
Załącznik 4 do zapytania ofertowego: Istotne Postanowienia Umowy 

 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi rozwoju i 

optymalizacji kodu portali: www.polin.pl, www.sztetl.org.pl, www.sprawiedliwi.org.pl (dalej: 

„Portale”), niezbędne dla utrzymania ich dostępności, w tym dostępności cyfrowej, a także 

właściwego ich pozycjonowania wraz z przeglądem dokumentacji technicznej tych portali i jej 

bieżącą aktualizacją (dalej: ,,Usługa Rozwoju Portali”), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 21-27 poniżej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr ____ (Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia). 

 

Termin realizacji  

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2020 r. lub 

do dnia wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w pkt. 26 poniżej 

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 

 

Oświadczenia Wykonawcy 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania aktualnych kopii kodów źródłowych Portali; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania na polecenie Zamawiającego prac rozwojowych i 

modyfikacyjnych Portali w wymiarze: 

a) 150 godzin – w odniesieniu do portalu: www.polin.pl, 

b) 200 godzin – w odniesieniu do portali: www.sztetl.org.pl i www.sprawiedliwi.org.pl. 

6. Zamawiający nie musi wykorzystywać pełnej puli godzin świadczenia Usług Rozwoju Portali, o 

których mowa w pkt. 5 powyżej, a Wykonawcy nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Rozwoju Portali, według następującej 

procedury: 

a) Zamawiający zgłasza zapytanie ofertowe w postaci specyfikacji wymagań, czyli szczegółowego 

opisu wymaganej funkcjonalności. 

b) Identyfikator zadania zostaje dodany do prowadzonego przez Wykonawcę Rejestru Zmian 

Aplikacji. 

c) Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych przygotuje ofertę, w której wskaże ilość godzin 

niezbędnych do wykonania danej zmiany oraz (w razie konieczności) specyfikację techniczną 
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zmiany, a następnie umieszcza ja na portalu projektowym. 

8. Jeśli Zamawiający zaakceptuje ofertę, o której mowa w pkt. 7 lit. c) powyżej wówczas zleci w 

formie pisemnej realizację usługi . 

9. W drodze konsultacji pomiędzy Stronami ustalana jest kolejność wykonywania zadań oraz 

terminy ich realizacji. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania na swój koszt Infrastruktury rozwojowej 

obejmującej sprzęt i oprogramowanie, służącej wyłącznie do tworzenia i rozwoju komponentów 

Portali.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania Infrastruktury Testowej obejmującej sprzęt i 

oprogramowanie, zbliżone wybranymi parametrami technicznymi (w szczególności wersjami 

zainstalowanego oprogramowania bazowego) do środowiska produkcyjnego, w którym 

zainstalowany jest Portal. Środowisko to może mieć niższą wydajność niż środowisko 

produkcyjne, ale musi umożliwiać prowadzenie testów Portali przez Wykonawcę. Może ono 

także umożliwiać samodzielne testowanie Portali przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przeglądu udostępnionej mu dokumentacji technicznej portali i 

jej bieżącą aktualizację w trakcie trwania umowy w oparciu o faktyczny stan portali. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu aktualnych kodów źródłowych 

Portali po wszystkich zatwierdzonych modyfikacjach dokonanych w trakcie trwania umowy 

serwisowej. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

świadczenia Usług Rozwoju Portali - elektronicznego systemu zgłoszeń, czyli aplikacji za pomocą, 

której Zamawiający będzie mógł zgłaszać problemy w działaniu Portali, a także zlecenia na 

rozbudowy istniejących funkcjonalności oraz zlecenia na tworzenie nowych funkcjonalności. 

15. Wykonawca oświadcza, że zarówno on sam jak również jego ewentualni podwykonawcy, których 

zaangażuje do wykonywania Umowy, posiadają niezbędne umiejętności i uprawnienia do 

wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest realizować Usługi Rozwoju Portali z należytą starannością, zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, wymaganiami i wskazaniami 

Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego, w szczególności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

17. Wykonawca przy realizacji Usług Rozwoju Portali jest zobowiązany do ścisłego współdziałania 

z pracownikami Zamawiającego. 



18. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

stwierdzonych problemach, nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem systemu 

informatycznego Zamawiającego oraz o każdym zdarzeniu, które może mieć wpływ na realizację 

Usług Rozwoju Portali. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych 

obowiązujących na terenie budynku Zamawiającego. 

20. Za sposób wykonania Umowy przez współpracowników oraz podwykonawców, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 

 

Cena i warunki płatności 

21. Z tytułu świadczenia Usługi Rozwoju Portali Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości: 

a) _____ PLN (słownie) netto tj. _____PLN brutto ( złotych) za jedną godzinę świadczenia Usługi 

Rozwoju Portali tj. www.polin.pl,  

b) _____ PLN (słownie) netto tj. _____PLN brutto ( złotych) za jedną godzinę świadczenia Usługi 

Rozwoju Portali tj. www.sztetl.org.pl,  

c) _____ PLN (słownie) netto tj. _____PLN brutto ( złotych) za jedną godzinę świadczenia Usługi 

Rozwoju Portali tj. www.sprawiedliwi.org.pl. 

22. Rozliczenie prac programistycznych w ramach Usługi Rozwoju Portali będzie następowało po 

wykonaniu przez Wykonawcę zgłoszonej zmiany oraz po podpisaniu przez Zamawiającego 

protokołu odbioru tej zmiany, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w 

terminie 21 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze. Możliwe jest wystawienie protokołu, który będzie obejmował swoim zakresem kilka 

zgłoszonych zmian. Wykonawca może przystąpić do dodatkowych prac jedynie na wyraźne 

pisemne zlecenie Zamawiającego, przy czym na potrzeby Umowy za pisemną zostanie także 

uznana forma mailowa.  

23. Wynagrodzenie określone w Umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

Umowy, w tym pokrywa poniesione przez Wykonawcę wydatki.  

24. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

25. Strony ustalają, że faktury z tytułu wykonywanych Usług Rozwoju Portali i protokoły odbioru 

mogą być przesyłane przez Wykonawcę na adres mailowy: mhorbulewicz@polin.pl. 

26. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy nie przekroczy kwoty 

………………. brutto (słownie: … ).  

http://www.sztetl.org.pl/


27. Strony oświadczają, iż wynagrodzenie Wykonawcy jest zgodne z dyspozycją art. 8 a ust. 1 ustawy 

z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz. U. 2019, poz. 1564). 

 

Kary umowne 

28. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał zlecone mu czynności niezgodnie z Umową 

lub w sposób nienależyty, bądź wykonał tylko część zleconych mu czynności, Zamawiający może - 

według swego wyboru - żądać zmiany sposobu świadczenia Usług Rozwoju Portali oraz dokonać 

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy lub odstąpić od Umowy ze skutkiem na 

przyszłość, w terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny 

umożliwiającej realizację prawa odstąpienia. O obniżeniu wynagrodzenia Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę.   

29. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w 

pkt. 26 powyżej.   

30. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 

31. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwoływalną zgodę. 

 

Wypowiedzenie 

32. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu będzie skuteczne na koniec 

miesiąca kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu.  

33. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień złożenia 

oświadczenia o wypowiedzeniu w przypadku nienależytego świadczenia Usług Rozwoju Portali 

przez Wykonawcę. 

34. Wypowiedzenie dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.  

35. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie obciążony 

żadnymi kosztami z tego tytułu. 

 

Pozostałe postanowienia Umowy  

36. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 



ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1429 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

37. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającemu.  

38. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 

trzecim w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, jego pracowników, współpracowników 

lub osoby fizyczne i prawne, które w jego imieniu lub na jego zlecenie wykonują czynności 

związane z realizacją zamówienia. 

39. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

40. Strony podają następujące adresy do doręczeń: 

a) Zamawiający: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 

b) Wykonawca: … 

41. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani 

______________. 

42. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani ______________. 

43. Strony są zobowiązane do wzajemnego pisemnego informowania się o każdej zmianie adresu.  

W przypadku niedopełnienia przez którąkolwiek ze Stron powyższego zobowiązania, pisma 

kierowane na ostatnio wskazany przez Stronę adres będą uznane za doręczone. 

44. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe z Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze 

negocjacji będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

45. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią integralną część Umowy. 

46. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 


