
 

 

UMOWA NA USŁUGĘ WDROŻENIA SYSTEMU INFORMACJI NAUKOWEJ 
"HUESCA" W JEDNOSTKACH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 

Zawarta we Wrocławiu, w dniu ……………………………………………… pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, 

pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

nr identyfikacyjny NIP  896-000-54-08 

 

reprezentowanym przez prof. dr. hab. Adama Jezierskiego, Rektora UWr 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 

 

oraz 

 

Firmą ………………………………………………………… 

zarejestrowaną pod numerem ……………………………. 

z siedzibą w …………………………………………………. 

nr identyfikacyjny NIP ………………………………………  

reprezentowaną przez ……………………………………… 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, 

 

łącznie zwanymi Stronami, 

o następującej treści: 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dziennik 
Ustaw 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 



 

 

§ 1 

[przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja prac programistycznych i wdrożeniowych, 
zwanych w dalszej części Usługą, obejmujących rozbudowę oraz wdrożenie w 
jednostkach Uniwersytetu Wrocławskiego Systemu Informacji Naukowej "Huesca", 
zwanego dalej Systemem. 

2. Uniwersytet Wrocławski oświadcza, że wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 
majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) do Systemu tj. 
aplikacji i bazy danych oraz do dokumentacji technicznej przysługują 
Uniwersytetowi Wrocławskiemu. System jest aktualnie wdrożony oraz użytkowany 
na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. Usługa obejmuje realizację następujących zadań: 
a) Wdrożenie Systemu w następujących jednostkach Uniwersytetu Wrocławskiego: 

� Wydział Biotechnologii, 
� Wydział Fizyki i Astronomii, 
� Wydział Filologiczny, 
� Wydział Matematyki i Informatyki, 
� Wydział Nauk Biologicznych, 
� Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 
� Wydział Nauk Społecznych, 
� Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, 
� Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 
� Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta. 

b) Wdrożenie, o którym mowa w pkt a) obejmuje następujące elementy Systemu 
dla każdej z jednostek: 
� Bazę publikacji prezentującą wszelkie niezbędne dane dla typów publikacji 

wymaganych przez bazę Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN): książki, 
rozdziały w książce, artykuły oraz monografie niesprawozdawalne. 
Dodatkowo baza będzie zawierać także informacje dotyczące patentów i 
zgłoszeń patentowych poszczególnych jednostek Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 

� Wyszukiwarkę publikacji w wyżej wymienionej bazie, 
� Moduł eksportu danych bibliograficznych w formacie XML w pełni zgodnym z 

definicjami podanymi przez PBN dla poszczególnych rodzajów publikacji, 
umożliwiającym automatyczne wczytanie danych do bazy PBN, 

� Migrację danych bibliograficznych z bazy publikacji użytkowanej dotychczas 
na Uniwersytecie Wrocławskim - z systemu MAK działającego pod kontrolą 
systemu operacyjnego DOS, 

� Uzupełnienie danych bibliograficznych przeniesionych z systemu MAK o 
informacje pobrane z systemu Polskiej Bibliografii Naukowej, 



 

 

� Bazę czasopism uzupełnioną wstępnie na podstawie danych przeniesionych z 
systemu MAK, 

� Bazę pracowników oraz doktorantów synchronizowaną automatycznie z 
systemem kadrowym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz systemem USOS; 

c) Przebudowę Systemu do postaci modularnej na potrzeby wdrożenia. System 
będzie składał się z centralnego silnika zapewniającego wszystkie 
funkcjonalności, natomiast poszczególne jednostki będą funkcjonowały jako 
osobne moduły, z osobnymi bazami danych, które w razie potrzeby można 
indywidualnie dostosowywać; 

d) Rozbudowę API Systemu o dodatkowe funkcje wyszukiwania niezbędne w celu 
integracji z portalem "Leopoldina Online"; 

e) Dostosowywanie Systemu do bieżących zmian w PBN przez cały okres trwania 
Umowy; 

