
 
 

 

Załącznik nr 1 do siwz  

 

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
Nr DZP-268/……./PN/202…. 

 
 
Zawarta w dniu ............................... r. w Szczecinie, pomiędzy: 
 
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ulicy Rybackiej 1 w 
Szczecinie, NIP 852-000-67-57, Regon 000288886  
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną/ym/ymi dalej Wykonawcą, 

 
łącznie zwanymi w treści umowy Stronami, 

 
po przeprowadzeniu postępowania Nr DZP-262-53/2020 na „Dostawa oraz wdrożenie 
aplikacji mobilnej dla studentów i doktorantów”, w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j). 
 

§ 1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się zrealizować na rzecz 

Zamawiającego dostawę oraz wdrożenie:  

 natywnej aplikacji mobilnej z nielimitowaną ilością licencji dla studentów i 

doktorantów, zapewniającej szybki i prosty kontakt z uczelnią oraz dostęp do 

najważniejszych i najbardziej aktualnych danych studenta/doktoranta dotyczących 

przebiegu studiów, 

 interfejsu wymiany danych – protokołu komunikacyjnego API.REST, zapewniającego 

bieżącą wymianę danych i ich aktualizację w czasie rzeczywistym z uczelnianym 

systemem dziekanatowym ProAkademia firmy APR System, 

 integrację dostarczonej aplikacji mobilnej z uczelnianym systemem dziekanatowym 

ProAkademia firmy APR System, 

 przeszkolenie trzech administratorów systemu uczelnianego ProAkademia w zakresie 

utrzymania aplikacji i jej integracji z systemem uczelnianym oraz czterech 

pracowników dziekanatów w zakresie obsługi aplikacji, 

 filmu instruktażowego z obsługi aplikacji wraz z odnośnikiem znajdującym się w 

aplikacji, 
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 opiekę serwisową (asystę) na okres określony w ofercie wykonawcy, 

 50 godzin roboczych na ewentualne modyfikacje funkcjonalności aplikacji po 

wdrożeniu aplikacji (zmiana drobnych funkcjonalności na wniosek zamawiającego). 

2.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania częściowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

na przykład w postaci dostarczenia aplikacji mobilnej bez protokołu komunikacyjnego i 

bez integracji z uczelnianym systemem dziekanatowym ProAkademia. Zamówiony 

produkt musi być w pełni wykonany. Zamawiający nie akceptuje rozwiązań 

alternatywnych dla wymagań opisanych w niniejszym dokumencie. 

3.  Szkolenie użytkowników i administratorów z administrowania oraz obsługi Systemów, w 

zakresie wdrożenia i obsługi aplikacji odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego w 

terminie do 30 dni od chwili instalacji oprogramowania. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy w terminie oraz z 

najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej 

przez siebie działalności, 

2) ponosi odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie 

przedmiotu umowy. 

3) zapoznał się ze szczegółowym zakresem świadczenia opisanym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się do jego realizowania. 

2. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy 

warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 

Informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

4. Przez Informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

osobowe, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne uzyskane w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła 

(Informacje). 

 

§ 3 

1. W trakcie realizacji umowy osobami upoważnionymi do kontaktów są: 

1) ze strony Zamawiającego: pracownicy Działu Informatyki, e-mail: 

informatyka@pum.edu.pl.     

2) ze strony Wykonawcy: ………………………. . 

2. Oświadczenia składane przez osoby wskazane w ust. 1 należy traktować jako 

oświadczenia Strony. 
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§ 4 

Zamówienie zostanie wykonanie w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Poprzez wykonanie zamówienia zamawiający rozumie dostarczenie i zakończone wdrożenie 

Systemów oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego.  

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy wykonawcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie: 

......................... zł (słownie złotych: ..................................................... ) brutto; 

......................... zł (słownie złotych: ..................................................... ) netto; 

VAT: ……………………………………………. zł 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 ma charakter stały, jest jednorazowe i niezmienne 

przez czas trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

zamówienia.  

3. Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu i zakończonym wdrożeniu przedmiotu 

zamówienia, po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego oraz podpisaniu z 

przedstawicielem Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy bez 

zastrzeżeń. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierający minimum informacji 

niezbędnych do odbioru, określa załącznik do niniejszej umowy. 

4. Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

Adres do przesłania faktury elektronicznej: kwestura@pum.edu.pl.  

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy w formie przelewu na rachunek 

bankowy, wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążania rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. Wykonawca dostarczy licencję na produkt stanowiący przedmiot zamówienia, w ciągu 6 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony liczony od dnia dostawy oprogramowania 

na całe terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Licencja ma charakter niewyłączny, bezterminowy, odpłatny. Wynagrodzenie za 

udzielenie licencji zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, określonym w § 5 ust. 1 

umowy.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:  

mailto:kwestura@pum.edu.pl
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1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek oprogramowania stwierdzonych przy 

odbiorze oprogramowania w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% 

wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego  w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

3) opóźnienia w usunięciu wady lub usterek oprogramowania stwierdzonych w okresie 

gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% 

wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

4) opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

5) niedopełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas 

realizacji przedmiotu umowy będą wykonywać usługi związane z wdrożeniem, 

wsparciem technicznym i opieką serwisową oraz szkoleniem pracowników 

Zamawiającego, w wysokości 2 600,00 zł Za każdy stwierdzony przypadek; powyższa 

kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy wynosi więcej 

niż 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar 

umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od 

Umowy. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

zaistnienia przesłanki, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, żądając 

zapłaty kar umownych, jeżeli Wykonawca: 

1) pomimo wezwania go, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wyznaczenia 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, nie dochowuje terminów umownych, 

2) dwukrotnie bezzasadnie odmówił uznania reklamacji zgłoszonej przez 

Zamawiającego, 

3) naruszył w sposób istotny inne warunki umowy.  
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2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo skorzystać w terminie  

14 dni od daty powzięcia wiadomości o powstaniu przesłanki do odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, każda ze stron zobowiązana jest do bezzwłocznego 

zwrotu drugiej stronie spełnionego przez nią świadczenia. 

