Załącznik nr 3 do Zaproszenia
WZÓR UMOWY NR
zawarta dnia ………………. w Chełmie
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową" została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówieo publicznych art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 września 2021 r. Prawo zamówieo
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
pomiędzy:
Skarbem Paostwa reprezentowanym przez:
1. - Dyrektora Sądu
2. – Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym"
reprezentowanym przez:
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą"
Przedmiot umowy
§1.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na potrzeby Sądu Rejonowego w Chełmie usługi
„dostępu on-line do baz Systemu Informacji Prawnej" (dalej zwanej „usługą SIP").

2.

Wykonawca udostępni Zamawiającemu w zakresie świadczenia usługi SIP:
a)

wersję wielostanowiskową on-line (1 szt.) jako aplikację zainstalowaną na serwerze
Wykonawcy, umożliwiającą pracę w Systemie Informacji Prawnej wszystkim użytkownikom
(pracownikom sądu) bez ograniczeo w jednoczesnym dostępie. Jedna sztuka oznacza jedną
licencję dla nieograniczonej liczby użytkowników, bez ograniczeo w jednoczesnym dostępie,
w ramach sieci wewnętrznej sądu,

b)

wersję jednostanowiskową on-line (27 szt.) jako aplikację zainstalowaną na serwerze
Wykonawcy, do której dostęp odbywa się z wykorzystaniem Internetu przez przeglądarkę
internetową, jedna sztuka licencji upoważnia do jednoczesnego używania systemu przez
jedną osobę. System Informacji Prawnej musi zapewnid funkcjonalnośd rejestrowania przez
Zamawiającego dowolnej liczby indywidualnych użytkowników którzy mogą korzystad z
systemu. Wszystkie licencje będą stanowid jedną pulę licencji tak, by mogły byd używane
przez dowolnego zdefiniowanego użytkownika. Ilośd zakupionych licencji jest limitem
równocześnie pracujących użytkowników

Zasady realizacji
§2.
1.

Wymienione w §1 ust. 2 wersje usługi SIP Wykonawca zainstaluje na swoim serwerze i zapewni
Zamawiającemu dostęp do usługi SIP realizowany przez przeglądarkę internetową (WWW) oraz
zgodną z przeglądarką Firefox 3.5 lub nowszą oraz Internet Explorer 7.0 lub nowszą poprzez
publiczną sied Internet.
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2.

Wykonawca ma obowiązek:
a)

aktualizacji okresowej baz Systemu Informacji Prawnej (aplikacji, o których mowa w ust. 2)
w przedziałach czasowych nie dłuższych niż 7 dni - aktualizacje okresowe będą
wykonywane na serwerze Wykonawcy,

b)

zapewnienia dostępu do usługi SIP poprzez indywidualne konto użytkownika w Systemie
Informacji Prawnej,

c)

dostarczenia narzędzi administracyjnych dostępnych przez stronę internetową (WWW)
służących do zarządzania użytkownikami w Systemie Informacji Prawnej.

3.

Wykonawca gwarantuje czas dostępności Systemu Informacji Prawnej na poziomie 95 %.

4.

Do dostarczanego SIP zostanie dołączona Umowa licencyjna z terminem i warunkami gwarancji,
adresami i numerami telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne, z
zastrzeżeniem, że regulacje Umowy licencyjnej nie mogą byd mniej korzystne lub sprzeczne z
regulacjami niniejszej Umowy. W przypadku wątpliwości, które postanowienia regulują wybór
należy do Zamawiającego.
Okres obowiązywania umowy
§3.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyd usługę SIP od 2 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wynagrodzenie i zasady płatności
§4.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w tym udzielenie licencji wynosi:
……………… zł netto (słownie: ……………………………złote 00/100) plus podatek VAT tj. …..zł brutto
(słownie:………………………..), w tym wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy w wysokości
………………zł netto (słownie: ………………………….00/100) tj. zł brutto (słownie: ………………../100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego z dołu po
należytym zrealizowaniu usługi w danym miesiącu na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.
3. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do kooca realizacji Umowy.
4. Za termin zapłaty ustala się dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
postanowieo Umowy.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu drogą elektroniczną.
7. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) w zw. Z ustawą z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz.
1666).
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizowad płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, tzw. Split payment. Podzieloną płatnośd, tzw. Split payment stosuje się
wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia
przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności
nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem
VAT (art. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
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stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na
dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
Gwarancja
§5.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie usługi SIP do 31 grudnia 2022 r.
Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru usługi SIP.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do serwisu gwarancyjnego.
W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do:
a) bezpłatnego usuwania awarii funkcjonowania aplikacji obsługujących bazę danych - w
czasie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia,
b) udzielania konsultacji telefonicznych w zakresie problemów związanych z korzystaniem z
usługi SIP w tym z funkcjonalnością systemu.
Zgłoszenia gwarancyjne będą przyjmowane:
a) całodobowo pod numer faksu ……………………….
b) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 - 15.30 na podstawie telefonicznego
zgłoszenia na nr ……………………………
c) całodobowo, pod adres e-mail: serwis.legalis@beck.pl;
d) w formie pisemnej przesłanej na adres Wykonawcy.
Serwis Wykonawcy będzie realizowany w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
8.00-16.00.
Odpowiedzialnośd Wykonawcy
§6.

