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ZAŁĄCZNIK NR 8 
Projekt Umowy 

 

Zawarta w dniu · ·roku pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 

170711628, NIP: 578-24-90-793, zwaną w treści umowy ”ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 

1. prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka   - Rektor, 

2. mgr Elżbietę Jakiel     - Kwestor, 

a,  ..................................................................................... REGON:  ....................................  

NIP: .................................................................................. , zwanym w treści umowy ”WYKONAWCĄ” reprezentowanym 

przez: 

 ........................................................................................................................  

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia nr ZP/PN/2312/14/2805/2017 z dnia …..11-2017 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą Pzp, o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i wdrożenie modułowego systemu informatycznego MSI wraz z 

szkoleniami na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” zgodnie z wymogami, 

kryteriami oraz parametrami technicznymi podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. 

Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy, Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do 

umowy. 

2. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień niniejszej umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 
a) KP – Kierownik projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi 

b) KW – Konsultant wojewódzki, 

c) KM – Koordynator merytoryczny, 

d) KdsWzP – Koordynator ds. współpracy z pracodawcami, 

e) DK – Doradca konsultant, 

f) MSI – Modułowy system informatyczny, 

g) DZ – Doradca zawodowy, 

h) DEZ – Doradca edukacyno-zawodowy, 

i) SiPpKZ - Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, 

j) SiPDZ – Szkoły i placówki doradztwa zawodowego. 

3. Zamówienie jest  realizowane w ramach projektu nr RPWM.02.04.01-28-0002/17 pt.: Warmia i Mazury doradztwem 

zawodowym stoi Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia 

zawodowego Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1) Celem w/w projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno–

zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu 

zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym. Te cele mają za zadanie 

realizację celu szczegółowego tzn. zwiększenia zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.  

2) Projekt skierowany jest do uczestników instytucjonalnych tj. publiczne i niepubliczne szkoły w tym specjalne i 

placówki systemu oświaty oraz uczestników indywidualnych  tj. nauczyciele, dyrektorzy, doradcy zawodowi, 

pedagodzy/psycholodzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe - 

SiPpKZ, w dalszej kolejności: rodzice, pracodawcy, uczniowie. 

 

§ 2 

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje kompleksowe wykonanie i wdrożenie modułowego systemu informatycznego 

MSI wraz z szkoleniami na potrzeby obsługi realizacji projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” 

w zakresie: 
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1) Utworzenia MSI obsługującego realizację całego projektu określonego w § 1 ust. 3, składającego się z modułu 

informacyjnego do e-learningu, zasobów informacji zawodowej i doradztwa edukacyjno-zawodowego ORE - 

Ośrodka Rozwoju Edukacji informacji bieżących o realizacji programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie, informacji z zakresu rynku pracy, przykładów dobrych 

praktyk w zakresie realizacji planów wspomagania w szkołach/placówkach. Celem MSI będzie też 
koordynowanie i rozwój działalności sieci doradców i sieci instytucji na poziomie wojewódzkim i lokalnym, 

tworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz pozyskiwanie informacji i wsparcia z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego przez osoby zainteresowane. Zakres kompleksowego wykonania i wdrożenia MSI 

zostanie zrealizowany w następujących etapach 

a) opracowanie projektu i założeń MSI w tym: 

- analiza, wybór technologii, algorytm systemu, założenia brzegowe oraz określenie wymagań odnośnie 

infrastruktury 

- opis funkcjonalności wszystkich wymaganych modułów, 

b) opracowanie projektu kodu i wdrożenie: 

- Modułu informacyjnego, 

- Modułu integracji z oprogramowaniem e-learningowym, 

- Modułu raportu i statystyk kontrolnych, 

- Modułu bazy pracodawców i ogłoszeń stażowych, 

- Modułu bazy SiPDZ w województwie warmińsko – mazurskim, 

- Modułu bazy DZ w powiatach i DEZ w SiPDZ, 

- Modułu komunikacji wewnętrznej, 

- Modułu bazy wiedzy i najlepszych praktyk. 

c) szkolenia z zakresu obsługi i zarządzania MSI dla: 

- KW, DK, KdsWzP,  

- DEZ. 
2) Szczegółowo zakres zamówienia oraz jego wymagane funkcjonalności określony został w Opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z 

zobowiązującymi przepisami prawa i normami, wytycznymi do projektu o którym mowa w § 1  ust. 3 umowy oraz 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Wykonawcy. 

