
Załącznik nr 3 

(Wzór) 

UMOWA NR WSA.OAG - ..../2022 

zawarta w dniu 2022 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu 

61-815 Poznań 

ul. Ratajczaka 10/12 

REGON 634533731 

NIP 778-141-34-84 

reprezentowanym przez: 

1 

2 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

reprezentowaną przez: 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ" 

została zawarta umowa następującej treści: 

Umowa została zawarta jako nie podlegająca ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

dostawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Systemu Informacji Prawnej on-line wraz z 

aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na wskazane przez zamawiającego adresy IP": 

a) dostęp z sieci lokalnej Zamawiającego dla nielimitowanej liczby użytkowników, w tym co najmniej 

100 użytkowników równoczesnych; 

b) dostęp spoza sieci lokalnej Zamawiającego (z dowolnego adresu IP) dla nielimitowanej liczby 

użytkowników, w tym co najmniej 50 użytkowników imiennych, równoczesnych z dodatkową funkcją 

umożliwiającą korzystanie z zasobów wcześniej zapisanych w Aktówce i dostepnych w historii 

przeglądania, bez połączenia z Internetem. 

c) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu, realizowane on- line, w grupach co najwyżej 

20 osobowych. 



2. Wymagania i parametry dotyczące przedmiotu umowy opisane są w załączniku nr 2 do umowy (OPZ) oraz w 

załączniku nr 3 do umowy (formularz oferty), stanowiące integralną część umowy. 

3. Okres 12 miesięcy, o jakim mowa w ust. 1 powyżej trwa od dnia zawarcia umowy i zwany jest okresem 

abonamentowym. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dostarczania uprawnień dostępu on-line do Systemu. 

2. Zamawiający upoważniony jest do wykorzystania dostępu do Systemu w sposób i na polach eksploatacji 

wynikających z jego charakteru i przeznaczenia. 

§3 

1. Uprawnienia dostępu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, zostaną dostarczone w ciągu 2 dni roboczych od 

zawarcia umowy i będą aktywne przez 12 miesięcy od dostarczenia. 

2. Szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2, Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć w ciągu tygodnia od 

zawarcia umowy. Wszystkie szkolenia odbędą się w terminach obustronnie uzgodnionych. 

§4 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości zł 

brutto (słownie: złotych 00/100), w tym należny podatek VAT. 

2. Kalkulację wynagrodzenia zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca 

wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i po dostarczeniu Zamawiającemu 

dostępów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

Zamawiającego. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może wstrzymać się z realizacją umowy do 

czasu dokonania płatności przez Zamawiającego. 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że dane tekstowe zawarte w Systemie pozbawione będą błędów językowych i 

merytorycznych, a System będzie dostępny w pełnym zakresie objętym umową w trybie 7 dni w tygodniu x 24 



godziny z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych, oraz z zastrzeżeniem poziomu dostępności określonego 

w ust. 2. 

2. W godzinach od 6 do 24 każdego dnia dostępność Systemu nie może być niższa niż 98% (liczona jako 

współczynnik czasu dostępności do czasu ogółem, w skali tygodnia). 

3. Wykonawca udziela gwarancji na zasadach niżej określonych, że System będzie działać zgodnie z opisem 

funkcji zamieszczonym w Systemie lub dostarczonych instrukcjach. 

4. Zamawiający może żądać usunięcia wad ukrytych Systemu, polegających na tym, że będzie ono działać 

niezgodnie z opisem funkcji zamieszczonym w Systemie lub dostarczonych instrukcjach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania telefonicznej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z 

eksploatacją Systemu - w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00, pod nr telefonu 

6. Zgłoszenie wady winno nastąpić w formie pisemnej na adres email: i zawierać 

dokładny jej opis, w tym opis okoliczności, w których się ona ujawniła. Wykonawca winien przystąpić do 

usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 2 dnia roboczego od dnia jej zgłoszenia i usunąć ją w 

najwcześniejszym możliwym terminie. 

7. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

§6 

1. Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający: 

1) naruszył prawa autorskie Wykonawcy lub twórcy/ów Systemu objętego umową, 

2) opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, a okres opóźnienia przekracza 15 dni. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 

nie realizuje przedmiotu umowy lub wykonuje w sposób nienależyty przy czym przed skorzystaniem z tego 

uprawnienia Zamawiający winien wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie uchybień nie krótszy niż 5 dni 

roboczych, po którego bezskutecznym upływie prawo do rozwiązania umowy będzie mogło zostać przez 

Zamawiającego zrealizowane. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu, w terminie 14 

dni od daty rozwiązania umowy, część uiszczonej z góry przez Zmawiającego należności, o której mowa w § 4 

ust. 1, w wysokości proporcjonalnej do okresu w którym niniejsza umowa nie będzie - wskutek jej rozwiązania -

realizowana. 

§7 

1. W przypadku zwłoki z dostarczeniem uprawnień dostępu do Systemu i niemożności użytkowania Systemu od 

początku okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

300 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku dostępności Systemu mniejszej, niż określona w § 5 st. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 50 zł za każdą godzinę przekroczenia niedostępności. 



3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 1. 

4. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyklucza praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym jednak zastrzeżeniem, że łączna wysokość 

wszystkich kar i odszkodowań dochodzonych w związku z umową ograniczona jest do wysokości połowy 

wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1. 

§8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odnośne przepisy obowiązującego prawa. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownych 

negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Integralną częścią umowy są: 
załącznik nr 1 - Kalkulacja cenowa - Formularz zamówienia 
załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 


