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    Świdnik, dnia 18 grudnia 2020 r.  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

 
sprawa: LWOG-2402-100-10/20  

WYKONAWCY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na „Usługę 

bazy danych systemu informacji prawnej” 

 
WYJAŚNIENIA   

  
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na 

„Usługę bazy danych systemu informacji prawnej” dnia 17 grudnia 2020 r. do Zamawiającego – Sądu 

Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęły drogą elektroniczną niżej 

zacytowane pytania: 

I. 

Ad. 1 

Czy poprzez wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie relacji „ujednolica - 

ujednolicony przez” należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu tekstu aktu prawnego pomiędzy 

tekstem przed ogłoszeniem tekstu jednolitego i po ogłoszeniu takiego tekstu?   

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymaga wzajemnego powiązania formalnego pomiędzy aktami, nie 

wskazuje jednak sposobu, w jaki ma to być osiągnięte. 

Ad. 2 

Z jednej strony w treści zapytania ofertowego Zamawiający wskazuje, że: 

„Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, umowę o 

udzielenie zamówienia. Przyszła umowa może być zawarta wg standardowej umowy oraz w oparciu o 

regulamin korzystania z publikacji elektronicznych funkcjonujące u Wykonawcy”. 

Z drugiej zaś strony Zamawiający przygotował własny wzór umowy i oczekuje w formularz ofertowym 

złożenia oświadczenia, wg którego: 

„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.”. 

Wykonawca wnosi o usunięcie ww. rozbieżności, tj. o udzielenie informacji czy umowa ma w zamyśle 

Zamawiającego zostać zawarta na wzorze Wykonawcy czy wzorze przygotowanym przez 

Zamawiającego. Wykonawca wskazuje przy tym, że preferuje zawarcie umowy na własnym wzorze, 

który w należyty sposób uwzględnia specyfikę udostępniania oprogramowania objętego 

postępowaniem. 
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Na wypadek, gdyby Zamawiający zamierzał zawrzeć umowę na wzorze własnym, Wykonawca zadaje 

poniżej pytania dotyczące Wzoru Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

1) w Załączniku Nr 2 do Zaproszenia polegająca na: 

usunięciu dotychczasowego zapisu z Formularza Ofertowo – Cenowego: 

„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.” 

w miejsce którego wprowadza się zapis o następującej treści: 

„12. Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, umowę o 

udzielenie zamówienia. Przyszła umowa będzie zawarta według wzoru umowy (załącznik nr 3 do 

Zaproszenia) oraz w oparciu o regulamin korzystania z publikacji elektronicznych funkcjonujące u 

Wykonawcy” 

2) w zakresie § 2 ust. 4 wzoru Umowy polegająca na:  

usunięciu dotychczasowego zapisu: 

„4. Do dostarczonego 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 być mniej korzystne lub sprzeczne z 

regulacjami niniejszej Umowy. W przypadku wątpliwości, które postanowienia regulują wybór należy 

do Zamawiającego” 

w miejsce którego wprowadza się zapis o następującej treści: 

 „4. Do dostarczonego SIP zostanie dołączona Umowa licencyjna lub dokument licencyjny z terminem 

i warunkami gwarancji, adresami i numerami telefonów punktów serwisowych świadczących usługi 

gwarancyjne, z zastrzeżeniem, że regulacje Umowy licencyjnej lub dokumentu licencyjnego nie mogą 

być mniej korzystne lub sprzeczne z regulacjami niniejszej Umowy. W przypadku wątpliwości, które 

postanowienia regulują wybór należy do Zamawiającego” 

Ad. 3 

Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką rynkową dotyczącą udostępniania oprogramowania 

Wykonawca wnosi o zmianę sposobu płatności na płatność z góry zamiast płatności z dołu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji wzoru Umowy w ww. zakresie.  

Ad. 4 

 W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż użyte w 

zapytaniu ofertowym pojęcie „dni robocze” oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź: 

Tak „dni robocze” oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy.   
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Ad. 5 

W odniesieniu do § 5 ust. 4 lit. a Wykonawca uprzejmie zapytuje czy prawidłowo interpretuje zapis 

przyjmując, iż wymóg „bezpłatnego usuwania awarii funkcjonowania aplikacji obsługujących bazę 

danych – w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia” dotyczy dni roboczych Wykonawcy, tj. 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z § 5 ust. 4 lit. b) Zamawiający wskazał, iż „Zgłoszenia gwarancyjne będą przyjmowane 

w „dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30 – 15:30 ….”  

Ad. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godzin przyjmowania telefonicznych zgłoszeń 

gwarancyjnych na od 8:00 do 16:00   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji wzoru Umowy w ww. zakresie.  

