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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego BZ.204.2.19 

 

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE ANALIZY POTRZEB SPÓŁKI ORAZ 

OPRACOWANIE ZAKRESU I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU 

INFORMATYCZNEGO  

 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ………………... w Toruniu pomiędzy: 

 

Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółką z o.o. z siedzibą w Toruniu przy 

ul. Henryka Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225897, posiadającą numer NIP: 9562138642 

oraz REGON: 871723445, kapitał zakładowy w kwocie: 25 779 000,00 zł w całości opłacony, 

reprezentowaną przez działającą samodzielnie: 

 

1. Panią Agnieszkę Wasita – Prezesa Zarządu, 

 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

 

a 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 

zwanym dalej: „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub oddzielnie każde z nich: „Stroną” 

 

 

Umowa jest współfinansowana ze środków następujących projektów: 

Nazwa projektu i oś priorytetowa/działanie/poddziałania:  

-  „Pożyczki dla Przedsiębiorczych” EFS WND-POKL.06.02.00-04-104/12, 

- „Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału 

pożyczkowego”, RPO RPKP.05.01.00-04-001/09, 
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- „Pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego”, RPO 

RPKP.05.01.00-04-009/14, 

- „Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości KPFP- Toruń”,  RPO RPKP.05.01.00-04-

005/14,    

- „Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości KPFP- Bydgoszcz”, RPO RPKP.05.01.00-04-

006/14,    

- „Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości KPFP - Włocławek”, RPO RPKP.05.01.00-04-

007/14. 

- „Umowa operacyjna nr 2/RPKP/7817/2018/III/DIF/074 w ramach Instrumentu Finansowego  

pożyczki na zmianę modelu biznesowego.” 

- „Umowa operacyjna nr 2/RPKP/9517/2018/I/DIF/072 w ramach Instrumentu Finansowego - 

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw”, 

- „Umowa operacyjna - Pożyczka nr 3/2018 w ramach Instrumentu Finansowego –  Fundusz 

Pożyczkowy”, 

-  „Umowa zlecenia zadań nr 4/2018 w ramach RPO WK-P 2007-2013”. 

-  „Umowa operacyjna - pożyczka  nr 6/2018 w ramach w ramach Instrumentu Finansowego –  

Fundusz Pożyczkowy”. 

 

 

§ 1. 

Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz 

potencjał kadrowy oraz sprzętowy umożliwiające mu prawidłowe wykonywanie dzieła 

będącego przedmiotem niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem świadczącym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej usługi w zakresie pozostałych form udzielania kredytów (PKD 64.92.Z). 

 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest stworzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiający 

dzieła polegającego na przeprowadzeniu analizy potrzeb Zamawiającego oraz opracowanie 

zakresu i funkcjonalności systemu informatycznego obsługującego główne procesy 

występujące u Zamawiającego za określonym w tej Umowie wynagrodzeniem. Szczegółowy 

opis obowiązków Wykonawcy składających się na wykonanie dzieła zawarty został w § 3 

niniejszej Umowy 

 

§ 3. 

Dzieło  

1. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dzieła  

w postaci: analizy potrzeb Zamawiającego oraz opracowanie zakresu i funkcjonalności 

systemu informatycznego obsługującego główne procesy występujące u Zamawiającego.  

2. W ramach przeprowadzania analizy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca 

dokona w przedsiębiorstwie Zamawiającego co najmniej: 

a) analizy potrzeb Zamawiającego związanych z funkcjonującą w jego 

przedsiębiorstwie siecią informatyczną (systemem informatycznym), 
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b) inwentaryzacji urządzeń sieciowych (adresy IP, konfiguracja urządzeń, 

konfiguracja zapory ogniowej, podział na sieci logiczne i fizyczne),  

c) analizy urządzeń zapewniających Zamawiającemu dostęp do sieci Internet,  

d) analizy konfiguracji sieci lokalnej Zamawiającego,  

e) analizy parametrów technicznych urządzeń, o których mowa powyżej,  

f) analizy oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego w zakresie 

jego działalności, 

g) spotkań z pracownikami Zamawiającego w celu ustalenia ich oczekiwań odnośnie 

systemu informatycznego mającego funkcjonować w przedsiębiorstwie. 

3. Na potrzeby spotkań, o których mowa w ust. 2 lit. g) powyżej, Zamawiający będzie 

udostępniać w swojej siedzibie salę szkoleniową. 

4. W ramach opracowania zakresu i funkcjonalności systemu informatycznego, o których 

mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca dokona w przedsiębiorstwie Zamawiającego  

co najmniej zaprojektowania procesu obsługi zadań Zamawiającego w ramach systemu 

informatycznego. Szczegółowy zakres zadań, jakie Zamawiający prowadzi w ramach 

systemu informatycznego stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Umowy. 

