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UMOWA NR ZP - 262 - 33/22 

„Zakup usługi trzyletniego utrzymania oprogramowania OCR – Abbyy FineReader dla 
Sądu Okręgowego w Siedlcach.” 

/wzór/ 
 

zawarta w dniu                   2022 r. w Siedlcach pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach,  ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 

posiadającym NIP 821-20-75-194,   REGON: 000571501  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach – ……………………………………………………….. 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………….., REGON: …………………………………………….. 

reprezentowanym przez: …………………………… - ……………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

zwanych w dalszej części umowy „STRONAMI” 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(ZP-261-33/22),  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać oraz dostarczyć usługę 

przedłużenia aktualizacji i opieki serwisowej oprogramowania OCR - Abbyy FineReader 
dla Sądu Okręgowego w Siedlcach na okres 3 lat (dalej: „Przedmiot Umowy”). 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy określony  
w ust. 1 w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy w postaci 
certyfikatu zawierającego klucze licencji, określenie ilości jednoczesnych dostępów 
sieciowych do oprogramowania i okresu obowiązywania wsparcia.  

3. Okres realizacji umowy przez Wykonawcę – trzy lata od dnia zakończenia 
obowiązywania posiadanych licencji tj. od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 30 listopada  
2025 r. (dotychczasowe wsparcie licencji obowiązuje do dnia 30 listopada 2022 r.).      

4. Za wykonanie Przedmiotu Umowy i dotrzymanie umownego terminu jej realizacji, Strony 
uznają dostarczenie go Zamawiającemu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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§ 2 
 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej aktualizacji i pomocy 

technicznej Zamawiającemu licząc od dnia następnego po dniu zakończenia obecnie 
obowiązującej subskrypcji.  

2. Licencje posiadane przez Zamawiającego i utrzymywane przez Wykonawcę są 
permanentne, nie są ograniczone czasowo i cechują się: 

➢ certyfikatem dla instytucji państwowych opisującym użytkownika oraz rodzaj 
licencji,  

➢ interfacem oprogramowania użytkownika w języku polskim, 

➢ darmowym wsparciem technicznym klienta końcowego w języku polskim do dwóch 
wersji wstecz, 

➢ możliwością aktualizacji do trzech wersji wstecz,  

➢ trzyletnim obligatoryjnym wsparciem technicznym oraz aktualizacjami 
oprogramowania. 

3. W ramach świadczonego wsparcia Wykonawca zapewnia usługę licencyjną realizowaną 
przez autoryzowanego przedstawiciela producenta oprogramowania. 

 
§ 3 

 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie  

 brutto w wysokości ................................................. złotych  

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty związane  
z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub 
składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). 
Wynagrodzenie to jest stałe, niezmienne, a także nie podlega waloryzacji.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie będą stanowiły 
podstawy do zmiany wynagrodzenia. 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w ust. 1 jednorazowo w formie przelewu 
w terminie 21 dni od dnia  otrzymania przez Zamawiającego faktury.  

5. Faktura wystawiona zostanie na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, 
NIP: 821-20-75-194.  

6. Wykonawca jest*/ nie jest* podatnikiem podatku VAT. Faktura płatna będzie przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………wymieniony w 
fakturze lub na inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze, umieszczony  
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

7. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć  
za czas opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od kwoty, której wypłata 
nastąpiła z opóźnieniem. 

8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 

określonych czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.  

2. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części Przedmiotu Umowy 
jest równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone produkty są wolne od wad fizycznych  
i prawnych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej 
wymiany produktów na wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

§ 5 

1. Osobą wyznaczoną  do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych  
z  realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego jest:  ……………………….., tel.: 
…………………………., e-mail: ……………………………………………………………… 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym w  sprawach związanych  
z  realizacją Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………...…………., tel.: 
………………………….., e-mail: ………………………………………………………………….. 

3. W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający i Wykonawca 
powiadomią o tym fakcie drugą Stronę w formie elektronicznej (skan) lub w formie 
pisemnej.  Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym  nie stanowi zmiany 
umowy.  

4. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.  

 
§ 6 

 
1. Za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2  niniejszej 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 7 
ust. 2 niniejszej umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy określnej w § 3 ust. 
1. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% łącznej wartości umowy brutto określonej 
w § 3 ust. 1.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich strat poniesionych przez 
Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałych w czasie wykonywania niniejszej umowy 
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłych z nienależytego lub 
nieterminowego wykonania umowy. 

6. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 5, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty 
Zamawiającego lub osób trzecich. 
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7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§ 7 

 
1. Przewidziane w § 6 niniejszej umowy kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także  
po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną  
mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także  
nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych  w umowie  
o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika 
z obowiązujących przepisów lub orzeczeń sądowych. 

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie przeniesie na osoby 
trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z niniejszej umowy, jak również 
nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej. 

 
§ 8 

 
1. Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez 

drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji 
o zaistnieniu tych okoliczności, oraz w przypadkach przewidzianych  
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 ze zm.). 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności 
powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  
W przypadkach odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 i ust. 2, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za  prace zrealizowane do dnia odstąpienia.   

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, w części w toku realizacji umowy, wywiera 
skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez 
Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na 
podstawie umowy, w zakresie już wykonanego Przedmiotu Umowy.  

5. Odstąpienie od  umowy lub jej  rozwiązanie wymaga formy pisemnej. 

 
§ 9 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.  

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2022 r., poz. 1360 ze zm.). 

4.  Umowę sporządzono i podpisano  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron*/ Umowę podpisano elektronicznie*.  
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*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

….………………………..…..            ………………………………… 

(Zamawiający)                                                                 (Wykonawca) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dokonano kontroli wstępnej              Niniejszy wzór umowy  
Niniejsza umowa ma zabezpieczenie       zatwierdzam:  
finansowe. 
      
 
....................................................                                    ………………………………..      
         (Główny Księgowy)        (Zamawiający)  
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