
PROJEKT 

Umowa nr WI2-KC-381-17-5/17 

Zapewnienie dostępu do Systemu Informacji Prawnej (SIP)  
wraz z bieżącą aktualizacją bazy przepisów 

 
zawarta w dniu ………….. w Gdyni pomiędzy: 
 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod 81-338), ul. Chrzanowskiego 10,                                
NIP 586-001-49-32, reprezentowanym przez: 
 

1. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 

przy kontrasygnacie  2.    Andrzej Kajut - Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

firmą ……………………. z siedzibą w ………….. (kod: ……….), przy ul. ……………………., wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez ………………………………………………………………, pod 
numerem KRS ……………….….., kapitał zakładowy ………………..,- zł, NIP …………….., REGON 
………………….., reprezentowaną przez:  

1. …………………. - ………………………………………………..  
2. …………………. - ………………………………………….……. 
     

zwaną dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

(Niniejsza umowa jest dalej określana jako „umowa”, a Wykonawca i Zamawiający łącznie jako „Strony”, 
każdy z nich z osobna jako „Strona”) 
Na podstawie art.4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                   
(Dz.U. z 2015.2164 j.t. - z późn. zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy. 

 

§ 1. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że na mocy zawartej umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencje na 
korzystanie z Systemu Informacji Prawnej zwanego w dalszej części umowy SIP,  rozszerzonego o moduły 
dodatkowe wraz z dziesięcioma tzw. stanowiskami mobilnymi. 

2. 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 systemu. 

3. Opis Wymagań SIP ujęty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
4. Umowa jest nadrzędnym dokumentem w realizowaniu niniejszej usługi. 

 
§ 2. 

1. Na mocy umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie                
z  dostępu do SIP w okresie abonamentowym wyznaczonym umową. 

2. Zapewnienie dostępu do SIP dla co najmniej 100 jednoczesnych użytkowników z wewnętrznej sieci 
komputerowej Zamawiającego. 

3. Udostępnienie 10 tzw. stanowisk mobilnych, z których każde objęte jest jedną jednostanowiskową, 
nieprzenośną i niewyłączną licencją. 

4. Celem realizacji umowy Zamawiający podaje Wykonawcy adres poczty elektronicznej dla administratora 
licencji: oi@umgdy.gov.pl. Zmiana adresu e-mail Zamawiającego nie stanowi do zmiany umowy. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zobowiązuje się do uruchomienia SIP, 
spełniającego wymogi określone w Załączniku nr 1 umowy, który będzie funkcjonował bezawaryjnie, a dane 
tekstowe w nim zawarte wolne będą od błędów językowych i merytorycznych. 

2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na poprawne działanie SIP. 
3. Okres gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru SIP, o którym mowa w § 4 ust. 4. 
4. Wykonawca w ramach gwarancji, jest zobowiązany do: 

a) bezpłatnego usunięcia awarii funkcjonowania SIP, skuteczna reakcja zakończona usunięciem problemu 
lub uruchomieniem rozwiązania zastępczego, musi nastąpić w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia, 

b)  udzielania konsultacji telefonicznych w zakresie problemów z eksploatacją SIP. 
 



5. Zgłoszenia awarii SIP Zamawiający dokonuje telefonicznie lub e-mailem w godzinach od 7:30 do 15:00,               
w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy, pod numer telefonu .................................., e-mail:………….…………….. 

6. Za wady fizyczne SIP uznaje się w szczególności: 
a)  brak w SIP wszystkich modułów 
b)  przerwy w dostępie do SIP dłuższe niż 4 godziny. 

7. Za wady prawne SIP uważa się w szczególności: 
a)  udzielenie licencji przez Wykonawcę w zakresie szerszym niż prawa przysługujące Wykonawcy, 
b) samodzielne udzielenie licencji przez Wykonawcę w sytuacji gdy czynności te Wykonawca może 

wykonać wraz z innym podmiotem lub za jego zgodą. 
§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:  
…………….zł (słownie: ………………………..………………………………………. zł ……/100gr) netto. 

2. Wynagrodzenie netto należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu o podatek od 
towarów i usług wg jego obowiązującej stawki w dacie wystawienia faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, podwyższone o podatek od towarów i usług 
stosownie do ust. 2, zostanie uiszczone Wykonawcy przez Zamawiającego, jednorazowo w terminie 30 
(trzydzieści) dni od otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT, po uprzednim uzyskaniu dostępu do SIP, będzie pozytywne 
zatwierdzenie Protokołu Odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy okres na 
podpisanie Protokołu Odbioru. 

5. Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zostanie zwrócona bez księgowania. 
§ 5. 

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych: 
a) W wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
b) W wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia                           

w usunięciu awarii lub usterki, poza terminem określonym w §3 ust.4 pkt. a).  
2. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty kar 
umownych wynosi 3 dni od otrzymania księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

§ 6. 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia                     
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca może rozwiązać umowę, w całości lub we wskazanej przez Wykonawcę części, za 
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia jego praw autorskich majątkowych 
do SIP stanowiącego przedmiot umowy lub opóźnienia w płatności jego wynagrodzenia, gdy okres 
opóźnienia przekracza 15 (piętnaście) dni. 

§ 7. 

Umowa niniejsza jest zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia ………….. 2017r. do dnia ………….. 2018r. 

§ 8. 

Wykonawca zastrzega, a Zamawiający godzi się na to, by z SIP stanowiący przedmiot umowy mogły korzystać 
tylko następujące jednostki organizacyjne Zamawiającego tj.: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 
81-338 Gdynia. Powyższe nie zmienia charakteru udzielonych licencji jako licencji niewyłącznych. 

§ 9. 

1. Zamawiający nie może przenieść praw ani obowiązków określonych umową na osobę trzecią. 
2. Niniejsza umowa ma charakter poufny i jest objęta tajemnicą Wykonawcy w zakresie nieuregulowanym                 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego zakończenia ewentualnych sporów. W przypadku braku 

porozumienia spory rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  
 
Załączniki: 
- załącznik nr 1 - Opis wymagań SIP 

 

Zamawiający Wykonawca 


