Załącznik nr 5
do Zapytania ofertowego
nr 10/PWPP/2022

UMOWA NR ………………………2022
zawarta w dniu ………………… 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z siedzibą przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956,
zwanym dalej zamawiającym,
reprezentowanym przez:
……………………………………………..
na podstawie pełnomocnictwa Rektora z dnia ……………………………….. r. nr R .0180.………….. . ……
a
……………………………………………………………………
z siedzibą przy ul. ………………………,adres

REGON:

NIP:
zwanym/ą dalej wykonawcą,
reprezentowanym/ą przez:
…………………… – …………………………
łącznie dalej zwane stronami, osobno zaś stroną
Umowa zostaje zawarta w celu wypełnienia Działania nr 7 wymienionego w „Programie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, realizowanego przez Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki na podstawie Umowy Nr
MEiN/2021/DPI/76, Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, na podstawie pisemnej oferty wykonawcy
z dnia ………………..……2022 r.
§1
Zakres umowy
1. Przedmiotem umowy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy jest rozbudowa i modernizacja Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej
https://pwpp.uksw.edu.pl/
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2. Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy jest zobowiązany do:
1) wdrożenia rozbudowy i modernizacji Platformy w ciągu 30 dni roboczych od podpisania
niniejszej umowy;
2) przeprowadzenia

szkolenia

wskazanego

przez

zamawiającego

dla

redaktorów

i administratorów Platformy z obsługi CMS i konfiguracji systemu do 3 dni roboczych przed
wdrożeniem;
3) opracowania dokumentacji powykonawczej dla wdrożonych rozwiązań systemowych, w tym
przygotowania instrukcji dla redaktorów i administratorów Platformy do dnia zakończenia prac
rozbudowy i modernizacji
4) przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych do Platformy,
na zasadach, o których mowa w § 9 umowy.
3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.
§2
Termin
Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia …………2022 r.
§3
Zobowiązania stron
1.

Wykonawca zobowiązuje się dokonać rozbudowy i modernizacji Platformy zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej umowy w terminie 30 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. Testy
akceptacyjne ze strony zamawiającego nie mogą trwać dłużej niż 7 dni roboczych.

2.

W przypadku, gdy w trakcie testów akceptacyjnych okaże się, że przedstawiona rozbudowa
i modernizacja nie spełnia wymogów lub że nie zapewnia użytkownikowi właściwej funkcjonalności,
zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych, do
usunięcia ujawnionych nieprawidłowości lub błędów. wykonawca przedstawi zamawiającemu tak
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poprawioną rozbudowę i modernizację Platformy do ponownych testów akceptacyjnych, które nie mogą
trwać dłużej niż 3 dni robocze. zamawiający w trakcie testów akceptacyjnych, może zgłaszać uwagi
wielokrotnie, aż do uzyskania oczekiwanego efektu, nie później jednak niż do …………

3.

Akceptacja Platformy nastąpi przez podpisanie Protokołu wykonania przedmiotu umowy, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

4.

Niezgłoszenie przez zamawiającego uwag do rozbudowy i modernizacji Platformy po terminie
wskazanym w §3 ust.1 testów akceptacyjnych jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego
wykonanej Platformy.
§4
Przekazanie informacji związanych z Platformą

1. Wykonawca realizuje rozbudowę i modernizację platformy na dedykowanym serwerze i zapewnia
nieprzerwany dostęp do aktualnej wersji platformy wraz z systemem zarządzania treścią (CMS)
zamawiającemu.
2. W dniu 30.11.2022 r., wykonawca przekaże zamawiającemu:
1)

dokumentację techniczną Platformy ze wskazaniem zmian jakie nastąpiły w trakcie serwisowania

2)

archiwum zawierające aktualną kopię bazy danych na dzień jej przekazania zamawiającemu oraz
plików niezbędnych do uruchomienia Platformy na dowolnym serwerze spełniającym określone
wymagania techniczne; minimalne: PHP wersja 7,4; MySQL wersja 5,7 lub MariaDB wersja 10,2;
wsparcie HTTPS; rekomendowane parametry: PHP wersja 8.1.3; MySQL wersja 8.0.28; lub
MariaDB wersja 10.7.3; wsparcie HTTPS. Przygotowane archiwum wykonane zostanie przy
pomocy darmowego narzędzia Akeeba Backup