5. Z przeprowadzonej przez siebie analizy, Wykonawca sporządzi pisemny raport, który 

przedstawi Zamawiającemu (zwany dalej: „Raportem z analizy”). W zakres Raportu  

z analizy wchodzić będą dodatkowo wnioski oraz zalecenia Wykonawcy dotyczące 

poprawy systemu informatycznego Zamawiającego. Raport z analizy zostanie dostarczony 

przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej,  

w siedzibie Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni licząc od dnia zakończenia 

prowadzonej przez Wykonawcę analizy.  

6. Opracowanie zakresu i funkcjonalności systemu informatycznego Zamawiającego 

zostanie dokonane przez Wykonawcę w formie pisemnego raportu (zwanego dalej: 

„Raportem Końcowym”). Raport Końcowy dostarczony przez Wykonawcę 

Zamawiającemu w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej, w siedzibie 

Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni licząc od dnia zakończenia prac 

Wykonawcy.  

7. Szczegółowy zakres prac wchodzących w przedmiot niniejszej umowy stanowi załącznik 

do niniejszej Umowy. 

8. Strony przewidują możliwość rozszerzenia przedmiotu niniejszej Umowy o wykonanie 

dodatkowych czynności przez Wykonawcę, stanowiących nie więcej ni 30% wartości 

zamówienia podstawowego. Wykonanie dodatkowych czynności winno zostać 

zaakceptowane przez obie Strony Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

9. Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy będą wykonywane przez niego 

przy użyciu jego własnych narzędzi oraz urządzeń informatycznych, osobiście lub przez 

osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów o pracę. Zamawiający zastrzega  

po swojej stronie prawo przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujące na zlecenie 

Wykonawcy obowiązki wynikające z niniejszej Umowy są zatrudnione przez Wykonawcę 

na podstawie umów o pracę. 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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a) terminowego regulowania Wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) udzielania Wykonawcy wszelkich informacji związanych z lub niezbędnych  

do prawidłowego wykonywania przez niego przedmiotu niniejszej Umowy, w tym 

w szczególności wszelkich informacji o świadczonych przez niego usługach, 

c) udzielenia Wykonawcy pełnego dostępu do aktualnie funkcjonujących  

u Zamawiającego urządzeń oraz systemów informatycznych. 

2. Zamawiający będzie współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy. W szczególności, 

Zamawiający będzie utrzymywać stały kontakt z Wykonawcą oraz udzielać mu wszelkich 

niezbędnych wyjaśnień. 

 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający dokona na rzecz 

Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia (zwanego dalej: „Wynagrodzeniem”) zgodnie ze 

stawkami określonymi niniejszym paragrafie. 

2. Wynagrodzenie będzie wynosić .................................. zł (słownie złotych: 

..................................................................................). Wynagrodzenie jest kwotą netto  

i podlegać będzie zwiększeniu o stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT.  

3. Podstawą do zapłaty Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie 

faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania 

przez Strony końcowego protokołu odbioru dzieła z klauzulą „bez zastrzeżeń”.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

treści faktury VAT o której mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie wskazanym treści faktury VAT o której mowa  

w ust. 3 powyżej. 

6. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do dzieła. 

 

§ 6. 

Termin wykonania Dzieła 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.  

2. Dzieło zostanie wykonane przez Wykonawcę w następujących terminach: 

a) analiza potrzeb Zamawiającego zostanie wykonana w terminie nie później niż 1 

miesiąca licząc od dnia zawarcia Umowy, tj. nie później niż do dnia ...................., 

b) opracowanie zakresu i funkcjonalności systemu informatycznego Zamawiającego 

zostanie wykonane w terminie nie później niż 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia 

Umowy, tj. nie później niż do dnia ................ 

3. Zmiana terminu wykonania Dzieła jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, 

wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego. 

 

§ 7. 

Rozwiązanie Umowy 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez podania 

jakiegokolwiek powodu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) 

tydzień.  

2. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia o którym mowa w ust. 1 powyżej (w trybie natychmiastowym)  

w przypadku w którym stwierdzone zostanie rażące lub powtarzające się naruszenie przez 

Wykonawcę któregokolwiek obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,  

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej Umowy oraz o rozwiązaniu Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia musi zostać sporządzone przez Stronę składającą 

oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonanego rozwiązania. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn 

określonych leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości Wynagrodzenia brutto. 

Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy lub 

rozwiązania Umowy. 

 

§ 8. 

Odbiór Dzieła 

1. Wykonawca po sporządzeniu Raportu z analizy oraz Raportu Końcowego zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru danego raportu.  

2. Zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpi pisemnie z wyprzedzeniem wynoszącym  

co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym dniem odbioru.  

3. Odbiory będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.  

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sporządzone przez siebie dzieła do miejsca ich 

odbioru na swój koszt oraz swoje ryzyko. 

