
 

 

PROJEKT UMOWY 

 

 

Umowa nr …/A076/WSAiB/2022 

 

 

 

zawarta w dniu ………………….. r. 

pomiędzy: 

Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

z siedzibą przy ul. Kieleckiej 7, 81-303 Gdynia; NIP: 5861008342, REGON: 190402863 

reprezentowaną przez dra Tomasza Białasa - Rektora 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

…………………………………………. 

z siedzibą …………………………… ; KRS: …………, REGON: …………, NIP: ……………..,  

reprezentowaną przez:  ……………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

zwane dalej łącznie Stronami. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, która została 

złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/A076/2022 z dnia 21.11.2022 r.  

o świadczenie usługi polegającej na modernizacji i wdrożeniu platformy e-learningowej 

stworzonej w środowisku Moodle umożliwiającej prowadzenie zajęć na odległość za pomocą 

sieci teleinformatycznych dostępnych przez przeglądarkę internetową z jednoczesnym 

dostosowaniem jej do normy WCAG w ramach projektu „WSAiB przyjazna dla osób  

z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, na podstawie umowy o numerze POWR.03.05.00-00-A076/20-00. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu pn. „WSAiB przyjazna dla osób  

z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi polegającej na modernizacji i wdrożeniu 

platformy e-learningowej stworzonej w środowisku Moodle umożliwiającej prowadzenie 

zajęć na odległość za pomocą sieci teleinformatycznych dostępnych przez przeglądarkę 

internetową z jednoczesnym dostosowaniem jej do normy WCAG, którą zrealizuje według 

specyfikacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy oraz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego o numerze 9/A076/2022. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną w dniu …… ofertą 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  



 

 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie środki, w tym wiedzę, kwalifikacje oraz 

umiejętności, pozwalające na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy. 

 

§2 

Termin wykonania 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od ………….. 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r., 

zgodnie z etapami prac, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego o numerze 9/A076/2022. 

2. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” termin realizacji umowy może zostać 

wydłużony o czas przestoju związanego z działaniem „siły wyższej”. 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji 

usługi najpóźniej 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy; 

2) realizowanie usługi zgodnie z etapami wskazanymi w harmonogramie; 

3) wykonanie usługi z najwyższą starannością i w najlepszej wierze, jak również chronić 

wszelkie prawa i interesy Zamawiającego. 

 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) opracowanie w uzgodnieniu z Wykonawcą szczegółowego harmonogramu realizacji 

usługi najpóźniej 14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy; 

2) przekazywanie uwag do poszczególnych etapów oraz akceptowania etapów prac 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem; 

3) udostepnienie Wykonawcy kompletnych treści niezbędnych do wykonania usługi. 

 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie 

nie większej niż: ……………… (słownie ………. złotych) w tym: 

1) Po I etapie prac w wysokości 10% kwoty wskazanej w ofercie tj. ………….. zł (słownie 

…………… złotych) brutto; 

2) Po II etapie prac w wysokości 20% kwoty wskazanej w ofercie tj. ………….. zł (słownie 

…………… złotych) brutto; 

3) Po III etapie prac w wysokości 20% kwoty wskazanej w ofercie tj. ………….. zł (słownie 

…………… złotych) brutto;  

4) Po zakończeniu IV etapu i odbiorze całości usługi w wysokości 50% kwoty wskazanej 

w ofercie tj. ………….. zł (słownie ……….. złotych) brutto. 

2. Rozliczenie realizacji umowy odbywa się po każdym z etapów prac na podstawie Protokołu 

odbioru etapu … prac/odbioru końcowego usługi podpisanego przez obie Strony 

niniejszej umowy.  



 

 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w pkt. 1.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

rachunku/fakturze, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionego 

rachunku/faktury. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§6 

Warunki odstąpienia od umowy  

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się  

z warunków umowy.  

 

§7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach  

i wysokości: 

1) z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy  

w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy 

wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 8 

Zmiana treści umowy 

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym, a stroną inną niż Wykonawca, w szczególności 

Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów 

prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub 

wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem ich nieważności.  

 

§ 9 

Osoby uprawnione do realizacji umowy 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony 

Zamawiającego są: 

1) Aleksandra Ziembińska-Gumiela, e-mail: biuroprojektow@wsaib.pl; tel. 58 660 74 44; 

2) Jarosław Kosidło, e-mail: j.kosidlo@wsaib.pl; tel. 58 660 74 43. 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy są: 



 

 

1) ……………………………., e-mail: ……………………….., tel. …………….. 