Ad. 7 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie z § 5 ust. 5 lit. a projektu umowy możliwości 

zgłaszania awarii systemu faksem. Obecnie, z uwagi na postęp technologiczny, wykonawcy - w tym 

Wykonawca kierujący niniejszą prośbę do Zamawiającego - nie korzystają z takich urządzeń jak faks. 

Nie ma również prawnego obowiązku posiadania tego rodzaju urządzenia i zapewnienia takiej formy 

komunikacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie § 5 ust. 5 lit. a) wzoru Umowy polegająca na:  

usunięciu dotychczasowego zapisu: 

„a)  całodobowo pod numerem faksu …………………..” 

Ad. 8 

Z uwagi na fakt, że wszystkie kary umowne przewidziane w projekcie umowy naliczane są od 

całkowitej wartości wynagrodzenia umownego i zdaniem Wykonawcy są stosunkowo wysokie 

porównując je do standardów rynkowych, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do 

Zamawiającego o ich zmniejszenie o połowę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji Umowy w ww. zakresie. Zważywszy na konieczność bieżącej 

dostępności SIP dla pracowników Zamawiającego, kara jest adekwatna do okoliczności, potrzeb 

Zamawiającego. W przypadku, gdyby kara in concreto okazała się wygórowana Wykonawcy służą 

stosowne instrumenty prawne do jej reedukacji.  

Ad. 9 

W ocenie Wykonawcy Zamawiający, kształtując w projekcie umowy zasady odpowiedzialności z tytułu 

realizacji umowy, określił je w sposób sprzeczny z regułami prawa cywilnego, które jako podstawową 

zasadę odpowiedzialności dłużnika wobec wierzyciela określają zasadę zawinienia. Zgodnie z nią 

zatem, dłużnik ponosi odpowiedzialność za okoliczności przez siebie zawinione, przy czym pozycja 

wierzyciela uzyskuje wzmocnienie poprzez przyjęcie domniemania winy dłużnika. Powyższa 

konstrukcja odpowiedzialności kontraktowej jest przyjmowana w sposób powszechny w obrocie i nie 
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ma żadnych podstaw, by Zamawiający, zobowiązany do stosowania zasady równości stron stosunku 

cywilnoprawnego, dyskryminował dostawców oprogramowania rozciągając ich odpowiedzialność 

również na okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Tymczasem na taką 

dyskryminację wskazują ww. postanowienia, które przewidują odpowiedzialność wykonawcy za 

opóźnienie.  

Wykonawca zauważa przy tym, że opóźnienie może być spowodowane niezależnymi od niego 

czynnikami i zachowaniami podmiotów trzecich, w tym dostawców internetu czy nawet samego 

Zamawiającego. W ocenie Wykonawcy trudno przyjąć, by Wykonawca odpowiadał za tego rodzaju 

sytuacje.  

Wykonawca zwraca się zatem z uprzejmą prośbą o zmianę przyjętych przez Zamawiającego zasad 

odpowiedzialności na zasadę zawinienia, w związku z czym Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

„zwłokę” a nie za „opóźnienie”. Wykonawca wnosi o stosowną zmianę do § 6 projektu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w ww. zakresie. Każdy przypadek ewentualnie uzasadniający 

naliczenie kar jest rozpatrywany in concreto, a w przypadku kwestionowania zasadności naliczenia 

kary Stronom służy możliwość dochodzenia stosownych roszczeń na drodze sądowej. 

Ad. 10 

Wykonawca wnosi o usunięcie § 6 ust. 2 projektu umowy. Zgodnie z powszechnie przyjętymi 

standardami rynkowymi udostępniania oprogramowania prawo do kumulacji kar umownych uznaje się 

za nadmiernie restrykcyjne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany Umowy w ww. zakresie.  

Ad. 11 

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na wprowadzenie postanowienia 

ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości połowy wartości brutto Umowy.  

Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna, 

która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałała poprawnie z każdym oprogramowaniem 

i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych 

przez wielu uznanych dostawców aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. 

Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich produkt w warunkach sprzętowych, jak i 

środowisku komputerowym oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, 

którym warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły wyłączają w ogóle swoją 

odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka oferując 

odpowiedzialność ograniczoną do części wartości umowy.  

W celu realizacji ww. postulatu Wykonawca proponuje dodanie do projektu umowy następującego 

postanowienia: 

 „Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z wszelkich możliwych tytułów ograniczona jest do wysokości 

wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w ww. zakresie. 
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Ad. 12 

W § 6 ust. 5 projektu umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenia kar umownych. 