2. Realizacja usług poszczególnych etapów zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w trakcie trwania umowy na 

podstawie harmonogramu prac o którym mowa w § 9 ust.1 umowy. 

3. W ramach świadczenia asysty technicznej w okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

4. aktualizacji technologii MSI do obecnie obowiązującej dostosowującej do np. zmian systemów operacyjnych 

użytkowników itp., 

5. uzupełniania treści MSI, migracji danych, 

6. wykonania migracji danych z Moodla do MSI. 

7. świadczenia usług wsparcia szkoleniowo-wdrożeniowego MSI na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

dla 137 szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa zawodowego od 

momentu wykonania i wdrożenia MSI wg. zgłaszanych potrzeb. Zamawiający przewiduje maksymalnie 10 usług 

w miesiącu w okresie realizacji umowy w terminie dogodnym dla w/w instytucji z danego powiatu ustalonym 

przez KP i / lub KW. KP lub KW będzie zgłaszał Wykonawcy z 2 dniowym wyprzedzeniem potrzebę wykonania 

w/w usługi. Przewiduje się wykonanie usługi zdalnie, chyba że infrastruktura teleinformatyczna danej placówki 

uniemożliwia wykonanie usługi zdalnie w tym przypadku konieczny będzie dojazd na wskazane miejsce.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag (zastrzeżeń), w zakresie prawidłowości realizowania 

zamówienia, w tym co do jego zakresu i sposobu realizacji prac, na każdym etapie wykonywania umowy, w formie 

pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie i zakresie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) na bieżąco konsultować postępy oraz rezultaty prac z Zamawiającym, 

2) raportować stan prac nad MSI w cyklach tygodniowych w formie pisemnej bezpośrednio do KP,  

3) uwzględnić wszystkie zgłaszane przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia do sposobu realizacji zamówienia 

nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych, 

4) skierować do realizacji zamówienia minimum 1 osobę w zakresie realizacji usług. 

5) zapewnienia dyspozycyjność minimum 1 osoby skierowanej do realizacji zamówienia: 
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a) osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul Wojska Polskiego 1 w Elblągu przez co najmniej 2 (dwie) 

godziny zegarowe w tygodniu w dniu roboczym od 8:30 do 10:30 do momentu wykonania i odebrania przez 

Zamawiającego wszystkich etapów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie prac, 

b) telefonicznie i mailowo przez co najmniej 4 (cztery) godziny dziennie w dni robocze. Zamawiający dopuszcza 

kontakt w formie telekonferencji. 

10. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie etapami stanowiącymi moduły systemu. Wykonawca w ramach 

odbioru realizacji wykonania i wdrożenia MSI przeprowadzać będzie szkolenia wewnętrzne kierownictwa projektu 

(KP i KW) z zakresu obsługi poszczególnych modułów. Szkolenia odbywać się będą stacjonarne w siedzibie 

Zamawiającego – 8 szkoleń (1 szkolenie na moduł MSI) dla 2 osób, minimum 6h. W czasie w/w szkolenia 

Zamawiający zgłaszać będzie uwagi i modyfikacje do systemu, które opracowane zostaną w formie raportu 

kontrolnego w ciągu 1 dnia roboczego przez Wykonawcę. Zgłoszone zmiany Wykonawca zobowiązuje się 
wprowadzić w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzonego przez Zamawiającego protokołu. 

11. Po zakończeniu wykonania każdego etapu zamówienia określonego w harmonogramie prac sporządzony zostanie 

protokół zdawczo – odbiorczy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru usługi, Zatwierdzony przez 

Zamawiającego bez uwag protokół  zdawczo odbiorczy stanowić będzie podstawę rozliczenia z Wykonawcą. 
 

