
Załącznik nr 9 do Umowy nr…. 

Zasady realizacji Prac rozwojowych 

Definicja: 

Produkt (Rezultat prac)-programy komputerowe, dokumentacja, inne utwory, a także materiały i 
informacje niepodlegające ochronie prawa autorskiego, a także usługi 
stworzone lub świadczone przez Wykonawcę w wyniku wykonywania Prac 
rozwojowych lub dostarczone Zamawiającemu w wykonaniu zobowiązań 
wynikających ze Zlecenia Prac rozwojowych, w tym System, Aktualizacje, a 
także modyfikacje i jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone do Systemu 
oraz istniejących materiałów, w tym programów komputerowych w toku 
wykonywania Prac rozwojowych. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Prac rozwojowych w poniższy sposób: 

1.1 Wykonawca odbiera wysłane przez Zamawiającego w formie elektronicznej zapytanie (wzór 
Załącznik A) zawierające w szczególności: 

1.1.1. opis Prac rozwojowych i Produktów, jakie Zamawiający chce zamówić; 
1.1.2. określenie oczekiwań Zamawiającego, co do Produktów i Prac rozwojowych oraz 

sposobu ich   wykonania i prowadzenia; 
1.1.3. termin zakończenia Prac rozwojowych. 

1.2 Wykonawca po otrzymaniu zapytania, zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zapytania przez Zamawiającego, do udzielenia 
odpowiedzi na zapytanie, lub do przedstawienia własnej propozycji rozwiązań, których  dotyczy 
zapytanie, przesyłając w tym celu Zamawiającemu ofertę (wzór Załącznik B), zawierającą m.in. 
zakres i sposób prowadzenia Prac rozwojowych i wykonania Produktów, termin ich wykonania 
oraz maksymalną czasochłonność  Prac rozwojowych (liczbę roboczogodzin do rozliczenia). 

1.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uszczegółowienia opisu 
wszystkich elementów Prac rozwojowych i Produktów, jak również przedstawienia do akceptacji 
harmonogramu prac, jakie Wykonawca zamierza wykonać w czasie realizacji zlecenia. 

1.4 W terminie do 5 Dni Roboczych od otrzymania oferty Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia dodatkowych informacji, o których mowa w pkt. 1.3, w szczególności do 
uzasadnienia czasochłonności Prac rozwojowych, może też złożyć stosowne zlecenie Prac 
rozwojowych zawierające w szczególności:  
1.4.1 opis Prac rozwojowych i Produktów do wykonania,  
1.4.2 oczekiwania Zamawiającego, co do Produktów i Prac rozwojowych oraz sposobu ich 

wykonania i prowadzenia,  
1.4.3 termin zakończenia Prac rozwojowych,  
1.4.4 szacowana przez Wykonawcę liczba godzin do rozliczenia  

Wzór zlecenia Prac rozwojowych stanowi Załącznik C do niniejszego Załącznika. 

1.5 W przypadku wezwania Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1.4 zobowiązany jest on udzielić 
dodatkowych informacji w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania. 

1.6 W przypadku złożenia przez Zamawiającego zlecenia Prac rozwojowych, Prace rozwojowe 
rozpoczną się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty jego złożenia. W 
uzasadnionych przypadkach Strony mogą podjąć decyzję o wydłużeniu terminu rozpoczęcia Prac 
rozwojowych. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie Prac rozwojowych osobom 
wymienionym w Wykazie osób stanowiącym Załącznik Nr …….. do Umowy. 

1.7 Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do przesłania do Zamawiającego drogą elektroniczną 
na adres skrzynki mailowej: sekretariat.BIT@nik.gov.pl potwierdzenia wpływu zapytania, zlecenia 

mailto:sekretariat.BIT@nik.gov.pl


i wezwania do złożenia dodatkowych informacji najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu 
otrzymania zlecenia / wezwania do złożenia dodatkowych informacji. Zamawiający dopuszcza 
składanie zleceń przez dedykowaną platformę elektroniczną. 

