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RIZ.272.20.2018 

 

PROJEKT UMOWY 

Zawarta w dniu  ………………………… 2018 roku w Oleśnie pomiędzy: 

Powiatem Oleskim ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840, REGON 532463350 reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w osobach: 

 - Stanisław Belka  – Starosta Oleski 

 - Roland Fabianek  – Wicestarosta 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

 

………………………..z siedzibą w, , NIP , REGON 

reprezentowanym przez: 

 - ……………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, zawarta została umowa następującej treści 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia pn: „Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleskiego” 

2. Na przedmiot umowy składają się następujące zadania: 

1) dostawa licencji gotowych modułów informatycznych; 

2) opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie 

i jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleskiego; 

3) szkolenia pracowników; 

4) usługi utrzymania i gwarancji Systemu. 

3. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Elektroniczne usługi 

publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

4. W przypadku użycia pojęć niezdefiniowanych w umowie, ich znaczenie ustala się w pierwszej kolejności 

na podstawie dokumentów postępowania przetargowego.  

5. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy szczegółowo 

określony w SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ oraz ofercie 

Wykonawcy z dnia …2018 r. 

 

§ 2 

Wdrożenie 

1. W ramach procedury Wdrożenia Wykonawca: 

1) dostarczy licencje na zakupione moduły, 

2) wykona analizę przedwdrożeniową, 

3) wykona ocenę skutków dla ochrony danych osobowych zgodnej z RODO, 
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4) uruchomi i skonfiguruje systemu, 

5) przeprowadzi szkolenia z obsługi systemu. 

2. Szczegółowe opis wymagań zawiera SIWZ wraz z załącznikami.  

§ 3 

System 

1. Przez System należy rozumieć zestaw narzędzi zawierający: Elektroniczny Obieg Dokumentów, 

Elektroniczne Biuro dla Klienta oraz moduł płatności elektronicznych. 

2. Oferowany System nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania ze sprzedaży, lub 

pozbawione wsparcia, w tym bieżących aktualizacji wykonywanych przez producenta. 

3. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego Systemu nie będzie 

stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich stron trzecich, a jeżeli jakiekolwiek roszczenia w tym 

zakresie do Zamawiającego wpłyną, Wykonawca będzie zobligowany do ich pokrycia w pełnym zakresie. 

4. Dla dostarczonego Systemu należy dostarczyć dokumenty licencyjne, instrukcje w wersji papierowej 

i elektronicznej, w tym 1 komplet w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej. Instrukcje będą 

udostępnione użytkownikom w Systemie. 

5. Udzielenie licencji na korzystanie z systemu następuje z dniem podpisania protokołu odbioru Zadania 1 – 

zgodnie z Harmonogramem. 

6. Udzielone licencje muszą upoważniać Zamawiającego oraz Jednostki Organizacyjne Powiatu do 

nieograniczonego w czasie korzystania z dostarczonego i wdrożonego Systemu przez nieograniczoną 

liczbę Użytkowników. 

7. Udzielone licencje muszą również umożliwiać Zamawiającemu i Jednostkom Organizacyjnym Powiatu 

bezpłatną możliwość wymiany danych z dowolnymi systemami podmiotów trzecich zgodnie 

z wymaganiami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik do SIWZ. 

8. Podczas i po zakończeniu okresu utrzymania i gwarancji Systemu, wszystkie wytworzone przez 

Zamawiającego dane stanowić będą jego własność. 

9. Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnie udostępnić Zamawiającemu narzędzia, niezbędne do pobrania 

wytworzonych danych.   

§ 4 

Termin 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamawiającemu przedmiot zamówienia, o których mowa w § 1 

umowy, w terminie do 31.10.2018 r. 

§ 5 

Harmonogram 

1. Realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z Harmonogramem.  

2. Harmonogramu uwzględnia terminy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Harmonogram stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

4. Jakiekolwiek zmiany Harmonogramu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Zmiany Harmonogramu, z zastrzeżeniem ust. 6, nie stanowią istotnej zmiany umowy i nie wymagają 

aneksu umowy. 