W związku z tym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy zgodziłby się on na takie 

rozwiązanie, zgodnie z którym Zamawiający informuje Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub 

pisemną o zamiarze naliczenia kary umownej wraz z podaniem przyczyny naliczenia tej kary. Jeśli 

Zamawiający zgodziłby się na powyższe rozwiązanie, Wykonawca proponuje, by uzupełnić ww. 

postanowienie o zdanie w następującym brzmieniu:  

„Zamawiający informuje Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemną o zamiarze naliczenia 

kary umownej wraz z podaniem przyczyny do naliczenia tej kary”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w ww. zakresie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że 

dokonuje całokształtu okoliczności sprawy każdorazowo przed naliczeniem jakiejkolwiek kary 

umownej. 

Ad. 13 

W odniesieniu do oczekiwanego przez Zamawiającego podpisania protokołu odbioru Wykonawca 

podkreśla, że z uwagi na panującą obecnie sytuację epidemiczną i związane z nią uwarunkowania 

gospodarcze, w tym zaistniałe po stronie Wykonawcy (i wszystkich wykonawców na rynku) 

uwarunkowania natury organizacyjnej, a także z uwagi na zalecenia władz państwowych oraz możliwe 

do wystąpienia problemy w realizowaniu świadczeń wymagających osobistej obecności pracowników 

Wykonawcy (i wszystkich wykonawców na rynku), powszechnie kładzie się nacisk na realizowanie 

świadczeń umownych w drodze komunikacji online kiedy tylko jest to możliwe. Wykonawca postuluje 

zatem o umożliwienie takiej właśnie realizacji świadczeń umownych w niniejszym postępowaniu. W 

przeciwnym razie dochodzi do dość kuriozalnej sytuacji, w której świadczenie główne (udostępnienie 

programu) ma być wykonane w sposób bezpieczny, zgodnie z powszechnymi zaleceniami i 

oczekiwaniami, tj. w drodze zdalnej, tymczasem czynność dodatkowa (podpisanie protokołu), mająca 

przecież tylko charakter uboczny, posiłkowy, wymaga podejmowania ryzyka zdrowotnego, tj. 

osobistego spotkania przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego.  

Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że protokół będzie mógł zostać podpisany 

w sposób zdalny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nigdzie nie wskazał w Zaproszeniu do złożenia ofert, iż wymaga osobistej obecności 

pracowników Wykonawcy w celu podpisania Protokołu. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 wzoru 

Umowy określił, iż „…Zamawiający skwituje wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia usługi 

poprzez podpisanie Protokołu odbiorczego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy”.  
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II. 

Powyższe wyjaśnienia zostaną dołączone do Zaproszenia do składania ofert i będą stanowić jej 

integralną część.       

                              Dyrektor 
Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie 
              z siedzibą w Świdniku 
 
       Sylwia Choroszyńska – Zezula  
 
 
 
 
 
 
 

W załączeniu: 

1) Wzór Formularza Ofertowo – Cenowego po zmianach z dnia 18 grudnia 2020 r.  

2) Wzór Umowy po zmianach z dnia 18 grudnia 2020 r.  
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianach z dnia 18 grudnia 2020 r.  
 

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY 

 

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 usługę dostępu on-line do baz danych 

Systemu Informacji Prawnej za łączną cenę za świadczenie w/w usługi w okresie od 

dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.: 

 Lp. 

Program 

prawniczy 

TYP 

ilość 

(szt.) 

cena 

miesięczna 

netto za szt.  

cena 

miesięczna 

brutto za szt. 

ilość 

miesięcy 
wartość netto 

wartość 

brutto 

a b c d e f g=d x f x c 
 

h=e x f x c 

1. 

 
TYP 1 – Wersja 

wielostanowisko

wa on-line 

1   12  
 

2. 

 
TYP 2 – Wersja 

jednostanowisko

wa on-line – 

zamówienie 

podstawowe 

23   12  
 

3. Razem:  
 

 

Stawka VAT: ………….……….% 
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Ponadto deklaruję:  

a) warunki płatności: przelew do 21 dni; 

b) gwarancja i rękojmia – od 01 stycznia 021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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.  Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, umowę o 

udzielenie zamówienia. Przyszła umowa będzie zawarta według wzoru umowy (załącznik nr 3 do 

Zaproszenia) oraz w oparciu o regulamin korzystania z publikacji elektronicznych funkcjonujące u 

Wykonawcy.  

13. Moja/Nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

  

 
 

*nieodpowiednie skreślić 

 

 

      ……………………, dnia ……………………….. 

 

 

      ……………………………………………………… 

       podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia po zmianach z dnia 18 grudnia 2020 r.  

