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Znak sprawy: ZP-261-34/22                                                                                     Załącznik nr 2 
                                                                                                          (do Zaproszenia do złożenia oferty) 

 

UMOWA NR ZP-262-34/22 
„Zakup usługi trzyletniego utrzymania i wsparcia dla  

oprogramowania do szyfrowania dysków 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: …………………………………………….. 

reprezentowany przez: ……………………………- ………………………………………………... 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

zwanych w dalszej części umowy „STRONAMI” 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
(ZP-261-34/22),  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. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup usługi trzyletniego utrzymania  
i wsparcia dla oprogramowania do szyfrowania dysków twardych komputerów dla Sądu 
Okręgowego w Siedlcach.   

2. Specyfikacja zakupu wsparcia licencji oprogramowania. 

✓ Producent: ESET 

✓ Nazwa produktu: ESET Protect Essential ON-PREM + ESET Full Disc Encryption. 

✓ Opis wymaganego produktu: Pakiet podstawowy oprogramowania zawierający: 

• konsolę ESET Protect do zdalnego zarządzania komputerami,  

• ESET Server Security (ESS) – ochrona antywirusowa serwerów, 

• ESET Endpoint Antivirus (EEA) – ochrona antywirusowa stacji roboczych, 

• ESET Endpoint Security for Android (EES AND) – ochrona antywirusowa 
urządzeń z OS Android.  
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Moduł dodatkowy pakietu podstawowego oprogramowania:   

• ESET Full Disc Encryption (EFDE) – szyfrowanie danych pełnej powierzchni 
dysku.   

✓ Wersja językowa: polska 

✓ Ilość licencji wymaganych przez Zamawiającego: agentowa obsługa 100 komputerów. 

✓ Wsparcie techniczne Producenta ważne: 3 lata od daty zakończenia obowiązującego 
certyfikatu. 

3. Informacje nt. certyfikowanej wersja produktów, użytkowanych przez Zamawiającego, 
podlegających aktualizacji:  

✓ Numer certyfikatu: NL2019/024493 

• Nazwa produktu: ESET Endpoint Antivirus Suite (ochrona stacji roboczych, 
urządzeń mobilnych, serwerów plików, wirtualnych stacji roboczych, 
wirtualnych serwerów), 

• Data wystawienia certyfikatu: 2019-06-25 

• Licencja udzielona do: 2022-11-22 

• Identyfikator publiczny: 333-24M-J6C 

• Nazwa użytkownika: EAV-21962361 

✓ Numer certyfikatu: NL2020/034423.1 

• Nazwa produktu: ESET Full Disk Encryption (szyfrowanie całych powierzchni 
dysków) 

• Data wystawienia certyfikatu: 2020-09-29 

• Licencja terminowa ważna do: 2022-11-22 

• Identyfikator publiczny: 3AJ-RFC-ENH 

• Identyfikator produktu: EAV-0255554109 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat wystawiony przez producenta 
oprogramowania dla Zamawiającego, zaświadczający udzielenie przedmiotowego 
wsparcia przy użytkowaniu oprogramowania. 

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 listopada 2022 r. 

6. Wykonawca oświadcza, że w okresie wskazanym w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do bezpłatnego pobierania z sieci Internet nowych wersji programów oraz 
(automatycznie, min. raz w tygodniu) nowych aktualizacji wersji baz wirusów.  

7.  W okresie trwania umowy Wykonawca gwarantuje dostęp do nielimitowanej darmowej 
pomocy telefonicznej w języku polskim w korzystaniu i pobieraniu oprogramowania,  
o którym mowa w ust. 2 oraz w ust. 3 w dni powszednie w godzinach 9:00 - 16:00 
zapewnionej przez producenta oprogramowania lub Wykonawcę. 

8. Zamawiane oprogramowanie powinno być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia  określonym w ust. 2 i ust. 3.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 poprzez 
przesłanie odpowiednich linków do pobrania oprogramowania, kluczy licencyjnych, 

danych uwierzytelniających oraz podpisanego cyfrowo certyfikatu zakupu licencji na 
adres: e-mail: it@siedlce.so.gov.pl., a także poprzez umożliwienie pobrania wskazanych 
dokumentów ze strony internetowej Wykonawcy lub producenta oprogramowania.  

mailto:it@siedlce.so.gov.pl
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2. Upoważniony pracownik Zamawiającego, potwierdzi w formie Protokołu odbiór usługi, 
zgodność dostarczonego oprogramowania z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
prawidłowe działanie oprogramowania, a także fakt dostarczenia Zamawiającemu kluczy 
licencyjnych oraz certyfikatów zakupu licencji.  

§  3 

1. Zamawiający ma prawo do korzystania z licencji na produkt według następujących 
zasad: 

a) użytkowania oprogramowania na dowolnie wybranych stanowiskach zgodnie z ilością 
zamówionych licencji określoną w § 1 ust 2. 

b) bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie obowiązywania umowy, 

c) tworzenia kopii bezpieczeństwa produktu, na własny użytek. 

2.  Zamawiający nie ma prawa do: 

a) przekazywania licencji osobom trzecim, tj. innym niż osoby i podmioty 
współpracujące z Zamawiającym lub wykonujące na jego rzecz pracę lub usługi przy 
użyciu dostarczonego oprogramowania, 

b) udzielania dalszych sublicencji w odniesieniu do oprogramowania. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą  
w sprawach związanych z realizacją umowy jest:……………………………tel.. 
…………………………e-mail:……………………………………………………………………... 

4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktowania się z Zamawiającym  
w sprawach związanych z realizacją umowy jest: 

………………………………………tel.………………………………..e-mail:.................................... 

5. Zmiana danych adresowych, w tym danych osób upoważnionych do kontaktu 
wskazanych w ust. 3 i 4, nie stanowi zmiany umowy i następuje poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony.  

§  4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia   
z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości:  ……………………………………. zł 

brutto (słownie: : ………………………………………………………………………………….). 

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. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 
przelewem w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wraz z załączonym do niej Protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2. Płatność 
będzie realizowana w złotych polskich.  

4. Podstawą do zapłaty faktury będzie podpisany przez Strony Protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 umowy.   

5. Za dzień płatności faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Fakturę należy wystawić na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, 
NIP 821-20-75-194.     

7. 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  
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w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

8. 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. 

9. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do udzielenia licencji (sublicencji) na 
oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy, a dostarczany produkt jest 
wolny od wad fizycznych i prawnych i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany 
produktu na wolny od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 
określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

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

§ 6 

1. Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 5  niniejszej 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego  
w wysokości 400,00 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 § 4 ust. 
1. 

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

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 
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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*.  

*niepotrzebne skreślić 

 
 

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

(Zamawiający)                                                                 (Wykonawca) 
 

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