3)

przekazuje wszystkie niezbędne hasła i dostępy, które umożliwią dalszą administrację Platformą
przez zamawiającego

4)

zalecenia administracyjne związane z utrzymaniem Platformy, po zakończeniu wsparcia
technicznego, czyli od 01.12.2022 r.
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§5
Dodatkowe zobowiązania wykonawcy
1. Wykonawca, przyjmując zamówienie, zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością, jak
również chronić wszelkie prawa i interesy zamawiającego.
2. Do wykonania zamówienia wykonawca użyje programów, systemów i materiałów powierzonych przez
zamawiającego oraz materiałów własnych i zakupionych we własnym zakresie przez wykonawcę
wtyczek do systemu CMS niezbędnych do działania Platformy.
3. Wykonawca i zamawiający oświadczają, że posiadają wyłączne prawa do użytych materiałów własnych
oraz że materiały użyte nie są obciążone prawami osób trzecich.
4. Wykorzystywane przez wykonawcę narzędzia programistyczne są wykorzystywane zgodnie
z posiadanymi licencjami.
5. Wykonawca nie ma prawa używać nazwy, logo ani żadnych innych materiałów otrzymanych od
zamawiającego do jakichkolwiek innych celów niż określone w niniejszej umowie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania projektu graficznego i elementów graficznych
serwisu internetowego Platformy opracowanego i wykonanego dla zamawiającego we własnym
interesie.
§6
Dane osobowe
1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, do których uzyska dostęp w związku
z udzielaniem wsparcia technicznego zamawiającemu, zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016 r., s. 1, z późn. sprost.)
2. Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu
o uzasadnione interesy stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w
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ramach realizacji niniejszej umowy, oraz że żadna ze stron nie będzie wykorzystywać tych danych w
celu innym niż realizacja niniejszej umowy.
3. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
i stanowisko. Każda ze stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej
udostępnione w ramach umowy. Każda ze stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania
w imieniu drugiej strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji o których mowa
w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO).
4. Każda ze stron oświadcza, że dysponuje informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych
osobowych przez strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 2-3.
5. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, dane osobowe osób będących stronami niniejszej
umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, a w przypadku reprezentantów stron
niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za
koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe),
w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane
przez strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów
z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z tytułu realizacji umowy.
6. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej
umowy, a także osoby będące stroną lub reprezentantami stron niniejszej umowy posiadają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do stron umowy), prawo wniesienia sprzeciwu.
Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 6 Niezależnie od
powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Z Inspektorem ochrony danych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można
kontaktować się:
a) z ramienia wykonawcy: ……………………………………………………………….;
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b) z ramienia zamawiającego: iod@uksw.edu.pl
8. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej
umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. strony nie będą przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać
udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym
podmiotom działającym na zlecenie stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.
§7
Gwarancja i serwis platformy
1.

Wykonawca udziela zamawiającemu przez cały okres trwania umowy licząc od daty podpisania
zaakceptowanego przez strony Protokołu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 3
umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu
art.577 i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez
wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie okresu gwarancji wadliwości rozbudowy i/lub modernizacji
Platformy niepowstałych na skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub zamawiającego,
wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
3.

Termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 kodeksu cywilnego.

4.

Termin gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu przez obie
strony, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, bez uwag i zastrzeżeń.

5.

