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L.Dz./K-dzpz/5229/2020                                       Załącznik nr 5 - Wzór umowy 
 

UMOWA NR …./……  
 
zawarta w dniu ……… roku w Tarnowie pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 
reprezentowaną przez: 

- dr hab. Małgorzaty Kołpy – Rektor PWSZ w Tarnowie 
- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” a 
………………………. 
reprezentowaną przez: 
………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”: 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę 
konkurencyjności w sposób zapewniający zachowanie przejrzystości, uczciwej konkurencji i 
równego traktowania wykonawców na warunkach i zasadach określonych w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 
 
Projekt ”Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Numer umowy  
o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Zakup systemu do gromadzenia dorobku naukowego pracowników i studentów PWSZ w 
Tarnowie ma na celu utworzenie repozytorium publikacji naukowych w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.  

2. Głównymi oczekiwanymi korzyściami, po zaimplementowaniu nowego systemu do 
gromadzenia publikacji naukowych, są: 

a) zapewnienie otwartego internetowego dostępu do informacji o publikacjach 
naukowych. 

b) importowanie kompletnych danych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej. 
c) możliwość rejestracji projektów naukowo-badawczych. 
d) dokonywanie wewnątrzuczelnianej oceny dorobku naukowego pracowników w oparciu 

o dane zgromadzone w systemie. 
e) możliwość wykonywania symulacji dotyczących optymalnego wykorzystania wartości 

punktacyjnej publikacji naukowych do oceny parametrycznej. 
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Lista oczekiwanych funkcjonalności od dostarczonego oprogramowania: 

Funkcjonalność OPIS 

Rejestracja danych o publikacjach 
naukowych, pracach 
dyplomowych, konferencjach 
odbywających się na Uczelni 

rejestruje wszystkie konieczne i wymagane 
ministerialnie dane o publikacjach naukowych, 
zapewnia pełną obsługę bazy danych na etapie 
tworzenia i modyfikacji opisów bibliograficznych 
dowolnych typów dokumentów,  daje możliwość 
sporządzania odsyłaczy pomiędzy różnymi wersjami 
nazwisk, wspiera budowę rekordu bibliograficznego 
poprzez wspomaganie indeksami (nazwisk, tytułów, 
serii, konferencji itp.),  dodawania abstraktów i pełnych 
tekstów oraz adresów internetowych do pełnych 
tekstów, zapewnia systemową kontrolę poprawności 
wprowadzonych danych. 

Udostępnianie danych o 
publikacjach naukowych w sposób 
otwarty w Internecie 

udostępnia dane bibliograficzne (dorobek naukowy) w 
Internecie poprzez przeglądarkę www z możliwością 
różnorodnych opcji wyszukiwawczych oraz zapisu 
wyszukiwanych danych i/lub wydruku. 

Tworzenie rankingów i analiz 
dorobku naukowego w oparciu o 
dane zgromadzone w systemie 

prezentuje w przejrzysty sposób dane o 
publikacjach naukowych liczbowo, w postaci 
wykresów itp., na potrzeby analiz i rankingów 
punktacyjnych. 
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Transport danych o publikacjach 
naukowych do Ankiety Jednostki OPI 

umożliwia przekazywanie danych bibliograficznych o 
publikacjach naukowych do Ankiety Jednostki OPI i 
innych modułów sprawozdawczych. 

Wskazywanie indywidualnej punktacji 
za publikacje naukowe dla 
poszczególnych pracowników 

uwzględnia udziały procentowe w zadeklarowane 
przez autorów przy poszczególnych publikacjach i 
uwzględnia je przy wyliczaniu indywidualnej punktacji 
pracownika naukowego. 

Przypisywanie dyscyplin naukowych 
poszczególnym pracownikom i 
czasopismom 

uwzględnia udział procentowy pracowników 
naukowych w poszczególnych dyscyplinach 
naukowych oraz klasyfikację czasopism naukowych w 
odniesieniu do tych dyscyplin. 

Ewidencja projektów badawczych rejestruje wszystkie konieczne dane o realizowanych 
projektach naukowych, posiada możliwość 
wyeksportowania tych danych do systemów 
ministerialnych. 

Wykonywanie obliczeń symulacyjnych 
udziału jednostkowego pracownika w 
publikacji w odniesieniu do wymiaru 
czasu pracy i udziału w dyscyplinie  

wylicza i wskazuje maksymalny wynik wyboru 
osiągnięć naukowych stanowiących podstawę oceny 
poziomu naukowego w zakresie badań naukowych i 
prac rozwojowych prowadzonych w Uczelni w 
zakresie parametryzacji. 

