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Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
Telefon: 0717779032
Adres email: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl
Wrocław, 25.07.2022

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
dla zadania pn. „Systemu Informacji Prawnych”
znak sprawy: CUI-ZZ.322.2.2022
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Zamawiający: Gmina Wrocław , pl. Nowy Targ nr 1-8 , 50-141 Wrocław
NIP: 8971383551 w imieniu i na rzecz, której działa Centrum Usług
Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław reprezentowana przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu w imieniu
którego działa Dyrektor CUI na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
Wrocławia .

II.

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Centrum Usług Informatycznych
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
2. Osoba wyznaczona do kontaktu : Magdalena Anuszkiewicz,
Tel.: +48 71 777 90 93, e-mail: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl
3. Korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem
„Wstępne konsultacje rynkowe - znak CUI-ZZ.322.2.2022”

III.

PODSTAWA PRAWNA:
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 poz.
1129 z późn. zm.) oraz zgodnie z REGULAMINEM PRZEPROWADZENIA
WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH W CENTRUM USŁUG
INFORAMTYCZNYCH WE WROCŁAWIU, opublikowanym wraz z nin.
OGŁOSZENIEM i wzorem formularza Zgłoszenia udziału, na stronie BIP
Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://bip.cui.wroclaw.pl/
Ogłoszenie nie było publikowane w inny sposób niż wskazany wyżej.
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IV.

CEL WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:
Celem konsultacji jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które mogą
być wykorzystane do przygotowania postępowania i poinformowania
wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia na
platformę System Informacji Prawnych dla Gminy Wrocław, w szczególności do
przygotowania:
 szacunku wartości zamówienia
 opisu przedmiotu zamówienia
 określenia warunków umowy

V.

PRZEDMIOT I ZAKRES WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
Zamawiający zakłada, że prezentowana platforma:


musi umożliwiać dostęp do aktualnej bazy publikacji prawnych wszystkim
jednostkom miejskim, również placówkom oświatowych, z wyłączeniem
spółek miejskich,



zakres dostępów do platformy dla poszczególnych organizacji powinien
być zróżnicowany ze względu na specyfikę powierzonych im do realizacji
zadań, dlatego konfiguracja dostępów powinna umożliwiać jak najlepsze
dopasowanie udostępnianego zakresu bazy prawa do potrzeb
pracowników konkretnej organizacji,



zapisy umowy powinny uwzględniać zmienność wykorzystywanej puli
licencji w czasie w trakcie obowiązywania umowy, tj. płynne odbieranie i
nadawanie dostępów przez administratora Zamawiającego użytkownikom
z poszczególnych jednostek,



zapisy umowy powinny umożliwiać rozliczanie się z Wykonawca tylko za
faktycznie wykorzystywane dostępy w ustalonym cyklu rozliczeniowym
np. co miesiąc,



musi być zgodna z przepisami prawa, którym podlega Zamawiający, w
szczególności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przepisami
dotyczącymi dostępności cyfrowej (WCAG).

Konsultacje zostały podzielone na bloki:
1. Prezentacja Firmy
2. Wdrożenia referencyjne
3. Omówienie/prezentacja funkcjonalności Systemu:
w tym:
CZĘŚĆ I - funkcjonalność prezentowanego rozwiązania
1) Przedstawienie możliwego zakresu bazy publikacji prawnych
oferowanego rozwiązania, w tym zakresu bazy prawa lokalnego.
2) Przedstawienie stosowanych u Wykonawcy modeli dystrybucji i
licencjonowania systemu.
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

Charakterystyka funkcjonalności prezentowanego systemu, omówienie
standardowego podziału systemu na oferowane pakiety, w szczególności
pakiety dedykowane konkretnym odbiorcom z uwzględnieniem typów
odbiorców występujących u Zamawiającego tj.:
- jednostki budżetowe
- samorządowe zakłady budżetowe
- instytucje kultury
- szkoły i placówki oświatowe
- zakłady opieki zdrowotnej
- żłobki
- powiatowe służby, inspekcje i straże
- jednostki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej
oraz przedstawienie zawartości poszczególnych pakietów.
Przedstawienie możliwości technicznych systemu w zakresie
niestandardowego podziału pakietów systemu na mniejsze moduły dla
jak najlepszego dopasowania zakresu udostępnianej bazy prawnej do
potrzeb pojedynczego użytkownika i w celu optymalizacji kosztów
korzystania z licencji.
Omówienie możliwości i zasad korzystania z opcji zadawania pytań do
ekspertów prawa
Przedstawienie propozycji przeszkolenia użytkowników platformy SIP z
jej użytkowania i administrowania, możliwych typów szkoleń –
stacjonarne, zdalne, e-learningowe.
Przedstawienie zakresu udostępnianych przez Wykonawcę
elektronicznych materiałów instruktażowych dotyczących użytkowania
platformy i administrowania nią.
Omówienie powiązania pakietów oferowanych przez Wykonawcę
pomiędzy sobą oraz przedstawienie korzyści dla użytkownika
wynikających w korzystania z wielu pakietów w ramach jednego
systemu

