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Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie trzyletniej usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu 
Informacji Prawnej (SIP) wraz ze szkoleniem. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez 
WOLTERS KLUWER POLSKA SP.Z O.O. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, w której zaproponowano 
realizację zamówienia za kwotę 247.525,20 zł brutto. Ponadto Wykonawca zaproponował dodatkowe 
funkcjonalności systemu: 
 Zasoby SIP zawierają informator gospodarczy: KRS, ogłoszenia w MSiG. - TAK 
 SIP zawiera usystematyzowany zakres piśmiennictwa oraz orzecznictwa - TAK 
 SIP umożliwia grupowanie orzecznictwa w linie orzecznicze - TAK 
 SIP posiada tytuły jednostek redakcyjnych aktów prawnych - TAK 
 SIP posiada dostęp do zasobów dla aktów prawnych pn. Dzienniki Urzędowe Województw - od 1999 roku  

- TAK 
 SIP posiada wyszukiwarkę właściwości miejscowej danego sądu lub organu dla podanego adresu 

zamieszkania - TAK 
 

Przedmiotowa oferta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu oraz uzyskała maksymalną ilość 
punktów - 100,00 w oparciu o określone kryteria, a złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia 
określone przez Zamawiającego wymogi.  
 
Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  
w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 
WOLTERS KLUWER POLSKA SP.Z O.O. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa: 
 Cena: 60,00 pkt 
 Zasoby SIP zawierają informator gospodarczy: KRS, ogłoszenia w MSiG. - 10,00 pkt 
 SIP zawiera usystematyzowany zakres piśmiennictwa oraz orzecznictwa - 6,00 pkt 
 SIP umożliwia grupowanie orzecznictwa w linie orzecznicze - 6,00 pkt 
 SIP posiada tytuły jednostek redakcyjnych aktów prawnych - 6,00 pkt 
 SIP posiada dostęp do zasobów dla aktów prawnych pn. Dzienniki Urzędowe Województw - od 1999 roku  

- 6,00 pkt 
 SIP posiada wyszukiwarkę właściwości miejscowej danego sądu lub organu dla podanego adresu 

zamieszkania - 6,00 pkt 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 15.11.2019 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dziękuję za udział w postępowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