 

§ 9 

1. Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot zobowiązań i uprawnień 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 t.j.). Do rozstrzygania 

sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy powołany jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 

dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

Oferta Wykonawcy wraz z załącznikiem 

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

Klauzule informacyjne RODO 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
DO UMOWY NR [………………………] 

 

Sporządzony dnia ……………………..  

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 

 

Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy:   …………………………………… 

 

Odebrany przedmiot zamówienia: 

 

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

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

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

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

 

Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami 

 

Uwagi:   

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

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

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

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

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

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

Imię nazwisko/ Pieczątka imienna/ Podpis 

 

 

 

 

 

 

Pracownik Działu merytorycznego PUM 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

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, – zwanym dalej RODO – 

w związku z przygotowaniem i zawarciem umowy. 

 

Tożsamość 
administratora danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet 
Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich 
danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790
  

Cele przetwarzania i 
podstawy prawne 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Zawarcie i wykonanie umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

Wykonania obowiązków prawnych  
np. wystawiania rachunków  lub 
faktur, prowadzenia ksiąg 
rachunkowych  

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

Dochodzenie oraz obrona przed 
ewentualnymi roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach 
prawnie uzasadnionego interesu 
administratora 

Wewnętrzne cele administracyjne, 
analityczne i statystyczne 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach 
prawnie uzasadnionego interesu 
administratora 

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom 
odbiorców: 

1)  podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów 
prawa; 

2)  podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych 
praw i zobowiązań (świadczącym  usługi  informatyczne,  marketingowe,  
prawne,  windykacyjne,  kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie 
oraz pocztowe); 

3)  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje 
płatnicze); 

4)  naszym kontrahentom, w związku z realizowanymi umowami 

Okres przechowywania 
danych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie 
wykonywana, a także do czasu  przedawnienia  roszczeń  oraz  upływu  okresu  
przechowywania  dokumentów  na  potrzeby rachunkowości oraz ze względów 
podatkowych. 
Po  upływie ostatniego  z  tych  okresów Twoje dane osobowe  zostaną przez  
nas  usunięte lub zanonimizowane. 

Prawa osób, których 
dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz 
skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania 

mailto:iod@pum.edu.pl
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(poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz 
przeniesienia danych. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    
Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnionego 
interesu administratora lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe 
przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w 
stosunku do 
Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy 
prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie 
identyfikacji. 

Informacja o 
dowolności lub 

obowiązku podania 
danych 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich niepodanie może 
skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy. 

Dodatkowe informacje 
Nie  będziemy  przekazywać  Twoich  danych  poza  EOG.  Nie  podejmujemy  
decyzji  w  sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej 
analizy danych. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 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, – zwanym dalej RODO – 

w związku z umową zawartą przez nas z Twoim Pracodawcą lub Zleceniodawcą. 

 

Kto jest 
administratorem 
Twoich danych ? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet 
Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin. 

Z kim możesz się 
Skontaktować ? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 
osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790. 

Skąd mamy Twoje 
Dane ? 

Twoje dane osobowe zostały podane przez Twojego Pracodawcę lub 
Zleceniodawcę. Dane osobowe mogą pochodzić również od Ciebie, jeżeli nam je 
przekazałeś. Więcej informacji o źródle danych osobowych możesz uzyskać 
kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 

Jakie dane 
Przetwarzamy ? 

Przetwarzamy dane obejmujące w szczególności takie kategorie jak dane 
identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, stanowisko) 

W jakim celu 
przetwarzamy Twoje 

dane 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Realizacja i kontrola zadań 
wynikających z umowy,  pomiędzy 
Administratorem, a Twoim 
Pracodawcą lub Zleceniodawcą 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

Dochodzenie ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach 
prawnie uzasadnionego interesu 
administratora 

Wewnętrzne cele administracyjne, 
analityczne i statystyczne 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach 
prawnie uzasadnionego interesu 
administratora 

Komu udostępniamy 
Twoje dane ? 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom 
odbiorców: 

1)  podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów 
prawa; 

2)  podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i 
zobowiązań (świadczącym  usługi  informatyczne,  marketingowe,  prawne,  
windykacyjne,  kadrowe, księgowe, transportowe, ochrony, kurierskie oraz 
pocztowe). 

Przez jaki okres 
będziemy przetwarzać 

Twoje dane ? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym umowa będzie 
wykonywana, a także do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu okresu 
przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów 
podatkowych. 
 
Po upływie ostatniego z tych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez nas 
usunięte lub zanonimizowane. 
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Jakie prawa 
przysługują Tobie w 

związku z 
przetwarzaniem przez 

nas danych 
osobowych ? 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz 
skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania 
(poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.  
Przysługuje  Tobie  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 
Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora 
lub interesu publicznego. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w 
tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do Twoich danych 
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich 
interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić 
Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie 
identyfikacji. 

O czym jeszcze 
powinieneś wiedzieć ? 

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie będziemy przetwarzać 
Twoich danych w sposób zautomatyzowany. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


