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Załącznik Nr 2 do SIWZ  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR ………………………… 

 

zawarta w dniu …………………………. w Glinojecku pomiędzy: 
 
1. Gmina Glinojeck, 06-450 Glinojeck, ul. Płocka 12, zwaną dalej ,,Zamawiającym ”, reprezentowaną 
przez  
….......................................................................…,a  
2.......................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: …………………………………………. 
o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 

 

1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na wdrożeniu e-usług cyfrowych w urzędzie 
Miasta i Gminy Glinojeck oraz jednostkach podległych. W ramach usług Wykonawca 
zobowiązany będzie do:  

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą. 

5. Dokładny opis przedmiotu umowy, zakres usług wymagania techniczne, materiałowe, jakościowe i 
ilościowe określone zostały w: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami złożonej na przedmiot umowy. Strony umowy niniejszym 
oświadczają, iż są w posiadaniu ww. dokumentów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, i obowiązującymi 
przepisami. 

7. SIWZ stanowi Integralną część umowy. 
 

 
§ 2 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 
 

1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o informacje pozyskane przez 
Wykonawcę samodzielnie oraz w oparciu o informacje przekazane  przez Zamawiającego, . 

2. Wykonawca na swój pisemny wniosek otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania 
i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 1 ust. 2. 

3. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą realizowały Przedmiot Umowy posiadają niezbędną 
wiedzę i kwalifikacje do realizacji Przedmiotu Umowy oraz spełniają wymagania wskazane przez 
Zamawiającego i w związku z tym zostanie on wykonany z najwyższą starannością. 

4. Wykonawca oświadcza, że może świadczyć usługi będące przedmiotem zamówienia                          
i zrealizować przedmiot zamówienia. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

6. Strony zobowiązują się współpracować przy realizacji przedmiotu umowy, a Zamawiający 
zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji, dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień dla 
realizacji Projektu niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej prośby Wykonawcy, jednak nie później 
niż 7 dni po otrzymaniu pisemnej prośby Wykonawcy oraz pod warunkiem, że przekazanie żądanej 
informacji, dokumentów lub wyjaśnień nie naruszy uzasadnionych interesów Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których 
Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy. 
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§ 3 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 
2. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w  

w następujących terminach: 
 

Etap prac: 

Termin wykonania - wyrażony 
w miesiącach od dnia 
podpisania umowy: 

Integracja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) wraz 
z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędu Miasta i jednostek 
podległych  

7 miesięcy 

Wdrożenie funkcji portalu pod kątem WCAG 2.0  7 miesięcy 

Moduł obsługi interesanta wraz z 70 formularzami elektronicznymi i 
elektroniczną skrzynką podawczą (ESP)  

7 miesięcy 

Moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw  6 miesięcy 

Wdrożenie aplikacji do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z 
przeniesieniem danych z dotychczas używanego systemu BIP zgodny z 
WCAG 2.0  

6 miesięcy 

Zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, 
wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, tworzenia 
serwisów internetowych  

5 miesięcy 

Oprogramowanie dodatkowe: scentralizowany system służący do 
planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla wszystkich 
jednostek-miejskich wraz z możliwością publikacji wymaganych danych na 
stronach BIP  

6 miesięcy 

Wdrożenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych (ePUAP)  6 miesięcy 

Zakup systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę systemów e-
usług (systemy zasilające).  

5 miesięcy 

Broker integracyjny umożliwiający publikację w Biuletynie Informacji 
Publicznej rejestrów publicznych z poziomu systemu EZD.  

7 miesięcy 

Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe  6 miesięcy 

Wdrożenie platformy usług publicznych udostępniająca dane z systemów 
dziedzinowych  

7 miesięcy 

Aplikacja mobilna na 3 platformy systemowe (Android, Windows Phone, 
iOS) zintegrowana z platformą usług publicznych.  

7 miesięcy 

Wdrożenie platformy konsultacji społecznych umożliwiająca 
komentowanie uchwał opublikowanych w formacie ZIPX  

7 miesięcy 

Wdrożenie budżetu obywatelskiego  7 miesięcy 

 
3. Za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, terminy, o których mowa w 

ust. 2 mogą zostać wydłużone z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w szczególności: 

1) zmian prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, mających wpływ na realizację niniejszej 
umowy 

2) zmiany standardów w zakresie techniki lub technologii związanych z przedmiotem projektu. 

