Polskiego, dzienników urzędowych krajowych i UE w terminie do 7 dni
roboczych od ukazania.
10.16. Interfejs obsługi SIP i pomoc w języku polskim.
10.17. Podręcznik użytkownika - instrukcja obsługi w języku polskim.
10.18. Dostęp do aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze
Polskim uchylonych od 1970 roku. Dostęp do opublikowanych tekstów jednolitych
tych aktów prawnych.
10.19. Dostęp do treści opublikowanych i obowiązujących umów międzynarodowych (nie
mniej niż 100 takich umów).
10.20. Dostępność SIP dla Zamawiającego przez wszystkie dni w roku w godzinach od 6.00
do 22.00.
10.21. Dostęp do SIP będzie realizowany za pomocą serwisu internetowego WWW.
Administracja i utrzymanie serwisu internetowego pozostaje w gestii Wykonawcy.
10.22. Dostęp do SIP z siedziby Zamawiającego oraz każdego innego miejsca, z dostępem
do sieci internet, w Polsce, bez ograniczeń co do dostawców łączy internetowych.
10.23. Pełna obsługa SIP poprzez przeglądarki internetowe wykorzystywane przez
Zamawiającego (Internet Explorer ver. 11 i późniejsze, Mozilla Firefox ver. 70 i
późniejsze, Google Chrome ver. 79 i późniejsze Microsoft Edge 42 i późniejsze).
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10.24. Poprawna praca SIP na komputerach pracujących w, wykorzystywanym przez
Zamawiającego, środowisku MS Windows w wersjach: 10 (32, 64 bit).
10.25. Prosta (bez ozdobień) i czytelna czcionka wyświetlanych tekstów ustaw
i komentarzy.
10.26. Dostępne min 2 rodzaje roli kont użytkowników: (1) użytkownik (z dostępem do
SIP), (2) administrator (administrujący użytkownikami).
10.27. Pojedyncza baza użytkowników SIP (wystarczy 1 raz wprowadzić użytkownika aby
mógł korzystać z pełnej puli dostępów i z pełnej puli informacji SIP dostępnej
w ramach umowy).
10.28. Baza użytkowników SIP umożliwiająca zarejestrowanie min. 200 użytkowników
Zamawiającego.
10.29. Funkcje administratora:
a) Dodawanie użytkowników do bazy użytkowników SIP.
b) Usuwanie użytkowników z bazy SIP lub blokowanie użytkowników.
c) Dostęp do listy wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
d) Dostęp do listy aktualnie zalogowanych (wykorzystujących licencję)
użytkowników.
e) Do realizacji funkcji administratora nie są blokowane licencje dostępowe do SIP dla
użytkowników. Administratorzy mogą zalogować się do panelu administracyjnego
SIP nawet jeżeli wykorzystana jest cała pula przyznanych licencji. Administratorzy
mogą mieć dostęp do funkcji administratorskich bez dostępu do SIP użytkownika.
f) Obsługa minimum 2 kont administratorów Zamawiającego.
10.30. SIP wolny od wysyłania niechcianych wiadomości email (w tym SPAM, reklamy
i inne).
10.31. Adres email i hasło użytkownika są wystarczające do korzystania z pełnego dostępu
do SIP (do poprawnego działania SIP nie są wymagane żadne dodatkowe dane, w
tym inne dane osobowe).
10.32. Funkcja resetu zapomnianego hasła użytkownika dostępna automatycznym
mechanizmem lub poprzez narzędzie dostępne dla administratorów Zamawiającego.
10.33. Utrzymywana sesja dostępu do SIP w przypadku braku aktywności zalogowanego
użytkownika przez czas min 10 minut.
10.34. Utrzymywana sesja dostępu do SIP przez cały czas aktywności użytkownika
w godzinach dostępności SIP.
10.35. SIP nie wymusza okresowych zmian haseł. Zmiany haseł jedynie zgodnie z wolą
użytkownika.

