
 
 

 
 
 
 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel.  +48 58 347 65 19 
fax: +48 58 347 14 90 
e-mail: most@pg.edu.pl 
http://pg.edu.pl/most 

 

UMOWA 

……………………. 

 

Zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną przez: 

mgr inż. Mariusz Milera -  Kanclerza Politechniki Gdańskiej,  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej; 
zwaną dalej "Zamawiającym" 

oraz 

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

KRS/CEIDG ……………………. 

NIP …………………………..,     REGON ……………………………………  

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą,  
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonym z obowiązku stosowania 

ustawy na podstawie  art. 4.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 z póz. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
§ 1 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi przeprowadzenia warsztatów i wykonania audytu 
WCAG 2.1 portalu mostwiedzy.pl,   zgodnie z  zapytaniem ofertowym i ofertą z dnia 
…………………………….. złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej 
Umowy i będącymi jej integralną częścią. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 2 dni warsztatów (16 godz. – realizowane w 
trybie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym) 
a) Dni odbywania się szkoleń – dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy), 
b) Miejsce: Siedziba zamawiającego - Politechnika Gdańska. Zamawiający dopuszcza 

przeprowadzenie szkolenia w innym miejscu wskazanym przez wykonawcę na terenie 
Trójmiasta lub zdalnie. Zmiana miejsca może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
Zamawiającego.  

c) Liczba pracowników (deweloperów) ze strony Zamawiającego biorących udział w warsztatach: 
2-5 osób, 

d) Zakres szkolenia: 

• wskazanie miejsc portalu mostwiedzy.pl, które mogą być potencjalnie niezgodne ze 
standardem WCAG 2.1 – zgodnie z opisem zawartym w ust.3. 

• wskazanie sposobów usunięcia niezgodności, dostosowanych do specyfiki portalu i 
przyjętych technologii 
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• wprowadzenie – wspólnie z zespołem deweloperskim – wybranych zmian w portalu w 
trakcie warsztatów. 

3. Wykonawca w ramach audytu powinien zweryfikować  funkcjonalności portalu mostwiedzy.pl pod 

kątem spełniania wymogów W3C, W3C CSS oraz zgodności z: 

a) międzynarodowym standardem dostępności stron internetowych dla osób z 

niepełnosprawnościami – WCAG 2.1, 

b) ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych, 

c) Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

d) Deklaracją Ministrów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2006 r. 

 

4. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy 

i stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
 
 

§ 2 
 

TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia: 

a. warsztatów - w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gdańsk 80-233, ul. G. 
Narutowicza 11/12 lub zdalnie lub w innym miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, 

b. audytu – w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. 
2. Konsultacje z Zamawiającym na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy będą odbywały się w 

godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 15:00, w 
siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną 

3. Szczegółowe terminy konsultacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniać z przedstawicielami 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch dni  warsztatu w terminie do 31 marca 
2021 r. 

5. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów Zamawiający wyznacza: 
Pana Michał Nowackiego tel.: 58 348 66 63, e-mail: michal.nowacki@pg.edu.pl  
 a Wykonawca wyznacza: ………………………… tel.: ………………..., e-mail: 
………………………………..  

6. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu strony niezwłocznie 
powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążą 
stronę zobowiązaną. 

7. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie 
wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się 
administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 

8. Wykonawca wykona wszystkie prace wchodzące w skład przedmiotu umowy w okresie od dnia 
zawarcia umowy do 31.05.2021 r. 

9. Przed przystąpieniem do realizacji audytu Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do 
zaakceptowania harmonogram audytu oraz osoby zaangażowane w realizację audytu spełniające 
wymagania przedstawione w ogłoszeniu. 

mailto:michal.nowacki@pg.edu.pl
mailto:artur.marcinkowski@widzialni.org


 
 

 
 
 
 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel.  +48 58 347 65 19 
fax: +48 58 347 14 90 
e-mail: most@pg.edu.pl 
http://pg.edu.pl/most 

10. Przeprowadzenie audytu, wykonanie raportu i przeprowadzenie reaudytu zostanie potwierdzone 
przez Strony Umowy podpisaniem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag na protokole Odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca wniesie 
niezbędne poprawki do prac i przekaże prace Zamawiającemu celem ich ponownego odebrania. 
Poprawki zostaną naniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania uwag przez Wykonawcę. 

12. W przypadku dwukrotnego zgłoszenia uwag na protokole dot. tego samego zakresu prac, 
spowodowanego brakiem wniesienia poprawek poprzez Wykonawcę pomimo zgłoszonych uwag 
przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 
i naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 ust. 2 

 
 

§ 3 
 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie 
łączne w kwocie brutto: …………………………… PLN,  
słownie: …………………………………………………………………………………... 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem stałym na okres obowiązywania Umowy i nie będzie 
podlegało waloryzacji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. 