3) opóźnienia w procesie uzyskiwania zgód, opinii i pozwoleń właściwych organów, 

4)  wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniu, o czas niezbędny do zakończenia 
postępowania. 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za wykonane etapy prac.   
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§ 4 

WYNAGRODZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI 
1. Strony uzgadniają łączne wynagrodzenie na kwotę netto: …………………………….. PLN, brutto: 

………………. PLN (słownie: ………………………………………………………), w tym ……. % VAT. 
2. Płatności będą realizowane po wykonaniu poszczególnych etapów prac przez Wykonawcę  

oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału podpisanego końcowego 
protokołu odbioru danego etapu prac oraz faktury za dany etap prac. Wysokość płatności za 
wykonanie poszczególnych etapów prac została przedstawiona w tabeli. 

 

Etap prac: 

Wysokość wynagrodzenia 
wyrażona jako ułamek 
wynagrodzenia łącznego: 

Integracja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) wraz 
z elektronicznym archiwum zakładowym Urzędu Miasta i jednostek 
podległych  4,99% 

Wdrożenie funkcji portalu pod kątem WCAG 2.0  2,77% 

Moduł obsługi interesanta wraz z 70 formularzami elektronicznymi i 
elektroniczną skrzynką podawczą (ESP)  10,54% 

Moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw  5,55% 

Wdrożenie aplikacji do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz 
z przeniesieniem danych z dotychczas używanego systemu BIP zgodny z 
WCAG 2.0  12,10% 

Zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, 
wydatki na stworzenie węzłów infrastruktury teleinformatycznej, 
tworzenia serwisów internetowych  6,66% 

Oprogramowanie dodatkowe: scentralizowany system służący do 
planowania i realizacji budżetu w trybie zadaniowym dla wszystkich 
jednostek-miejskich wraz z możliwością publikacji wymaganych danych na 
stronach BIP  4,99% 

Wdrożenie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych (ePUAP)  0,89% 

Zakup systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę systemów e-
usług (systemy zasilające).  15,54% 

Broker integracyjny umożliwiający publikację w Biuletynie Informacji 
Publicznej rejestrów publicznych z poziomu systemu EZD.  13,32% 

Szyna usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe  16,54% 

Wdrożenie platformy usług publicznych udostępniająca dane z systemów 
dziedzinowych  2,22% 

Aplikacja mobilna na 3 platformy systemowe (Android, Windows Phone, 
iOS) zintegrowana z platformą usług publicznych.  1,66% 

Wdrożenie platformy konsultacji społecznych umożliwiająca 
komentowanie uchwał opublikowanych w formacie ZIPX  1,11% 

Wdrożenie budżetu obywatelskiego  1,12% 
  

3. Zapłata za wykonane świadczenie nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo 
sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 2, na konto Wykonawcy podane w fakturze. 

4. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
PODWYKONAWCY 
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1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców. 
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście lub za pomocą podwykonawców. 
3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 6 

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy osób wykonujących czynności związane ze szkoleniem pracowników 

Zamawiającego. 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany 

przedmiot umowy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 
§ 7 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 
1. Postanowienia Umowy mają charakter poufny i nie mogą być ujawnione osobom trzecim przez jedną 

Stronę bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. 
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności 

drugiej Strony, a w szczególności informacji marketingowych, handlowych i organizacyjnych, o których 
dowiedziały się w jakikolwiek sposób w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy.  

3. Strony nie mogą wykorzystywać informacji poufnych do innych celów niż związane z wykonaniem 
niniejszej Umowy.  

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 – 3, ciążą na Stronach przez cały okres obowiązywania niniejszej 
Umowy oraz w okresie 15 lat od daty jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 

5. Dla potrzeb niniejszej Umowy Informacjami Poufnymi nie będą:  
- informacje, które jeszcze przed podpisaniem niniejszej umowy lub w trakcie jej obowiązywania 

zostały lub zostaną podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż na skutek naruszenia 
postanowień niniejszej umowy; 

- zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy; 
- informacje, które Strona, z uwagi na przepisy ustawowe lub na podstawie orzeczenia wydanego 

przez właściwy sąd, decyzji albo innego aktu organu administracji państwowej, jest zobowiązana 
ujawnić, w zakresie wyłącznie dotyczącym wymaganego ujawnienia, pod warunkiem, że Strona 
zobowiązana do ich ujawnienia niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takim zobowiązaniu i 
skonsultuje się z drugą Stroną co do formy i treści ujawnienia; 

- informacje, które były w posiadaniu którejkolwiek ze Stron przed zawarciem niniejszej umowy lub 
przed faktem ich ujawnienia pod warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa.  