1.8 Brak złożenia przez Zamawiającego zlecenia Prac rozwojowych w ciągu 5 Dni Roboczych od daty 
złożenia oferty/lub wyjaśnień, o których mowa w pkt 1.4, oznacza odrzucenie oferty przez 
Zamawiającego. 

1.9 Po realizacji zlecenia Prac rozwojowych  Wykonawca zgłosi je do odbioru, sporządzając Protokół 
odbioru zlecenia, którego wzór stanowi Załącznik D do niniejszego Załącznika.  

1.10 Liczba godzin przeznaczona na realizację Prac rozwojowych przedstawiona przez Wykonawcę w 
ofercie nie może ulec zwiększeniu, ale może ulec zmniejszeniu w czasie ich realizacji. 

1.11 Z chwilą dokonania odbioru Produktów zlecenia, Wykonawca obejmie je gwarancją oraz prawami 
własności intelektualnej na zasadach określonych w Umowie bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Prac rozwojowych w maksymalnej liczbie  
2000   godzin w okresie obowiązywania Umowy. Minimalna liczba  zamawianych jednorazowo 
godzin wynosi 1. 

3. Wykonawca gwarantuje, że Prace rozwojowe świadczone będą z należytą starannością zgodnie 
ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik A 

Formularz Zapytania Nr……… 

 

Planowana data rozpoczęcia 
realizacji Zlecenia 

 

Temat Zlecenia  
Zakres Zlecenia  

Cel/Cele Zlecenia  
Miejsce i sposób realizacji 

Zlecenia 
 

Kryteria odbioru Zlecenia  
Osoby ze strony Zamawiającego  
odpowiedzialne za weryfikację 

wykonania Zlecenia 

 

Materiały przekazane 
Wykonawcy  

 

Uwagi  
 

       Zamawiający 

      ……………………………………………….. 

      (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 



Załącznik B 

 

Oferta Wykonawcy w odpowiedzi na Zapytania Nr……… 

 

Data złożenia analizy Zapytania  
Temat Zlecenia  

Wykaz ról zaangażowanych w 
realizacje Zlecenia 

Rola Liczba roboczogodzin 
  
  

Suma całości Zlecenia  

Uwagi 

 

Uzasadnienie pracochłonności 
Zlecenia 

 

 

 Wykonawca 

 …………………………….. 

 (Data i podpis osoby uprawnionej ze strony 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik C 

Formularz Zlecenia Nr……… 

Data udzielenia Zlecenia 
Termin realizacji Zlecenia (od - 

do 
Temat Zlecenia/Tematy części 

Zlecenia* 
Zakres Zlecenia 

Cel/Cele Zlecenia 
Maksymalna liczba 
roboczogodzin dla 
poszczególnych ról 

Rola Imię i nazwisko osoby realizującej Zlecenie Liczba roboczogodzin 

Suma całości Zlecenia 

Miejsce i sposób realizacji 
Zlecenia 

Kryteria odbioru Zlecenia 
Osoby ze strony Zamawiającego 
odpowiedzialne za weryfikację 

wykonania Zlecenia 
Uwagi 

Zamawiający Wykonawca 

…………………………….. …………………………….. 

(Data i podpis osoby uprawnionej ze 
strony Wykonawcy) 

…………………………….. 

(Data i podpis osoby uprawnionej ze 
strony Zamawiającego w zakresie 

formalno-rachunkowym) 

* niepotrzebne skreślić

(Data i podpis osoby uprawnionej ze 
strony Zamawiającego)  



Załącznik D 

   Warszawa, dnia………/………../……. 

Protokół  odbioru Zlecenia 

Protokół nr……. 

Dotyczy Zlecenia nr……………………………………………………………………………………………………………… 

Lp. 

Liczba 
godzin Imię i Nazwisko osób 

wykonujących 
Zlecenie 

Rola Opis prac 

Suma 

Usługa została wykonana bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. 

UWAGI Zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data odbioru Prac rozwojowych: ……………. 

____________________________ _______________________ 

Data i podpis Wykonawcy pieczątka firmowa 

___________________________________ _______________________ 

Data i podpis Zamawiającego    pieczątka firmowa 

* niepotrzebne skreślić
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