Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zp 2130-162/17
WZÓR
UMOWA NR Zp 2130-162/17
zawarta dnia …..…....................... 2017 r. w Lublinie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie z siedzibą w siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców
Pokoju 1, NIP 712-19-34-053 REGON 004176470,
reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie – Panią Annę Wojcieszkiewicz,
a
................................................. z siedzibą w ………………. przy ul. .……………………..,
NIP:………………, Regon:……………, działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego
przez …………………………,
pod
numerem…………………..,
kapitał
zakładowy…………………. ,
reprezentowanym przez:…………………………………………………………………,
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) na dostawę licencji na oprogramowanie Appeon Server lub równoważnych.
§1
Definicje
Użyte w niniejszej Umowie określenia, o ile nie nadano im innego znaczenia zgodnie z wyraźnymi
postanowieniami Umowy, oznaczają:
1) dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
2) Oprogramowanie – oprogramowanie opisane w załączniku nr 1 do Umowy – Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia;
3) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie którego
została zawarta Umowa;
4) Protokół Odbioru – protokół potwierdzający należytą realizację Umowy w zakresie
wskazanym w § 2 ust. 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy;
5) Strony – Zamawiający i Wykonawca;
6) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami;
7) Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.);
8) Wykonawca – podmiot, który zawarł Umowę z Zamawiającym;
9) Zamawiający – Sąd Apelacyjny w Lublinie.
§2
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Umowy do dostarczenia i zapewnienia nabycia
przez Zamawiającego licencji na Oprogramowanie wyspecyfikowane w załączniku nr 1 do Umowy
– opisie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się w okresie 24 miesięcy od dnia
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, świadczyć wsparcie techniczne
w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy – opisie przedmiotu Umowy,
w tym zapewnić Zamawiającemu pobieranie poprawek i kolejnych wersji Oprogramowania wraz
z zapewnieniem udzielenia licencji, o ile udzielenie takiej licencji jest konieczne dla korzystania
z Oprogramowania w zakresie nie mniej korzystnym dla Zamawiającego niż określony
w pierwotnie dostarczonej licencji.

3. Potwierdzeniem należytego wykonania Umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 jest Protokół
Odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 1 do Umowy.
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§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wynosi netto… zł, brutto… zł,
wg stawki VAT w wysokości: …%.
Cena jednostkowa za licencję na środowisko produkcyjne, w tym wsparcie, na oprogramowanie
Appeon Serwer lub równoważną wynosi: netto… zł, brutto… zł, wg stawki VAT w wysokości:
…%.
Cena jednostkowa za licencję na środowisko testowe, w tym wsparcie, na oprogramowanie Appeon
Serwer lub równoważną wynosi: netto… zł, brutto… zł, wg stawki VAT w wysokości: …%.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej
Umowy, w tym koszty udzielenia licencji, wynagrodzenie za prawo do korzystania
z Oprogramowania na wszystkich odnośnych polach eksploatacji, wynagrodzenie autorów
i właścicieli autorskich praw majątkowych z tytułu prawa do korzystania z wszelkich utworów
na wszystkich polach eksploatacji wynikających z Umowy, jak również podatki, w tym podatek
od towarów i usług (VAT), koszt świadczenia wsparcia i wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej
po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z załączoną kopią Protokołu
Odbioru, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

§4
Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 1
w nieprzekraczalnym terminie ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wsparcia w zakresie określonym w § 2 ust. 2 przez okres
24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.
3. Termin określony w ust. 1 uważa się za dochowany w razie podpisania przez Zamawiającego przed
jego upływem bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru.
§5
Sposób realizacji Umowy
1. Wykonawca realizował będzie Umowę przy wykorzystaniu posiadanej przez niego wiedzy
i doświadczenia, z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty i z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, wymaganej od czołowych
przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług IT, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, rzetelnie
i terminowo, mając na względzie ochronę interesów, również finansowych, Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres wykonywania przedmiotu
Umowy. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie
lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje,
że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają
Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej
Zamawiającego o przebiegu realizacji Umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