Gwarancja oraz rękojmia obejmują zapewnienie, że przedmiot umowy posiada parametry techniczne
zgodne z określonymi w załączniku nr 1 do umowy. Gwarancja oraz rękojmia obejmują także w pełni
sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie Platformy.
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§8
Wynagrodzenie

1. Całkowita wartość zamówienia wynosi zgodnie z ceną całkowitą podaną w ofercie: …………….zł netto
plus podatek VAT 23 % w kwocie: …………………..zł, co stanowi łącznie …………………….zł
brutto (słownie…………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki poniesione przez
wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy, w tym również wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majątkowych i praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w § 9 umowy.
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie
niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania
umowy.
4. Zamawiający zrealizuje płatność zaliczkową w wysokości 20% kwoty, o której mowa w pkt 1, na
podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez wykonawcę, na numer konta wskazany na fakturze.
Realizacja płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
5. Faktura rozliczeniowa (końcowa) zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu wymienionego
w § 3 ust. 3 przez strony umowy lub przez zamawiającego oraz przedstawiciela wykonawcy.
6. Zamawiający zrealizuje płatność przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany na fakturze,
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
zamawiającego.
7. Faktura VAT wystawiona w formie elektronicznej przesłana będzie przez wykonawcę na adres
e-faktura@uksw.edu.pl
8. Data wpływu faktury na adres mailowy zamawiającego, liczona jest jako data dostarczenia faktury.
9. Za termin dokonania płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
10. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wystawienie faktury, a wszelkie konsekwencje wynikające
z wadliwego wystawienia faktury obciążać będą wykonawcę.
11. W przypadku błędnie wystawionej faktury lub niezgodności zafakturowanych ilości towaru
z rzeczywiście dostarczoną ilością, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury
korygującej.
12. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zmawiającego.
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13. Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
§9
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy, z dniem odbioru przedmiotu umowy
na podstawie protokołu wykonania przedmiotu umowy wykonawca, przenosi na zamawiającego
wszelkie autorskie prawa majątkowe, wykonywanej rozbudowy i modernizacji Platformy na wszystkich
znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co obejmuje również
następujące pola eksploatacji:
1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu
lub standardu,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie tymi kopiami,
3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne
udostępnianie na żądanie,
6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
7) prawo do wykorzystywania Programu do celów promocji, w tym celów edukacyjnych lub
szkoleniowych, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie dotyczy stron oraz mechanizmów administracyjnych,
które zostają udostępnione zamawiającemu przez wykonawcę w celu administracji Platformą.
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3. Przed datą odbioru przedmiotu umowy wykonawca odbierze od osób, którym powierzył stworzenie
projektu graficznego i elementów graficznych platformy ich zobowiązanie do niewykonywania wobec
zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów w ten sposób, że nie oznaczą tych utworów
w żaden sposób oraz nie będą żądali oznaczenia przedmiotowych utworów w przyszłości.
4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu umowy na
poszczególnych polach eksploatacji, o którym mowa w ust. 1, ani z tytułu wykonywania przez
zamawiającego lub przez osoby przez niego wskazane zależnego prawa autorskiego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonywania tłumaczeń, przeróbek, uzupełnień, adaptacji
Platformy, a także prawo zlecania ich wykonywania przez osoby trzecie bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiałów, utworów,
danych i informacji oraz programów komputerowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
bez naruszania praw osób trzecich, a w szczególności nie naruszając dóbr osobistych, majątkowych
i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych
bądź innych praw własności intelektualnej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do
takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem podmiotów, których prawa zostały
naruszone, ponosi wykonawca. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko
zamawiającemu z wyżej wymienionych tytułów, wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia
i zwolnienia zamawiającego od obowiązku świadczeń z tych tytułów.
§ 10
Kary umowne

1. W przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego § 1 umowy przez
wykonawcę, zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej w § 8 ust.
1 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Kara, o której mowa w ust. 1, nie jest naliczana, jeśli zwłoka wynika z winy zamawiającego, za okres,
w którym za zwłokę odpowiada zamawiający

3. Jeżeli zwłoka w wykonaniu rozbudowy i/lub modernizacji Platformy przekroczy 30 dni, zamawiający
może odstąpić od umowy, a wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10%
kwoty brutto określonej w § 8 ust.1 umowy.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na
wypadek odstąpienia w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 umowy.

5. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną bezpośrednio z faktury VAT wystawionej przez
wykonawcę.

6. Zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia wykonawcy,
w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar. Informacja zostanie przekazana osobie wyznaczonej
przez wykonawcę o której mowa w § 12 ust. 6 pkt 2 umowy.