§ 4 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy nastąpi konieczność zmiany pracownika deklarowanego przez Wykonawcę  
w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą 
i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 1. nie później 

niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach 

nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 

najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminów 

umownych.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.    

4. W toku realizacji umowy strony zobowiązane są na bieżąco informować się nawzajem o wszelkich zagrożeniach 

związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po drugiej stronie, które mogą mieć 
wpływ na jakość, termin bądź zakres usługi. Informacje takie powinny być niezwłocznie przekazywane osobie 

upoważnionej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania, a Zamawiający do bieżącej kontroli właściwego wykonywania usług 

objętych umową. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania kontaktu z Zamawiającym  poprzez osobę upoważnioną 

umową w zakresie wykonywania usług. 

7. Do kontaktów i kontroli jakości wynikających z realizacji niniejszej umowy wyznaczony został: 

- ze strony Zamawiającego:  ....................................................  

- ze strony Wykonawcy:  .........................................................  

 

PRAWA AUTORSKIE I INFORMACJE POUFNE 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 z późn. zm.) do utworów powstałych w 

ramach realizacji przedmiotu umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że prawo to nie jest ograniczone w 

zakresie objętym niniejszą umową. 
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, autorskie prawa 

majątkowe do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy, bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych, w dniu zawarcia niniejszej umowy, polach 

eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

a) używania, 

b) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką w tym techniką zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową;  
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie 

lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;  

d) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
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3. Wykonawca udziela zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również do 

wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. Przeniesienie majątkowych praw autorskich 

następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony. 

4. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego z chwilą dokonania przez niego odbioru od Wykonawcy 

utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca udziela zgody ewentualnym następcom na wykorzystanie utworów pod warunkiem jednakże 

niepomijania w przyszłości nazwisk autorów systemu, jako współtwórców.  

6. Zapewnienia Zamawiającemu określone w umowie, prawne i techniczne możliwości dokonywania zmian w MSI, w 

związku z utrzymaniem i rozwojem systemu, z uwzględnieniem uzyskanego przez Zamawiającego tytułu prawnego 

do eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę elementów systemu jak również wdrożenie procesów w zakresie 

utrzymania (opieki serwisowej, pogwarancyjnej) i rozwoju Systemu. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe dzieła z chwilą jego wykonania w ramach 

konkretnego etapu zgodnie z harmonogramem prac określonym w ………. i odebranym zatwierdzonym bez uwag 

protokółem zdawczo – odbiorczym. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu odpowiednie prawa w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy. 

Wykonawca gwarantuje, że MSI, jego elementy i technologie użyte do jego wykonania, w tym będące, jak i nie 

będące własnością Wykonawcy, są wolne od wad prawnych, a w szczególności zostały użyte zgodnie z intencją 
zawartych umów dealerskich, licencyjnych i innych zawartych pomiędzy Wykonawcą a ich prawnymi właścicielami. 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej osób 

trzecich, powodującego powstanie po stronie Zamawiającego obowiązek naprawienia szkody, w szczególności na 

zasadach określonych w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 z 

późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej  (Dz.U.2017.776 z późn. zm.) 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałej w ten sposób szkody po stronie Zamawiającego (prawo 

regresu). 

 

INFORMACJE POUFNE 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, jakie uzyskał w związku 

z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do których powziął wiadomość 
lub podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną, z 

wyłączeniem informacji objętych dostępem do informacji na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej.  

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem 

dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie czy informację tę ma traktować jako objętą 
tajemnicą.  

3. W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do wskazania 

Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.  

4. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do gromadzonych i przechowywanych 

danych, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.     

 

PODWYKONAWCY 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonego zakresu usług Podwykonawcom. Wykaz wszystkich dostaw 

powierzonych Podwykonawcom do wykonania został określony w Załączniku Nr ……. do umowy 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w SIWZ, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym (nie gorszym) niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy.  
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5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo oraz odpowiedzialność za wady zamówienia zostaje określone, 

na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z 

realizacją umowy. 