f) Wprowadzanie poprawek błędów Systemu na podstawie bieżących zgłoszeń 
przekazywanych emailem przez osoby upoważnione przez Zamawiającego (po 
jednej osobie upoważnionej z każdej jednostki UWr objętych wdrożeniem), 
Wykonawca otrzymane drogą emailową zgłoszenia rejestruje także w systemie 
GitLab działającym na serwerach Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; 

g) Szkolenia pracowników bibliotek jednostek UWr objętych wdrożeniem we 
wprowadzaniu danych bibliograficznych do Systemu, wyszukiwaniu informacji w 
Systemie, eksportowaniu plików z danymi oraz przesyłaniu danych do systemu 
Polskiej Bibliografii Naukowej - w wymiarze 25 godzin w każdej jednostce 
objętej wdrożeniem; 

h) Szkolenia pracowników bibliotek jednostek UWr objętych wdrożeniem we 
właściwej kategoryzacji poszczególnych typów publikacji, mające na celu 
optymalizację punktową przy przyszłej ankiecie jednostki - w wymiarze 15 
godzin w każdej jednostce objętej wdrożeniem. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji Usługi przez Wykonawcę zostanie wykryty błąd krytyczny 
w Systemie (powodujący, że całkowicie nie działają niektóre lub wszystkie 
funkcjonalności), wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy takiego 
błędu w czasie nie dłuższym niż ………… godzin roboczych od momentu jego 
zgłoszenia w systemie GitLab działającym na serwerach Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako godziny robocze Zamawiający rozumie godziny 
między 8:00 i 16:00 w każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

§ 2 

[realizacja umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę w terminie 24 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.  Usługa będzie realizowana w etapach obejmujących wdrożenie 
w poszczególnych jednostkach. Po zakończeniu każdego etapu przewidziany jest 
protokolarny odbiór prac zrealizowanych przez Wykonawcę.  



 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia systemu w trzech jednostkach 
wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. a) w pierwszym półroczu obowiązywania umowy, w 
trzech w drugim półroczu, w trzech w trzecim półroczu oraz w jednej jednostce i 
przygotowania API do integracji z portalem Leopoldina w czwartym półroczu 
obowiązywania umowy. 

 

§ 3 

[obowiązki Stron] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy zgodnie z najwyższymi standardami wynikającymi ze 
współczesnej wiedzy technicznej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do udostepnienia Wykonawcy kodów źródłowych 
Systemu oraz dokumentacji technicznej, a także dostępu do zasobów sieciowych i 
sprzętowych Uniwersytetu Wrocławskiego niezbędnych do wykonania Usługi.  

 

§ 4 

[odbiór Usługi, gwarancja] 

1. Strony ustalają, iż odbioru prac wykonanych w ramach realizacji Usługi dokonają 
właściwe komisje. 

2. W skład komisji dokonującej odbioru wdrożenia w jednostce wchodzą: kierownik 
jednostki, Dziekan Wydziału Chemii, Dyrektor ds. informatycznych i przedstawiciel 
Wykonawcy. 

3. W skład komisji dokonującej odbioru integracji Systemu z platformą "Leopoldina 
online" wchodzą: Dziekan Wydziału Chemii, Dyrektor ds. informatycznych, 
kierownik ZAK i przedstawiciel Wykonawcy. 

4. Okres gwarancji i rękojmi na Usługę wynosi 12 miesięcy. W przypadku dokonania 
przez Zamawiającego zmian, które nie były autoryzowane przez Wykonawcę, 
Zamawiający traci uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

§ 5 

[prawa autorskie] 

1. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w wyniku wykonywania zleconych prac dla 
Zamawiającego powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), 
wówczas Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do tego utworu na 
Uniwersytet Wrocławski na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, 
zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową i optyczną, wprowadzenie do 
obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczną prezentację, najem, 



 

 

dzierżawę, dokonywanie zmian dzieła, kompilację dzieła z innymi systemami i 
wykorzystywanie w powyższym zakresie, dalsze przenoszenie autorskich praw 
majątkowych na inne podmioty. 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie nieograniczone i wyłączne prawo do 
rozporządzania dziełem w całości, jak również w dających się wyodrębnić 
częściach oraz korzystania z dzieła w zakresie wskazanym w ustępie 
poprzedzającym. 