7. W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości szkody powstałej na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od zastrzeżonych kar
umownych, zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. Odpowiedzialność odszkodowawczą stron wynikającą z umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły
wyższej, których nie można było przewidzieć i którym, jak również ich skutkom, nie można było
zapobiec.

10. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 9, należy rozumieć przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które
są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze stron, których nie można przewidzieć, ani uniknąć, a
które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych.

11. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia drugiej strony,
a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

12. Wystąpienie siły wyższej, poinformowanie o tym strony oraz udokumentowanie powoduje zawieszenie
wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej.

13. W rozumieniu postanowień niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy,
kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich
czynników.

14. Wykonawca, jak i zamawiający będą czynić starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą
powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.
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15. Kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05 %.
kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

16. Limit kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy wynosi 10% kwoty brutto określonej
w § 8 ust. 1 umowy.

17. Łączna wysokość naliczonych wykonawcy przez zamawiającego na podstawie umowy kar umownych
nie przekroczy 20% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 umowy.
§ 11
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w sytuacjach:
1)

zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;

2)

wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które strony umowy nie miały wpływu, a okoliczności
(zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania:

a)

osób trzecich,

b)

organów administracji publicznej, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy,
a wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub
czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy, w sposób określony pierwotnie
w umowie;

3)

zmiany wartości umowy – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 685 ze zm.), które wejdą w życie po
dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego
wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec
odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych
stawek podatku od towarów i usług ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie
wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Zmiana wartości umowy w zakresie
dotyczącym wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że należne wykonawcy
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wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie obliczone z uwzględnieniem stawki VAT
obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT;
4)

zmiany przedmiotu umowy – w przypadku, gdy produkt stanowiący jeden z elementów przedmiotu
oferty został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez wykonawcę
produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność:

a)

niż produkt będący jednym z elementów przedmiotu umowy oraz

b)

niż określone dla zmienianego produktu w Opisie przedmiotu zamówienia;

5)

istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań
technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4-5 wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie.
3. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 4-5 jest warunkowane złożeniem przez
stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmiany.
4. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody obydwu stron wyrażonej
w drodze pisemnego aneksu do umowy.
§ 12
Zobowiązania wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się:
1)

zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, prawne
i organizacyjne, dotyczące drugiej strony lub uzyskane od drugiej strony – niezależnie od formy
przekazania tych informacji i ich źródła;

2)

wykorzystywać informacje jedynie w celach realizacji umowy;

3)

podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie
ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez
uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od zamawiającego, której informacja
lub źródło informacji dotyczy;
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4)

nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części
otrzymanych informacji od zamawiającego;

5)

traktować jako poufne informacje, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być informacjami
poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu;

6)

traktować informacje poufne zgodnie z ich specyfiką i chronić je przynajmniej w ten sam sposób
i w tym samym stopniu w jakim strony chronią swoje własne informacje tego typu, przy czym
informacje obejmujące dane osobowe lub stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca
zobowiązany jest chronić w sposób przewidziany dla ochrony tych informacji przez
zamawiającego, w stopniu w jakim zamawiający ochrania te informacje.

2. Obowiązki wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie wobec właścicieli, pracowników,
podwykonawców, konsultantów, reprezentantów wykonawcy oraz innych osób mających dostęp do
informacji przekazanych przez zamawiającego w związku z realizacją umowy.
3. Z chwilą realizacji umowy (wykonania przedmiotu umowy) lub ustania celu dla jakiego została ona
zawarta, wykonawca zobowiązuje się do całkowitego usunięcia wszystkich informacji poufnych
otrzymanych na mocy zobowiązania do zachowania poufności. wykonawca zobowiązuje się zachować
nadal obowiązki wynikające z zobowiązania w zakresie nieujawniania informacji udostępnionych jemu
przez drugą stronę bez względu na upływ czasu. Dane prawnie chronione, w szczególności takie jak
dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zachowują walor poufności bez
względu na upływ czasu.
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, wszelkie

4.

informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne oraz
organizacyjne dotyczące drugiej strony. Nie dotyczy to informacji, które zamawiający jest
zobowiązany ujawniać na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5.

