Opis Przedmiotu Zamówienia
LEX Zamówienia Publiczne Optimum
Serwis LEX Zamówienia Publiczne ułatwia prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Pomaga unikać błędów wydłużających postępowanie i rozstrzygać
wątpliwości pojawiające się w trakcie interpretacji przepisów. Gwarantuje dostęp do
bogatego zbioru orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Zespołu Arbitrów UZP i sądów
okręgowych oraz do bazy komentarzy do ustaw, monografii, komentarzy praktycznych i
innych dokumentów wykładni. Serwis jest systematycznie wzbogacany o nowe dokumenty.
Zawartość serwisu to:
 Analizy - opracowania, które składają się z dokumentów wyselekcjonowanych dla
konkretnego zagadnienia (m.in. aktów prawnych, orzecznictwa, pism urzędowych,
komentarzy praktycznych, pytań i odpowiedzi). Zgrupowanie właściwych
przedmiotowo dokumentów w analizach umożliwia zapoznanie się z nimi bez
konieczności dodatkowego wyszukiwania.
 Komentarze praktyczne - publikacje o charakterze poradnikowym, które omawiają
szczegółowo dane zagadnienie, zazwyczaj z podaniem konkretnych przykładów
rozwiązań. Zawierają podstawę prawną zagadnienia, powołanie właściwego
przedmiotowo orzecznictwa oraz komentarz autorski. Publikacje te są na bieżąco
aktualizowane i wchodzą w skład analiz.
 Szkolenia online - merytoryczne spotkania z ekspertem online; użytkownicy
produktów mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach na żywo i zadawania pytań
ekspertowi; szkolenia są nagrywane, a następnie umieszczane w programie wraz z
odpowiedziami na pytania, które padły w trakcie szkolenia.
 Komentarze - wybór komentarzy dotyczących ustawy - Prawo zamówień publicznych,
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o finansach publicznych oraz do
dyrektyw unijnych dot. zamówień publicznych. Najważniejszą i cieszącą się
największym
zainteresowaniem
Klientów
jest
publikacja
Włodzimierza
Dzierżanowskiego (z M. Stachowiak i J. Jerzykowskim) - Komentarz do ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
 Pytania i odpowiedzi -czyli zbiór zadanych przez klientów pytań z zakresu
tematycznego omówionego w module wraz z odpowiedziami specjalistów. Program
umożliwia zadawanie pytań ekspertom i uzyskanie fachowej porady w indywidualnej
sprawie. Użytkownicy otrzymują odpowiedź w ciągu 7 dni roboczych od terminu
zadania pytania.
 Wzory Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z komentarzami autorskimi dostępne są również w wersji do edycji - bez komentarzy. Wzory Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia stanowią gotowy do użycia materiał, który podmioty
zamawiające mogą wykorzystywać w prowadzonych postępowaniach. Jeśli
zamawiający poweźmie wątpliwości odnośnie danego elementu w specyfikacji, może
przeczytać komentarz do spornego punktu bądź zadać w tym zakresie pytanie
ekspertowi.
 Wzory pism - wzory potrzebne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Klienci mają również możliwość zamówienia wzoru.

 Orzeczenia administracji - pełna baza orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i Zespołu
Arbitrów przy UZP, oraz wybrane orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej,
Regionalnych Izb Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
 Pisma urzędowe - urzędowe interpretacje przepisów, w tym wszystkie opinie prawne
wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych.
 Akty prawne – akty prawa polskiego i europejskiego związane z zamówieniami
publicznymi.
 Monografie - wybór publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych, koncesji
na roboty lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego.
 Studia przypadków - dokumenty opisujące konkretne postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, które miały miejsce w rzeczywistości. Autor studium
wskazuje w nim stan faktyczny sprawy, przebieg i rezultat postępowania oraz
ewentualne czynności odwoławcze. Dokumenty te mają charakter przykładowy mają stanowić swego rodzaju wskazówkę dla Użytkowników programu, poprzez
zilustrowanie zarówno procesów modelowych, jak również tych dotkniętych
uchybieniami.
 Tezy z piśmiennictwa - czyli cytaty pochodzące z publikacji prawniczych, takich jak:
Zamówienia Publiczne. Doradca, Monitor Zamówień Publicznych, Zamawiający.
 Wyszukiwarka kodów CPV - pozwala ustalić właściwy dla danego przedmiotu
zamówienia kod CPV (zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień), co jest niezbędne
podmiotom zamawiającym do sporządzenia prawidłowej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dostępna jest w wersji pierwotnej (2003), jak i obecnie
obowiązującej.
 Newsy z dziedziny zamówień publicznych, pochodzące z serwisu prawo.pl

Funkcjonalności
1. Alerty - możliwość ustawiania alertów w zakresie aktów prawnych. Dzięki nim użytkownik
otrzymuje informacje na temat:
 zmian dotyczących całego aktu prawnego
 zmian dotyczących konkretnej jednostki redakcyjnej (zmiany, nowe dokumenty
powiązane).
Użytkownik jest informowany o zmianach na pocztę e-mail i bezpośrednio z alertu może
przejść do wskazanego dokumentu.
2. Aktówka – możliwość tworzenia folderów. Foldery te mogą być dowolnie nazywane i
użytkownik może dodawać do nich dokumenty z programu. W ramach aktówki akty
prawne mogą być dodawane na określony stan prawny oraz istnieje możliwość tworzenia
notatek do dokumentów.
3. LEX Search – rozszerzone możliwości w zakresie wyszukiwania, w tym:
 Szukanie dokumentów merytorycznie powiązanych z określonym hasłem.
 Szukanie tekstowe dokumentów.
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Możliwość wyszukiwania dokumentów poprzez wielowybór dla rodzaju, autora.
Możliwość wyszukiwania poprzez skróty, sygnaturę, identyfikator.
Możliwość personalizacji narzędzi wyszukiwania – użytkownik sam określa
poszczególne kryteria.
Możliwość przeszukiwania całej bazy wykładni.
Możliwość wielokrotnego zawężania listy wynikowej.
Licznik dokumentów wskazujący w trakcie wyboru kryteriów informację o oczekiwanej
liście wynikowej.

4. Wyszukiwarka instytucji – możliwość wyszukiwania instytucji (sądy, prokuratury, urzędy
skarbowe, itd) właściwych miejscowo dla konkretnego adresu.
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