5. Z przeprowadzonych odbiorów Strony sporządzą protokoły: 

a) w przypadku Raportu z Analizy – protokół odbioru raportu z analizy, 

b) w przypadku Raportu Końcowego – protokół odbioru raportu końcowego. 

6. Protokoły odbioru zostaną sporządzone w obecności osób upoważnionych przez każdą ze 

Stron do uczestniczenia w procedurze odbioru.  

7. W przypadku w którym Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do dostarczonych 

mu dzieł, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego poprawienia oraz 

uzupełnienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych. Po 

dokonaniu poprawek, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania 

ponownego odbioru. Do odbiorów prac po poprawkach, przepisy niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio.  

 

§ 9. 

Przeniesienie praw autorskich  

1. Wykonawca oświadcza, że dzieło o którym mowa w niniejszej Umowie będzie wynikiem 

jego twórczości i stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego. 

2. Wykonawca oświadcza, że dzieło zostanie stworzone bez udziału osób trzecich oraz, że 

nie zaciągnie – do dnia przekazania dzieła – jakichkolwiek zobowiązań, które 
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ograniczałyby lub wyłączały jego prawo do przeniesienia przysługujących mu praw na 

rzecz Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane dzieło nie będzie naruszać praw autorskich osób 

trzecich, oraz że będzie ono wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie będą miały 

miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania oraz rozpowszechniania 

dzieła.  

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w dniu 

wydania Zamawiającemu dzieła, w związku z tym, dzieło w tym dniu stanie się 

własnością Zamawiającego.  

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do Dzieła na mocy Umowy następuje bez 

żadnych ograniczeń, w szczególności terytorialnych, czasowych lub ilościowych. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmować będzie prawo do wielokrotnego 

wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania oraz wykorzystywania dzieła 

w każdej formie, z użyciem wszelkich środków technicznych na gruncie pól eksploatacji, 

które stanowią m.in.:  

a) utrwalenie,  

b) zwielokrotnienie określoną techniką, 

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera, 

e) publiczne wykonanie lub odtworzenie, 

f) wystawienie, 

g) wyświetlenie, 

h) rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, 

strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe, 

i) dokonywanie modyfikacji lub poprawek dzieł według uznania Zamawiającego. 

7. Wykonawca zrzeka się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw autorskich do dzieła zostało ujęte  

w kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 10. 

Odpowiedzialność 

Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać  

w związku z niewłaściwym wykonywaniem przez siebie obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy na zasadach ogólnych przewidzianych postanowieniami powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem postanowień wynikających wprost  

z treści niniejszej Umowy. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w § 6 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % (słownie: pół 

procent) Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

płatnego oddzielnie co do każdego uchybionego terminu.  
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1. 

 

 

 

§ 12. 

Obowiązek zachowania poufności 

1. Z uwagi na fakt, że w toku wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca uzyska dostęp 

do danych Zamawiającego uznawanych za tajemnicę prowadzonego przez niego 

przedsiębiorstwa, Strony niniejszym zobowiązują się do zawarcia odrębnej, pisemnej 

umowy o obowiązku zachowania tych danych przez Wykonawcę w ścisłej tajemnicy. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie zawarta przez Strony w formie 

odrębnego dokumentu, podpisanego w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

 

§ 13. 

Zawiadomienia 

1. Wszelkie zawiadomienia i informacje wymagane w związku z niniejszą Umową będą 

przesyłane listem poleconym, pocztą kurierską lub elektronicznie (chyba, że w danym 

przypadku Umowa zastrzega wprost daną, wskazaną formę komunikacji) na adres: 

a) dla Wykonawcy: 

e-mail:  .............................................  

adres:   ............................................. 

    ............................................. 

b) dla Zamawiającego:  

e-mail:  biuro@kpfp.org.pl 

adres:   ul. Henryka Sienkiewicza 38 

    87-100 Toruń  

2. Strony winny się niezwłocznie wzajemnie informować o wszelkich zmianach danych 

adresowych podanych w ust. 1 powyżej. 

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu, wszelkie 

powiadomienia wysyłane na adres wskazany w ust. 1 powyżej uważane będą za 

prawidłowo doręczone. Druga Strona nie będzie ponosić w takim wypadku 

odpowiedzialności za szkody wynikające z wysłania powiadomienia na adres wymieniony 

w Umowie lub późniejszych powiadomieniach. 

 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy ani jej części bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności dokonanych zmian. 

3. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

polskiego prawa powszechnego. 
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4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania ewentualnych kar umownych  

z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

6. Wszelkie spory powstałe wskutek wykonywania warunków niniejszej Umowy albo 

powstałe wskutek interpretacji warunków niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez 

polski sąd powszechny właściwy ze względu na adres siedziby Zamawiającego. 

 

Załącznik: 

1. Zakres zadań Zamawiającego w ramach systemu informatycznego, 

2. Struktura Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 