4. W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać instrukcji i wytycznych
przekazanych przez Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa systemów IT
Zamawiającego.
5. Przestrzeganie instrukcji i wytycznych przekazanych przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy i za wady
wykonywanych w ramach realizacji Umowy prac, chyba że Wykonawca poinformował
Zamawiającego na piśmie o możliwości wystąpienia negatywnych dla Zamawiającego skutków ich
przestrzegania przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu zdobycia odpowiednich
kompetencji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w tym do informowania Zamawiającego
o sposobach rozwiązywania błędów (transfer wiedzy).
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§6
Uprawnienia prawno-autorskie
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania i dokumentacji go
dotyczącej, na warunkach określonych w umowie licencyjnej lub innym dokumencie określającym
uprawnienia wynikające z nabycia licencji od Wykonawcy.
Licencje na korzystanie z Oprogramowania udzielane są z chwilą podpisania Protokołu Odbioru lub
pobrania aktualizacji/nowej wersji Oprogramowania (w przypadku udzielenia licencji
na Oprogramowanie dostarczone w ramach aktualizacji lub zmiany wersji Oprogramowania).
Licencje na korzystanie z Oprogramowania mają charakter licencji niewyłącznej i są udzielane
na czas określony 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy Oprogramowania w taki sposób,
aby Zamawiający był uprawniony do korzystania z Oprogramowania co najmniej na następujących
polach eksploatacji:
1) prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności Oprogramowania w dowolny sposób
w liczbie kopii/ stanowisk/ serwerów/użytkowników charakterystycznej dla danego
oprogramowania;
2) prawo do instalowania Oprogramowania w liczbie kopii/ stanowisk/ serwerów/użytkowników
zgodnie z zasadami licencjonowania danego Oprogramowania;
3) prawo do aktualizowania Oprogramowania poprzez zainstalowanie nowszych wersji
z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji wymienionych w Umowie i warunkach
licencyjnych;
4) prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach internetowych
producenta/ów oraz polach eksploatacji określonych w warunkach licencyjnych producenta/ów.
Potwierdzeniem przekazania prawa do korzystania z Oprogramowania na polach eksploatacji
określonych w ust. 4 jest Protokół Odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Niezależnie od postanowień stosowanych przez Wykonawcę w umowach licencyjnych,
Wykonawca, z chwilą zapłaty wynagrodzenia za realizację Umowy udziela Zamawiającemu licencji
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej poprzez maksymalną ilość użyć,
uprawniającej Zamawiającego co najmniej do:
1) wykorzystywania wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności;
2) przenoszenia licencji na inne jednostki organizacyjne resortu sprawiedliwości;
3) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania,
w szczególności dokumentów, plików dźwiękowych kreowanych w ramach eksploatacji
Oprogramowania oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania, w tym
publikowania i wyświetlania w całości i w części w Internecie i innych mediach bez ograniczeń.
Wraz z dostarczeniem Oprogramowania, przed upływem terminu wskazanego w § 4 ust. 1,
Wykonawca dostarczy dokumenty określające warunki korzystania z licencji z uwzględnieniem
warunków określonych w niniejszej Umowie. Postanowienia licencji sprzeczne z postanowieniami
Umowy nie obowiązują, a w ich miejsce wchodzą odpowiednie postanowienia Umowy.
Aktualizacja lub zmiana wersji Oprogramowania nie może powodować ograniczenia zakresu
uprawnień Zamawiającego.

