Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/10/2016
UMOWA NA
WYKONANIE SYSTEMU
Zawarta w Kaliszu w dniu ……………….. r.
pomiędzy:
Englishsquare.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 62-800, ul. Fabryczna 1, działającą na podstawie wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania,
w Poznaniu pod nr KRS 0000444181, NIP 6182143196,, REGON 302301127,, reprezentowaną przez
Zuzannę Leszek – Prezes Zarządu, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
……………….. z siedzibą w ……………….., ul. ……………, NIP: ……………., REGON: ………………
reprezentowaną przez …………………………………………., zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą”,
zwane w dalszej części niniejszej umowy „Stronami”.
§1
1. Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania platformy informatycznej do
zarządzania rozwojem pracowników („Platforma”) w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej
platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych” nr RPWP.01.05.02-300314/15, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.
2. Zakres zamówienia obejmować będzie przygotowanie następujących elementów Platformy:
a) Moduł rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS), powiązany z określonymi potrzebami
biznesowymi przedsiębiorstwa (planowane zyski, przychody, obroty i inne wskaźniki) oraz wskaźnikami
KPI (ang. Key Performance Indicators) - kluczowymi wskaźnikami efektywności) poszczególnych
działów i stanowisk.
b) Moduł rozwojowy, dający możliwość realizacji wybranych działań rozwojowych, bazujących na
modelach kompetencyjnych, umożliwiający wdrożenie bądź zastosowanie systemów zarządzania
kompetencjami. Moduł pozwoli na realizację kompleksowego scenariusza rozwoju danego pracownika,
obejmującego zastosowanie uzupełniających się działań rozwojowych zgodnie z koncepcją blended
learningu. Moduł pozwoli zarówno na automatyczne zaprojektowanie ścieżki rozwoju pracownika, jak i
wsparcie jej realizacji na wszystkich etapach przy wykorzystaniu:
- podplatformy e-learningowej z elementami grywalizacji wraz z gotowymi do wykorzystania
szkoleniami elektronicznymi z danego tematu,
- proponowanych przez platformę scenariuszy szkoleń stacjonarnych wraz ze szczegółowym opisem
dedykowanych ćwiczeń / zadań szkoleniowych w ramach kursów. Prezentacja scenariuszy pozwoli
na wykorzystanie przez daną organizację zarówno trenerów wewnętrznych, jak i zewnętrznych –
platforma nie będzie narzucała rozwiązania w tym zakresie,
c) Moduł polityki wdrożeniowej zapewniający wsparcie poszkoleniowe, służące wzmocnieniu efektów
szkoleń poprzez dalszą pracę z uczestnikami, jak również ich przełożonymi. Wykorzystanie modułu
ułatwi transfer wiedzy i zastosowanie efektów działań rozwojowych w codziennej pracy, szczegółowe
wyznaczenie celów i zadań oraz powiązanie ich z KPI. W ramach Platformy, po każdym zrealizowanym
działaniu rozwojowym, uczestnik szczegółowo planuje, jak wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności w
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praktyce - za pośrednictwem platformy wyznaczane będą cele według metodologii SMART(ER). Cele
te wiązane będą przez platformę ze wskaźnikami KPI, tj. wskaźnikami służącymi do pomiaru realizacji
celów organizacji. Wsparcie na tym etapie jest realizowane za pośrednictwem funkcjonalności:
- podplatformy coachingowej, ukierunkowanej na rozwój konkretnej umiejętności,
- zapewnienia każdemu uczestnikowi opieki wirtualnego opiekuna (wirtualnego mentora), dbającego o
utrzymanie zaangażowania, przypominającego o szkoleniach i coachingach, skłaniającego do
wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.
d) Moduł ewaluacyjny – pozwalający na ewaluację efektywności działań rozwojowych na 4 poziomach wg
metodyki Kirkpatricka oraz uzupełnienie jej o piąty poziom ewaluacji – obliczanie wskaźnika zwrotu z
inwestycji ROI (ang. Return on Investment) dla zrealizowanych działań.

