
 
   

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 12 

90-051 Łódź 

 

 
 

 
tel.: +48 42 236 17 00 

fax: +48 42 235 02 05 

 

e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl 

www.lka.lodzkie.pl 

 

NIP: 725-202-58-42  

REGON: 100893710  

KRS: 0000359408 

Kapitał zakładowy: 52.715.000,00 zł 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

WYMAGANIA MINIMALNE APLIKACJI PRAWNICZEJ : 

 

 Jednoczesny dostęp dla minimum 5 użytkowników bez ich personalizacji; 

 Dostęp do aplikacji zarówno z sieci służbowej z miejsca pracy jak również w przypadku 

korzystania w innym miejscu z dostępem do Internetu; 

 Dostęp do wszystkich aktualnie obowiązujących na terenie Polski aktów prawnych wraz  

z możliwością porównania z wprowadzonymi zmianami ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących jego komponentów: 

 

1. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – Dzienniki Ustaw, 

Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe, Prawo Europejskie, projekty ustaw, akty 

korporacyjne, orzecznictwo powszechne i administracyjne, analizy z komentarzami, 

wzory, procedury, linie orzecznicze, wyszukiwanie kodów CPV, monografie; 

 

2. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA - Dzienniki Ustaw, Monitor 

Polski, projekty ustaw, prawo resortowe, Prawo Europejskie, Orzeczenia TSUE wraz 

z komentarzami, wzory, procedury, analizy wraz z komentarzami, monografie; 

 

3. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE BHP – Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, projekty ustaw 

w zakresie BHP i PPOŻ, prawo resortowe, akty korporacyjne, Prawo Europejskie, 

indeks norm z zakresu BHP, poradniki, normy, wzory, procedury BHP, linie 

orzecznicze, analizy z komentarzami, tezowanie, monografie, wyszukiwanie poprzez 

indeks hasłowy, zadawanie pytań z w zakresie BHP i PPOŻ; 

 

4. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KADR – Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, projekty 

ustaw, prawo resortowe, akty korporacyjne, Prawo Europejskie, poradniki, normy, 

wzory, linie orzecznicze, analizy z komentarzami, monografie; 
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5. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI – Dzienniki Ustaw, 

Monitor Polski, projekty ustaw, prawo resortowe, akty korporacyjne, Prawo 

Europejskie, poradniki, normy, wzory, procedury BHP, linie orzecznicze, analizy 

z komentarzami, procedury podatkowe, monografie, rozporządzenia Ministra 

Finansów, możliwość wyszukiwania wg autora aktu prawnego np. akty wydawane 

przez Ministra Finansów; 

 

6. AKTY OGÓLNOPRAWNE – dotyczące prawa cywilnego, publicznego transportu 

zbiorowego, prawa pracy, prawa publicznego, prawa europejskiego: komentarze, 

monografie, czasopisma, linie orzecznicze, wzory dokumentów, omówienia orzeczeń 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

 

 

 Do każdego z wyżej podanych komponentów powinna istnieć możliwość zadania pytań 

przez użytkowników aplikacji z terminem udzielenia odpowiedzi na pytania nie większym 

niż 7 dni roboczych; 

 Szkolenia dostępne online w portalu wraz z możliwością wielokrotnego ich odtwarzania, 

dotyczy szczególnie BHP i PPOŻ, finansów i zamówień publicznych; 

 Czas trwania zamówienia: 24 miesiące. 

 