6. W trakcie obowiązywania umowy i po jej wygaśnięciu, Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać 
osobom trzecim jakichkolwiek informacji poufnych lub własnych Zamawiającemu, które Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy.  

7. Informacje Poufne nie obejmują informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł przed 
otrzymaniem ich od Zamawiającego, i które stanowią lub będą stanowić informacje publiczne znane w 
wyniku innym niż naruszenie umowy przez Wykonawcę, a także te, które są lub mogą być 
samodzielnie uzyskane lub przygotowane przez Wykonawcę bez naruszenia zobowiązań 
wynikających z umowy. 

8. Ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę w wyniku nakazu sądu, prokuratury, innych 
organów władzy lub administracji państwowej, ciała ustawodawczego lub komisji parlamentarnej oraz 
realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2018r., poz 1330 ze zm.), nie będzie stanowiło naruszenia niniejszej umowy. 

9. Wszelkie zapisy, notatki, dokumenty i inne trwałe nośniki zawierające informacje dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy oraz wszelkie kopie, przedruki, 
reprodukcje i tłumaczenia powyższych wykonane przez Wykonawcę, będą na wniosek 
Zamawiającego zwrócone lub niezwłocznie zniszczone. 

 
 

§ 8 
PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE 

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu wyników prac w czasie realizacji przedmiotu 
zamówienia przeprowadzonych w ramach niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego  wszelkie 
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do tych wyników prac, co oznacza, iż wówczas 
przysługuje mu wyłączne i nieograniczone w czasie prawo korzystania z tych wyników prac i 
rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: utrwalanie, 
zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, 
publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa i inne 
podobne prawa. 

2. Prawa, o których mowa w ust. 1 nie obejmują materiałów w postaci modeli analitycznych, modeli 
koncepcyjnych, metodologii, techniki rozwiązywania problemów, ogólnych informacji o sektorze i jego 
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perspektywach, jak również metod ich prezentacji graficznej, jeżeli te materiały stanowią przedmiot 
autorskich praw majątkowych Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw 
autorskich. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego  autorskie prawa zależne do wyników prac powstałych w 
czasie realizacji przedmiotu zamówienia z dniem określonym w ust. 1, w tym w szczególności do 
dokonywania zmian i przeróbek. 
 

§ 9 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do profesjonalnego świadczenia usługi oraz do należytego wykonania 
przedmiotu umowy i odpowiada za wykonanie czynności określonych niniejszą umową z należytą 
starannością, w rozumieniu art. 472 Kodeksu cywilnego, zgodnie z prawem, etyką zawodową i 
postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonania weryfikacji dokładności i zupełności Informacji 
Poufnych lub innych danych otrzymanych od Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapewnia, że dołoży należytej staranności w celu udzielenia pomocy i wsparcia 
Wykonawcy przy realizacji umowy. W szczególności, Zamawiający dostarczy i udostępni Wykonawcy 
wszelkie niezbędne dla realizacji umowy informacje, dokumenty lub materiały związane z 
prowadzoną przez siebie działalnością, będące w jego posiadaniu. Ponadto Zamawiający zapewni 
możliwość kontaktu ze swoimi pracownikami oraz umożliwi Wykonawcy korzystanie ze swojej 
infrastruktury w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy informacji, dokumentów  
i materiałów, o których mowa w ust. 3 w możliwie najkrótszym terminie – nie później jednak niż w 14 
dni roboczych od daty zwrócenia się Wykonawcy o ich dostarczenie, jednakże brak możliwości 
dostarczenia żądanych przez Wykonawcę informacji, dokumentów lub materiałów z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego nie stanowi nienależytego wykonania warunków umowy i nie jest 
podstawą do naliczenia jakichkolwiek kar umownych.  

