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PROJEKT UMOWY Nr …………….. 
 
 
Umowa zawarta w dniu ………………... r. pomiędzy Województwo Wielkopolskie,                                      
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  NIP 778-13-46-888 , Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,                  
ul. Wrocławska 182,  62-800 Kalisz  
reprezentowanym przez : 
 
 Dyrektora Jarosława Wujkowskiego 
 zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

reprezentowana przez : 
…………………………………………..  

 zwanym dalej Wykonawcą 

 
 

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z art.4 ust.8 została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie 

specjalistycznego oprogramowania komputerowego do internetowego systemu  obsługi 

szkoleń dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z zapewnieniem usług 

serwisowych  

 

§ 2 

 

1. Na zakres prac składać się będą : 

a) wykonanie specjalistycznego oprogramowania  komputerowego ,dostarczenie , jego 

instalację na serwerze, konfigurację oraz wdrożenie do internetowego systemu obsługi 

szkoleń  u  Zamawiającego wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w 

zakresie korzystania z programu. 

b) zapewnienie usług serwisowych 

 

§ 3 

Oświadczenia stron 

 

1. Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w wykonaniu 

niniejszej umowy oraz że będą się wspierać podczas dokonywania wszelkich uzgodnień. 



 

2 
 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz 

zasoby ludzkie, ekonomiczne i techniczne konieczne do wykonania prac określonych w § 2. 

3. Wykonawca oświadcza, że zlecone prace wykona z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz zasadami i normami określonymi przez Zamawiającego 

w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1. 

4. Wykonawca gwarantuje, że przekazany zamawiającemu program będzie wolny od wad 

prawnych oraz nie będzie obciążony prawami osób trzecich. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszystkich informacji 

niezbędnych do wykonania prac określonych w § 2. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów miedzy stronami jest: p. Wojciech Kos , e-mail 

wojciech.kos@odn.kalisz.pl 

7. Wykonawca zapewni gotowość do przyjmowania zgłoszeń serwisowych w dni robocze w 

godzinach od 9.00-15.00. Zlecenia wykraczające poza wskazany zakres godzin będą 

realizowane zgodnie z ogólna kolejką zleceń i nie obowiązują ich terminy przystąpienia 

określone w umowie. 

 

§ 4 

Odbiór prac 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do  realizacji i prezentacji tworzonego oprogramowania 

etapami. Etapy I,II oraz III trwają odpowiednio do 16.07.2019r., 31.07.2019r. oraz 15.08.2019r. 

na zakończenie, których Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kolejne wersje 

oprogramowania w celu weryfikacji  ich zgodności z przyjętymi założeniami. 

Przeprowadzone zostaną testy i zgłoszenia ewentualnych poprawek przez Zamawiającego.                     

W trakcie testów, które mogą trwać maksymalnie do 15.08.2019r, , Wykonawca zobowiązuje 

się na bieżąco współpracować z  Zamawiającym, tak by czas trwania testów oraz 

nanoszonych zmian i poprawek był przez obydwie Strony optymalnie wykorzystany.  

2. W trakcie testów dokonywane zgłoszenia poprawek i zmian mają pierwszeństwo pod 

względem realizacji wobec innych, nawet zaplanowanych wcześniej przez Strony prac, chyba 

że Strony uzgodnią inaczej. 

3. Zgłoszenia poprawek i zmian dokonywane są za pośrednictwem maila oraz telefonicznie. 

4. Zgłoszenia poprawek i zmian dokonywane są za pośrednictwem wskazanego przez 

Wykonawcę  maila. 

5. Zamawiający jest obowiązany przystąpić do odbioru prac w uzgodnionych terminach. W 

razie nieprzystąpienia do odbioru z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca 

uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego. 

6. Zgłoszenie gotowości przez Zamawiającego do odbioru będzie następowało w formie 

pisemnej. 

 

7. Podpisanie Protokołu Odbioru lub pisemna odmowa podpisania Protokołu Odbioru nastąpi 

maksymalnie ostatniego dnia danego etapu wykonania prac. 

mailto:wojciech.kos@odn.kalisz.pl
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8. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w punkcie poprzednim, 

uprawnia Wykonawcę do sporządzenia jednostronnego Protokołu Odbioru, który będzie 

podstawą do wystawienia faktury VAT. 

 

§ 5 

Szkolenie 

 

Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie 

dotyczące obsługi programu  dla  pracowników Zamawiającego. 

 

§ 6 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się    usuwać wady programu, które nie zostały wykryte przed 

odbiorem aplikacji w ramach trzymiesięcznej gwarancji. 

2. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne oraz rozwój aplikacji w ramach puli godzin 

oferowanych w usłudze serwisowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania drobnych poprawek najpóźniej do ( 30 min.pracy 

programisty) – jeden dzień roboczy. 

 

§ 7 

 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie prac określonych w § 2  Wykonawca otrzyma kwotę w wysokości 

………………. + VAT (słownie: …………………………..) złotych. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej , płatne będzie w następujący sposób: 

 kwota w wysokości 33% wartości umowy  płatna do 31.12.2019r.; 

 kwota w wysokości 33% wartości umowy płatna do 29.02.2020r.; 

 kwota w wysokości 34% wartości umowy płatna do 31.03.2020r. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie poprzednim, płatne będzie w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia faktury przez Wykonawcę: 

3. Za usługi serwisowe  Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie miesięczne w wysokości 

…………………… zł + VAT płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez 

Wykonawcę wystawionej na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego. 

 

 

 

 

 

§ 7 
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Okres obowiązywania umowy 

 

Umowa zostaje zawarta do dnia 31.12.2020r. 

§ 8 

Poufność 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przestrzegania przepisów wynikających z RODO zawiera 

odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca integralna część niniejszej 

umowy .  

§ 9 

 

Zmiany umowy 
 

1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy:  

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  

2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, 
„klęski żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 
przesunięciu o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego 
poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;  
 

§ 10 

 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks 

cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Kazda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, których strony nie rozstrzygną polubownie 
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.  
 
WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


