
Załącznik nr 1 
 

OPIS WYMAGAŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ (SIP) 
 
1. Teksty wszystkich aktów prawnych obowiązujących i nieobowiązujących, opublikowanych 

w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim od minimum 1928 roku (data utworzenia 
Urzędu Morskiego w Gdyni).  

2. Nie ujęte w pkt 1 wszystkie pozostałe akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw                   
i Monitorze Polskim od minimum dnia 1 stycznia 1980 roku.  

3. Dzienniki Urzędowe, prawo resortowe, akty prawa miejscowego.  
4. Baza orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich 

sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz organów 
administracji.  

5. Baza interpretacji wydanych przez Ministra Finansów, administrację skarbową.  
6. Baza wzorów pism i umów.  
7. Piśmiennictwo.  
8. Komentarze do przepisów, w tym w szczególności komentarze do kodeksów oraz ustaw 

dotyczących dziedzin wskazanych w pkt 10 (w zakresie wszystkich zbiorów praw -
minimum po jednym komentarzu)  

9.  Dostęp do projektów ustaw.  
10.Oprogramowanie powinno zawierać minimum zbiór następujących praw:  

 Prawo morskie 
 Prawo i postępowanie cywilne  
 Prawo i postępowanie karne, karne skarbowe i wykroczeniowe 
 Prawo pracy 
 Prawo spółek handlowych 
 Prawo i postępowanie administracyjne 
 Prawo zamówień publicznych 
 Prawo Unii Europejskiej 
 Prawo podatkowe 
 Prawo gospodarcze  
 Prawo nieruchomości 

Ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: 
 o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
 o gospodarce nieruchomościami 

 Prawo bankowe  
 Prawo upadłościowe  
 Prawo autorskie  
 Prawo własności przemysłowej  
 Prawo rodzinne 
 Prawo budowlane 
 Prawo geologiczne i górnicze 
 Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 Prawo lotnicze 
 Prawo ochrony środowiska 
 Prawo wodne 

11.Moduły: 
 Komentarze 
 Prawo Europejskie 
 Zamówienia Publiczne 
 Informator Prawno – Gospodarczy 

12.Możliwość logowania do SIP z wewnętrznej sieci komputerowej Zamawiającego                      
w jednym IP publicznym dla co najmniej 100 jednoczesnych użytkowników (1 użytkownik 
ogólny dla wszystkich logujących się) 

13.Możliwość logowania 10 użytkowników mobilnych z dowolnego IP publicznego 
14.Aktualizacja bieżąca adekwatna do zmieniających się przepisów 
15.Warunki licencyjne mają stanowić załącznik SIP 