8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie 

później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji usługi. 

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem 

terminów określonych tą umową. 
11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli jakość wykonywanej dostawy przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy usług lub dotrzymania terminów realizacji tych usług.  

12. Sposób rozliczenia usługi w przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców: 

1) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.  

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w wyznaczonym terminie, Zamawiający: 

a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 

w pkt. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7) Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w pkt. 5 nie zwalnia 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi w 

wysokości zapłaconej kwoty. 

8) Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłat zaliczkowych. 

 

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określone w Formularzu oferty 

wynagrodzenie ryczałtowe netto ……………………… zł brutto ........................................... zł (słownie zł 

............................................) liczone na podstawie cen jednostkowych brutto poszczególnych etapów realizacji 

zamówienia, uwzględniające należne składki i podatki w tym za:: 
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Etap Przedmiot zamówienia 
Wartość 
netto [zł] 

Stawka 
VAT 
[%] 

Wartość 
brutto [zł] 

a b d e f= d+(d x e) 

1.  Opracowanie projektu i założeń MSI w tym  

a) analiza, wybór technologii, algorytm systemu, założenia brzegowe oraz 

określenie wymagań odnośnie infrastruktury  

   

b) opis funkcjonalności wszystkich wymaganych modułów     

2.  Opracowanie projektu kodu i wdrożenie Modułu informacyjnego    

3.  Opracowanie projektu kodu i wdrożenie Modułu integracji z 

oprogramowaniem e-learningowym 

   

4.  Opracowanie projektu kodu i wdrożenie Modułu raportu i statystyk 

kontrolnych 

   

5.  Opracowanie projektu kodu i wdrożenie Modułu bazy pracodawców i 

ogłoszeń stażowych 

   

6.  Opracowanie projektu kodu i wdrożenie Modułu bazy SiPDZ w 

województwie warmińsko – mazurskim 

   

7.  Opracowanie projektu kodu i wdrożenie Modułu bazy DZ w powiatach 

i DEZ w SiPDZ 

   

8.  Opracowanie projektu kodu i wdrożenie Modułu komunikacji 

wewnętrznej 

   

9.  Opracowanie projektu kodu i wdrożenie Modułu bazy wiedzy i 

najlepszych praktyk 

   

10.  Szkolenia z zakresu obsługi i zarządzania MSI 

a) KW, DK i KdsWzP    

b) DEZ    

Razem:    

2. W wynagrodzeniu ryczałtowym ujęte są wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym m.in. 

podatek VAT, koszty ubezpieczenia, dostarczenia, wdrożenia, utrzymania modułowego systemu informatycznego 

MSI, koszty dostarczenia oprogramowania standardowego, koszty szkoleń, opłaty licencyjne, koszty związane z 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych, koszty związane z wykonaniem wszystkich 

zobowiązań Wykonawcy określonych w umowie itp. oraz wszelkie inne koszty, które nie zostały wymienione, ale 

są niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie świadczonych 

usług rozliczonych według cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych etapów prac określonych w ust.1. 

4. Rozliczenie za wykonaną usługę odbywać się fakturami częściowymi po kompleksowym wykonaniu poszczególnego 

etapu prac na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5 

potwierdzającego terminowe oraz zgodne z umową wykonanie całości prac w ramach danego etapu. 

5. Rozliczenie za wykonane i odebrane usługi odbywać się będzie wyłącznie na podstawie prawidłowych faktur 

wystawianych przez Wykonawcę i sporządzonymi z uwzględnieniem ust. 4. w ciągu 7 dni po zakończeniu usługi i 

jej odbiorze przez Zamawiającego. 

6. Termin zapłaty faktur częściowych Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

faktury. 

7. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego. W przypadku 

nieterminowej płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. 

8. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza, że:  

a) uzyskał wszystkie informacje i ma pełną wiedzę, co do zakresu usług, trudności, ryzyka, miejsca realizacji, 

terminu realizacji, oraz wszelkich innych okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację przedmiotu 

zamówienia,  

b) zapoznał się z kompletną dokumentacją wraz z jej weryfikacją, co do kompletności i wystarczalności dla 

wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie związane z tym koszty ujął w wynagrodzeniu ryczałtowym,  
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c) zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w zakresie żądania jakichkolwiek wypłat 

zwiększonych kosztów jak i kosztów związanych z dostosowaniem terminu realizacji dostaw do potrzeb 

Zamawiającego,  

d) będzie ponosił nieograniczoną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z art. 471 i następne Kodeksu cywilnego.  

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 4 lata od daty podpisania umowy w tym Wykonawca zobowiązuje się do 

realizacji umowy w terminach określonych w poniższym harmonogramie prac:  

1) Opracowanie projektu i założeń MSI w tym: 

a) analiza, wybór technologii, algorytm systemu, założenia brzegowe oraz określenie wymagań odnośnie 

infrastruktury do 31.12.2017 r. 

b) opis funkcjonalności wszystkich wymaganych modułów do 31.01.2018 r. 

2) Dostarczenie i wdrożenie gotowego modułu informacyjnego do 15.06.2018 r. 

3) Dostarczenie i wdrożenie gotowego modułu e-learningowego - integracja z Moodl’e do 15.06.2018 r. 

4) Dostarczenie i wdrożenie gotowego modułu raportów i statystyk kontrolnych do 15.06.2018 r. 

5) Dostarczenie i wdrożenie gotowego modułu bazy pracodawców i ogłoszeń stażowych do 15.06.2018 r. 

6) Dostarczenie i wdrożenie gotowego modułu bazy SiPDZ w województwie warmińsko - mazurskim do 

15.06.2018r. 

7) Dostarczenie i wdrożenie gotowego modułu bazy DZ w powiatach i DEZ w SiPDZ do 15.06.2018 r. 

8) Dostarczenie i wdrożenie gotowego modułu wewnętrznej komunikacji do 15.06.2018 r. 

9) Dostarczenie i wdrożenie gotowego modułu bazy wiedzy i najlepszych praktyk oraz wykonanie i dostarczenie 

Zamawiającemu całościowej Dokumentacji technicznej do 15.06.2018 r. 

10) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi zarzadzania  MSI dla: 

a) KW, DK i KdsWzP w miesiącach maj- czerwiec 2018 r. 

b) DEZ w miesiącach maj- czerwiec 2018 r. 

2. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu określonego 

w § 1 ust. 3, w przypadku tym nie będą miały zastosowania postanowienia w § 12 ust. 1 umowy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 10 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

w następujących sytuacjach:  

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

- otwarto likwidację Wykonawcy, 

- gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania i upływu wyznaczonego 7- dniowego terminu na usunięcie 

nieprawidłowości, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

- Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy zgodnie z kryteriami oraz parametrami technicznymi podanymi 

w niniejszej umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy i w terminie 

określonym w § 9. 

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

- Zamawiający odmawia przyjęcia i odbioru przedmiotu umowy,  

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma 

złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 

Zamawiającego. 

 

GWARANCJE 

§ 11 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi i poprawności działania MSI okres 

minimum ………… lat od daty końcowego odbioru usług tj. daty zakończenia umowy. Okres rękojmi ustala się na 3 
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miesiące ponad okres gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 

ujawnionych wad.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji do: 

a) aktualizacji technologii MSI do obecnie obowiązującej dostosowującej do np. zmian systemów operacyjnych 

użytkowników, 

b) uzupełniania treści MSI, migracji danych, utrzymania MSI w ciągłym ruchu.   

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony do ich 

bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do ich 

usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w §12 ust. 2 pkt. b). 

4. Reklamacje Zamawiającego rozpatrzone będą w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji wg. zgłaszanych potrzeb do: 

a) aktualizacji technologii MSI do obecnie obowiązującej dostosowującej do np. zmian systemów 

operacyjnych użytkowników itp., 

b) uzupełniania treści MSI, migracji danych,  

c) wykonywania migracji danych z Moodla do MSI. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony do ich 

bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do ich 

usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 

7. Reklamacje Zamawiającego rozpatrzone będą w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni dedykowaną platformę wsparcia użytkowników MSI i gwarantuje reakcję w ciągu 2 dni 

roboczych w całym okresie realizacji umowy oraz w okresie świadczenia gwarancji.  

9. Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania wad i usterek w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze (tj. z 

wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) telefonicznie oraz na drodze elektronicznej. 

10. Za moment zgłoszenia wady lub usterki uważa się moment kontaktu telefonicznego albo wysłania wiadomości przez 

Zamawiającego w formie elektronicznej (ticket przez platformę), z tym, że wady zgłoszone po godzinie 16:00 będą 
traktowane jako zgłoszone o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że nieprawidłowe działanie MSI objęte zgłoszeniem nie jest spowodowane 

wadą lub usterką, Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) udowodnienia przyczyny nieprawidłowego działania MSI, jak również – o ile to możliwe – podmiotu 

odpowiedzialnego za wystąpienie takiej nieprawidłowości,  

b) wsparcia Zamawiającego (na jego wniosek) przy odzyskiwaniu danych i programów utraconych w wyniku 

wystąpienie nieprawidłowości,  

c) wsparcia Zamawiającego (na jego wniosek) w przywróceniu pełnej funkcjonalności MSI. 

12. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przez okres gwarancyjny, tj. przez 5 lat w zakresie świadczenia usług wsparcia 

szkoleniowo-wdrożeniowego MSI na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 137 szkół i placówek 

objętych wsparciem w ramach realizacji zadań w obszarze doradztwa zawodowego wg. zgłaszanych potrzeb. 

Wykonawca, będzie świadczył w/w asystę techniczną w wymiarze:…………….. roboczogodzin w skali roku w 

terminie dogodnym dla w/w instytucji z danego powiatu ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający będzie 

zgłaszał Wykonawcy z dwudniowym wyprzedzeniem potrzebę wykonania w/w usługi. Zamawiający dopuszcza 

wykonanie usługi zdalnie, chyba że infrastruktura teleinformatyczna danej placówki uniemożliwia wykonanie usługi 

zdalnie w tym przypadku konieczny będzie dojazd we wskazane miejsce.  

14. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub obowiązków gwarancyjnych dłuższe niż 14 dni kalendarzowych 

równoznaczne jest z niezrealizowaniem umowy albo z niezrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji, po 

upływie tego terminu Zamawiający przestanie naliczać kary umowne za nieterminowe realizowanie usługi lub 

gwarancji i będzie dochodził swoich praw na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

KARY UMOWNE 

§ 12 

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

nie dotyczących § 10 w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za wykonanie usługi, od której realizacji 

odstąpiono. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% z wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 

1 każdy dzień opóźnienia, 
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b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym, rękojmi 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu 

terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 

d) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu 

zobowiązania liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia zaniedbań, 
e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień, 
f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień. 
g) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego za usługi, od których wykonania odstąpiono. 

3. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość istotnych zmian, postanowień zawartej 

umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku zmiany terminów realizacji projektu o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, 

b) w przypadku zmiany harmonogramu prac o którym mowa w § 9 umowy, jeżeli zmiana ta jest niezbędna do 

realizacji umowy, 

c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) lub gdy 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego), 

d) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych usług niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

e) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, 

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2) zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym:  

a) zmiany godzin szkoleń, ilości uczestników szkoleń, 
b) zwiększenie zakresu o dodatkowe funkcjonalności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w ramach 

danej usługi. 

3) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie 

Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 

4) zmiana wynagrodzenia w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAT gdy istnieje obiektywna konieczność 
wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo 

groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego. 

6) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 

7) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi 

jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub 

niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w 

celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 
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9) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia ani 

jego części. 

10) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami. 

3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności 

takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) 

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z późn. zm.). 

 

§ 14 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo 

sądy w miejscu siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

§ 16 

Wykaz załączników: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Wykaz osób  

 

          Wykonawca      Zamawiający 

 
 

 


