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Świdnik, dnia 28 września 2020 r.  

Zaproszenie do składania ofert 

 na świadczenie usługi serwisu systemu zintegrowanego 

zarządzania i bezpieczeństwa IT Axense nVision 

 
I.  Nazwa i adres Zamawiającego:  

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 879 

/fax 081 46 48 879 

E-mail: katarzyna.kwiatkowska@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

-  od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a)  zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert, 

b)  odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw. „unieważnienie 

postępowania” w każdym czasie do momentu podpisania umowy.  

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

III. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

WARIANT I  

świadczenie usługi serwisu przez okres 12 miesięcy licząc od dnia 5 października 2020 r. dla 

obecnie posiadanej przez Sąd konfiguracji ww. oprogramowania tj. moduł: Network dla 

nielimitowanej liczby urządzeń oraz moduły Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard 

umożliwiające zarządzanie 370 stacjami roboczymi na rzecz Sądu na warunkach opisanych w 

Załączniku nr 1 do Umowy.  

WARIANT II 

Dostawa i wdrożenie oprogramowania równoważnego do Axence nVison tj. oprogramowania 

……………. i udzielenie 370 licencji stanowiskowych na oprogramowanie na czas nieoznaczony, 

z zastrzeżeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 2 wraz z usługą serwisową przez okres 12 

miesięcy licząc od dnia 5 października 2020 r.    

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/


LWOG-2402-73/20 
 
 
 

2 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zaproszenia.  

IV. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

72.26.00.00 – 5 Usługi w zakresie oprogramowania 

V.  Wymagania związane z wykonaniem usługi:   

1) Zamawiający wymaga świadczenie usługi serwisowej przez minimum 12 miesięcy. Rozpoczęcie 

świadczenia usługi nastąpi od dnia 5 października 2020 r.  

2) w cenie podanej poniżej muszą zostać ujęte wszystkie koszy mające wpływ na realizację 

przedmiotowego zamówienia m.in. usługi albo koszty. 

VI. Ofertę należy:  

złożyć w formie pisemnej w terminie do 04 października 2020 r. do godziny 12:00 (osobiście -  

pok.118 (pierwsze piętro); faksem - 81 46 48 879 lub e-mailem: katarzyna.kwiatkowska@lublin-

wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia. Zamawiający 

ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.    

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Kwiatkowska. 

VII. Kryterium oceny ofert 

1.  Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród 

ofert nie odrzuconych.  

2. Cena stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, 

który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań 

określonych w niniejszym zaproszeniu a w przypadku uchylenia się tego Wykonawcy od zawarcia 

umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.  

3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich 

treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a  

w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została oceniona zgodnie z 

postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. 

6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskała taką sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny lub zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert.  

3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest Sąd Rejonowy Lublin - Zachód z siedzibą w Lublinie. 

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:   

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, reprezentowany 

przez Prezesa lub Dyrektora Sądu w zakresie realizowanych zadań. 

2) Może się z Pani/Pan z nami kontaktować poprzez numer telefonu 81 464 87 22. 

3) Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Kamilem Kamińskim 

w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl   

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi 

serwisu systemu zintegrowanego zarządzania i bezpieczeństwa IT Axense nVision”  

nr sprawy LWOG-2402-73/20, prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty. 

5) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie 

obsługi administracyjnej i informatycznej Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą 

w Świdniku. 

6) Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji 

archiwalnej. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

9) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

mailto:iod@lublin-wschod.sr.gov.pl
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO.  

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

X. Wykaz załączników:  

a) nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

b) nr 2 – Formularz Ofertowo - Cenowy; 

c) nr 3 – wzór Umowy. 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu na okres 1 roku, dla obecnie posiadanej 

przez Sądu konfiguracji ww. oprogramowania tj. moduł: Network dla nielimitowanej liczby urządzeń 

oraz moduły Inventory, Users, Help Desk, DataGuard umożliwiające zarządzanie 370 stacjami 

roboczymi. 

