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POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

bibi@praca.gov.pl 

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia 

                                                      WZÓR UMOWY    Nr …. /2018 

                                 Zawarta w dniu  ................ …….2018r. w Białymstoku pomiędzy 

Powiatem Białostockim, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, zwany 

dalej Zamawiającym reprezentowany przez: Dorotę Kolenda - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Białymstoku,  

a ................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym 

przez: …………………………………………………………………………………………………… 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: DO.26.3.3.2018, 

przeprowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz w oparciu o Regulamin planowania, 

ewidencjonowania i realizacji zamówień publicznych w PUP w Białymstoku wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 18 lutego 2016 

r., na rozbudowę systemu kolejkowego oraz systemu informacji multimedialnej wraz z usługą 

serwisową, zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia polegającego  

na rozbudowie systemu kolejkowego i systemu informacji multimedialnej funkcjonujących  

u Zamawiającego oraz na świadczeniu usługi serwisu zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy  

z dnia ………. oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, które stanowią integralną 

część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania 

protokołu dostawy elementów rozbudowy systemów, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności producenta dostarczonego sprzętu 

(tj.: monitorów, komputerów) potwierdzające spełnianie wymogów bezpieczeństwa zgodnie  

z przepisami prawa. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą być złożone w języku polskim w formie oryginałów 

lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a sprzęt, musi być 

oznaczony znakiem CE. 

4. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 albo nie 

oznakowania dostarczonego sprzętu znakiem CE, Zamawiający wstrzyma się od podpisania 

protokołu do czasu ich uzupełnienia. 

5. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy są: 

1) z ramienia Zamawiającego: 

a) ……………………………………………….. 

b) ………………………………………………. 

2) z ramienia Wykonawcy: 

a) ………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………….. 
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§ 2 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do rozbudowy systemów,  

a w szczególności dotyczących przebiegu tras kablowych i innych ciągów technicznych, 

architektury lokalu, itp.; w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie dysponował w/w 

informacjami, udzieli Wykonawcy pomocy w dotarciu do osób je posiadających, 

2) udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w celu prowadzenia prac, 

3) podpisania protokołu dostawy elementów systemu, o ile będą spełnione wymogi określone  

w opisie przedmiotu zamówienia oraz protokołu odbioru końcowego, 

4) zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami opisanymi  

w umowie, 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia systemów zgodnie z ofertą i wymaganiami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

2) dostarczenia dokumentacji wymaganej w § 1 ust. 2, 

3) przeniesienia na Zamawiającego własności oprogramowania, licencji na korzystanie  

z oprogramowania i dostarczonej dokumentacji, 

4) w przypadku stwierdzenia wśród dostarczonych przez Wykonawcę elementów rozbudowy 

systemów, braku części bądź stwierdzenia podczas testowania ich wadliwości, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia systemów o brakujący element lub wymiany 

wadliwego elementu na element wolny od wad, w terminie nie przekraczającym 3 dni, 

5) wymiany w terminie do 2 dni, od dnia podpisania protokołu odbioru wadliwego elementu 

systemu na nowy, jeżeli wadliwość została stwierdzona w protokole odbioru,  

6) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wady i szkody powstałe podczas realizacji zobowiązań 

umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby oraz przywrócenie stanu sprzed 

rozpoczęcia prac na własny koszt, 

7) utrzymania porządku w rejonie prowadzonych prac oraz usuwania na bieżąco odpadków  

i opakowań na własny koszt, 

8) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością. 

 

§ 3 Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……….. dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają Protokół odbioru końcowego, który podpisany 

zostanie przez przedstawicieli stron, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy: 

1) nie jest kompletny, 

2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

3) nie działa prawidłowo, 

Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny 

odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin nie krótszy niż 3 dni robocze 

przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek a procedura czynności odbioru zostanie 

powtórzona. 
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§ 4 Ceny i warunki płatności 

1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ……………………. brutto, (słownie: ………………………..……. ), 

w tym kwota netto …………..zł + podatek VAT ……………..zł: w tym: 

1) rozbudowa systemu kolejkowego ……… brutto, (słownie: ………………………), w tym 

kwota netto ……… zł + podatek VAT…………zł, 

2) rozbudowa systemu informacji multimedialnej .………brutto,(słownie:………………………), 

w tym kwota netto………zł + podatek VAT…………zł, 

3) serwis systemu kolejkowego i informacji multimedialnej.……… brutto, (słownie: 

………………………), w tym kwota netto………zł + podatek VAT…………zł, 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy  

Nr …………………………………………………………………………………………………... 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

3. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

 

§ 5 Licencje 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na dostarczone oprogramowanie z dniem zapłaty 

przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Licencja jest udzielona na czas nieokreślony i nie może zostać w żaden sposób ograniczona, 

wypowiedziana lub rozwiązana przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający może korzystać z oprogramowania poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, 

przechowywanie, wyświetlanie, uruchamianie i używanie zgodnie z przeznaczeniem 

oprogramowania przez użytkowników przedmiotu zamówienia. 