Materiały dostarczone przez strony nie będą udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim.

6.

Do rozwiązywania szczegółowych kwestii realizacyjnych wynikających z przyjętej umowy strony
delegują:
1)

ze strony zamawiającego: Joanna Maciejewska, e-mail: j.maciejewska@uksw.edu.pl ,
tel. 721 298 061

2)

ze strony wykonawcy: ………………………………….
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§ 13
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy według oceny zamawiającego, wykonawca
wykonuję Platformę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, po uprzednim wezwaniu wykonawcy
do zmiany sposobu wykonania Platformy, w sposób o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy i wyznaczenia
w tym celu odpowiedniego terminu (nie dłuższego niż 5 dni roboczych), po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze
wykonanie Platformy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.
2. zamawiający może odstąpić od umowy również w sytuacji, gdy według oceny zamawiającego,
wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu zamówienia, tak dalece, że
nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w umowie, zamawiający
może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu przed upływem terminu, o którym
mowa w § 3 ust. 2 umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie,
a w przypadku braku takiej możliwości poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4. Wykonawca nie może przenieść praw, wierzytelności lub obowiązków na osobę trzecią bez pisemnej
zgody zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie, odpowiednie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności kodeks cywilny.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla zamawiającego i jeden dla
wykonawcy.
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:
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1)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2)

Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy z dnia ……….2022 r.

3)

Załącznik nr 3 – Protokół wykonania przedmiotu umowy w zakresie rozbudowy i modernizacji
Platformy

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1
do umowy nr ………. z dnia ……..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są: usługi informatyczne w zakresie rozbudowy i modernizacji Internetowej
Platformy Specjalistyczno-Doradczej www.pwpp.uksw.edu.pl/ w ramach „Programu wsparcia psychologicznopedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Rozbudowa i modernizacja Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej
1. Wersja mobilna platformy
- pełna funkcjonalność platformy na telefonach komórkowych i tabletach
2. Możliwość łączenia funkcjonalności kont
- rodzic + nauczyciel
- specjalista + rodzic
- nauczyciel + specjalista
- nauczyciel + rodzic + specjalista
3.

Przebudowa

wyświetlania

treści

w

materiałach

edukacyjnych

(np.

obraz

+

plik).

Materiały edukacyjne widoczne na stronie głównej zamiast banneru konkursowego - w podziale na kategorie,
ale w wolnym dostępie.
4. Możliwość edycji treści nad kafelkami i dodawania dodatkowych elementów na stronę główną (np.
banner konkursowy czy opinie użytkowników nt. szkoleń)
5. Zmiana funkcjonalności szkolenia
- możliwość eksportu listy mailowej uczestników szkoleń dla danego terminu
- liczba wolnych miejsc / liczba zajętych miejsc – bardziej intuicyjne dla użytkownika. Liczba wolnych miejsc
powinna pojawiać się od razu po wejściu w szkolenie, bez klikania w datę w kalendarzu
- wysyłanie maila z platformy do użytkownika potwierdzającego zapis na szkolenie (kiedy użytkownik się
zarejestruje na szkolenie)
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- blokada zapisu w przeddzień szkolenia (np. przyjmowanie zgłoszeń, np. do północy), możliwość zarządzania
włączaniem lub wyłączaniem tej blokady w zależności od potrzeb
- przy zapełnionej grupie komunikat brak wolnych miejsc zamiast nie możesz zapisać się na szkolenie
- filtrowanie szkoleń w kalendarium, np. tylko dla nauczycieli
- wyłączenie historii liczby uczestników szkoleń w przeszłości. Obecnie liczbę uczestników widzą wszyscy
użytkownicy klikając w datę zakończonych szkoleń. Opcja ta musi pozostać dostępna dla administratora
platformy oraz redaktorów w celu sporządzania raportów
- dodanie powiadomienia mailowego dla administratora z informacją o rezygnacji użytkownika ze szkolenia
6. Możliwość usunięcia konta przez użytkownika wraz z całą historią jego danych/aktywności
- możliwość zamieszczania do materiałów edukacyjnych filmów z innych źródeł niż Youtube
7. Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na stronę główną (Q & A)
8. Poradnictwo
- przebudowa formularza, aby interesant sam wskazał specjalistę (opcjonalnie dla użytkownika) i proponowany
termin konsultacji (konieczne wskazanie w formularzu)
Termin realizacji zamówienia: 30 dni roboczych od podpisania umowy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla
osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających
z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)
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Załącznik nr 2
do umowy nr ………. z dnia …….. 2022 r.