6. Zmiana Harmonogramu nie może przedłużać terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4. 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 
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1) świadczenia dostawy i wdrożenia Systemu z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi 

praktykami stosowanymi przy programowaniu i wdrażaniu oprogramowania (systemu);  

2) zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował 

z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym koordynatora po stronie Wykonawcy 

odpowiedzialnego za realizację zamówienia i wdrożenia Systemu; 

3) dostawy, przygotowania i wykonania instalacji oprogramowania, oraz dostarczenia dokumentacji 

użytkownika zawierającej opis i zasady korzystania z oprogramowania; 

4) zaplanowania i przeprowadzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, odpowiednich szkoleń dla 

użytkowników Systemu po stronie Zamawiającego; 

5) zapewnienia zgodności Systemu z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce oraz wymaganiami 

organizacyjnymi Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z infrastrukturą Zamawiającego jest ona odpowiednia do zapewnienia poprawnego 

działania Systemu zgodnie z Umową; 

2) podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu w zakresie i na zasadach 

opisanych Umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania żadnych usług ani 

uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W  szczególności zobowiązanie Wykonawcy 

oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani 

uprawnień poza opisanymi Umową i objętymi Wynagrodzeniem, a korzystanie z Systemu nie 

spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień. Wszelkie ryzyka związane 

z szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych uprawnień koniecznych do korzystania 

z Systemu zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę. 

§ 7 

Zobowiązania Zamawiającego 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) oddelegowania kompetentnych pracowników do współpracy z Wykonawcą; 

2) wskazania Lidera Wdrożenia (zespołu wdrożeniowego)  ze strony Zamawiającego; 

3) udostępnienia stanowisk komputerowych (roboczych), infrastruktury fizycznej siec i komputerowej 

oraz pomieszczeń, w których znajdują się te urządzenia; 

4) zapewnienia dostępu do telefonicznej sieci publicznej oraz Internetu w miejscach realizacji 

przedmiotu umowy; 

5) informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian 

w działalności Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na przebieg wdrożenia.  

§ 8 

Personel 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi niezbędną 

wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności, że dysponuje 

personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy. 

2. Koordynatorem wykonawcy będzie: 

imię i nazwisko: ____  

numer telefonu: ____  

adres poczty elektronicznej: ____ 

3. Zmiana osoby koordynatora przez Wykonawcę jest możliwa pod warunkiem, że wskazany nowy 

koordynator spełnia warunki, określone w niniejszym paragrafie. 
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4. O zmianie koordynatora Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące prace wdrożeniowe (z wyjątkiem szkoleń), 

konfiguracyjne, instalacyjne itp. oraz koordynator były zatrudnione przez Wykonawcę i ewentualnych 

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). 

6. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 

będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób. 

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (wykaz osób) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub kopii 

umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, 

o których mowa w ust. 5 w terminie zażądanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6 będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie 

naliczeniem kary umownej i zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w § 13. 

9. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia listy osób/jej aktualizacji przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać w wysokości 

określonej w § 13. 

10. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku 

dalszego uchylania się od składania tych dokumentów, tj. niezłożenia ich najpóźniej w dniu następnym, 

Zamawiający ma prawo naliczać kolejne kary umowne. Nałożenie kar nastąpi na Wykonawcę nawet 

w przypadku gdy przyczyną nałożenia kary było działanie lub zaniechanie Wykonawcy podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

11. Zamawiając powołuje zespół wdrożeniowy w składzie: 

Adam Łąka – Lider wdrożenia, 

Rafał Halski – z-ca Lidera, 

….. 

….. 

12. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich zmianie Lidera wdrożenia, o którym mowa w ust. 11 

13. Zmiany: koordynator i członków zespołu wdrożeniowego nie stanowią istotnych zmian umowy i nie 

wymagają formy aneksu. 

14. Strony umowy zobowiązują się do organizowania cyklicznych spotkań poświęconych szczegółom 

realizacji przedmiotu umowy. Planuje się, że spotkania będą odbywały zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom, z 

zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:  

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] ________________ - 

w zakresie __________________, 

2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] ________________ - 

w zakresie __________________, 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie danych 

dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza 

powierzyć prace w ramach realizacji Umowy. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie 

Podwykonawców jak za własne działania, niezależnie od podjętych przez Zamawiającego działań 

sprawdzających wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa. 

