Istotne postanowienia umowy
§1
Cel umowy
Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu dostępu do aktualnego systemu informacji
prawnej.
§2
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej
zwanego dalej „SIP” obejmujący:
1) Udzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie z SIP , na zasadach określonych w § 7
oraz w załączniku 1 (Opis przedmiotu zamówienia – OPZ), dla 16 użytkowników
jednoczesnych (wykorzystujących SIP w tym samym momencie).
2) Aktualizację SIP przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi SIP.
4) Gwarancję poprawnego działania SIP.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 1.
3. Umowa obowiązuje przez okres maksymalnie 36 miesięcy od daty jej zawarcia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu niniejszego zamówienia przez ciągły
przez okres od dnia podpisania, bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego, protokołu rozpoczęcia
realizacji przedmiotu zamówienia do ostatniego dnia obowiązywania umowy.
5. Strony przewidują możliwości skorzystania z prawa opcji, polegające na czasowym (domyślnie
3-miesięcznym) dokupowaniu dodatkowych licencji dostępowych na korzystanie z SIP wraz z
jego aktualizacją (dalej „opcjonalny przedmiot zamówienia”).
6. Zakres opcjonalnego przedmiotu zamówienia obejmuje korzystanie z SIP dla dodatkowych do
10 dodatkowych użytkowników jednoczesnych (wykorzystujących SIP w tym samym
momencie). Jeżeli Strony uzgodnią inaczej i dostępna kwota na realizację umowy na to pozwala,
Zamawiający może zamówić powyżej 10 czasowych licencji opcjonalnych.
7. W ramach prawa opcji Zamawiający może zrealizować część lub całość zamówienia określonego
w ust. 6 (opcjonalnego przedmiotu zamówienia).
8. Zamawiający ma prawo do zamawiania opcjonalnego przedmiotu zamówienia w częściach.
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9. O zamiarze wykorzystania prawa opcji, Zamawiający może powiadamiać Wykonawcę w trakcie
obowiązywania umowy, ale nie później niż 3 miesiące przed końcem okresu obowiązywania
umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
10. Domyślny zakres czasowy zamówienia (okres dostępu do SIP) w ramach prawa opcji, będzie
obowiązywał przez okres 3 miesięcy od daty przekazania licencji i umożliwienia dostępu do SIP.
Po tym okresie zlecone zamówienie opcjonalne wygasa, chyba że Zamawiający, w zamówieniu,
określi dłuższy okres opcjonalnych licencji. Zamawiający może składać wiele zamówień
opcjonalnych w danym czasie.
§3
Realizacja przedmiotu zamówienia i odpowiedzialność Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie do 10
dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W ramach rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, bez dodatkowych
kosztów zobowiązuje się do:
1) Przekazania Zamawiającemu danych i udzielenia licencji, niezbędnych do korzystania z SIP.
2) Udostępnienia Zamawiającemu, działającego SIP w użytkowanie.
3) Udostępnienia Zamawiającemu instrukcji obsługi SIP.
4) Przekazania Zamawiającemu opisu wymagań, ustawień i konfiguracji (przeglądarki
internetowej, firewall-a i innych) niezbędnych do poprawnej pracy SIP na komputerach
Zamawiającego.
3. Potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia będzie podpisany, bez
zastrzeżeń, przez przedstawiciela Zamawiającego, protokół rozpoczęcia realizacji przedmiotu
zamówienia. Protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze od wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w ust. 2.
4. Na wniosek Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia za dostęp do SIP, Wykonawca
zaprezentuje SIP i przeprowadzi szkolenie z jego obsługi. Termin szkolenia Wykonawca uzgodni,
w trybie roboczym (emailem lub telefonicznie), z Zamawiającym. Szczegóły dotyczące szkolenia
opisane są w załączniku 1, rozdział III. Jeżeli zostanie wybrana oferta na SIP „Lex Omega” firmy
Wolters Kluwer, szkolenie nie będzie konieczne (pracownicy Zamawiającego dobrze znają ten
SIP).
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5. Przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
Zamawiającemu ciągłego dostępu do aktualnego SIP .
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność SIP przez wszystkie dni realizacji przedmiotu
zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia awarii i związanej z tym niedostępnością SIP, niedostępność ta nie
przekroczy dziennie:
1) 60 90 min łącznie w godz. od 7.00 do 16.00 (godziny robocze) w dni robocze.
2) 120 min łącznie w godz. od 16.00 do 22.00 w dni robocze.
8. W ramach prawa opcji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane i udzieli licencje niezbędne
do korzystania z SIP, w ilości wskazanej przez Zamawiającego, w terminie do ….(zgodnie z
ofertą), ale nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego od otrzymania powiadomienia.
Potwierdzeniem odbioru Opcjonalnego przedmiotu zamówienia będzie podpisany, bez
zastrzeżeń, przez przedstawiciela Zamawiającego, protokół odbioru opcjonalnego przedmiotu
zamówienia.
9. Zamawiający zobowiązuje się do nie udostępniania SIP osobom postronnym.
10. Wykonawca zagwarantuje poprawne działanie SIP, zgodnie z zapisami załącznika 1, przez cały
okres realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy w obsłudze SIP poprzez infolinię lub
pocztę email. Dane umożliwiające skorzystanie z tej pomocy są dostępne w SIP.
§4
Ceny
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia
i opcjonalnego przedmiotu zamówienia nie przekroczy łącznie kwoty ……. zł (słownie: ……)
wraz z podatkiem VAT, w wysokości 23%.
2. Cena jednostkowa za zapewnienie dostępu i prawa korzystania z aktualnego SIP dla 1
użytkownika przez okres 1 miesiąca wynosi …… zł brutto.
3. Powyższa cena dotyczy zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji.
4. Całkowita wartość opcjonalnego przedmiotu zamówienia wyniesie maksymalnie 50%
zamówienia podstawowego.
5. Ceny, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują zapewnienie przez Wykonawcę w szczególności:
1) licencji na użytkowanie SIP,
2) dostępu do SIP,
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3) aktualizacji SIP,
4) instrukcji obsługi SIP,
5) prezentacji i szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi SIP,
6) kosztów związanych z należytą realizacją przedmiotu zamówienia, opcjonalnego przedmiotu
zamówienia oraz inne podatki i opłaty przewidziane niniejszą umową oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawcy nie przysługują roszczenia, wobec Zamawiającego, o realizację zamówienia
w ramach prawa opcji. Wykonawca nie może domagać się zapłaty lub dochodzić odszkodowania
za nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji. Za niezrealizowanie przez
Zamawiającego zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
7. Płatności za realizację przedmiotu zamówienia, w tym zamówienia opcjonalnego, będą
realizowane miesięcznie lub kwartalnie po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego
(miesiąca lub kwartału kalendarzowego, którego rozliczenie dotyczy).
8. Wykonawca