 

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. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na potrzeby Sądu Rejonowego Lublin – Wschód  

w Lublinie z siedzibą w Świdniku 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 ograniczeń w jednoczesnym dostępie. Jedna sztuka oznacza jedną 

licencję dla nieograniczonej liczby użytkowników, bez ograniczeń w jednoczesnym dostępie, w 

ramach sieci wewnętrznej sądu, 

b)  wersję jednostanowiskową on-line (23 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 zapewnić funkcjonalność rejestrowania przez 

Zamawiającego dowolnej liczby indywidualnych użytkowników, którzy mogą korzystać z 
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systemu. Wszystkie licencje będą stanowić jedną pulę licencji tak, by mogły być używane przez 

dowolnego zdefiniowanego użytkownika. Ilość zakupionych licencji jest limitem równocześnie 

pracujących użytkowników.   

 Zasady realizacji 

§ 2. 

1. Wymienione w § 1 ust. 2 wersje usługi SIP Wykonawca zainstaluje na swoi serwerze i zapewni 

Zamawiającemu dostęp do usługi SIP realizowany przez przeglądarkę internetową (WWW) oraz 

zgodną z przeglądarką Firefox 5.4 lub nowszą oraz Internet Explorer 11 lub nowszą poprzez 

publiczną sieć Internet. Zamawiający skwituje wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia usługi 

poprzez podpisanie Protokołu odbiorczego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek: 

a) aktualizacji okresowej baz Systemu Informacji Prawnej 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 dostarczonego SIP zostanie dołączona Umowa licencyjna lub dokument licencyjny z terminem i 

warunkami gwarancji, adresami i numerami telefonów punktów serwisowych świadczących usługi 

gwarancyjne, z zastrzeżeniem, że regulacje Umowy licencyjnej lub dokumentu licencyjnego nie 

mogą być 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 świadczyć usługę SIP od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 

grudnia 2021 r. 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w tym udzielenia licencji wynosi:  

................................ zł netto (słownie: ...................... złotych) plus podatek VAT tj. ................. brutto 

(słownie: ............................................... złotych), w tym wynagrodzenie miesięczne należne 

Wykonawcy w wysokości ................................ zł netto (słownie: ...................... złotych) tj. 

................. brutto (słownie: ............................................... złotych).  

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. Zamawiający dopuszcza 

wystawienie przez Wykonawcę faktury w ostatnim dniu miesiąca, w którym świadczona była 

usługa. 

3. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji Umowy.  
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4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

postanowień Umowy.  

6. 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1666 

ze zm.). 

7. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności. 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. 

Gwarancja 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie usługi SIP do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Okres gwarancji będzie liczony od dnia 01 stycznia 2021 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do serwisu gwarancyjnego.  

4. 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. 

5. Zgłoszenia gwarancyjne będą przyjmowane:  

a)  w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30 na podstawie telefonicznego 

zgłoszenia na nr ………………..; 

b)  całodobowo, pod adres e-mail:………………………;  

c)  w formie pisemnej przesłanej na adres Wykonawcy.  

6. Serwis wykonawcy będzie realizowany w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 

8:00 – 16:00.   

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących 

wysokościach: 

a) 0,3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień: 
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 opóźnienia w zakresie rozpoczęcia świadczenia usługi w zakresie przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 1 ust. 2 – względem terminu wskazanego § 3, 

 dostępności usługi poniżej poziomu wskazanego w   § 2 ust. 3; 

b) 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty opóźnienia 

Wykonawcy w realizacji obowiązków obciążających Wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w stosunku do terminów 

określonych w Umowie (w szczególności § 2 ust. 2 lit a), § 5 ust. 4) za każdy przypadek 

niewykonania danego obowiązku w terminie; 

c) 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za odstąpienie albo rozwiązanie 

umowy 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 zobowiązań wynikających z Umowy lub 

będzie wykonywał je nienależycie, Zamawiający będzie mógł wyznaczyć mu odpowiedni termin na 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy nie dłuższy jednak niż 3 dni lub wystąpić o 

naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia, a po bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z 

przyczyn obciążających Wykonawcę. Przedmiotowe prawo odstąpienia może zostać 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.  

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 odpowiedzialność 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 Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przez okres obowiązywania Umowy. 
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Osoby do kontaktu 

§ 8. 

1. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za dokonywanie wszelkich 

uzgodnień 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.  

Klauzula poufności, zakaz cesji 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie 

których wszedł wykonując przedmiot Umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  

§ 10. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które 

to Zamawiający zamieścił w Zaproszeniu. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. 

Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.  

§ 12. 

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej 

przez obie Strony.  

§ 13. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  
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§ 14.  

1. Do spraw 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 online 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. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego postępowania 

jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód z siedzibą w Lublinie albo Sąd Okręgowy w Lublinie.  

3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

- załącznik nr 2 - wypełniony przez Wykonawcę Formularz Ofertowo – Cenowy z dnia ………..  

- załącznik nr 3 - wzór protokołu odbiorczego – załącznik nr 3.  
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