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RPO.IV.KK.2621/148/2020  

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert – Opis przedmiotu zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych Systemu Informacji 

Prawnej „LEX Administracja Premium” lub równoważnego dla pracowników Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.  

Parametry systemu równoważnego:  

System musi umożliwiać dostęp do jego zasobów w wersji online dla wszystkich pracowników 

Urzędu poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów 

na stacjach klienckich.  

Zawartość systemu równoważnego:  

1. Pełna baza prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej oraz orzecznictwo sądów 

powszechnych.  

2. Orzecznictwo administracji w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o 

Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Regionalnych 

Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Wojewodów, Krajowej 

Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.  

3. Prawo miejscowe: komplet ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów 

prawnych opublikowanych w Wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 

województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego 

podziału terytorialnego państwa. Orzeczenia administracji oraz pisma urzędowe.  

4. Komplet komentarzy i monografii z zakresu prawa publicznego, cywilnego, pracy, karnego i 

europejskiego.  

5. Dokumenty praktyczne w tym komentarze praktyczne z zakresu m.in. problematyki 

zarządzania urzędem, zamówień publicznych, księgowości i podatków, prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych, ochrony środowiska, budownictwa, architektury i urbanistyki.  

6. Dostęp do bazy aktów prawnych i orzeczeń z zakresu: ochrony zasobów środowiska, dostępu 

do informacji o środowisku, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony środowiska w 

działalności inwestycyjnej, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, 

samorządu terytorialnego, organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu ochrony 

środowiska, przepisów o ochronie środowiska w Unii Europejskiej.  
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7. Linie orzecznicze.  

8. Glosy omawiające orzeczenia.  

9. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.  

10. Komplet poradników i wzorów procedur.  

11. Dostęp do bazy pytań i odpowiedzi.  

12. Konsultacje e-mailowe z ekspertem.  

13. Informator Prawno-Gospodarczy (powiązania) 

14. Infolinie merytoryczne z zakresu: zamówień publicznych, kadr i podatków.  

15. Wzory dokumentów.  

16. Szkolenia online. 

 

 

 

 