3. Rozliczenie finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą za usługę będzie prowadzone w 
PLN. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie na podstawie 
faktury wystawionej po zrealizowaniu warsztatów i audytu oraz podpisaniu bez uwag przez 
Strony Protokołu Zdawczo - Odbiorczego.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
faktury na konto Wykonawcy wskazane na otrzymanej fakturze. 

6. Faktury będą wystawiane na adres: 
Politechnika Gdańska 

Centrum Usług Informatycznych 
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, 

7. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturach nazw usług zgodnych z nazwami w 
ofercie oraz numeru niniejszej umowy. 

 
 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) udostępnienia Wykonawcy danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego odnoszących 

się do procesów, procedur, usług i infrastruktury IT Zamawiającego, 
b) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami 

Zamawiającego w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,  
c) zapewnienia uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostępu fizycznego do infrastruktury 

teleinformatycznej oraz przeprowadzenia uzgodnionych testów, 
d) zapewnienia uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostępu do systemu 

teleinformatycznego przewidzianego do przetwarzania informacji niejawnych, w przypadkach 
gdy zajdzie potrzeba przetwarzania, wytwarzania lub przechowywania informacji niejawnych 
objętych przedmiotem umowy,  

e) zapewnienia sali szkoleniowej na przeprowadzenie warsztatów. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
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a) przeprowadzenia audytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną 
część niniejszej Umowy z należytą starannością i profesjonalizmem. 

b) zapewnienia, zgodnego z przepisami o ochronie informacji niejawnych postępowania, z 
udostępnionymi przez Zamawiającego lub wytworzonymi przez Wykonawcę informacjami 
niejawnymi. 

c) zapewnienia, zgodnego z udzielonymi przez Zamawiającego wytycznymi, dotyczącymi 
postępowania z uzyskanymi od Zamawiającego lub wytworzonymi przez Wykonawcę 
informacjami wrażliwymi lub krytycznymi stanowiącymi tajemnicę Politechniki Gdańskiej, 

d) wytworzenia dokumentacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy spełniającej następujące 
wymagania w zakresie jakości: 
1) czytelna i zrozumiała struktura poszczególnych dokumentów z podziałem na rozdziały, 

podrozdziały i sekcje, 

2) spójna struktura, forma i sposób prezentacji poszczególnych dokumentów, 

3) kompletność dokumentu rozumiana jako pełne przedstawienie omawianego problemu, a 

w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w 

odniesieniu do poszczególnych usług IT, 

4) spójność dokumentu rozumiana jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy 

wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie oraz brak logicznych 

sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych 

dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu, 

e) do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu każdego z dokumentów objętych 

przedmiotem Umowy w języku polskim w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz w wersji 

elektronicznej (w formacie .doc i w formacie PDF, 

f) przeprowadzenia 2 dni warsztatów (16 godz.). 

 
§ 5 

 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 za odstąpienie od niniejszej umowy przez 

jedną ze stron, strona po której leży przyczyna odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za opóźnienie w 
wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w  
§ 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do 
wyznaczonego Umową terminu jego realizacji. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych ust. 2 w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
zgodnie z art. 145 Prawa Zamówień Publicznych. 

5. W razie spełniania przez Wykonawcę kryterium „Zaangażowanie w prace audytowe osób 
niewidzących/niedowidzących”, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia następujących 
dokumentów: 

a) oświadczenia osoby niewidomej/niedowidzącej o posiadaniu orzeczenia  

o niepełnosprawności lub orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy, w przeciągu 7 dni od 

dnia zawarcia niniejszej umowy; 

b) oświadczenie osoby niewidomej/niedowidzącej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w związku z realizacją zamówienia, w przeciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy; 
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c) oświadczenia, że osoby, o których mowa powyżej biorą udział w realizacji zamówienia; nie 

później niż 7 dni po zawarciu umowy z osobą niewidomą/niedowidzącą zatrudnioną do realizacji 

zamówienia. 

W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt a, b, c niniejszego paragrafu 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą 
wyższą. 

7. Za wypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych, na czas 
trwania siły wyższej, uznaje się zdarzenie niezależne od strony, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i zapobieżenia, przy zachowaniu należytej staranności, które wystąpiło po dniu 
wejścia w życie niniejszej umowy, o ile zdarzenie to bezpośrednio wpływa na realizację tej umowy 
i uniemożliwia częściowe lub całkowite wykonanie tego zobowiązania, takie jak np. pożar, 
powódź, trzęsienie ziemi, strajk generalny, działania wojenne, rekwizycja, pandemia, embargo lub 
zarządzenia władz. 

8. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest 
dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

10. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za 
odstąpienie od Umowy. 

11. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

§ 6 

INFORMACJE OSOBOWE I POUFNE 
 

1. Strony zobowiązują się do zachowania zasad poufności w zakresie treści niniejszej Umowy oraz 
działań związanych z jej wykonaniem. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do objęcia tajemnicą 
służbową wszelkich informacji pozyskanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.  