2. Moduł Network monitoruje serwery pocztowe i adresy WWW, serwisy TCP/IP i Windows, stan i 

działanie aplikacji oraz switche i routery. Sieć jest wykrywana automatycznie i prezentowana 

interaktywnie na mapach. Moduł analizuje poprawność transferu danych oraz zapewnia 

bezpieczeństwo serwerowni poprzez monitorowanie serwerów (obciążenie procesora, zajętość 

dysków i pamięci, wykorzystanie transferu sieciowego), a także ich otoczenia - wilgotności, 

temperatury, zasilania, itd. 

3. Moduł Inventory to szczegółowe informacje o poszczególnych stacjach roboczych w organizacji - 

konfiguracja sprzętowa, lista zainstalowanych aplikacji i aktualizacji systemu Windows, lista kluczy 

licencyjnych oprogramowania. Dzięki temu modułowi możliwe jest zdalne odinstalowanie 

oprogramowania ze stacji roboczych, a także uzyskiwanie informacji o zmianach konfiguracji 

sprzętowej czy instalacji programów. Pozwala on także na prowadzenie ewidencji majątku IT oraz 

na przeprowadzenie audytów sprzętów i oprogramowania. 

4. Moduł Users pozwala na monitorowanie aktywności użytkowników poprzez szczegółowe kontrole 

dotyczące m.in. rzeczywistego czasu pracy, odwiedzanych stron internetowych czy używanych 

aplikacji. Moduł pozwala także na monitorowanie nagłówków wiadomości e-mail w celu 

zabezpieczenia przed phishingiem. a także na blokowanie wybranych stron internetowych i aplikacji. 

Administratorzy mają możliwość podglądu pulpitu stacji roboczych. 

5. Moduł Helpdesk to kompleksowe zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi, wewnętrzny czat 

pozwalający na komunikację między użytkownikiem, a pracownikiem pomocy technicznej bądź 

administratorem, umożliwiający także przesyłanie plików i tworzenie rozmów grupowych, możliwość 

zdalnej instalacji oprogramowania, a także pełny, zdalny dostęp do stacji roboczych. Pomaga szybko 

i skutecznie rozwiązać zgłaszane problemy. 

6. Moduł DataGuard zapewniający bezpieczeństwo danych w sieci, oferuje m.in. informacje o 

urządzeniach podłączanych do wybranej stacji roboczej, pełną listę wszystkich urządzeń 

podłączonych do wszystkich stacji roboczych w sieci, zarządzanie prawami dostępu dla urządzeń, 

stacji roboczych i użytkowników, możliwość ustawienia reguł uprawnień dla całej sieci, wybranych 

grup. czy też poszczególnych użytkowników. 

7. Termin realizacji: świadczenia usługi serwisu przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 05 

października 2020 r.  

8.  Warunki i zakres świadczenia usługi serwisu: 

1.  Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w ramach otrzymanego wynagrodzenia: 

a)  możliwość instalowania wszelkich aktualizacji oprogramowania Axence nVision mających 

miejsce w okresie świadczenia usługi serwisu, w tym aktualizacji obejmujących przejście na 

kolejną wersję oprogramowania, a ponadto aktualizacje wzorców oprogramowania. Wszelkie 
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aktualizacje programu Axence nVision, nie będą limitowane numerem wersji. Aktualizacje 

będą udostępniane Zamawiającemu przez producenta systemu - firmę Axence Sp. z o.o. sp. 

k. z siedzibą w Krakowie, poprzez automatyczną informację wysyłaną przez program lub 

drogą e-mailową. w postaci adresu internetowego do pobrania nowej wersji oraz pliku 

licencyjnego – o ile wymagany jest nowy klucz licencyjny; 

b) pomoc techniczną w zakresie użytkowania programu Axence nVision udzielaną przez 

producenta systemu firmę Axence Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie drogą telefoniczną 

na wskazany numer telefonu +48 12 426 40 37 oraz drogą e-mailową na wskazany adres: 

pomoc@axence.net. Przedmiotem pomocy technicznej jest: użytkowanie programu Axence 

nVision, szczegółowa analiza zgłoszonych przypadków oraz pomoc w rozwiązywaniu 

problemów. Firma Axence Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie oferuje także pomoc w 

formie sesji zdalnych. Pomoc techniczna udzielana będzie w dni robocze, w godzinach 8.00-