§ 10 

Odbiory 

1. Odbiorom podlegają rezultaty prac Wykonawcy w podziale na Zadania, określone w Harmonogramie, 

a odbiorowi końcowemu – całość prac w ramach Umowy. 

2. Odbiór prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji, czy przedmiot odbioru spełnia 

wymagania określone w Umowie. 

3. Odbiory dokonywane są w imieniu Zamawiającego przez zespól wdrożeniowy. 

4. Za datę odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, chyba że inna data 

została wskazana w protokole odbioru.  

5. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

6. Jedynie podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania zapłaty wynagrodzenia. 

Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę. 

7. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 

przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania 

Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz 

odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu 

odbioru. 

8. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości danego świadczenia do Odbioru bezzwłocznie po jego 

wykonaniu. Wykonawca jest zobowiązany przekazać świadczenia w terminie umożliwiającym odbiór 

zgodnie z Harmonogramem. 

§ 11 

Usługi utrzymania i gwarancja systemu 

1. Podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest jednoznaczne z udzieleniem 

Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia. 

2. Gwarancja na przedmiot zamowienia wynosi 60 miesięcy w tym gwarancja rozszerzona na okres ……… 

miesięcy. 

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady dzieła, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Szczegółowe warunki usługi utrzymania systemu oraz gwarancji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy. 

§ 12 

Cena 

1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy strony ustalają na cenę w wysokości: …….. zł. 

brutto (słownie: ……..złote gr), w tym VAT …….. zł 

2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w zakresie 

opisanym w niniejszej umowie i strony umowy nie mogą jej zmienić. 
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3. Rozliczenie świadczeń z umowy nastąpi fakturą wystawioną zgodnie z protokołem odbioru końcowego 

na: 

Nabywcę – Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, NIP 5761575840; 

Odbiorcę/Płatnika: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

4. Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na konto Wykonawcy 

podane na fakturze. 

6. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego. 

7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym 

i rachunkowym. 

8. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie 

zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1; 

2) za opóźnienie w dostarczeniu lub świadczeniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 

3) za innego rodzaju nienależyte – niezgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 

1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie, 

4) za opóźnienie w usunięciu awarii, wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

5) z tytułu niespełnienia warunków wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane czynności w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

6) z tytułu niespełnienia wymogu opisanego w § 8 ust. 6 w wysokości 1 000,00 zł. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

1) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 10 ust. 1; 

2) nieodebranie przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w odbiorze 

4. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wystąpienia 

z żądaniem zapłacenia kary.  

5. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu 

karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte przez niego w 

wyznaczonym terminie. 

§ 14 

Zmiany Umowy 
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1. Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki 

realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w ogłoszeniu i ofercie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta 

wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest 

przez niego zawiniona; 

Nie stanowi zmiany umowy zmiana: 

1) harmonogramu w zakresie opisanym w § 5; 

2) danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjną umowy; 

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. 

§ 15 

Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 

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. 

2. Szczegółowe warunki powierzenia określa umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 

stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

§ 16 

Odstąpienie i Wypowiedzenie 

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach: 

1) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

2) gdy wobec Wykonawcy otwarto postępowanie upadłościowe, układowe; 

3) gdy Wykonawca nie realizuje lub realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadkach i na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

2. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje również roszczenie o zapłatę kary 

umownej, jak również odszkodowania uzupełniającego. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za: 

1) wady wykonanej części zamówienia, 

2) zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, 

3) kary umowne. 

§ 17 
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Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy ogłoszenia, złożona oferta, 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy Wykonawca i Zamawiający 

dołożą wszelkich starań aby rozwiązać je polubownie. 

4. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego strony będą traktować jako ostateczność, przy 

czym właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie adresu wskazanego w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez stronę, w przypadku 

odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne 

z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została 

podjęta przez adresata z powodu zmiany adresu, o której druga Strona nie została zawiadomiona 

zgodnie z Umową. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy RIZ.272..2018 z dnia czerwca 2018 roku 

Harmonogram 

zadanie opis termin odbiór 

1 Zakup i dostawa licencji oprogramowania ..2018 r. w terminie dostawy 

2a Wykonanie analizy przedwdrożeniowej  
w terminie dostarczenia analiz 

2b Wykonanie analizy RODO  

3a Wdrożenie zakupionych modułów  Niezwłocznie, po wdrożeniu 
formularzy 3b Wdrożenie formularzy elektronicznych  

4a Przeprowadzenie szkoleń ogólnych do 30.09.2018 r. W terminie dostarczenia 
Zamawiającemu list obecności 
uczestników szkoleń, ankiet oceny 
szkoleń oraz kopii zaświadczeń 
ukończenia szkolenia. 

4b Przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych do 30.10.2018 r. 

4c Przeprowadzenie szkoleń w jednostkach do 30.10.2018 r. 

Odbiór końcowy 
Po podpisaniu bezusterkowych 
protokołów odbioru Zadań – do 
31.10.2018 r. 
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Załącznik nr 2 do umowy RIZ.272.2018 z dnia czerwca 2018 roku 

 

WARUNKI USŁUGI UTRZYMANIA I GWARANCJI SYSTEMU.  

 

1. Z dniem odbioru końcowego Wykonawca rozpocznie świadczenie Usług Utrzymania i Gwarancji, 

zwanych dalej „Usługami” na zasadach opisanych poniżej oraz w innych postanowieniach Umowy, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Celem Usług jest zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego działania Systemu oraz zapewnienie 

świadczenia dodatkowych usług wspomagających korzystanie z Systemu przez Zamawiającego 

poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów, wykrytych 

błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usług w miejscu aktualnej lokalizacji Systemu oraz 

przez zdalny dostęp do Systemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w sposób zapobiegający utracie danych 

Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania usług. 

W przypadku gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego 

w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej 

czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad i zgodnych z aktualnie 

obowiązującym prawem kolejnych wersji Systemu.  

6. Gwarancja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia, a Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych 

7. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji Użytkownika i/lub Administratora.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia konsultacji dla Administratorów w zakresie 

niezbędnych zmian w konfiguracji systemu.  

9. Wykonawca zapewni usługę wsparcia użytkowników udostępniając:  

a) Usługę typu helpdesk, udostępnioną pod adresem e-mail, numerem telefonu 

b) platforma do obsługi zgłoszeń – dostępna on-line w trybie 356/7/24, gdzie będą publikowane 

statusy zgłoszeń  

c) Przez niniejszy portal będą mogły być dokonywane zgłoszenia Usterek/Awarii/Wad  

10. Wsparcie Użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego, merytorycznego oraz 

konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego z wymaganiami zamówienia. 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników 

i Administratorów związane z bieżącą eksploatacją Systemu.  

11. Wykonawca zapewni w godzinach 7:30 – 16:00 w dni robocze obecność specjalistów mających 

niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemu.  

12. Wykonawca zapewni wystarczającą ilość konsultantów do zapewnienia ciągłości Usługi.  

13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami 

niniejszego dokumentu (licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego) zapewniając 

jednocześnie odpowiedni serwis.  

14. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego:  

a) usuwania Usterki, Wady, Błędu lub Awarii z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę będących 

konsekwencją wystąpienia: błędu w Systemie, błędu lub wady fizycznej pakietu aktualizacyjnego, 

błędu w wykonaniu usług przez Wykonawcę;  
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b) usuwania Błędów lub Awarii spowodowanych aktualizacjami Systemu.  

15. Zgłaszający, w przypadku wystąpienia błędu, awarii, usterki przesyła do Wykonawcy przy pomocy 

środków komunikacji elektronicznej do platformy obsługi zgłoszeń, zgłoszenie wystąpienia 

błędu/awarii. W Zgłoszeniu powinny znaleźć się wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej 

diagnozy problemu, a opis sytuacji prowadzącej do wystąpienia błędu lub awarii powinien 

umożliwiać jej odtworzenie przez zespół serwisowy Wykonawcy.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 2 godzin w czasie okna dostępności usługi 

gwarancyjnej przyjęcie Zgłoszenia reklamacyjnego oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie zostanie 

wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego.  