OFERTA WYKONAWCY Z DNIA …………….. 2022 r.
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Załącznik nr 3
do umowy nr ………. z dnia …….. 2022 r.

PROTOKÓŁ WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
w zakresie rozbudowy i modernizacji Platformy
do umowy nr ……… 2022 z dnia …………….. 2022 r.
zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
siedziba:
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, REGON: 000001956, NIP: 525-00-12-946,
Wykonawca: …………………………………………………………………….
siedziba:
…………………………………………………………………
Strony stwierdzają, że:
1. W dniu ……………………………2022 r. przeprowadzono odbiór jakościowy przedmiotu umowy
nr ………2022 z dnia ………………………. 2022 r., w wyniku którego stwierdzono, że parametry
techniczne i jakość rozbudowy i modernizacji Platformy w ramach umowy:
a) są zgodne ze specyfikacją warunków zamówienia, ofertą wykonawcy z dnia ………oraz umową nr
…………………………
b) nie są zgodne z ze specyfikacją warunków zamówienia, ofertą wykonawcy z dnia ………oraz umową nr
………………………… – zamawiający zgłasza zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2. W dniu …………… zamawiający stwierdza, że: *
1.
Wykonawca usunął zgłoszone zastrzeżenia
2.
Wykonawca nie usunął zastrzeżeń ………………………………………………
i w związku z tym podjęto następujące ustalenia:
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
3. Przedmiot umowy ZOSTAŁ/NIE ZOSTAŁ* przez zamawiającego przyjęty.
4. Przedmiot umowy wykonano: *
a) w terminie
b) z …………………. dniową zwłoką
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………..……….…………….…
……………… ……………………………………………………………………………….
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO:
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:

…………………………………………………
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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

DO PROJEKTU

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapewnia, że powierzone przez Państwa dane
osobowe są przetwarzane 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)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych.
1. Administratorem Pana/ni danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (IOD), z którym można skontaktować się w zakresie dotyczącym przysługujących praw
i prawidłowości przetwarzania danych i przysługujących praw, pod nr tel. 22/5619034, email:
iod@uksw.edu.pl
3. Pana/-ni dane osobowe przetwarzane będą w zgodnie z zasadami art. 5 RODO na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a), b), c) i f) RODO, wyłącznie w celu realizacji zadania pn. Programu wsparcia psychologicznopedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale obowiązkowe w zakresie niezbędnym do realizacji
zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej wynikającej z projektu, o którym mowa w ust. 3.
5. Pana/-ni dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez przepisy prawa i na podstawie zawartych umów.
6. Dostęp do Pana/-ni danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć
wyłącznie upoważnieni przez ADO pracownicy w niezbędnym zakresie.
7. Jednostką organizacyjną przetwarzającą dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o
udzielenie informacji na temat przetwarzania Pana/-ni danych osobowych:
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3 Bud. 15
01-938 Warszawa
Tel: 22 569 96 96
e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl
8. Pana/-ni dane osobowe przechowywane będą przez Uczelnię przez okres niezbędny, wynikający
z odpowiednich przepisów prawa, tj.: przez okres 10 lat od rozwiązania umowy, umożliwiający realizację
uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa
w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia
roszczeń. Po okresie przetwarzania dane osobowe będą zanonimizowane i trwale usuwane.
9. ADO nie przekazuje Pana/-ni danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Pana/-ni dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem
profilowania.
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11. Pan/-ni ma prawo do uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO. W przypadku wątpliwości
co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych, Jednostka
przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia
tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).
12. Pan/-ni może złożyć wniosek dotyczący:
1) sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO);
2) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
3) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy
odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
8. Posiada Pan/-ni prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że Pana/-ni dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.

……………………………………..
(czytelny podpis)
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