16.00; 

c) instalację wielu zdalnych konsol administracyjnych Axence nVision; 

d) dostępność oprogramowania Axence nVision w dowolnej konfiguracji modułowej według 

rzeczywistych, indywidualnych potrzeb Zamawiającego; 

e) czas reakcji na zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego - okres od momentu zgłoszenia 

serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez producenta 

systemu - firmę Axence Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, będzie nie dłuższy niż jeden 

dzień roboczy; 

f) wyznaczenie w wiadomości e-mail przez producenta systemu - firmę Axence Sp. z o.o. sp.k. 

terminu usunięcia awarii, wad, usterki. 

  
Zamawiający dopuszcza dostawę i wdrożenie oprogramowania równoważnego* pod 

warunkiem: 

a) oprogramowanie równoważne musi posiadać co najmniej funkcjonalność opisaną powyżej; 

b) dostarczenia nowych licencji nowego oprogramowania na min 370 stanowisk; 

c) deinstalacji oprogramowania Axence nVision i wdrożenia dostarczonego oprogramowania 

równoważnego w infrastrukturze Zamawiającego w terminie maksymanie do 3 dni roboczych od 

podpisania umowy (zarówno na serwerze jak i na stacjach roboczych). Prace związane z 

dezinstalacją oprogramowania użytkowanego przez Zamawiającego, instalacją i wdrożeniem 

dostarczonego oprogramowania będą wykonywane przez Wykonawcę po godzinach pracy sądu, 

w czasie wskazanym przez Zamawiającego, w ramach zaoferowanej ceny; 

d) zapewnienia pełnej kompatybilności z systemami operacyjnymi: Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019; 

e) dostarczenia instrukcji konfiguracji oprogramowania; 

f) dostarczenia dokumentacji eksploatacyjnej obejmującej instrukcje związane z administracją i 

eksploatacją rozwiązania, procedury awaryjne i testowe; 

g) przeszkolenia dwóch osób pełniących funkcję administratorów systemu w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia podpisania Umowy (pełne szkolenie administracyjne dotyczące 

dostarczonego oprogramowania w wymiarze min 16 godzin); 
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h) oprogramowanie zainstalowane na wszystkich stacjach roboczych musi pochodzić od jednego 

producenta i być jednolite; 

i) objęcie dostarczonego oprogramowania umową serwisową na okres 12 miesięcy od dnia 

podpisania Protokołu odbioru. 

Minimalne wymagania dotyczące systemu równoważnego: 

I. System musi składać się serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. 

Komunikacja pomiędzy Serwerem a Agentami i Konsolami nawiązywana jest przy użyciu 

szyfrowanego protokołu TLS 1.2. 

II. System musi umożliwiać kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na 

stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w 

formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. 

III.  Dane dotyczące działań pracownika na komputerze, a więc: historia aktywności, polityka 

korzystania z Internetu oraz aplikacji, dostęp do zewnętrznych nośników danych itp., muszą być 

odseparowane od danych technicznych tj. informacji o stacji roboczej i grupowane w osobnym, 

dedykowanym oknie, co zgodne z RODO, pozwoli na usuwanie danych wybranego użytkownika 

bez konieczności usuwania informacji o stacji roboczej. 

IV.  Dostęp do danych osobowych oraz danych z monitoringu, zgodnie z RODO, musi być objęty 

kontrolą na poziomie wybranych Administratorów - nadawanie kontom administracyjnym różnych 

poziomów dostępu oraz uprawnień zarówno do grup urządzeń, jak i użytkowników. 

