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WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJU ZSI  
 

1. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego, wyrażone w formie Zapotrzebowań, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia 
na rzecz Zamawiającego, przez okres 60 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ZSI usług rozwoju ZSI, 
tj. dodatkowych prac, które nie wchodzą w zakres usług serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego Załącznika nr 1C, 
polegających w szczególności na: 

a. opracowywaniu i wdrażaniu nowych funkcjonalności ZSI, nie objętych usługą Serwisu; 

b. rozwijaniu ZSI poprzez dokonywanie zmian i modyfikacji w ZSI;  

c. dostosowywaniu ZSI do zmian wynikających z przyjęcia przez Zamawiającego nowych wewnętrznych regulacji 
(zarządzeń) oraz zmian organizacyjnych u Zamawiającego, które nie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa;  

d. przeprowadzeniu szkoleń w zakresie wykraczającym poza zobowiązania Wykonawcy określone w niniejszej Umowie.  

2. Wynagrodzenie za prace wykonane w ramach usług rozwoju płatne będzie według zasad opisanych w § 6 Umowy, z 
możliwością waloryzacji wynagrodzenia 1 raz do roku. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiają, że na podstawie jakiejkolwiek części niniejszego 
załącznika do Umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany do składania Zapotrzebowań w ramach usługi Rozwoju ZSI.  

4. W okresie, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający może złożyć do Wykonawcy Zapotrzebowanie na usługę rozwoju definiując 
potrzebę, w tym również określając oczekiwania Zamawiającego oraz inne istotne dla Zamawiającego kwestie.  

5. Zamawiający może składać Zapotrzebowanie za pośrednictwem usługi HelpDesk (zgodnie z Załącznikiem nr 1C do Umowy 
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail (….).  

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, po zapoznaniu się z Zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego, 
jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych, odpowiedzieć na Zapotrzebowanie Zamawiającego i przedstawić 
dokładny zakres oraz sposób prowadzenia prac związanych z realizacją objętej nim usługi, terminu jej wykonania wraz z 
kosztorysem i oszacowaniem maksymalnej liczby roboczogodzin, koniecznych dla realizacji tej usługi.  

7. Odpowiedź Wykonawcy na Zapotrzebowanie powinna określać minimum: 

a. termin realizacji objętej Zapotrzebowaniem usługi;  

b. maksymalną liczbę roboczogodzin konieczną dla realizacji usługi objętej Zapotrzebowaniem;  

c. całkowity zakres niezbędnego współdziałania Zamawiającego;  

d. kosztorys,  

e. harmonogram realizacji prac objętych Zapotrzebowaniem.  

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że odpowiedź Wykonawcy, o której mowa w pkt. 7, zostanie przygotowana rzetelnie, 
w tym również w zakresie szacowanej czasochłonności prac oraz optymalizacji kosztowej, zgodnie z dobrymi praktykami 
rynkowymi obowiązującymi na rynku usług IT w Polsce.  

9. Zamawiającemu przysługuje prawo akceptacji sposobu lub czasochłonności wykonania przez Wykonawcę usług, który został 
określony w odpowiedzi na Zapotrzebowanie, w tym prowadzenia w tej sprawie ewentualnych negocjacji z Wykonawcą.  

10. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje propozycje Wykonawcy zawarte w odpowiedzi na Zapotrzebowanie, Wykonawca powinien 
niezwłocznie przystąpić do realizacji usługi objętej akceptacją Zamawiającego, chyba, że co innego wynika z 
zaakceptowanego przez Strony dokumentu Zapotrzebowania.  

11. Po wykonaniu zaakceptowanych przez Zamawiającego usług objętych Zapotrzebowaniem, Wykonawca zgłosi wynikające z 
nich rezultaty prac do odbioru, zaś Zamawiający przystąpi niezwłocznie do weryfikacji rezultatów prac, potwierdzając 
protokołem odbioru prawidłowe wykonanie usługi lub też wskazując wady powstałego rozwiązania.  

12. Z chwilą potwierdzenia Protokołem Odbioru dokonania odbioru prac wykonanych w ramach usługi rozwoju, Wykonawca 
obejmie rezultaty prac Gwarancją oraz Serwisem bez zmiany wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji Umowy.  

13. Protokół Odbioru prac wykonanych w ramach usługi zawierać będzie informację o liczbie roboczogodzin, w ramach których 
rezultaty prac zostały wykonane. przy czym liczba roboczogodzin wskazana w Protokole Odbioru w żadnym wypadku nie 
może być wyższa niż liczba roboczogodzin wskazana w akceptacji odpowiedzi na Zapotrzebowanie Zamawiającego, o której 
mowa w pkt. 9 i 11 powyżej, na podstawie której wykonywano Usługę.  

14. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu usług objętych danym Zapotrzebowaniem będzie czasochłonność 
ich wykonania (liczba roboczogodzin wskazana w Protokole Odbioru zgodnie z postanowieniami punkt powyżej) i stawka 
aktualnie obowiązującej roboczogodziny.  

15. Wykonawca nie może odmówić realizacji Usługi w ramach Zapotrzebowania złożonego na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszej Umowie.  
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16. Jeżeli w związku ze świadczeniem usług Rozwoju Wykonawca dokonał modyfikacji ZSI – jest on zobowiązany opracować i 
przekazać Zamawiającemu odpowiednią Dokumentację 

17. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań z Rozwoju 
dojdzie do wprowadzenia zmian, w szczególności w programach komputerowych lub w Dokumentacji, Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu licencji na korzystanie z rezultatów usług na zasadach określonych w Załączniku do Umowy 

 
 
 

 