CZĘŚĆ II - zagadnienia administracyjne i techniczno-organizacyjne
1) Przedstawienie możliwości administracyjnych platformy pozwalających
Zamawiającemu na możliwie optymalne zarządzanie nabytymi
licencjami, w szczególności możliwości monitorowania obciążenia
systemu, wykorzystania nabytych licencji i optymalizacji kosztów
korzystania z nich.
2) Omówienie możliwości platformy w zakresie administrowania nią, w
szczególności zarządzania użytkownikami w podziale na jednostki,
monitorowania wykorzystanych licencji w podziale na jednostki,
monitorowania częstotliwości i czasów logowań użytkowników do
platformy.
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3)

4)

VI.

Omówienie możliwości platformy w zakresie wsparcia Zamawiającego w
procesie nadzorowania realizacji umowy i rozliczania kosztów
korzystania z platformy przez poszczególne jednostki.
Omówienie stopnia zgodności platformy z przepisami o dostępności
cyfrowej, w tym WCAG.

PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1. Termin składania zgłoszeń upływał dn. 26 maja 2022 r.
2. Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych
Zamawiający, zgodnie z ogłoszeniem, zaprosił do udziału we wstępnych
konsultacjach rynkowych podmioty, które złożyły wnioski i spełniły
wymagania formalne tj.:
a) Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa
b) Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. , ul. Przyokopowa 33, 01-208
Warszawa
3. Zmawiający przeprowadził indywidualne spotkania z Uczestnikami w
formie
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. – spotkanie w siedzibie CUI
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. - wideokonferencja (spotkanie przy użyciu
aplikacji Microsoft Teams).
oraz w formie korespondencji mailowej - doprecyzowanie przedmiotu
konsultacji i poruszanych zagadnień na spotkaniach.
Każda Firma uczestnicząca w konsultacjach otrzymała taki sam szczegółowy
plan spotkania i prezentowała swoje rozwiązania.

VII.

NOTATKI Z POSZCZEGÓLNYCH PREZENTACJI UCZESTNIKÓW

1. Prezentacja Wydawnictwa C.H. Beck Sp. z o.o.
Zakres prezentowanych zagadnień
a. Ogólna prezentacja uczestnika
produkt : System Informacji Prawnej Legalis
Kompletna baza prawa polskiego i europejskiego do wszystkich dziedzin
prawa
Adresy stron www dla każdej z wersji sytemu Legalis:
https://gov.legalis.pl/
https://legalis.pl/
https://biz.legalis.pl/
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b. Wdrożenia referencyjne – Sądy, ministerstwa, prokuratura, wojsko,
uczelnie wyższe, Urząd Miasta Poznania, ZUS, NFZ, KRUS
c.