17. Zgłoszenia będą klasyfikowane na Awarie, Błędy i Wady:  

a) Awaria – Oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe użytkowanie Systemu z powodu 

uszkodzenia lub utraty spójności danych, struktur danych, błędnego funkcjonowania platformy 

systemowo-sprzętowej lub innej przyczyny powodującej, że system nie działa zgodnie 

z wymaganiem zamówienia. Jednocześnie nie jest znane obejście umożliwiające realizację celu 

zadania.  

b) Błąd – Niezgodne z dokumentacją użytkową lub wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w SIWZ działanie Systemu.  

c) Wada – Zakłócenie działania Systemu, sprzętu polegające na nienależytym działaniu jego części, 

nie ograniczające działania całego Systemu; nie mające istotnego wpływu na zastosowanie 

Systemu i nie będące Awarią lub Błędem.  

18. Jeżeli Wykonawca w czasie naprawy dostarczy obejście, czas naprawy wydłuża się dwukrotnie. 

19. Gwarancja nie dotyczy awarii sprzętowych oraz platform zewnętrznych, za które Wykonawca nie 

odpowiada, np. ePUAP. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Awarii, Błędów i Wad w następujących terminach:  

a) Awaria w terminie 1 dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.  

b) Błędy w terminie 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,  

c) Pozostałe Wady w terminie 15 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.  

21. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, iż przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem, w szczególności 

w Infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia Błędu, lecz jest 

zobowiązany: 

a) wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją 

powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej 

nieprawidłowości działania Systemu; 

b) w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej usuwającej 

przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Oprogramowaniu, 

potrzebnych do przywrócenia pełnej funkcjonalności Systemu 

22. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem, 

ale Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie, w szczególności w przypadku gdy 

przyczyna Błędu leży w Infrastrukturze Zamawiającego, ale jest skutkiem nieprawidłowej konfiguracji 

lub parametryzacji Infrastruktury Zamawiającego przez Wykonawcę 
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Załącznik nr 3 do umowy RIZ.272..2018 z dnia 2018 r. 

 

Umowa o powierzeniu przewarzania danych osobowych. 

§ 1 

Przedmiot umowy oraz zakres, cel i charakter przetwarzania danych osobowych 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 ust. 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady Unii Europejskiej 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”), czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 

niniejszego paragrafu do przetwarzania. 

2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Zakres powierzenia obejmuje czynności przetwarzania danych osobowych niezbędne do wykonywania 

zadań określonych w Rozporządzeniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie 

określonych odpowiednio w ust. 2.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których 

dane dotyczą: pracownicy Starostwa Powiatowego w Oleśnie, klienci Starostwa Powiatowego w Oleśnie. 

5. Zakres powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje: 

imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, pozostałe dane osobowe związane z obsługą spraw przez 

Starostwo Powiatowe w Oleśnie. 

6. Wykonawca ma prawo wykonywać na powierzonych mu danych następujące operacje: przechowywać.  

Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę odbywać się będzie w formie elektronicznej przy 

wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. 

§ 2 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 

danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Wykonawcę, jak 

i po jego ustaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób, które zostały przez niego upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych.  

6. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
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7. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

8. Wykonawca po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia przepisów dot. ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu nie później niż w ciągu 36 godzin na adres poczty 

elektronicznej: iod@powiatoleski.pl 

§ 3 

Prawo kontroli 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawca przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy.  

2. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego 

i z minimum 7 dniowym  jego uprzedzeniem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. 

4. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§ 4 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub 

zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym możliwość wyrażenia sprzeciwu 

wobec takich zmian. 

3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 

Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki 

jakie zostały nałożone na Wykonawca w niniejszej Umowie.  

§ 5 

Zasady zachowania poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób 

oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych 

nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym 

celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  

z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po upływie 

okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.   