V. System musi posiadać funkcjonalność monitorowania infrastruktury serwerowej i sieciowej 

w zakresie: 

a) wykrywania urządzeń w sieci poprzez skanowanie ping (oraz arp-ping), 

b) wizualizacji stanu urządzeń w postaci ikon urządzeń na mapach sieci, 

c) wizualizacji połączeń pomiędzy urządzeniami a przełącznikami i informacji, do którego portu 

przełącznika podłączone jest dane urządzenie. 

d) serwisów TCP/IP, HTTP, POP3, SMTP, FTP i innych wraz z możliwością definiowania 

własnych serwisów. Program monitoruje czas ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów, 

e) serwerów pocztowych: 

- monitorowanie serwisu odbierającego, jak i wysyłającego pocztę, 

- możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (e-mail, SMS i inne), 

- możliwość wykonywania operacji testowych, 

- możliwość wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa, 

f) monitorowanie serwerów WWW i adresów URL, 

g) obsługa szyfrowania SSL/TLS w powiadomieniach e-mail. 

h) obsługi urządzeń SNMP wspierających SNMP vl/2/3 (np. przełączniki, routery, drukarki, 

sieciowe, urządzenia VoIP itp.). 

i) obsługi komunikatów syslog i pułapek SNMP. j) monitoringu routerów i przełączników wg: 

- zmian stanu interfejsów sieciowych, 

- ruchu sieciowego, 

- podłączonych stacji roboczych, 
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- ruchu generowanego przez podłączone stacje robocze, k) kontrola nad monitorem usług 

Windows, 

j)  monitorowanie wydajności systemów Windows: 

- obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy. 

VI.  Automatyczne gromadzenie danych o sprzęcie i oprogramowaniu na stacjach roboczych w 

zakresie: 

a) informacji dotyczących sprzętu: modelu, procesora, pamięci, płyty głównej, napędów, kart itp.; 

b) zestawienia posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dyskach, średnie 

wykorzystanie pamięci, informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których 

konieczny jest upgrade; 

c) informacji o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows, umożliwiających 

audytowanie i weryfikację użytkowania licencji w organizacji; 

d) informacji o wszystkich zmianach przeprowadzonych na wybranej stacji roboczej: 

instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd.; 

e) możliwość wysyłania powiadomienia np. e-mailem w przypadku zainstalowania programu lub 

jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera; 

f) możliwość odczytania numeru seryjnego (klucze licencyjne); 

g) możliwość automatycznego zarządzania instalacjami i deinstalacjami oprogramowania 

poprzez określenie paczek aplikacji wymaganych oraz nieautoryzowanych; 

h) możliwość przeglądu informacji o konfiguracji systemu, np. komend startowych, zmiennych 

środowiskowych, kontach lokalnych użytkowników, harmonogramie zadań itp. 

VII. Możliwość prowadzenia bazy ewidencji majątku IT w zakresie: 

a) przechowywania wszystkich informacji dotyczących infrastruktury 1T w jednym miejscu oraz 

automatycznego aktualizowania zgromadzonych informacji, 

b) definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów oraz wartości - dla 

danego urządzenia lub oprogramowania istnieje możliwość dodawania dodatkowych 

informacji, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu, 

wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu i skan gwarancji, 

termin kolejnego przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma 

powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy 

serwisującej, inny dowolny załącznik (np. plik .DOCX, .XLSX, .PDF), skan dowolnego 

dokumentu, czy też własny komentarz, możliwość importu danych z zewnętrznego źródła 

np. (.CSV), 

c) generowania zestawienia wszystkich środków trwałych, w tym urządzeń i zainstalowanego 

na nich oprogramowania, 

d) archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych, 

e) tworzenia kodów kreskowych w Środkach Trwałych, 

f) drukowania kodów kreskowych oraz dwuwymiarowych kodów alfanumerycznych (QR Code) 

dla środków trwałych, które posiadają numer inwentarzowy, 
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g) inwentaryzacji sprzętu posiadającego kody kreskowe za pomocą aplikacji mobilnej na 

system Android, 

h) inwentaryzacji stacji roboczych niepodłączonych do sieci (bez instalacji dodatkowego 

oprogramowania poprzez manualne wykonanie skanów inwentaryzacji offline). 

VIII. System musi zapewniać funkcjonalność w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu 

i audycie licencji poprzez: 

a) skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na stacjach roboczych, skanowanie, 

archiwów ZIP, 

b) zarządzanie posiadanymi licencjami, 

c) audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie w razie przekroczenia liczby 

posiadanych licencji, 

d) zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji. 

e) możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp. 