Prezentacja funkcjonalności SIP:
Omówienie struktury Systemu Legalis w podziale na m.in. moduły
specjalistyczne, moduły tematyczne (Opimum i Premium) , Bazę Prawa
czy aktualności. Prezentacja praktycznego działania Systemu na
przykładzie panelu administracja.
Moduły tematyczne: Wersja Optimum to komplet komentarzy, metodyk,
monografii i czasopism C.H.Beck do wszystkich dziedzin prawa. W wersji
Premium dostępne są cyklicznie aktualizowane komentarze BeckOK®,
Systemy Prawa, analizy oraz opracowania orzeczeń ius.focus®.
Podział gotowych rozwiązań w zależności od dostępu do zagadnień :
Orange, Graphite, Silver, Gold, Platinum
Systemowe podejście:
System Prawa Prywatnego
System Prawa Handlowego
System Prawa Karnego
System Prawa Administracyjnego
System Prawa Medycznego
System Prawa Unii Europejskiej
System Postępowania Cywilnego
Precyzyjne wyszukiwanie: wygodne funkcjonalności, personalizacja
ustawień programu
Podział Systemu Legalis na:
LA - Legalis administracja - to system stworzony z myślą o
urzędnikach. Łączy w sobie możliwości systemu Legalis dla prawników z
rozwiązaniami dedykowanymi administracji publicznej. Skierowany jest
do jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, instytucji
kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej. Legalis
Administracja umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań
z praktyki i poradni eksperckiej. Legalis Administracja stanowi wsparcie
obszarach np: finanse publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie,
postępowanie administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój
urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, prawo budowlane
i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne.
W ramach pakietu Legalis Administracja Premium dostępne są Poradnie
Eksperckie (kontakt: telefon, mail – odpowiedź do 5 dni roboczych,
standardowo 120 pytań na rok, w systemie jest widoczny licznik
zadanych pytań). Stały dostęp do bazy pytań i odpowiedzi, baza nie
jest aktualizowana pod kątem zmian w przepisach prawa.
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LCZ - Legalis prawniczy
Osią struktury Systemu Legalis jest aktualizowana codziennie,
kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego. Jest ona stałym
elementem dowolnej konfiguracji modułowej.
Legalis oferuje treści w podziale na moduły tematyczne w wersjach
Optimum i Premium oraz moduły specjalistyczne. Treści specjalistyczne
pogrupowane są w sekcjach: Systemy prawa, Aktualności i serwisy oraz
Narzędzia i bazy wiedzy.
Istotą modułowej struktury Systemu Legalis jest dostarczenie
prawnikom najbardziej wartościowych i dopasowanych do ich potrzeb
treści autorskich.
Legalis zawiera wszystkie komentarze, Systemy prawa oraz monografie
i czasopisma C.H.Beck zgromadzone w modułach tematycznych i
specjalistycznych.
Baza prawa zawiera m.in. komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz
gwarantuje dotarcie do ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw.
Największa ilość orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych po 1989 r. oraz
bogaty zbiór kierunków orzeczniczych to fundament analizy poglądów
judykatury na najważniejsze oraz niszowe problemy prawne
Nie jest dostępna Poradnia Ekspercka, tylko dostęp do bazy pytań i
odpowiedzi.
LKKB - Legalis Księgowość Kadry Biznes - wsparcie księgowych i
kadrowych podczas podejmowania decyzji z zakresu podatków,
rachunkowości, prawa pracy, płac, przetargów, umów cywilnoprawnych.
Przykłady przypisania do wskazanych obszarów prawa konkretnych
produktów Legalis:
- Prawo Administracyjne - LCZ, LA , LKKB
- Prawo Cywilne – LCZ , LA, LKKB
- Prawo Podatkowe – LCZ, LA , LKKB
- Umowy Cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło, w tym z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych, udzieleniem licencji - LCZ
- Systemy Prawa - LCZ
- Prawo Rodzinne i Opiekuńcze - LCZ
- Przepisy o żywieniu zbiorowym - LCZ
- Windykacja - LCZ
- Dostępność podmiotu publicznego - LCZ
- Zakres
ubezpieczeń społecznych, zasiłków
i ubezpieczeń
chorobowych - LCZ
- Działalność samorządowych instytucji kultury - LCZ
- Prawo nowych technologii oraz własności intelektualnej - LCZ
- Pakiet Mobilności (zestaw przepisów regulujących transport
drogowy na terenie Unii Europejskiej) - LCZ
- Ochrona zabytków - LCZ
- Przepisy dotyczące rewitalizacji (Ustawa o rewitalizacji) - LCZ
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-

Gospodarka Nieruchomościami - LCZ
Prawo Nieruchomości - LCZ
Użytkowanie Wieczyste - LCZ
Księgi wieczyste i hipoteka - LCZ
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - LCZ
Ochrona Przeciwpożarowa – LCZ
Prawo o ruchu drogowym - LCZ
Pakiet prawa o kierujących pojazdami - LCZ
Prawo Ochrony Przyrody – LCZ