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi. Okres udzielonej gwarancji 
wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. W ramach 
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem wszelkich 
wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy. Istnienie wady powinno być stwierdzone 
protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. 

6. Wykonawca zagwarantuje następujące czasy reakcji na zgłoszenia i usunięcie awarii, błędu lub wady 
w okresie gwarancji: 
Czas reakcji  na zgłoszenia krytycznego poniżej/powyżej … h, a na zgłoszeń pozostałych 
poniżej/powyżej …h 
Czas usunięcia awarii ze zgłoszenia krytycznego poniżej/powyżej … h, a ze zgłoszeń pozostałych 
poniżej/powyżej …h 
Za zgłoszenia krytyczne rozumiane są takie zgłoszenia, które dotyczą awarii, błędów lub wady, które 
powodują zatrzymanie funkcjonowania systemu. 
Czas reakcji liczony będzie od momentu zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres:……………………………, przy czym czas reakcji rozpocznie swój bieg jeżeli 
zgłoszenie zostanie dokonane w ciągu dnia roboczego w godzinach 8.00 – 17.00. Jeżeli zgłoszenie 
zostanie dokonane poza tym terminem czas reakcji liczony będzie od najbliższego dnia roboczego od 
godziny 8.00. 
Czas usunięcia awarii, błędu lub wady liczony będzie od upłynięcia czasu reakcji. 

7. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do rękojmi. 

8. Ustawową rękojmię przedłuża się na okres trwania gwarancji.  

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dla celów rozwoju i utrzymania systemu stosowanie stawki 
godzinowej w wysokości … zł brutto  Jest to koszt związany z prowadzonymi ewentualnie pracami 
nad rozbudową funkcjonalności systemu lub wprowadzaniem zmian do systemu lub utrzymania 
systemu, których realizacji nie obejmuje niniejsza umowa oraz które nie są objęte gwarancją. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zagwarantowania realizacji ewentualnych prac w przyszłości 
przy cenie roboczogodziny brutto nie przekraczającej tej wskazanej w tym ustępie i zobowiązuje się 
do stosowania takich stawek przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia prac nad systemem 
objętych niniejszą umową. 
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§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniższych przypadkach, choć nie 
wyłącznie: 

1) gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy, 

3) gdy nastąpi rażące naruszenia postanowień umowy, 

4) nastąpi opóźnienie ponad 21 dni w wykonaniu któregokolwiek z etapów. 

5) nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z § 5 ust. 5 lub 6. 

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 

3. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi powstanie okoliczności, które dadzą 
podstawę do oceny, że określone czynności w ramach Przedmiotu Umowy nie zostaną wykonane w 
ustalonym terminie, niezwłocznie powiadomi Zamawiającego  poprzez wysłanie wiadomości na adres 
e-mail osoby wskazanej do współpracy ze strony Zamawiającego, wskazując prawdopodobny czas 
opóźnienia i jego przyczynę. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 11 

ZMIANY UMOWY 
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 Prawa 

Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych 
zmian: 
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,  
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie jeżeli opóźnienie 
wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca w wysokości 1% wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego etapu prac, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 
umowy za każde 7 dni spóźnienia od terminu realizacji danego etapu prac wskazanego w § 3 ust. 2 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienia w wykonywaniu 
zobowiązań wynikających z §9 ust. 6 jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości: 
- w przypadku zgłoszenia krytycznego - 200 zł brutto za każdy dzień spóźnienia  
- w przypadku zgłoszeń pozostałych - 100 zł brutto za każdy dzień spóźnienia  
od gwarantowanego przez Wykonawcę czasu usunięcia awarii, błędu lub wady. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody przekraczającej wysokość kar umownych 
Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar 
umownych. 

§ 13 
PRAWO UMOWY I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Postanowienia umowy podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego, w tym ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie również 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby zamawiającemu. 
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§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób, przy 

udziale których lub z pomocą których realizuje niniejsza umowę. 
2) Do współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym podpisywania protokołów 

upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………… 

2) ze strony Wykonawcy:........................................................................ 

3) Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony i nie wymaga Aneksu. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5) Niniejsza umowa została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Zamawiający        Wykonawca 

 
 

 