IX. System musi posiadać funkcjonalność w zakresie zdalnej pomocy użytkownikom: 

a) podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia nad nim kontroli. Podczas dostępu 

zdalnego, zarówno użytkownik jak i administrator widzą ten sam ekran. Administrator w 

trakcie zdalnego dostępu ma możliwość zablokowania działania myszy oraz klawiatury dla 

użytkownika, 

b) baza zgłoszeń umożliwiająca użytkownikom zgłaszanie problemów technicznych, które z 

kolei są przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim administratorom, otrzymującym 

automatycznie powiadomienie o przypisanym problemie, 

c) umożliwienie użytkownikom monitorowania procesu rozwiązywania zgłoszonych problemów 

i ich aktualnych statusów, jak również możliwość wymiany informacji z administratorem 

poprzez komentarze, które są wpisywane i widoczne dla obu stron, 

d) komunikator (czat), umożliwiający przesyłanie wiadomości pomiędzy załogowanymi 

użytkownikami i administratorami (wraz z wyszukiwarką wiadomości) oraz bazę wiedzy 

pomagającą użytkownikom samodzielnie rozwiązywać najprostsze, powtarzające się 

problemy. 

X. System musi umożliwiać: 

a) pobieranie listy użytkowników z Active Directory, 

b) przypisywanie pracowników helpdesk do kategorii zgłoszeń, 

c) procesowanie zgłoszeń użytkowników z wiadomości e-mail, 

d) wykonywanie operacji na wielu zgłoszeniach równocześnie, 

e) dołączanie załączników do zgłoszeń, 

f) zrzuty ekranowe (podgląd pulpitu), 

g) dystrybucję oprogramowania przez Agenty, 

h) dystrybucję oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI), 

i) zadania dystrybucji plików, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania operacji następuje 

kolejkowanie zadania dystrybucji pliku, 



LWOG- 2402-73/20 

10 
 

j) skonfigurowanie automatyzacji procesowania zgłoszeń, k) planowanie nieobecności 

pracowników helpdesk, 

k) obsługę umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), m) generowanie 

raportów obsługi helpdesk, 

l) zdalne wykonywanie poleceń poprzez Agenty (np. utworzenie / edycja konta lokalnego 

użytkownika systemu). 

XI.  W zakresie ochrony danych system musi zapewniać: 

a) lokowanie urządzeń i nośników danych, 

b) możliwość zarządzania prawami dostępu do wszystkich urządzeń wejścia i wyjścia oraz 

urządzeń fizycznych, na które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub 

uruchomić z nich program zewnętrzny, 

c) blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda kart pamięci, SATA, 

dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek, 

d) blokowanie interfejsów bezprzewodowych: Wi-Fi, Bluetooth, IrDA, 

e) blokownie dotyczy tylko urządzeń służących do przenoszenia danych - inne urządzenia 

(drukarka, klawiatura, mysz itp.) mogą być podłączane, 

f) zarządzanie prawami dostępu do urządzeń: 

- definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu, zapisu czy wykonania plików, 

- autoryzowanie urządzeń firmowych (przykładowo szyfrowanych): pendrive'ów, dysków itp.- 

urządzenia prywatne są blokowane, 

- całkowite zablokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych użytkowników, 

- centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci 

g) audyt operacji na urządzeniach przenośnych: 

- zapisywanie informacji o zmianach w systemie plików na urządzeniach przenośnych, 

- odłączenie/odłączenie urządzenia przenośnego. 

XII. System musi zapewniać integrację z Active Directory - zarządzanie prawami dostępu 

przypisanymi do użytkowników oraz grup domenowych. 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 
OFERTA 

 

1. Pełna nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. NIP:  ………………………………………………………………………………………….. 

REGON: ……………………………………………………………………………………… 

3. Adres siedziby Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4. Adres korespondencyjny: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Telefon: 

………….……………………………………………………………………………………… 

6. Fax.: 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

 WARIANT 1 

Lp. Nazwa usługi 

 
Producent 

oprogramowania 
Nazwa 

programu 

Ilość 
miesięcy 

świadczenia 
usługi 

serwisu  

Cena brutto 
świadczenia 

usługi 
serwisowej   

a b c 
 

d e f  

1. 
Świadczenie usługi serwisu przez okres 

12 miesięcy 
 

 
12  

 
WARIANT 2 

Lp. Nazwa    

 
Producent 

oprogramowania Nazwa 
programu 

Ilość licencji    
Cena brutto  

1 licencji 

Cena brutto/ 
Cena brutto 
świadczenia 
usługi przez 

okres 12 
miesięcy  

a b c 
 

d e f g = e x f 

1. Dostawa 370 licencji  
 

370   

2. 