§2
1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony i posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania Platformy, z
uwzględnieniem założeń i specyfikacji technicznej zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który
stanowi jej integralną część.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, z
troską o dobro Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w środowisku Zamawiającego zasadami.
3. Wykonawca oświadcza, iż poinformuje Zamawiającego o wszelkich istotnych z punktu widzenia
obowiązującej umowy warunkach, które ulegną zmianie w trakcie trwania niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę według swej najlepszej wiedzy, w formie odpowiadającej
wymogom formalnym i prawnym, biorąc pod uwagę wszystkie informacje dostarczone przez
Zamawiającego w toku realizacji umowy oraz ze starannością, jakiej wymaga charakter pracy twórczej
oraz interes Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu poszczególne moduły w zakresie określonym § 1
niniejszej umowy oraz w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w następujących terminach:
a) Etap I - Elementy wymienione w §1 ust. 2 pkt a) w terminie do …
b) Etap II - Elementy wymienione w §1 ust. 2 pkt b) w terminie do ...
c) Etap III - Elementy wymienione w §1 ust. 2 pkt c) w terminie do ...
d) Etap IV - Elementy wymienione w §1 ust. 2 pkt d) w terminie do …
2. Termin realizacji poszczególnych części zamówienia może ulec zmianie, szczególnie poprzez jego
wydłużenie w wypadku, gdy wykonanie zamówienia będzie niemożliwe, pomimo dołożenia ze strony
Wykonawcy maksymalnych starań, na skutek zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, jednak całość zamówienia musi zostać wykonana najpóźniej do 30.06.2017 r. O
konieczności wydłużenia terminu realizacji części zamówienia (każdego z etapów) Wykonawca
zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu oddania
prac. Decyzję o wydłużeniu terminów realizacji zamówienia podejmuje Zamawiający, w terminie 2 dni od
otrzymania wniosku.

§4
1. W trakcie odbioru Przedmiotu umowy Zamawiający podpisuje protokół zdawczo - odbiorczy,
a uwagi lub zastrzeżenia wpisuje w protokole.
2. Protokół zawierający uwagi lub zastrzeżenia nie stanowi podstawy do uznania, że prace zostały
zakończone. W tym przypadku podstawą do odebrania przedmiotu niniejszej umowy będzie usunięcie
uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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3. Po bezskutecznym upływie terminu na wprowadzenie zmian/korekty w przedmiocie niniejszej umowy,
Zamawiający odstąpi od umowy lub wypłaci odpowiednio niższe wynagrodzenie, chyba że powstałe
usterki są wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
§5
1. Umowę zawarto na czas wykonania systemu, jednak nie dłuższy niż określony w § 3 pkt 2.
2. W przypadku przerwania realizacji Projektu z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, których Zamawiający
nie mógł wcześniej przewidzieć, niniejsza umowa wygasa z dniem doręczenia Wykonawcy informacji o
przerwaniu realizacji projektu.
3. W przypadku odwołania realizacji przedmiotu umowy lub jego części, Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia za wykonaną część usługi.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez odszkodowania, jeżeli Wykonawca:
1) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do realizacji zamówienia w terminie ustalonym
z Zamawiającym,
2) jeżeli mimo uprzednich pisemnych 2 ostrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje zamówienia
zgodnie z umową, w terminach ustalonych lub w inny sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
3) w razie wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, przy czym
odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego
Wykonawcy na uprawdopodobnienie, iż nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości.