będzie

przekazywał

fakturę

Zamawiającemu

po

zakończeniu

okresu

rozliczeniowego, którego płatność dotyczy.
9. Cena do zapłaty na fakturze za niepełny miesiąc będzie obliczana proporcjonalnie do liczby dni
danego miesiąca, w którym realizowany był przedmiot zamówienia lub opcjonalny przedmiot
zamówienia.
10. Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z różnicy
pomiędzy dotychczasową a nową stawką podatku VAT.
§5
Płatności
1. Płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia lub Opcjonalnego przedmiotu zamówienia
zostaną zrealizowane w złotych polskich (PLN) na podstawie faktury VAT, poprawnie
wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Zapłaty nastąpią w formie przelewów, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:
...................................... prowadzony przez bank ................... .
3. Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej rachunek bankowy

jest rachunkiem

rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania
prowadzonej działalności gospodarczej.
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4. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności na wyłącznie na rachunek widniejący w
wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista podatników
VAT) lub rachunek z nim powiązany lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.
5. W przypadku braku numeru rachunku (i odpowiednio rachunku z nim powiązanego) na „białej
liście” płatności zostaną wstrzymane do czasu opublikowania numeru rachunku na „białej liście”
i poinformowania o tym Zamawiającego.
6. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy
podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego
numeru rachunku i nazwy banku. (Zmiana numeru rachunku i nazwy banku nie stanowi istotnej
zmiany Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia).
7. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
§6
Kary umowne i wypowiedzenie umowy
1. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zadań i terminów wymienionych w §3 ust: 1 (rozpoczęcie
realizacji przedmiotu zamówienia) i 4 (przeprowadzenie szkolenia), Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o zaistniałej sytuacji i wyznaczy mu dodatkowy, min. 3-dniowy (dni robocze),
termin na wywiązanie się z tych zadań. Jeżeli, pomimo upływu dodatkowego terminu,
Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym,
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 0,1 % maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy
opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu. Jeżeli opóźnienie w
stosunku do wyznaczonego, dodatkowego terminu, przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający
ma prawo wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym.
2. Jeżeli czas niedostępności (całości lub tylko części) SIP przekroczy wartości, o których mowa
w § 3 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 5% miesięcznej
ceny jednostkowej maksymalnego wynagrodzenia, o którymej mowa w § 4 ust. 12 umowy, za
każdą rozpoczętą godzinę niedostępności, za każdy dostęp, którego niedostępność dotyczy. Jeżeli
czas niedostępności dla min 10 dostępów, w ciągu 3 kolejnych dni przekroczy łącznie 12 godzin
roboczych, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w trybie natychmiastowym.
3. W przypadku awarii SIP, w wyniku której SIP utraci zgodność z wymaganiami określonymi
w załączniku 1, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zaistniałej sytuacji i wyznaczy min. 3Dostawa licencji dostępowych do systemu informacji prawnej (SIP).
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dniowy (dni robocze) termin na usunięcie awarii. Jeżeli, pomimo upływu terminu określonego w
zdaniu poprzedzającym, Wykonawca nie usunie awarii, Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3