9. Wykonawca gwarantuje, że Oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji Umowy, niebędące
własnością Wykonawcy, będzie wolne od wad prawnych, zostanie dostarczone Zamawiającemu
zgodnie z intencją zawartych umów dealerskich, licencyjnych i innych zawartych pomiędzy
Wykonawcą a ich prawnymi właścicielami, a w szczególności nie będzie naruszało praw autorskich
osób trzecich, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które
mogłyby narazić Zamawiającego lub inne jednostki organizacyjne resortu sprawiedliwości
na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji dostarczonego Oprogramowania.
10. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi
z ewentualnych naruszeń autorskich praw majątkowych, dóbr osobistych lub innych praw, jak
również wszelkimi innymi roszczeniami powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego,
inne
jednostki
organizacyjne
resortu
sprawiedliwości
lub
osoby
trzecie
z Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków
prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami,
a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej
możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się
przeciwko Zamawiającemu.
11. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań
i innych należności wynikających z ewentualnych naruszeń autorskich praw majątkowych osób
trzecich, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, powstałych w wyniku korzystania przez
Zamawiającego lub osoby trzecie, z Oprogramowania.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwoty, o której mowa w ust. 11,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego, pisemnego żądania jej
zwrotu.
§7
Wsparcie techniczne
1. Wykonawca zapewni aktualizacje posiadanych przez Zamawiającego wersji Oprogramowania
do najnowszych wersji dostępnych na rynku w całym okresie świadczenia wsparcia technicznego.
2. W ramach wsparcia technicznego Zamawiający będzie miał zapewnione bez dodatkowych opłat:
1) dostęp do aktualizacji dla posiadanego Oprogramowania w tym poprawek błędów
i zabezpieczeń w ramach użytkowanej licencji, jak również nowych wersji produktu,
udostępnianych przez Producenta oprogramowania;
2) możliwość nieograniczonego korzystania z portalu pomocy technicznej producenta
dostarczonego oprogramowania, w tym do bezpłatnych artykułów technicznych, bazy
wiedzy oraz dedykowanego forum społecznościowego;
3) możliwość nieograniczonego korzystania ze wsparcia technicznego on-line, tj. poprzez
Internet lub telefon lub email prowadzonego przez wykwalifikowanego konsultanta
posiadającego autoryzację producenta dostarczonego oprogramowania (dopuszczalnymi
językami komunikacji są język polski lub język angielski);
4) możliwość zgłaszania problemów (incydentów) związanych z funkcjonowaniem
dostarczonego oprogramowania bezpośrednio do producenta przedmiotowego
oprogramowania, przy czym kontakt z wykwalifikowanym konsultantem w kwestii
rozwiązania zgłoszonego problemu (incydentu) powinien być możliwy on-line, tj. poprzez
Internet lub telefon lub email (dopuszczalnymi językami komunikacji są język polski lub
język angielski).
§8
Kary umowne
1. W przypadku niezrealizowania Umowy w terminie ustalonym w § 4 ust. 1 Umowy Zamawiający
może naliczyć kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy
za każdy dzień opóźnienia, z wyłączeniem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
2. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków w stosunku
do terminów wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy – opisu przedmiotu Umowy w zakresie
dostępności wsparcia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia
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określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień braku dostępności wsparcia, z wyłączeniem
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
W przypadku niezapewnienia aktualizacji licencji, poprawek błędów lub zabezpieczeń użytkowanej
licencji pomimo ich wydania przez producenta, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
z wyłączeniem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
W przypadku naruszenia postanowień Umowy dotyczących poufności Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego
w § 3 ust. 1 Umowy za każde naruszenie.
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z niniejszej Umowy, w tym
w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych zastrzeżonych
w niniejszej Umowie.
Zamawiającemu, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
Zamawiający może dochodzić łącznie kar umownych wskazanych w ust. 1-6 powyżej.
§9
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w następujących przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo jednokrotnego zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego
nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie;
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części;
3) zwłoka w realizacji Umowy lub któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy z niej
wynikających przekracza 14 dni – w takim przypadku Zamawiający może według własnego
wyboru odstąpić od Umowy w całości lub w części, której dotyczy zwłoka;
4) Wykonawca naruszył zakaz określony w § 15 ust. 2 Umowy.
Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek odstąpienia.
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc),
a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu
do odebranego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu Umowy.
Wykonanie prawa odstąpienia z przyczyn określonych w ust. 1 uważa się za odstąpienie
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty prawa do dochodzenia przez Zamawiającego
określonych w § 8 kar umownych.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj.………… zł, w
formie…., służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym.
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie Protokołem Odbioru,

podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy
dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy i bez zmiany jego wysokości.
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§ 11
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych /
teleinformatycznych jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości uzyskanych w trakcie
wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz
wynikającymi z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej;
2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy
otrzymujący informacje chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji nie ujawni
tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim
bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie;
3) ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania
powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich
dostęp dla celów realizacji Umowy;
4) niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania
jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów
związanych z realizacją Umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania:
1) wewnętrznych regulacji jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości o ochronie
udostępnianych informacji;
2) przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
3) przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie, w jakim będą miały zastosowanie
do realizacji Umowy;
4) innych przepisów prawa, jakie mogą znaleźć zastosowanie przy realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji, o których mowa
w ust. 1-3, przez pracowników oraz podwykonawców, uczestniczących w realizacji Umowy.
Wykonawca oświadcza, że znane mu są wewnętrzne przepisy Zamawiającego odnoszące się
do przebywania i poruszania się osób trzecich po obiektach Zamawiającego i zobowiązuje się
do ich przestrzegania i do zobowiązania do tego wszelkich osób wykonujących w jego imieniu lub
na jego rzecz Umowę, w tym podwykonawców, których również dotyczą obowiązki nałożone
na Wykonawcę w tym zakresie.
§ 12
Dane adresowe
Osobą odpowiedzianą za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: ……………………….,
tel.: ………………, e-mail: ……………………… .
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………….,
tel.: ………………, e-mail: ……………………… .
Każda ze Stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, informując o tym pisemnie
drugą Stronę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy.
Strony zobowiązują się wzajemnie informować o zmianie wszelkich w niej zawartych niezbędnych
informacji, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od
Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy np. dane teleadresowe, kontaktowe, adresy
internetowe. Zmiana tych danych nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z
powodu niewskazania Zamawiającemu aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę.
§ 13
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i 4 oraz § 14 ust. 6 Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy określonych w art. 144
Ustawy, a ponadto dopuszcza zmiany w zakresie zaoferowanego Oprogramowania pod warunkiem
zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć w chwili
składania oferty oraz pod łącznie spełnionymi następującymi warunkami:
1) zmiany na Oprogramowanie o parametrach i zasadach licencjonowania nie gorszych niż
zaoferowane pierwotnie,
2) niepodwyższenia wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający ponadto dopuszcza zmiany Umowy w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy
w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, uniemożliwiających realizację Umowy
w przewidzianym terminie.
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§ 14
Podwykonawstwo
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową:
osobiście..........................
przy udziale podwykonawców w zakresie:.......................
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za swoje własne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji
i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania podwykonawcom.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania
przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed dokonaniem
takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy. Zmiana
w zakresie podwykonawców nie stanowi zmiany Umowy wymagającej pisemnego aneksu.
W przypadku gdy Wykonawca, podał nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 i 5 Ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
a w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 i 5
Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie Postępowania.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Spory mogące wyniknąć w związku z Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inne osoby praw bądź
obowiązków wynikających z Umowy.
3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Umowy
2) Załącznik nr 2 – Kopia oferty Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Dostawy
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu
cywilnego, z odnośnymi przepisami wykonawczymi.
5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

Załącznik Nr 3 do Umowy
Wzór protokołu odbioru dostawy
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY
Dotyczy umowy Nr Zp 2130-162/17 z dnia .................................

Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Lublinie, 20 – 950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1,
Odbierający: (odbiorca dostawy, miejsce dostawy, adres dostawy)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................
Wykonawcą: firmą
...............................................................................................................................,
(adres)............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................
Przedmiot dostawy i odbioru:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Odbiór ilościowy licencji w imieniu Odbierającego

ZGODNA

NIE ZGODNA

Ilość dostarczonego sprzętu jest zgodna
ze specyfikacją zawartą w umowie

Ilość dostarczonego sprzętu nie jest zgodna
ze specyfikacją zawartą w umowie

Stwierdzone niezgodności dostarczonych licencji ze specyfikacją zawartą w umowie –
zastrzeżenia:
……………………………………………………...................................................……………
…………………………………………………………………..................................................
……………………………………………………………..................................................……
…………………………………………………………...................................................………

.......................................
Miejscowość i data

..............................................
ODBIERAJĄCY

………………………..
WYKONAWCA”