 

§ 6 Gwarancje i serwisowanie  

1. Wykonawca w dniu podpisania protokołu dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

udzielenie gwarancji na cały przedmiot umowy, tzn.: materiały, sprzęt i wykonane prace 

montażowe. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego i 

wynosi: 

1) na wykonane prace montażowe ….. lat/a; 

2) na wykorzystane materiały  ….. lat/a; 

3) na zamontowany sprzęt systemu kolejkowego i systemu informacji multimedialnej: 

a) wyświetlacz stanowiskowy systemu kolejkowego (monitor ………”)  ….. lat/a; 

b) monitor systemu informacji multimedialnej  - ………lat/a 

c) komputery wyświetlające systemu kolejkowego i systemu informacji multimedialnej . lat/a 

3. Podane okresy gwarancyjne w ust. 2 pkt 2-3 nie mogą być krótsze od gwarancji udzielanych przez 

producentów materiałów i urządzeń, które będą wykorzystane do realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

4. Ewentualne naprawy gwarancyjne będą odbywały się w miejscu, w którym systemy objęte 

gwarancją znajdują się w chwili zgłoszenia wadliwego działania. 

5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z dojazdem i usunięciem awarii (w tym wymiana 

na nowe części) stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy, obciążają Wykonawcę, 
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6. Usunięcie awarii komponentów sprzętowych systemów przez Wykonawcę powinno nastąpić 

najpóźniej w drugim dniu roboczym od dnia zgłoszenia awarii. 

7. Gdy zaistnieje przypadek niemożności usunięcia awarii w w/w terminie na czas naprawy 

Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, 

oraz zapewni bezpłatną dostawę, montaż i uruchomienie tego sprzętu najpóźniej następnego dnia 

roboczego po upływnie terminu określonego w § 6 ust. 6 umowy. 

8. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego komponentu 

sprzętowego Systemu Kolejkowego Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych  

od dnia zgłoszenia czwartej awarii, dokona jego wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad. 

9. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty dostarczenia  

i wymiany nowego sprzętu oraz przekazania karty gwarancyjnej. 

10. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę na działanie systemów obejmuje również gwarancję 

prawidłowego funkcjonowania oprogramowania stanowiącego integralną ich część. Przez 

prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania należy rozumieć spełnianie przez oprogramowanie 

wszelkich wymagań ustalonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zdalnej i telefonicznej pomocy i doradztwa w sprawie używania oprogramowania, 

2) usuwania wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

oprogramowania stanowiącego integralną część systemu, 

12. Wykonawca ma obowiązek wykonania czynności wymienionych w ust. 11 pkt 2 niniejszego 

paragrafu, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia w przypadku błędu krytycznego, rozumianego 

jako błąd uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z funkcji oprogramowania niezbędnego 

do bieżącej pracy.  

13. Wykonawca w okresie 12 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru 

zobowiązany będzie świadczyć usługę serwisową w zakresie wynikającym ze Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia   

14. Zakres usługi obejmuje: 

1) zarządzanie zainstalowanym systemem kolejkowym: 

a) konfiguracja stanowisk pracy – dodawanie, usuwanie stanowisk, przydzielanie uprawnień 

poszczególnym pracownikom obsługi klienta oraz administratorom systemu; 

b) projektowanie wyglądu ekranów bileterów – zmiana tła, dodawanie nowych kategorii spraw, 

zmiana wyglądu przycisków bileterów; 

c) zarządzanie ustawionymi limitami wydawanych biletów; 

d) projektowanie wyglądu ekranu głównego oraz ekranów stanowiskowych – zmiana tła, 

dodawanie nowych kategorii wyświetlanych na ekranie, konfiguracja wyświetlanych 

aktualnie obsługiwanych numerów (wyświetlanie biletów po kategoriach spraw lub po 

stanowiskach obsługi) umieszczanie na ekranach nowych informacji multimedialnych 

przesyłanych przez Zamawiającego; 

2) utrzymanie systemu prezentacji treści multimedialnych: 

a) zarządzanie pracą systemu i aplikacji treści multimedialnych, 

b) monitoring poprawności funkcjonowania systemu i aplikacji treści multimedialnych, 

c) przygotowanie (przesłanych przez Zamawiającego lub wskazanych ze strony 

Zamawiającego) informacji tekstowych i graficznych pod kątem ich przystosowania  

do wyświetlenia na monitorze, zgodnie z zaakceptowanym projektami, 

d) wyświetlanie na monitorze aktualnych ofert pracy, pobieranych automatycznie z systemu 

SYRIUSZ Std, 
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e) wyświetlanie komunikatów, ogłoszeń, informacji na temat usług i instrumentów,  

np. planowanych szkoleń, grupowych porad zawodowych, wg kalendarza – zgodnie ze 

wskazaniami Zamawiającego, 

f) automatyczne kasowanie ofert pracy, aktualności czy innych informacji po upływie terminu 

ich ważności, 

g) przygotowanie projektów wyświetlanych treści – konfiguracja układu prezentowanych treści 

multimedialnych, w zależności od rodzaju zamieszczanych treści, przygotowanie 

(przesłanych przez Zamawiającego lub wskazanych ze strony Zamawiającego) informacji 

tekstowych i graficznych pod kątem ich przystosowania do wyświetlenia na ekranach 

głównych systemu, zgodnie z zaakceptowanymi projektami. 

15. Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, stwierdzonego przez Zamawiającego błędu 

systematycznego (powtarzalnego) w funkcjonowaniu sprzętu bądź oprogramowania objętego 

usługą serwisu powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia 

awarii.  

16. W ramach serwisu Wykonawca instaluje aktualizacje oprogramowania udostępnione przez 

producenta.  

17. Dwa razy w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowych 

przeglądów konserwacyjnych systemów objętych serwisem w terminach uzgodnionych  

z Zamawiającym (przegląd poprawności działania wszystkich urządzeń, wyczyszczenie, 

odkurzenie zainstalowanych urządzeń). 

 

§ 7 Kary umowne 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umowne w wysokości: 

1) 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za niewykonanie w terminie 

realizacji przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia, 

2) 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze liczoną za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 Umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie 

zapłacić karę umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 

5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy 

powstała szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych 

przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo  

do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 Odstąpienie i rozwiązanie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży         

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie.  
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§ 9 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania. 

4. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron. 
 

§ 10 Załączniki do umowy 

1. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

2. Załączniki do umowy: 

1) Protokół dostawy elementów Systemu Kolejkowego i Systemu Informacji Multimedialnej  

2) Protokół odbioru końcowego. 

 

 

 

 

            

           ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

           ………………………………                                                 …….………………………… 
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POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

 

Załącznik Nr 1 do wzoru umowy  

 

Protokół dostawy elementów Systemu Kolejkowego  

i Systemu Informacji Multimedialnej 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku 
 

Komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w następującym składzie: 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

Stwierdza, że: 

1. Wykonawca dostarczył/ nie dostarczył* atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności producenta 

(dostarczonego sprzętu tzn.: monitorów (wyświetlaczy, playerów,). 

2. Dostarczony sprzęt posiada/ nie posiada oznaczenie CE. 

3. Wykonawca dostarczył/ nie dostarczył* do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku sprzęt 

wchodzący w skład:  

Systemu Kolejkowego: 

l.p. 
Opis sprzętu (nazwa 

producenta/model) 

Ilość 

sztuk 
Numery seryjne 

Uwagi 

(miejsce 

zainstalowania) 

1.  Komputer wyświetlający 2 ……………….  

2. 
Wyświetlacz stanowiskowy 

(monitor ……….”) 
4 

………………. 

 
 

4. Wykonawca dostarczył/ nie dostarczył* do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku sprzęt 

wchodzący w skład:  

Systemu Informacji Multimedialnej: 

l.p. 
Opis sprzętu (nazwa 

producenta/model) 

Ilość 

sztuk 
Numery seryjne 

Uwagi 

(miejsce 

zainstalowania) 

2.  Komputer wyświetlający 3 ……………….  

2. 
Wyświetlacz stanowiskowy 

(monitor ……….”) 
6 

………………. 

 
 

 

 Niepotrzebne skreślić 

 

 

Białystok, dnia  …………………………. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY : …………………………..       WYKONAWCA: ………………………      
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POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul.Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

www.pup.bialystok.pl 

  Załącznik Nr 2 do wzoru umowy  

Protokół odbioru końcowego 
 

Komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w następującym składzie: 

1. ……………………………………- przedstawiciel Zamawiającego 

2. ……………………………………- przedstawiciel Zamawiającego 

3. ……………………………………- przedstawiciel Wykonawcy 

Stwierdza, że: 

1. Komisji dostarczono protokół dostawy elementów Systemu Kolejkowego i Systemu Informacji 

Multimedialnej . 

2. Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji na przedmiot umowy, 

tzn.: materiały, sprzęt i wykonane prace montażowe. 

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca : 

1) Wykonał/ nie wykonał* poprawnego zainstalowania, skonfigurowania sprzętu  

i oprogramowania koniecznego do poprawnego funkcjonowania kompletnego Systemu 

Kolejkowego i Systemu Informacji Multimedialnej w siedzibie Urzędu, 

2) Wykonał/ nie wykonał* przeszkolenia pracowników oraz administratorów systemu 

kolejkowego i systemu informacji multimedialnej, 

3) Dokonał rozbudowy Systemu Kolejkowego i Systemu Informacji Medialnej i systemy 

działają sprawnie. 

4. Wykonawca dostarczył wykaz danych umożliwiających zgłoszenie awarii i usterek: 

a) adres strony www,  

b) adres poczty elektronicznej  

c) numery telefonów i faksów, 

5. Stwierdzono następujące usterki: 

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

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

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

6. Uwagi do protokołu: 

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

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

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

 Niepotrzebne skreślić 

 

 

Białystok, dnia ……………………… 

 

 

                          ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA: 

                   

 

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