WCAG – produkt częściowo dostosowany: dostosowanie wielkości
czcionek, nie są otwierane nowe karty przeglądarki (nowa zawartość
otwiera się zawsze w tej samej karcie).
Trwają prace nad wdrożeniem dla produktów Legalis Active Directory.
d. Panel administratora
można przypisać nieograniczoną ilość administratorów w panelu
administracyjnym
administrator może otrzymać dostęp do raportów
poziom dostępności SLA – można przyjąć 99%
e. Szkolenia
Beck Akademia – szkolenia online z wybranych tematów (szkolenia
m.in. dla prawników, biznesu oraz pracowników sektora publicznego).
Szeroki zakres tematyczny. Certyfikat uczestnictwa – honorowany
przez samorządy prawnicze.
Szkolenia z obsługi Systemu Legalis : grupowe i indywidualne.
Wsparcie dla Klientów Systemu Legalis poprzez:
– webinaria i zdalną prezentację systemu,
– telefoniczny dyżur hotline oferujący pomoc merytoryczną.
f.

metody licencjonowania
Licencje imienne (na adresy mailowe)
Licencje no-limit w różnych modelach: dla ustalonych numeracji IP, dla
wskazanego limitu użytkowników.

g. Załączniki
Katalogi udostępnione przez Wykonawcę
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2. Prezentacja Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
Zakres prezentowanych zagadnień
a. Ogólna prezentacja uczestnika
produkt : LEX
Elektroniczna baza profesjonalnej informacji prawniczej oraz branżowej
dla kancelarii prawnych, administracji i biznesu
Adresy stron www: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/
Obecnie z LEX-a korzysta ponad 215 tys. użytkowników online.
System zawiera wiedzę ze wszystkich dziedzin prawa.
b. Wdrożenia referencyjne – Izba Skarbowa w Krakowie, Urząd
Marszałkowski w Krakowie, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
c.

Prezentacja funkcjonalności SIP
Prezentacja praktycznego działania Systemu (w tym komentarze,
monografie, procedury, linie orzecznicze)
LEX dla Administracji - przeznaczony dla przedstawicieli administracji
samorządowej i rządowej oraz podmiotów rynku zdrowia i edukacji. LEX
Administracja to serwis dla całego urzędu, wspierający urzędników
w wykonywaniu codziennych obowiązków. Jest doskonałą pomocą dla
wszystkich wydziałów samorządów - na szczeblu gminy, powiatu
i województwa. Program zapewnia dostęp do pełnej bazy
prawodawstwa, praktycznych dokumentów branżowych, porad
ekspertów prawa samorządowego oraz narzędzi niezbędnych przy
tworzeniu prawa miejscowego.
Podział LEX Administracja:
LEX Administracja
LEX dla Sądów
LEX Akademia
Lex Medica
LEX Contex
LEX Czasopisma Premium
LEX Kompas Orzeczniczy
LEX Ochrona Zdrowia
LEX Office
LEX Pomoc Społeczna
LEX Prawo Miejscowe
LEX Prawo Oświatowe
LEX Systemy Prawa
LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka
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LEX Urząd
LEX Zamówienia Publiczne
Wskazany podział produktów LEX Administracja dotyczy szeroko pojętej
administracji publicznej, nie tylko administracji samorządowej, ale
również rządowej oraz podmiotów rynku zdrowia, edukacji i
sądownictwa. Nazwa LEX Administracja jest dedykowana do produktów
dla administracji samorządowej.
Lex Administracja występuje w trzech wersjach Standard, Optimum,
Premium.
Każdy moduł z oferty LEX Administracja zwiera pełną bazę aktów
prawnych i orzeczeń oraz pism urzędowych. W każdym module są akty
prawne i orzeczenia z niżej wymienionych obszarów prawa. Dodatkowo
poniżej moduły tematyczne posiadające dokumenty autorskie ze
wskazanych dziedzin:
Prawo Administracyjne
Dział Prawny od wersji Standard,
Urząd i Obywatele
Prawo Cywilne
Dział Prawny od wersji Optimum
Prawo Podatkowe
Finanse, Księgowość
Umowy Cywilnoprawne (zlecenia,
Dział Prawny od wersji Optimum
o dzieło, w tym z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych,
udzieleniem licencji)
Systemy Prawa
brak dokładnego wskazania. W
ofercie Wykonawcy znajdują się:
System Prawa Administracyjnego
Procesowego, System Prawa
Procesowego Cywilnego, System
Prawa Pracy, System Prawa
Karnego Procesowego
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
Dział Prawny od wersji Optimum
Przepisy o żywieniu zbiorowym
Prawo Oświatowe
Windykacja
Finanse
Dostępność podmiotu publicznego
Urząd i Obywatele
Zakres ubezpieczeń społecznych,
Kadry, HR
zasiłków i ubezpieczeń
chorobowych
Działalność samorządowych
Urząd i Obywatele
instytucji kultury
Prawo nowych technologii oraz
Dział Prawny od wersji Optimum
własności intelektualnej
Pakiet Mobilności (zestaw
Dział Prawny od wersji Premium
przepisów regulujących transport
drogowy na terenie Unii
Europejskiej)
Ochrona zabytków
Budownictwo
Przepisy dotyczące rewitalizacji
Urząd i Obywatele
(Ustawa o rewitalizacji)
Gospodarka Nieruchomościami
Budownictwo
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Prawo Nieruchomości
Użytkowanie Wieczyste
Księgi wieczyste i hipoteka
Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne
Ochrona Przeciwpożarowa
Prawo o ruchu drogowym
Pakiet prawa o kierujących
pojazdami
Prawo Ochrony Przyrody