§6
1. Z dniem podpisania Protokołu zdawczo - odbiorczego określonego w §4 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawa majątkowe, prawo własności do Platformy oraz prawo do korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem na wszystkich polach eksploatacji.
2. Z dniem przekazania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie
prawa majątkowe do Platformy, w tym prawa określone w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym poprzez wykonywanie fotokopii, slajdów,
reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych;
2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, poprzez wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy;
3) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii, i opracowań; między innymi na stronach internetowych;
4) wykorzystywanie całości lub części, jako założeń do innych prac, np. przy tworzeniu programów
szkoleniowych, materiałów szkoleniowych i prowadzenia szkoleń oraz ich rozpowszechniania na
wszelkich polach eksploatacji, jak i łączenia dzieła w całości lub w części z materiałami szkoleniowymi
lub innymi dokumentami oraz ich opracowywania;
5) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystywania
każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla potrzeb
wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego;
6) udzielanie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z dzieła.
3. Wykonawca oświadcza, że w chwili wykonania dzieła był jego jedynym autorem, jego praca jest wolna od
wad i obciążeń prawnych oraz nie narusza praw osób trzecich.
4. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że dzieło narusza patenty i/lub
prawa autorskie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego na własny koszt przystąpi do procesu sądowego
zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i
koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd.
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5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych
do dzieła przez Zamawiającego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2000.80.904 z późn. zm.). W ramach tych
uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania, przeróbki,
opracowywania i innych działań w stosunku do całości lub swobodnie wybranych fragmentów dzieła.
§7
1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie za wykonanie
w wysokości łącznej ……. zł netto (słownie: ……………….. złotych 00/100).

Przedmiotu

umowy

2. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach:
a) Płatność w kwocie …….. zł. netto (słownie: ………) w terminie 14 dni od podpisania protokołu obioru
dotyczącego zakresu dostawy określonego w § 3 ust. 1 pkt. a),
b) Płatność w kwocie …….. zł. netto (słownie: ………) w terminie 14 dni od podpisania protokołu obioru
dotyczącego zakresu dostawy określonego w § 3 ust. 1 pkt. b),
c) Płatność w kwocie …….. zł. netto (słownie: ………) w terminie 14 dni od podpisania protokołu obioru
dotyczącego zakresu dostawy określonego w § 3 ust. 1 pkt. c),
d) Płatność w kwocie …….. zł. netto (słownie: ………) w terminie 14 dni od podpisania protokołu obioru
dotyczącego zakresu dostawy określonego w § 3 ust. 1 pkt. d),
3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 naliczony zostanie podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
4. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane na podstawie wystawionej
przez Wykonawcę faktury, po zrealizowaniu prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, co
potwierdzone zostanie podpisanym obustronnie protokołem zdawczo – odbiorczym.
5. Płatność nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w drodze przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, na podstawie faktury VAT z 14 - dniowym terminem
płatności, wystawionej przez Wykonawcę.
6. Terminem spełnienia świadczenia jest dzień zaksięgowania kwoty na rachunku Wykonawcy.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 współfinansowane jest w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej
platformy do zarządzania rozwojem pracowników wraz z biblioteką działań rozwojowych” nr RPWP.01.05.02-300314/15, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
§8
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, w odniesieniu do wszystkich informacji pozyskanych
przy wykonaniu umowy, a w szczególności informacji prawnie chronionych przez przepisy ogólne oraz
regulacje wewnętrzne Stron.
2. Strony zobowiązują się do chronienia wszelkich informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, nie
ujętych w publicznych rejestrach ani znanych publicznie (a fakt ich publicznej znajomości nie jest
następstwem naruszania zasad poufności), w szczególności dotyczy to informacji handlowych,
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich informacji dotyczących
stosunków pomiędzy Stronami i ich kontrahentami, a także wszelkich innych informacji uzyskanych przez
Strony w związku lub przy okazji podjęcia lub wykonywania obowiązków wynikających z umowy.
3. Postanowienia o poufności, zawarte w niniejszej umowie, nie będą stanowiły przeszkody dla każdej ze
Stron w ujawnieniu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę, jako informacja,
która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
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§9
Strony ustalają, że w ramach wynagrodzenia Wykonawca
w okresie ………… od daty odbioru ostatniego etapu zamówienia.

udziela

Zamawiającemu

gwarancji

§10
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany
będzie do naprawienia szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy.
3. Naruszenie zasad zachowania poufności określonych w §8 niniejszej umowy, upoważnia do obciążenia
Strony naruszającej karą umowną w wysokości 10 000,00 PLN netto (słownie: dziesięć tysięcy PLN netto)
za każde naruszenie oraz będzie traktowane jako naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa ze skutkami
określonymi w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,
w postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne aktualnie obowiązujące przepisy prawne.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Założenia dotyczące Platformy oraz specyfikacja techniczna Platformy

………………………………………
Zamawiający

………………………………..
Wykonawca
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