Świadczenie usługi 

serwisu przez okres 12 

miesięcy 
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3. Razem (suma pozycji 1 i 2)  

 

Ponadto deklaruję:  

a) warunki płatności: zgodnie ze wzorem Umowy; 

b) gwarancja i rękojmia – 12 miesięcy licząc od dnia 5 października 2020 r..  

9. Oświadczam/y, że: powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego. 

10. Zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert i nie 

wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am  /uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

11.  Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako 

termin składania ofert. 

12.  Zawarty wzór umowy (załącznik nr 3) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i 

zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym 

wzorem Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 
  

 

  ……………………, dnia ……………………….. 

      ……………………………………………………… 

       podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

WZÓR 

UMOWA NR ………… 

z dnia …………………………………………….. 

  

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

21-040 Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253,  REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ..............., przy ul. ..................................................................................................., 

wpisaną/ym do rejestru KRS .................................................................................. 

NIP: ………………………………REGON………………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”  

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1.   

1. Przedmiotem Umowy jest:  

WARIANT I  

1) świadczenie usługi serwisu przez okres 12 miesięcy licząc od dnia 5 października 2020 r. dla 

obecnie posiadanej przez Sąd konfiguracji ww. oprogramowania tj. moduł: Network dla 

nielimitowanej liczby urządzeń oraz moduły Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard umożliwiające 

zarządzanie 370 stacjami roboczymi na rzecz Zamawiającego na warunkach opisanych w 

Załączniku nr 1 do Umowy.  

WARIANT II 

1)  Dostawa i wdrożenie oprogramowania równoważnego do Axence nVison tj. oprogramowania 

……………. i udzielenie 370 licencji stanowiskowych na oprogramowanie na czas nieoznaczony, 

z zastrzeżeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 2  

2) usługa serwisowa przez okres 12 miesięcy licząc od dnia 5 października 2020 r. na rzecz 

Zamawiającego na warunkach opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy 

2. W przypadku dostarczenia licencji na oprogramowanie równoważne prace związane z dezinstalacją 

oprogramowania użytkowanego przez Zamawiającego, instalację i wdrożenie dostarczonego 
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oprogramowania na jednostkach komputerowych będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach 

zaoferowanej ceny, w sposób umożliwiający świadczenie usługi na warunkach wskazanych w 

Załączniku nr 1 do Umowy.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego 

w trakcie czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz w ramach umowy zobowiązuje 

się do przywrócenia stanu poprzedniego i czynności wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy.    

ZASADY REALIZACJI W ZAKRESIE DOSTAWY OPROGRAMOWANIA/LICENCJI (DOTYCZY 

WARIANT II) 

§ 2. 

1. Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy zobowiązuje się dostarczyć klucze licencyjne do 

Oprogramowania na 370 stanowisk oraz zapewnić dostęp do modułów wskazanych w § 1 ust 1 oraz 

opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zrealizuje następujące czynności w poniższych terminach: 

1)  w terminie do dnia 5 października 2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

dokumentów licencyjnych; 

2)  w terminie do dnia 5 października 2020 r. Wykonawca w przypadku dostarczenia 

Oprogramowania równoważnego dokona czynności wskazanych w § 1 ust. 2, a opisanych 

szczegółowo w Załączniku Nr 1 do Umowy; 

3) w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

przeszkolenia osób pełniących funkcji administratorów w jednostkach sądownictwa 

powszechnego. 