Budownictwo
Budownictwo
Dział Prawny od wersji Optimum
Budownictwo
BHP, Budownictwo
Dział Prawny od wersji Standard,
Urząd i Obywatele
Dział Prawny od wersji Standard,
Urząd i Obywatele
Ochrona Środowiska

Zadawanie pytań w Systemie dostępne dla produktów:
Urząd i Obywatele wersja Optimum i Premium
Budownictwo wersja Optimum i Premium
Kadry wersja Optimum i Premium
HR wersja Premium
Księgowość wersja Optimum i Premium
Finanse wersja Premium
Ochrona Środowiska wersja Optimum i Premium
Ochrona Zdrowia wersja Optimum i Premium
Prawo Oświatowe wersja Optimum i Premium
Zamówienia Publiczne wersja Optimum i Premium
BHP wersja Optimum i Premium
Ochrona Danych Osobowych
Infolinia w ramach :
Kadry i HR wersja Premium
Finanse i Księgowość wersja Premium
Prawo Oświatowe wersja Premium
Zamówienia Publiczne wersja Premium
BHP wersja Premium
Nie ma możliwości skonstruowania dla Zamawiającego osobnego
pakietu do zadawania pytań. Pula pytań jest przypisana do pakietu i
wynosi 75 pytań/rocznie na pakiet. Z wyjątkiem pakietu Lex Ochrona
Danych Osobowych gdzie pula wynosi 50 pytań rocznie oraz pakietu dla
Działu Prawnego, z którego nie ma możliwości zadawania pytań.
W ramach pakietu Wykonawca może informować Zamawiającego o
wyczerpaniu puli pytań do danego pakietu po jego wyczerpaniu, albo
uprzedzająco o wyczerpywaniu się limitu pytań, gdy w puli danego
pakietu pozostało jeszcze do wykorzystania np. 5 ostatnich pytań.
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Nie ma możliwości rozliczania faktur w podziale na jednostki tj.
wystawienia pod fakturę za dany okres rozliczeniowy rozbicia kosztów
faktury na poszczególne jednostki korzystające z systemu w danym
okresie; zestawienie byłoby oparte na przypisaniu użytkownika do
jednostki poprzez domenę zawartą w adresie email (zamawiający
przekazałby zasadę mapowania); koszt korzystania z danego produktu
byłby rozbijany na jednostki na podstawie ilości użytkowników którzy
maja dostęp do tego produktu w danym okresie rozliczeniowym.
Inne funkcjonalności Systemu LEX:
-

Wyszukiwarka LEX Search – autorski system wyszukiwania oparty
o algorytmy sztucznej inteligencji.

-

System
alterowania
informacja
o nowych,
uchylonych
i zmienionych aktach prawnych oraz dobranych do potrzeb
użytkownika nowych orzeczeniach i dokumentach autorskich.

-

Branżowe pulpity z newsami prawnymi - strona startowa LEX
dostosowana
do
indywidualnych
potrzeb,
z informacją
o najnowszych
dokumentach
autorskich
w programie
i najświeższych newsach z Prawo.pl.

-

Wysokie standardy cyberbezpieczeństwa - najwyższa ochrona
danych osobowych oraz dokumentów przechowywanych w LEX,
a ponadto wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń dla posiadanych
kont.