3. Wykonawca oświadcza, że eksploatacja dzieła przez Zamawiającego nie naruszy 
praw osób trzecich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła w zakresie prac 
zrealizowanych w ramach danego etapu nastąpi z chwilą podpisania częściowego 
protokołu odbiorczego. 

 

§ 6 

[wynagrodzenie] 

1. W zamian za należyte wykonanie zobowiązania polegającego na realizacji całej 
Usługi, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………………………… zł (słownie: 
…………………………… zł), podatek VAT …………………………… zł (słownie: 
…………………………… zł), wartość brutto umowy wyniesie …………………………… zł 
(słownie: …………………………… zł). 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do dzieła oraz jego wykorzystania na każdym z wymienionych w § 5 
ust. 1 pól eksploatacji. 

3. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po odbiorze każdego etapu Usługi, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Kwota wynagrodzenia częściowego 
będzie określona według następującej kalkulacji: 
a) Wydział Biotechnologii 10%, 
b) Wydział Fizyki i Astronomii 8%, 
c) Wydział Filologiczny 8%, 
d) Wydział Matematyki i Informatyki 10%, 
e) Wydział Nauk Biologicznych 8%, 
f) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 8%, 
g) Wydział Nauk Społecznych 8%, 
h) Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 8%, 
i) Wydział Prawa Administracji i Ekonomii 15%, 
j) Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta 5%, 
k) Przygotowanie API do integracji z platformą "Leopoldina online" 12%. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy podany na fakturze, w 
terminie nie później niż 21 dni po dostarczeniu faktury. 

5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
6. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 u Pzp Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach: 



 

 

a) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę,  

b) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, 

c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług 
 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 6 lit. a Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie 
będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 6 lit. b Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z usług świadczonych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniem 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 
zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 
zasad, o których mowa w pkt 6 lit. b na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 6 lit. b 

9. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego 
wniosku od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po 
zaakceptowaniu wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

10. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian 
do umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w 
życie zmian, o których mowa w ustawie Pzp art. 142 ust. 5 pkt 1,2,3. 



 

 

11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 6 na koszty 
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany umowy przez  Zamawiającego. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 6 lit. c  zmiana 
wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie 
przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług. Zmian 
stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą 
zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, bez konieczności 
sporządzania aneksu do niniejszej umowy.  

§ 7 

[kary umowne] 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie 
miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5 % wartości netto wynagrodzenia 
wymienionego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie 
trwało dłużej niż 14 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia błędu krytycznego w 
oprogramowaniu (zgodnie z § 1 ust. 4), Zamawiający będzie mógł żądać kary 
umownej w wysokości 0,05 % wartości netto wynagrodzenia wymienionego w § 6 
ust. 1 za każdą godzinę roboczą opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało 
dłużej niż 24 godziny robocze, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy 
lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
netto umowy podanej w § 6 ust. 1. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 
należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienia. 

6. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 10% wartości netto umowy podanej w § 6 ust. 1. 

 

§ 8 

[klauzula poufności] 



 

 

1. Strony uzgadniają, iż nie będą ujawniać do wiadomości publicznej informacji 
technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji 
posiadających wartość gospodarczą związane z realizacją umowy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykorzystywane wyłącznie w 
celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania tajemnicy zawodowej i 
nierozpowszechniania bez zgody Zamawiającego, w jakiejkolwiek formie, 
wszystkich dostępnych Wykonawcy informacji dotyczących Zamawiającego w 
szczególności danych osobowych powierzonych Wykonawcy lub innych informacji 
nie przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania, które Wykonawca uzyskał 
w jakimkolwiek czasie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część Umowy. 

 

§ 9 

[postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania 
upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a 
także adresów zamieszkania właścicieli firmy w okresie obowiązywania umowy, 
gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń z nich wynikających pod 
rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany 
przez Wykonawcę. 

2. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a 
nierozwiązanej na drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, iż Wykonawca może używać informacji na temat wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy w swoim portfolio zawodowym, uprawnienie to jest 
nieodpłatne i nieodwołalne. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy 
pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.  

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 …………………………………    .………………………………………. 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 



 

 

 

 

 

 