3. Po realizacji czynności wskazanych w ust. 2 Strony podpiszą Protokół odbioru, stanowiący podstawę 

do zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia za czynności wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 (dotyczy 

WARIANT II), z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku zastrzeżeń co do należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca usunie wady 

(w tym braki ilościowe w liczbie licencji lub jakościowe) w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zastrzeżeń na wzorze Protokołu odbioru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy - w takim wypadku 

odbiór nie następuje. Po usunięciu wad Strony podpiszą Protokół odbioru. 

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie 

jest przedmiotem praw osób trzecich, w tym, że przedmiot Licencji jest wolny od wad prawnych i nie 

narusza praw osób trzecich. W przypadku gdyby jednak jakakolwiek osoba trzecia, wystąpiła z 

roszczeniami wobec Licencjobiorcy z tytułu naruszenia jej praw, Wykonawca w szczególności: 

a.  wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Licencjobiorcy, 

b.  zapewni należytą ochronę interesów Licencjobiorcy, 

c.  zwolni Licencjobiorcę ze wszelkich zobowiązań nałożonych przez organy władzy z tytułu 

naruszenia praw osób trzecich, 

d.  zwróci Licencjobiorcy wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko 

Licencjobiorcy osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw. 
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6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponujących potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie 

przedmiotu umowy. 

ZASADY REALIZACJI W ZAKRESIE OPIEKI SERWISOWEJ 

§ 3. 

1. Opieka serwisowa będzie świadczona przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 2 ust 3. 

2. W ramach opieki serwisowej Wykonawca zapewnia: 

1) wsparcie telefoniczne, 

2) usługi serwisowe, 

3) aktualizację Oprogramowania 

na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

§ 4. 

1.  Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik Nr 2, wynoszące ………………..zł netto 

(słownie: ……………………….) tj. …………….     brutto (słownie: ……………) w tym podatek VAT w 

wysokości: ……………. (słownie: …………………..…..),  

WARAINT I 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust 1 pkt 1)  w wysokości 

…………….  zł netto (słownie: …………..) tj. brutto w tym podatek VAT w wysokości: 

(słownie: …………….. ) zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy. 

WARIANT II 

1) z tytułu realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1) w wysokości 

………….zł netto (słownie: ……………….) tj. …………..  zł brutto (słownie: ……………..) w tym 

podatek VAT w wysokości: ……………. (słownie: ……………………..……..)  

2)  z tytułu realizacji przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust 1 pkt 2) w wysokości 

……………….  zł netto (słownie: …………..) tj. brutto w tym podatek VAT w wysokości:

 (słownie: ) zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy. 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy. 

2. Zapłata należności wskazanych w ust 1 nastąpi: 

WARIANT I 

w zakresie wynagrodzenia wskazanego w pkt 1) – jednorazowo po podpisaniu Protokołu odbioru 

stosownie do postanowień § 2 ust. 3, 

na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

WARIANT II 

w zakresie wynagrodzenia wskazanego w pkt 1) – jednorazowo po podpisaniu Protokołu odbioru 

stosownie do postanowień § 2 ust. 3, 
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na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Należność Wykonawcy zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem 

posiadania przez Zamawiającego w dniu realizacji przelewu odpowiednich środków. 

5. 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 2020 r., poz. 106 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 2018 r., poz. 2191). 

6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment Podzieloną płatność, 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 (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte 

odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 § 5.  

 1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy 

Zamawiającemu przysługują kary umowne: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 

Umowy - 100.00 zł (słownie: sto zł 00/100) za każdy dzień opóźnienia względem wyznaczonego 

tam terminu co do każdej czynności odrębnie stanowiącej przedmiot zobowiązania Wykonawcy 

do czasu podpisania Protokołu odbioru stosownie do postanowień § 2 ust. 3 albo § 2 ust 4 zdanie 

2; 

b)  w przypadku opóźnienia w czynnościach serwisowych w rozwiązaniu tzw. problemu z aplikacją 

– 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego 

od terminu wskazanego w Załączniku Nr 1 do Umowy; 

c)  w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego - 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100); 

d)  w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100). 

2. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a) lub b) 

niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, 

które były podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej przysługującej 

Zamawiającemu zgodnie z ust. 1 lit. c) lub d). 