-

Wersja mobilna - interfejs w wersji mobilnej jest w pełni
responsywny, oznacza to, że LEX działa na każdym typie i wielkości
smartfonu.

WCAG – produkt częściowo dostosowany, trwają prace wewnętrzne w
celu bieżącego dostosowywania
Active Directory - tak
d. Panel administratora
poziom dostępności SLA –można przyjąć 97%
Raportowanie:
 częstotliwość logowania się do systemu (ilość logowań w
miesiącu) przez poszczególnych użytkowników – tak
 czasu korzystania z systemu (aktywności w systemie) w ciągu
miesiąca – nie
 z jakich obszarów prawa użytkownik korzystał i ile razy w ciągu
miesiąca – można uzyskać statystyki z jakich pakietów
użytkownik korzystał w ciągu miesiąca (np. z pakietu księgowość,
budownictwo) i ile razy
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e. Szkolenia
szkolenia online merytoryczne w tym, z możliwością zadawania pytań
oraz uzyskania certyfikatu udziału w szkoleniu, po rozwiązaniu testu np.
szkolenie z zakresu zamówień publicznych, z zakresu ochrony danych
osobowych
szkolenia produktowe online (szeroki zakres tematyczny) - program
szkoleniowy LEX Certyfikacja z obsługi programu prowadzony przez
wykwalifikowanych trenerów. Szkolenia kończące się testem ze
znajomości tematu + Certyfikat .
program szkoleniowy Certyfikacja LEX nie jest standardowo dostępny
dla użytkowników (jest to dodatkowo odpłatny program szkoleń
poświadczany certyfikatem); szkolenia standardowo dostępne z obsługi
LEX nie są poświadczane certyfikatem
Bezpośredni kontakt z uznanymi ekspertami i praktykami
Infolinia merytoryczna
Dodatkowe usługi specjalistyczne - Zadawanie pytań e-mailem lub
Zamówienie wzorów dokumentów,
f.

metody licencjonowania
Licencja imienna na adresy mailowe
Licencja no-limit w dostępie extranetowym/intranetowym
(oprogramowanie wgrywane na serwer zamawiającego), wówczas brak
zawartości dostępnej on-line - bazy szkoleń on line, IPG okrojone
wersja extranet/intreanet nie posiada również funkcjonalności
dostępnych tylko w wersji online np. alertów na jednostce redakcyjnej
lub całym akcie prawnym wysyłanych na maila, zadawania pytań i
otrzymywania odpowiedzi na maila, zamówienia wzoru
Licencja no limit dla ustalonej numeracji IP
Licencje pływające na adresy mailowe sprawdzają się w przypadku gdy
każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich pakietów, w innym
przydziale będą prowadziły do nieoptymalnego dla zamawiającego
wykorzystania nabytych licencji.

g. Załączniki
Katalogi udostępnione przez Wykonawcę
VIII.

EFEKTY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Podsumowanie wpływu wstępnych konsultacji rynkowych na planowane
postępowanie.
Przeprowadzone wstępne konsultacje rynkowe dostarczyły Zamawiającemu
informacji mających wpływ na planowanie przyszłego postępowania
przetargowego oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej, w
szczególności:
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pozwoliły na przegląd dostępnych systemów na rynku,
możliwych konfiguracji dostępnych modułów w ramach poszczególnych
jednostek
 sposobu licencjonowania
 pozyskania informacji o potrzebnych kompetencjach
Przeprowadzone Wstępne konsultacje rynkowe przyczyniły się do pozyskania
przez Zamawiającego wiedzy w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia, a także określenia warunków umowy w zakresie
świadczonych usług. Wykorzystanie pozyskanych informacji nie spowoduje
zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców
oraz przejrzystości , m.in.: w dokumentacji postępowania nie zostaną opisane
ani nazwane systemy prezentowane w trakcie konsultacji.
Zamawiający na etapie konsultacji pozyskał standardowe cenniki od
poszczególnych Uczestników. Specyfika przedmiotu zamówienia
wymaga dodatkowego oszacowania - wniosek zostanie skierowany do
wszystkich Uczestników konsultacji. Uzyskane kalkulacje dot. szacowania
wartości zamówienia nie stanowią elementu przedmiotowych konsultacji.
Zamawiający informuje, że Wstępne konsultacje rynkowe zostały
zakończone.
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