0,2% maksymalnego wynagrodzenia, o którym

mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy awarii, liczony od upływu
wyznaczonego terminu. Jeżeli opóźnienie w usunięciu awarii liczone od upływu wyznaczonego
terminu, przekroczy 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym.
4. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z terminu udzielenia licencji opcjonalnych, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 0,5% maksymalnego wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę roboczą niedostępności, każdej
z zamówionych opcjonalnych licencji, których opóźnienie dotyczy

miesięcznej ceny

jednostkowej, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę roboczą
niedostępności, za każdy dostęp opcjonalny, którego niedostępność dotyczy.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić
Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową, a Wykonawca zrzeka się
wszelkich roszczeń w przedmiotowym zakresie.
6. Wypowiedzenie Umowy do swej skuteczności wymaga formy pisemnej nadanej za pomocą listu
poleconego, dostarczonego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7. W

przypadku

wypowiedzenia

Umowy,

z

przyczyn

leżących

po

stronie

Wykonawcy, w szczególności określonych w ust. 1-3, Zamawiający naliczy wykonawcy karę
umowną w wysokości 10 7% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
8. Niezależnie od kar umownych opisanych powyżej, Zamawiający naliczy kary umowne:
1) w przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych – w wysokości 10 000 zł za
każdy przypadek naruszenia;
9. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wartość naliczonej kary umownej,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie realizowanie przedmiotu zamówienia lub
opcjonalnego przedmiotu zamówienia spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy,
na które Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec.
11. Wykonawcy przysługuje prawo do czasowej niedostępności SIP w celu przeprowadzenia
niezbędnych prac serwisowych związanych z zapewnieniem poprawnej pracy SIP. Wykonawca
poinformuje Zamawiającego, z minimalnym 12-godzinnym wyprzedzeniem, o planowanych
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pracach serwisowych i wskaże przewidywany okres niedostępności SIP. Okres niedostępności, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie przekroczy łącznie 36 godzin roboczych w miesiącu.
Dodatkowe

przedłużenie

niedostępności

SIP,

spowodowanej

planowanymi

pracami

serwisowymi, powyżej 36 godzin w miesiącu wymaga zgody Zamawiającego. Czas
niedostępności SIP z tytułu zaplanowanych i uzgodnionych z Zamawiającym prac serwisowych,
nie będzie uwzględniany do obliczania kar umownych.
12. Kary umowne zostaną uregulowane w postaci przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego w terminie do 14 dni od poinformowania Wykonawcy i wskazania rachunku, na
który należy dokonać wpłatę.
13. Zamawiający może potrącać należne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
konieczności składania oświadczenia o naliczeniu kary umownej i wzywaniu do jej zapłaty.
13.14. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1.
§7
Licencje i autorskie prawa majątkowe i związane z tym pozostałe zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do SIP, w zakresie,
w jakim jest to konieczne do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z SIP w celu
przewidzianym postanowieniami niniejszej umowy i przeznaczeniem SIP.
2. Celem licencji jest umożliwienie Zamawiającemu korzystania z SIP w sposób i w celu opisanym
w umowie, w tym, w załącznikach do tej umowy. Wszystkie zapisy umowy należy interpretować
zgodnie z powyższym celem.
3. Licencje udzielane są na czas oznaczony od daty ich udzielenia i obowiązują do końca okresu
obowiązywania umowy (zamówienie podstawowe) lub do końca terminu ważności licencji
(licencje opcjonalne).
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy

Zamawiający, przez okres

obowiązywania umowy, otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z SIP
w zakresie określonym w Umowie.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z SIP nie wymagają ponoszenia
dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy, producentów SIP ani innych osób trzecich.
Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z SIP.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiedzenia licencji z wyjątkiem przypadków, w których
Zamawiający w sposób istotny naruszy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa
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majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania
Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 14 dni.
Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi
zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w
przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie
wymienionych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin
wypowiedzenia licencji wynosi 7 dni.
7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z SIP w zakresie i na warunkach
opisanych w umowie (i załącznikach) nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
w szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich,
tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych.
8. SIP nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych.
9. SIP może być wykorzystywany przez pracowników Zamawiającego lub osoby wykonujące
zadania na rzecz Zamawiającego SIP może być wykorzystywany wyłącznie przez pracowników
Zamawiającego lub jego stałych współpracowników, stanowiących jego personel, wykonujących
stałe zadania na podstawie zawartych z Zamawiającym umów cywilnoprawnych.
10. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w §4, niewyłącznej licencji na korzystanie z SIP w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem.
Licencja nie jest ograniczona terytorialnie, obejmuje prawo Zamawiającego do korzystania z SIP
dla określonej w umowie liczby jednoczesnych stanowisk, w tym stanowisk opcjonalnych,
w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzanie danych do pamięci komputera i zwielokrotnianie oprogramowania w pamięci
komputera,
2) aktualizacja wersji SIP,
3) dostosowanie SIP bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji
używanych przez Zamawiającego,
4) wpisywanie własnych komentarzy i notatek, drukowanie zamieszczonych w SIP dokumentów
lub ich części, wyświetlanie na dowolnym urządzeniu (monitor, rzutnik) zawartości SIP (w
szczególności komentarzy, wzorów pism, monografii, orzeczeń, decyzji), kopiowanie całości
lub części dokumentów bezpośrednio z SIP do edytorów tekstów, archiwizowanie i
przechowywanie danych z SIP na dyskach komputerowych i na zewnętrznych nośnikach
pamięci (np. PenDrive).
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11. W ramach niniejszej umowy, Zamawiający może korzystać w sposób nieograniczony
z dokumentów urzędowych, aktów normatywnych i ich urzędowych projektów zawartych
w SIP.
12. Prawa wynikające z licencji przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania przez
Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia
podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 lub protokołu rozpoczęcia realizacji Opcjonalnego
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 8.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wszelkie wady prawne,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej, w tym praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§8
Zasady ochrony informacji poufnych
1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie nieujawnione do informacji publicznej dane
i informacje na temat Zamawiającego, niezależnie od sposobu ich wyrażenia lub utrwalenia,
uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, nie zostaną ujawnione, udostępnione
nieuprawnionej osobie trzeciej/podmiotowi trzeciemu lub upublicznione ani w części, ani
w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca może udostępnić dane i informacje
na skutek uprawnionego działania organu władzy publicznej/organu ścigania/sądu, który na mocy
powszechnie obowiązującego prawa może domagać się przedmiotowych danych i informacji –
w szczególności może to być Sąd, Prokurator, Policja, CBA, ABW.
2. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w
związku z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po
odstąpieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy.
3. Ograniczenia określone w ust. 1 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób
trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich
informacji oraz informacji, które są publicznie znane.
§9
Pozostałe postanowienia umowy
1. Wszelkie informacje, związane z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający może przekazywać
pocztą elektroniczną na adres: ……… lub listownie na adres: …………... Roboczą formą
przekazywania informacji może być telefon Wykonawcy o numerze: …………... Zmiany
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danych teleadresowych nie stanowią istotnej zmiany umowy i będą dokonywane w formie
jednostronnego powiadomienia.
2. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do czynności związanych z realizacją
niniejszej umowy (w tym realizacji zamówienia opcjonalnego) są:
 ................
 ....................
Zmiany osób wskazanych powyżej i danych teleadresowych nie stanowią istotnej zmiany umowy
i będą dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia.
W przypadku zmiany danych kontaktowych Strony zobowiązane są do niezwłocznego
powiadomienia o zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego wymogu
wszelkie zgłoszenia przesłane na dotychczasowe numery lub adresy uważa się za doręczone.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) innych zmian wynikających ze zmian przepisów prawa,
- jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych
zmian.
5. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu umowy w ramach projektu Pomocy
Technicznej POIiŚ, przedmiot umowy zostanie zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie „Wytycznymi w zakresie
wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”.
6. Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
7. Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód
jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Dostawa licencji dostępowych do systemu informacji prawnej (SIP).
Strona 10 z 11

Spis załączników:
1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Parametry i funkcjonalności oferowanego Systemy informacji prawnej (SIP) – zgodnie z ofertą Wykonawcy
3) Regulamin Wykonawcy (obowiązuje w zakresie w jakim zapisy w regulaminie nie stoją w sprzeczności
z zapisami umowy, nie będą nakładać na zamawiającego dodatkowych obowiązków, ograniczać
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, generować
dodatkowych kosztów, innych niż przewidziane w umowie; w przypadku wystąpienia sprzeczności lub
rozbieżności Regulaminu z zapisami umowy, obowiązują zapisy umowy).

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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