3. Łączna wysokość kar z tytułu określonego w ust. 1 nie może przewyższać kwoty stanowiącej 

równowartość 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
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4. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 lit. a) - d), z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych, na zasadach ogólnych.  

ZAKAZ CESJI  

§ 6. 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności 

na piśmie dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

ZMIANY UMOWY 

§ 7. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy w szczególności, w zakresie: 

a) zmiany w zakresie terminu realizacji umowy z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia. z 

powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, z zastrzeżeniem że Wykonawca 

przedstawił wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie 

oraz wykaże, że przed złożeniem oferty podjął wszelkie akty staranności zmierzające do 

terminowej realizacji zamówienia. 

b) zmiana organizacyjna w strukturze Zamawiającego: 

- zmiana stron Umowy, 

- rozdzielenie czynności objętych przedmiotem Umowy dla nowo powstałych jednostek z 

uwzględnieniem zajmowanych przez te jednostki budynków, 

- zmiana wynagrodzenia poprzez jego rozdzielenie na poszczególne nowo powstałe jednostki 

z uwzględnieniem zajmowanych przez te jednostki budynków, ustalona w oparciu dla każdej 

nowopowstałej jednostki na podstawie cen w Formularzu cenowym Wykonawcy, bez prawa 

podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

- zmiana wynagrodzenia poprzez przekroczenie maksymalnej wartości umowy w trakcie 

ostatniej usługi realizowanej na podstawie umowy o wartość brutto przekroczenia, 

- zmiana podmiotu, na który będą wystawiane faktury.   

POUFNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 8 .  

1. Wykonawca jest zobowiązany traktować jako poufne wszelkie informacje uzyskane w wyniku 

świadczenia dostawy i usługi, a pozyskanych informacji nie może wykorzystywać do celów innych 

niż związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz nie może ich ujawniać osobom trzecim. 

Informacje te mogą być ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Strony oświadczają, że dane osób fizycznych wskazanych do współdziałania z drugą Stroną (np. 

pracowników, współpracowników, reprezentantów, podwykonawców Stron), udostępnione w 

umowie lub w związku z jej zawarciem i realizacją, przetwarzane są przez drugą Stronę w celu 

zapewnienia zrealizowania przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w ramach 

prawnie uzasadnionego interesu Stron. 
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3. Zamawiający udostępnia Wykonawcy klauzule informacyjne dla kontrahentów zgodnie z art. 13 i 14 

RODO na swojej stronie internetowej pod adresem: www.lublin.so.gov.pl. w zakładce „Ochrona 

danych osobowych". Wykonawca zobowiązuje się przekazać klatizule informacyjne przewidziane w 

art 14 RODO, osobom fizycznym, wskazanym przez Wykonawcę do współdziałania z 

Zamawiającym.  

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Wykonawcą po stronie Zamawiającego w tym 

podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 jest:  

a) ……………………………………………………………………………………….. 

2.  Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Zamawiającym po stronie Wykonawcy w tym podpisanie 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 jest:  

a)  ……………………………………………………………………………………………… 

3.  Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy i nastąpi poprzez pisemne 

poinformowanie stron na piśmie. 

§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

a w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji Umowy będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy 

Lublin – Zachód w Lublinie lub Sąd Okręgowy w Lublinie w zależności od wartości przedmiotu sporu. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

a) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

b) Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia …………….; 

c) Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru. 

   
ZAMAWIAJĄCY 

 

 
WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lublin.so.gov.pl/
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

Wzór protokołu odbiorczego (dotyczy Wariantu I i II) 

 

 

Sporządzony w dniu ______________________  r. w ___________________________ 

pomiędzy: 

Zamawiającym: 

Skarb Państwa - Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

reprezentowany przez _______________________ 

a 

Wykonawcą: 

___________________________ 

reprezentowanym/ą przez___________________________ 

 

Stwierdzamy, że zamówiony przedmiot Umowy został odebrany zgodnie/niezgodnie* z Umową  

Nr ______ /2020 r. z dnia ___________________________ . 

 

W przypadku niezgodności – zastrzeżenia Zamawiającego*: 

………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*odpowiednie skreślić 
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