ORZECZNICTWO
w ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH
KILKA CENNYCH
WSKAZÓWEK
JAK KORZYSTAĆ Z PROGRAMU
BY W PEŁNI WYKORZYSTAĆ JEGO MOŻLIWOŚCI
I. INSTALACJA PROGRAMU:
Płytę CD należy włożyć do stacji CD-ROM. Płyta uruchamia się automatycznie. W przypadku, gdy płyta nie uruchomi automatycznie instalatora,
należy uruchomić plik znajdujący się na niej: Orzecznictwo_demo.exe.
Po uruchomieniu pliku instalatora należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji wyświetlaną na ekranie komputera.
II. UŻYTKOWANIE
System ma wbudowaną bazę orzeczeń i w trakcie uruchamiania wyszukiwarka musi połączyć się z tą bazą. Może to potrwać nawet kilkanaście
sekund.

Pasek ikonek u góry programu:

Istnieje możliwość pracy na kilku orzeczeniach równocześnie. Przechodzenie
między poszczególnymi orzeczeniami obsługują zakładki u dołu każdego
.

orzeczenia
Pierwsza ikona od lewej -

, służy do uruchomienia wyszukiwarki

Widok wyroku – czerwone ikonki

otwierają zaznaczone naruszenie /tezę

orzeczeń. Po dwukrotnym kliknięciu pojawi się duże okno z polami do

w osobnym oknie. Wyniki wyszukiwania są dostępne w liście wyświetlanej

wypełnienia. Po lewej stronie pojawi się pole z rozwijanym drzewem, na

poniżej. Klikając na dowolny wyrok, otwiera się on w sąsiedniej zakładce.

którym znajdują się:

Aby uzyskać pełen widok orzeczenia – należy dwukrotnie kliknąć na

a) Lista podniesionych zarzutów

treść wyroku – pojawi się nowa zakładka z pełnoekranowym widokiem

b) Lista branż

wyroku. Aby ukryć listę rezultatów wyszukiwania należy kliknąć krzyżyk

c) Przedmiot zamówienia

w górnym prawym rogu listy. W każdej chwili listę można przywołać klikając

d) Tryb udzielenia zamówienia

na opcję pokaż wyniki wyszukiwania u dołu ekranu. Druga ikona od lewej

e) Rozstrzygnięcie

na głównym pasku narzędzi służy do zapisania rezultatów wyszukiwania

f)

Naruszenie konkretnego przepisu ustawy Prawo Zamówień

w katalogu ulubione. W każdej chwili z poziomu aplikacji można otworzyć

Publicznych

taki plik i wrócić do wyników wyszukiwania np. sprzed kilku dni. Ulubione

Po jednokrotnym kliknięciu lista zostaje rozwinięta. Aby otworzyć zawartość

otwieramy sąsiednią ikoną.

poszczególnych gałęzi należy kliknąć a następnie potwierdzić przyciskiem
w lewym dolnym rogu. W otwartym drzewie wyszukiwarki
w części naruszenie konkretnego przepisu, po kliknięciu w wybrany

Raporty. Kolejne cztery ikony to raporty:
a)

wyszukiwania. W każdej chwili raport można zapisać jako plik rtf,

przepis – wyświetla się jego treść. Jeśli przepis był zmieniany wyświetli się

czyli zwykły edytowalny plik, który czytany jest przez edytora tekstu.

treść aktualna zarówno na dzień orzekania jak i na dzień dzisiejszy (poniżej

Stworzenie pliku rtf możliwe jest wyłącznie z poziomu raportu.

pod linią). W celu wyszukania konkretnych orzeczeń można również użyć
dodatkowych parametrów: przedziałów czasowych, słowa lub frazy bądź
sygnatury, ewentualnie statusu wyroku – aktualny bądź uchylony. U dołu
okna znajduje się przycisk pokaż wszystkie – po wciśnięciu stworzona

Pierwszy z lewej pozwala stworzyć raport z wyników

b)

Drugi raport – wyrok pełny

c)

Trzeci raport – wyrok skrócony

d)

Czwarty – tezy z wyroku

zostaje lista znalezionych wyroków. Po dwukrotnym kliknięciu na dany

Każdy raport może zostać zapisany do pliku rtf i dowolnie edytowany. W celu

wyrok, wyświetla się jego zawartość rozłożona na kilka okien:

zapisania danego raportu do pliku wystarczy po stworzeniu np. raportu
. Jeśli chcemy od razu przejść

a) Parametry wyroku – w górnej części

z wyszukanych wyroków kliknąć ikonę

b) Treść wyroku – część środkowa

do pracy na danym raporcie wystarczy kliknąć ikonę

c) Naruszenia – w lewym dolnym oknie

Raport natychmiast otwarty zostanie w zewnętrznym edytorze tekstów np.

d) Tezy – w prawym dolnym oknie

MS Word jako dokument.

z górnego menu.

Kolejna ikona na pasku głównym

to statystyki oparte o wyniki

wyszukiwania. Można tworzyć dowolne wykresy w oparciu o kryteria podane
przy wyszukiwaniu wyroków. Ikonka
zapoznać, ułatwiają pracę. Ikonka

to porady dnia, warto się z nimi
obsługuje dostęp do bazy aktów

prawnych.
Wyszukiwarka tez – system posiada odrębną wyszukiwarkę tez
obsługiwaną ikoną w górnym menu – drugą od lewej

. Tezy mogą być

wyszukiwane bądź według przedmiotu tezy bądź według artykułu ustawy
Prawo zamówień publicznych:
Dwukrotne kliknięcie na danym artykule pokazuje jego treść. Po dokonaniu
wyboru interesującej nas opcji rezultat wyszukiwania osiągamy za pomocą
. Pod wyszukiwarką wyświetli się nam lista tez. Aby

przycisku

zobaczyć pełną listę z możliwością podglądu konkretnych orzeczeń należy
użyć przycisku

. Przycisk ten otwiera pełną listę tez. Obok

każdej tezy powołana jest sygnatura akt oraz znajdują się dwie ikony.
Ikona

otwiera wyrok na odrębnej zakładce. Ikona

daje podgląd

interesującej nas tezy w odrębnym oknie. W przypadku przeglądania listy tez
odnoszących się do danego artykułu, klikając ikonę

otrzymujemy podgląd

treści danego przepisu prawnego.

UWAGA! Pełna instrukcja obsługi
programu dostępna jest w menu
głównym systemu Orzecznictwo
w Zamówieniach Publicznych.
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