2. Informacji poufnej nie stanowi informacja: 
a) powszechnie znana w chwili ujawnienia (np. publikowana na stronach internetowych i w 

innych mediach), 
b) legalnie otrzymana od strony trzeciej bez zastrzeżenia poufności, 
c) ujawniona przez stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy, czy dana informacja może zostać 
udostępniona, zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji ze Zleceniodawcą i uzyskania 
pisemnego oświadczenie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i nieujawniania pozyskanych w celu realizacji Umowy 
danych, w tym danych osobowych. Wykonawca oświadcza, iż zna i stosuje przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych, w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO -  jak również 
przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). 

 

§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do raportu powstałego w wykonaniu niniejszej umowy. 
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2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym.  

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1, następuje z chwilą 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub 
liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: przetwarzanie, utrwalanie, 
zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci 
komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, publiczne wykonywanie albo publiczne 
odtwarzanie, wystawianie, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, 
informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie  
z materiałów w całości lub części oraz ich łączenie z innymi dziełami, opracowywanie poprzez 
dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany 
wielkości i treści całości lub ich części, publikację i rozpowszechnianie  
w całości lub w części, najem, dzierżawa oraz innych pól eksploatacji określonych w art. 50 i 74 
ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 1231). 

4.  
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udziela 
Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w 
utworach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej 
umowy. 

6. Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których przedmiot umowy został utrwalony. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu materiały powstałe w wyniku realizacji Umowy w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne,  
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, o której mowa  
w ust. 3, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 
osobistych do Przedmiotu umowy, w tym prawa do 

1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu, 
2) nadzoru autorskiego, 
3) nienaruszalności formy i treści Przedmiotu umowy oraz do jego rzetelnego 

wykorzystania.   
10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie obejmuje praw do opracowanych lub stosowanych 

przez Wykonawcę metodologii prowadzenia audytów i sporządzania raportów. 
 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oferta Wykonawcy oraz ogłoszenie o zamówieniu są integralną częścią Umowy. 
2. Za dni robocze zamawiającego  przyjmuje się  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót 

i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:30 – 15:30 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających  z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli 

przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach zależnych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1231) nie stanowią inaczej, a w szczególności art. 15r-15r1 ustawy z dnia 2.03.2020r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. 

poz. 374 z późn. zm.). 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego. 

6. Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i 

Zamawiającego 
 
 

Załączniki do umowy: 
 
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 
Załączniki nr 2 – Protokół odbioru 
Załącznik nr 3 – Oferta z dnia …..  r. złożona przez Wykonawcę. 
Załącznik nr 4 – Deklaracja poufności dla audytora. 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI AUDYTORA 

 

 

Zobowiązuję się do zachowania poufności i tajności odnośnie jakichkolwiek informacji czy 

dokumentów („informacje poufne”) ujawnionych mi lub odkrytych przeze mnie, lub przygotowanych 

przeze mnie w trakcie i w związku z realizacją umowy nr ......................................... z dnia ................ 

Oświadczam, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów realizacji przedmiotu umowy 

nr....................... z dnia ...................... i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Zgadzam się również 

nie zatrzymywać oraz powielać kopii informacji poufnych, dostarczonych mi pisemnie, w 

szczególności objętych prawem autorskim. Zobowiązuję się zwrócić wszystkie udostępnione mi kopie 

po ich wykorzystaniu do przeprowadzenia audytów. 

 

 

Imię i nazwisko ................................................... 

 

Podpis ................................................................ 

 

Data ....................................................................... 
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Załącznik nr 2 do umowy 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

dotyczący przedmiotu Umowy nr ……………….. 

 z dnia  ……………………. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Firma: 

 

Politechnika Gdańska 

 

Adres: 

 

Adres: 

 

 

I. Przedmiot umowy : 

1) Przeprowadzenie warsztatów przygotowujących portal mostwiedzy.pl do audytu - odebrano 

dnia:……………………………………………. 

2) wykonania audytu WCAG platformy mostwiedzy.pl w ramach projektu: Multidyscyplinarny 

Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST WIEDZY odebrano 

dnia:…………………………………………….  

II. Sprawdzono pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i umową. 

III. Uwagi dotyczące usługi stwierdzone podczas odbioru: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

IV. Termin usunięcia powyższych zastrzeżeń ustalono na dzień: 

………………………………………………………………. 

 

V. W dniu ………………………………….. stwierdzono usunięcie wszystkich zastrzeżeń wskazanych w pkt. 

III, a przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń. 

Imię, nazwisko i podpis 

Przedstawiciela WYKONAWCY 

 

 

………………………………………….. 

 

DATA 

 

 

………………. 

Imię, nazwisko i podpis 

Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

………………………………………………… 

 