Konwersja danych o publikacjach 
naukowych z innego systemu 

umożliwia przeniesienie danych bibliograficznych o 
publikacjach naukowych z systemu bibliotecznego 
Koha. 

 
Tylko oferty zapewniające wszystkie wymagane funkcjonalności będą rozpatrywane. 
Niespełnienie chociażby jednej funkcjonalności powoduje odrzucenie oferty. 
 
Zamówienie obejmuje:  

a) dostawę oprogramowania spełniającego w/w funkcjonalności (wraz z odpowiednimi 
licencjami) – z zapewnieniem minimum 5 licencji dostępowych jednoczesnego 
korzystania z oprogramowania dla użytkowników, 

b) dostarczenie mechanizmu obsługi bazy danych oraz samej bazy danych wraz z 
niezbędną ilością licencji, 

c) instalację oraz  wdrożenie oprogramowania (wraz z mechanizmem obsługi baz danych 
oraz samej bazy danych)  na posiadanych już przez zamawiającego maszynach 
wirtualnych z systemami operacyjnymi (Windows Serwer, LINUX), 

d) migrację posiadanych danych dorobku naukowego Zamawiającego do nowego 
wdrażanego systemu, 

e) przeprowadzenie minimum 12-godzinnego szkolenia z zakresu funkcjonalności i 
użytkowania dostarczonego oprogramowania, 

f) dostarczanie dokumentacji powdrożeniowej Systemu, 
g) dostarczenie instrukcji obsługi oferowanego oprogramowania dla administratora 

systemu oraz dla użytkownika stanowiskowego, 
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h) 16 miesięczny serwis gwarancyjny oraz techniczny obejmujący aktualizację modułów 
do nowszych wersji. 

 
§ 2 

Strony ustalają termin wykonania umowy – ……… tygodni od dnia jej zawarcia. 
 

§ 3 
1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu licencji bez 

ograniczeń terytorialnych, uprawniających do korzystania z systemu na polach eksploatacji 
określonych w ust. 3. 

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 dotyczy następujących pół eksploatacji:  

a) korzystania z systemu w sposób wynikający z potrzeb Zamawiającego;  

b) instalowania i deinstalowania systemu na komputerach posiadanych bądź wskazanych 
przez Zamawiającego;  

c) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego 
utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów;  

d) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 
systemie;  

e) wprowadzania danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie eksportu 
danych;  

f) dokonywanie zmian w celu modyfikacji i adaptacji na potrzeby zmiany/rozbudowy 
systemu/modułu systemu;  

g) w zakresie dokumentacji: utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie dowolną 
techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską i techniką cyfrową, 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, 
na których dokumentację utrwalono, publiczne wykonanie, wystawienia, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie.  

3. Udzielenie licencji, o której mowa w powyżej, nastąpi z dniem podpisania przez Strony 
protokołu odbioru.  

4. Z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji nie służy Wykonawcy odrębne wynagrodzenie 
poza określonym w Umowie.  

 
§ 4 

1. Realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie do………… od zawarcia umowy 
2. Należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru sporządzonym przez wyznaczonych przez strony przedstawicieli w  
§ 9. 

3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu ewentualnej utraty lub uszkodzenia 
dostarczonego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, do czasu jego formalnego 
przyjęcia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru, o którym mowa w 
ust. 1. 

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

przy czym jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający 
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może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy albo 
żądać stosownego odszkodowania, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i: 
a. umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 
b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może także odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 po raz drugi na koszt 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone podczas odbioru wady przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 1w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia 
podpisania protokołu odbioru, w którym stwierdzone zostały wady. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. Usunięcie wad zostanie potwierdzone w 
protokole odbioru. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i  stałej aktualizacji instrukcji obsługi 
wdrożonego systemu repozytoryjnego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zapewnia co najmniej …… miesięczną gwarancję i serwis techniczny 
(obejmujący aktualizację modułów do nowszych wersji) dostarczonego przedmiotu 
umowy. 

2. Okres gwarancji zaczyna biec od dnia podpisania protokołu odbioru. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnej naprawy 

zgłoszonych przez Zamawiającego awarii i usterek oprogramowania w terminie 3 dni 

roboczych w przypadku awarii uniemożliwiających pracę oprogramowania, w przypadku 

pozostałych usterek w terminie 10 dni roboczych. 

4. Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego 
a) zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej 

wymienionych form: 
- telefonicznie pod numerem telefonu – ………….. 
- pocztą elektroniczną – …………….. 
b) po usunięciu przez Wykonawcę awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy 
przekazania potwierdzenia o usunięciu awarii/usterki: 

- pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, 
- protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta 
Wykonawcy, 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi 
na okres …… miesięcy, w ramach której zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe 
awarie, usterki, wady i błędy systemu na swój koszt. 

 
§ 6 

1. Za wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, w 
wysokości:  
………. zł netto (słownie: ………... złotych netto)  
+ podatek VAT ……, 
 razem ………. zł brutto (słownie: ……….złotych brutto) 
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2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń Protokół odbioru 
końcowego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

3. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem w terminie do 14 dni licząc od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany w niej rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

4. Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane w formie przelewu bankowego 

na odpowiedni rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a. za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu niniejszej umowy – kary umownej w wysokości 
0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu terminów: napraw, dostarczenia wyrobu 
wolnego od wad, usunięcia nieprawidłowości usterek i awarii, przeprowadzenia 
instruktażu – kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki, 

c. za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust 1 umowy, 

7. Kary umowne nie podlegają kumulacji. 
8. W przypadku nieuiszczenia kary umownej w wyżej wymienionym terminie Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

9. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego kary umowne jeśli wysokość szkody przekracza 
wysokość kar umownych. 

10. Odpowiedzialność Stron ze wszelkich tytułów, w tym określona w ust. powyżej, podlega 
ograniczeniu do wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 
ust. 1 Umowy. 

11. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą 

Stronę korzyści, które uzyskałaby, gdyby jej szkody nie wyrządzono. 

12. W przypadku braku zapłaty w terminie, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia i 
żądania zapłaty odsetek ustawowych od Zamawiającego. 

13. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe 
wykonanie umowy z powodu siły wyższej, czyli zdarzenia, którego wystąpienie jest 
niezależne od strony i któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 
w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 
związane z kwarantanną, rewolucje, zamieszki, strajki itp.  

 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz 
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia a także znajduje się w sytuacji 
finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanej usługi. 

2. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że osoby reprezentujące Wykonawcę są uprawnione 
do jego reprezentacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do 
wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie 
stanowić naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

4. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką 
odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie 
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wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich 
pracowników, jeżeli szkody te są skutkiem zawinionego działania lub zaniechania 
Wykonawcy, jego Podwykonawców i ich pracowników. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja Umowy wymaga jego 
współpracy z Wykonawcą. Zamawiający zapewni swoje współdziałanie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne do wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że na potrzeby Wdrożenia udostępni Wykonawcy dostęp do 
Infrastruktury Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wdrożenia 
Systemu na Infrastrukturze Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia, zostaną wykonane 
siłami własnymi/przy udziale podwykonawców*. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania dalszych podwykonawców przez 
podwykonawców Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców, jak za własne działanie. 

 
§ 9 

1. Zamawiający wskazuje do współpracy ………………., tel. ………………. adres email:… 

2. Wykonawca wskazuje do współpracy …………….., tel. ……………….. adres email: …… 

 
§ 10 

1. W razie powstania sporu pomiędzy Stronami na tle realizacji Umowy, przed wystąpieniem 
na drogę sądową, Strony podejmą starania w celu rozwiązania rozbieżności na drodze 
negocjacji. Brak porozumienia, co do rozstrzygnięcia kwestii spornej w terminie 30 dni od 
daty jej zgłoszenia przez którąkolwiek ze Stron, uprawnia do skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego. 

2. Umowa zostaje zawarta przez obydwie Strony bez zatajania jakichkolwiek okoliczności, 
które, o ile byłyby znane, mogłyby mieć wpływ na treść Umowy lub decyzję o jej zawarciu. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy jak i jej załączników, dla swej ważności 
wymagają zachowania formy pisemnej i podpisów obydwu Stron pod rygorem 
nieważności, z wyjątkiem zmiany osób wskazanych w Umowie. 

4. Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmian treści umowy: 
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym terminie nie leży w 
interesie Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 
pierwotnie terminie lub z przyczyn niezależnych od wykonawcy, których 
wykonawca działając z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć, 

5. Wszelkie zawiadomienia przewidziane Umową, dla wywołania skutków prawnych 
wymagają formy pisemnej i potwierdzenia ich doręczenia drugiej Stronie. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 