1.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacid na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących
wysokościach:
a)

0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzieo
opóźnienia w wykonaniu obowiązków w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
ust. 2 obciążających Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w stosunku do terminów określonych w Umowie za
każdy przypadek niewykonania danego obowiązku w terminie;

b)

10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za odstąpienie przez
Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę.

2.

W przypadku kar umownych, o których mowa w ust 1, naliczenie jednej z nich nie wyłącza prawa
Zamawiającego do naliczenia drugiej.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał zobowiązao wynikających z Umowy lub
będzie wykonywał je nienależycie, Zamawiający będzie mógł wyznaczyd mu odpowiedni termin
na wykonanie zobowiązao wynikających z Umowy nie dłuższy jednak niż 3 dni lub wystąpid o
naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia, a po bezskutecznym upływie odstąpid od umowy z
przyczyn obciążających Wykonawcę. Przedmiotowe prawo odstąpienia może zostad
zrealizowane do czasu upływy okresu, na który została zawarta niniejsza Umowa, z
zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo realizacji uprawnienia w terminie do 21 dni od
zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawcy należy się
wynagrodzenie proporcjonalnie do okresu trwania Umowy obliczone wg cen zgodnie z
Formularzem Ofertowym Wykonawcy.
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4.

Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.

5.

Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z kwoty wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.

6.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnośd za działanie lub zaniechanie
podmiotów, którymi się posługuje przy realizacji zamówienia bez względu na łączący
Wykonawcę z danym podmiotem stosunek prawny lub faktyczny.
Autorskie prawa majątkowe
§7.

1.

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do SIP będącego
przedmiotem usługi, o której mowa w §1 ust. 1 Umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne do
świadczenia usługi SIP dla Zamawiającego na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie (w
tym w załącznikach do niej).

2.

Niniejsza Umowa nie przenosi na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do SIP, ale
obejmuje udzielenie niewyłącznych i niezbywalnych licencji na korzystanie z SIP przez Sąd
Rejonowy w Chełmie przez okres obowiązywania Umowy.
Osoby do kontaktu
§8.

1.

Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za dokonywanie wszelkich
uzgodnieo związanych z realizacją niniejszej umowy:
1) ze strony Wykonawcy:
2) ze strony Zamawiającego:

2.

Zmiana przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, wymaga pisemnego powiadomienia o tym
fakcie drugiej strony.
Postanowienia koocowe
§9.

Wykonawcy nie wolno dokonad cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
§10.
Wszelkie zmiany postanowieo Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez
obie Strony.
§11.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.
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§12.
1.

W sprawach, nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Regulaminu online stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, jeżeli taki obowiązuje
u
Wykonawcy
z
zastrzeżeniem
zdania
2.
Regulamin
korzystania
przez
Zamawiającego/Licencjobiorcę
z
serwisów
on-line
wydawanych
przez
Wykonawcę/Licencjodawcę w zakresie wyłącznie niezbędnym i niesprzecznym z
postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że ocena niezbędności i niesprzeczności będzie
należała do oceny przez Zamawiającego.

2.

Obie strony oświadczają, że spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

3.

Integralną częśd Umowy stanowią następujące załączniki:
- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 2 - wypełniony przez Wykonawcę Formularz Ofertowo - Cenowy z dnia …….. r.
- załącznik nr 3 - wzór protokołu odbiorczego
- załącznik nr 4 – Regulamin
- załącznik nr 5 – zasady przetwarzania danych osobowych

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 3 do Umowy

Wzór protokołu odbiorczego

Sporządzony w dniu……………..2022 r. w -………………………..pomiędzy:
Zamawiającym:
Skarb Paostwa - Sądem Rejonowym w Chełmie, reprezentowany przez
……………………………………………………….
a
Wykonawcą:
……………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ………………………………………………………….
Stwierdzamy, że zamówiony przedmiot Umowy został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową
nr……………../2021 r. z dnia…………………………….
W przypadku niezgodności -zastrzeżenia Zamawiającego*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*odpowiednie skreślić

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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