2) ……………………………., e-mail: ……………………….., tel. …………….. 

 

§ 10 

Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych 

1. Wykonawca oświadcza, że dzieło w postaci modernizacji i wdrożeniu platformy  

e-learningowej stworzonej w środowisku Moodle umożliwiającej prowadzenie zajęć na 

odległość za pomocą sieci teleinformatycznych dostępnych przez przeglądarkę internetową 

z jednoczesnym dostosowaniem jej do normy WCAG, zwane w dalszej części umowy 

„dziełem”, zostało wykonane pod względem merytorycznym, formalnym oraz technicznym 

ze starannością i na poziomie wymaganym przy tego rodzaju usłudze. 

2. Wykonawca oświadcza, że przygotowane przez niego dzieło ma charakter oryginalny oraz 

zapewnia, że zostało stworzone z poszanowaniem praw autorskich innych podmiotów.  

3. Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie do dzieła nie są w niczym ograniczone  

w zakresie objętym niniejszą umową i korzystanie z dzieła przez Zamawiającego, zgodnie 

z jej treścią nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich, a w przypadku 

pojawienia się uzasadnionych roszczeń z tego tytułu Wykonawca zobowiązuje się do ich 

zaspokojenia. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem zapłaty całości wynagrodzenia 

określonego w §5 pkt.1, prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a Zamawiający nabywa 

wyłączne, niczym nieograniczone prawa autorskie majątkowe do korzystania  

i rozporządzania dziełem w całości lub we fragmentach, w kraju i zagranicą, bez ograniczeń 

czasowych ani przestrzennych, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo; 

2) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w całości lub części (w jakimkolwiek 

systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, cyfrowo; 

3) wprowadzania do obrotu, 

4) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

przedmiotu umowy w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania 

w Internecie, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych  

z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń m.in. telefonów stacjonarnych 

i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych);  

5) publicznego wykonania, wyświetlania, nadawania i/lub reemitowania  

(w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii). 

6) użyczania, dzierżawy, wypożyczenia i/lub najmu. 

5. Z dniem podpisania niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  

a Zamawiający nabywa wyłączne, niczym nieograniczone (bez ograniczeń czasowych  

i przestrzennych) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do jego 

opracowań. Strony oświadczają zatem, że z ww. datą Zamawiający nabywa prawo 

zezwalania na tworzenie, korzystanie i rozpowszechnianie dzieła na każdym polu 

eksploatacji, o których mowa w pkt 4.  

6. Z dniem podpisania niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  

a Zamawiający nabywa wyłączne prawo do wykorzystanie dzieła lub jego fragmentów dla 

celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych bez ograniczeń w czasie i przestrzeni.  



 

 

7. Przy interpretacji niniejszej umowy należy przyjąć, że wspólny zamiar Stron sprowadzał się 

do tego, by Zamawiający nabył prawa autorskie majątkowe do dzieła i prawo tworzenia, 

korzystania i rozporządzania jego wersjami w najszerszym możliwym, w świetle 

obowiązujących przepisów prawnych, zakresie.  

8. Zamawiający zastrzega, że wszelkie umieszczone na platformie materiały, które – zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy - zostaną 

przeniesione na zmodernizowaną platformę, są wyłączną własnością Zamawiającego i nie 

mogą być przez Wykonawcę sprzedawane, użyczane, kopiowane, zmieniane, 

udostępniane, publicznie odtwarzane, zwielokratniane jakąkolwiek techniką, w całości lub 

części (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, 

cyfrowo.  

9. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych Zamawiającego 

udostępnionych na modernizowanej platformie na czas ich przenoszenia.  

 

§ 11 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Wykonawca podpisze z Zamawiającym dodatkowo umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych użytkowników platformy, których dane – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy - zostaną przeniesione na zmodernizowaną 

platformę. 

§ 12 

Zapisy końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

3. Spory mogące wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

 

 

Zamawiający              Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3  

………….., dnia …………….. 2022 r.  

  

 

 

Protokół odbioru etapu … prac/odbioru końcowego usługi1 

  

 

Niniejszym potwierdza się wykonanie następujących usług w ramach Umowy  

nr …/A076/WSAiB/2022 z dnia …………2022 r.:  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rezultat przeprowadzonego odbioru:   

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi Zamawiającego: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Zamawiający                 Wykonawca   

  

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić.  


