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K-ZP.251.B.17.2020         Załącznik nr 4 
 

 UMOWA NR ………. ZP.2020 - wzór 

zawarta w dniu ........................... w Chełmie pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, 

NIP: 5632077608, REGON: 110607010, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

....................................................  

a 

........................................................................., adres siedziby: ……………………………, działającym na 

podstawie wpisu prowadzonego przez ………………………. pod nr ………… NIP: ......................, REGON: 

.............................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

…...............................................................; 

 

zwanymi dalej oddzielnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

 
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, 
prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których 
nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z  zasadą konkurencyjności, 
opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Projekt „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”, nr umowy o  dofinansowanie 
POWR.03.05.00-00-Z102/17-00., strony ustalają co następuje: 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Zamawiający udziela, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne zgodnie 
z ofertą Wykonawcy oraz Zaproszeniem do złożenia oferty i Opisem przedmiotu zamówienia, 
stanowiących odpowiednio: Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2, do niniejszej umowy. 

2. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu pn.: „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W 
CHEŁMIE”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, realizowanego 
zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, nr POWR.03.05.00-00-Z102/17-00. 

3. Przedmiotem umowy jest: 

1) opracowanie projektu i wykonanie serwisu internetowego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanego dalej Serwisem;  

2) zaprojektowanie i wykonanie internetowego Biuletynu Informacji Publicznej PWSZ 
w Chełmie, zwanego dalej Biuletynem; 

3) migracja danych z obecnego serwisu i biuletynu, oraz włączenie treści portalu 
rekrutacja.pwsz.chelm.pl w szablon i strukturę Serwisu;  

4) wdrożenie Serwisu i Biuletynu na serwerach Zamawiającego; 
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5) udzielenie gwarancji, wsparcia serwisowego oraz usług rozwoju w wymiarze 
70 roboczogodzin w okresie 24 miesięcy; 

6) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia z obsługi systemu 
zarządzania treścią na różnych poziomach, dostosowanych do kompetencji 
i uprawnień poszczególnych użytkowników systemu; 

7) wykonanie wirtualnego spaceru 360o po obiektach Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Chełmie.  

4. Serwis oraz Biuletyn powinien umożliwiać Zamawiającemu samodzielne zamieszczanie informacji 
oraz treści, ich zmianę oraz dowolną edycję. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania przedmiotu umowy do wdrożenia 

oprogramowania komputerowego – systemu zarządzania treścią (CMS), w szczególności do 
instalacji i konfiguracji programu na potrzeby Zamawiającego na dowolnie wybranym przez niego 
serwerze oraz przeprowadzenia szkoleń, określonych w § 1 ust. 3 pkt 6, wskazanych przez 
Zamawiającego pracowników. 

2. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje dostarczony przez siebie Serwis oraz Biuletyn, przy 
uwzględnieniu parametrów posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i infrastruktury.  

3. Szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 6 odbędą się w siedzibie Zamawiającego po wykonaniu 
przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 3 pkt 1-4, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie 
później niż w terminie określonym w § 5 ust. 2. Szkoleniem objętych zostanie maksymalnie 25 
pracowników Zamawiającego. O ostatecznej liczbie pracowników Zamawiający poinformuję 
Wykonawcę na 7 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. 

4. Przed rozpoczęciem szkoleń Wykonawca dostarczy w wersji papierowej i elektronicznej 
szczegółowe informacje stanowiskowe dla administratorów systemu, administratorów 
i użytkowników Serwisu oraz Biuletynu, służące celom szkoleniowym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wirtualnego spaceru 360o na podstawie panoram 
obiektów PWSZ w Chełmie, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ustali 
z  Zamawiającym porę roku oraz porę dnia na wykonanie poszczególnych panoram. 

 
Oświadczenia i zobowiązania Stron 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne i kompetencje 
do wykonania przedmiotu umowy oraz że używane przez niego narzędzia programistyczne 
wykorzystuje zgodnie z prawem. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiałów, utworów, 
danych i informacji oraz programów komputerowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich, a w szczególności nie naruszając dóbr osobistych, 
majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub 
wzorów użytkowych bądź innych praw własności intelektualnej, a także danych osobowych osób 
trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem podmiotów, 
których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia z roszczeniami 
przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z wyżej wymienionych tytułów, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tych 
tytułów, a także zwrotu Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów oraz utraconych 
korzyści. 

3. Wykonawca zapewnia, iż wszystkie prace prowadzone u Zamawiającego w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy będą prowadzone w sposób minimalizujący zakłócenia 
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w pracy oraz organizacji pracy Zamawiającego, w trybie ustalonym przez Strony, w szczególności 
zgodnie z planem organizacji roku akademickiego oraz z uwzględnieniem dni roboczych i godzin 
pracy Zamawiającego tj. pomiędzy godziną 7:30 a 15:30. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja umowy wymaga jego współpracy z 
Wykonawcą. Zamawiający zapewni swoje współdziałanie w takim zakresie, w jakim jest to 
konieczne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że na potrzeby realizacji umowy umożliwi Wykonawcy dostęp 
do infrastruktury Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

6. Wszelkie ryzyka wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i koszty związane 
z wykonaniem zobowiązania określonego powyżej ponosi Wykonawca. 

 

Termin wykonania i dostawy przedmiotu umowy 
§ 4 

 
1. Serwis i Biuletyn Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie projektu zaakceptowanego 

przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po dwa różne projekty Serwisu i Biuletynu w terminie 

20 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy. W przypadku nieprzedstawienia projektu 
we wskazanym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 umowy.   

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektów, Zamawiający dokonuje wyboru 
i akceptacji projektu lub zgłasza uwagi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego i w razie ich wniesienia 
do uzyskania ponownej akceptacji projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 
do projektu. 

5. Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na uwzględnienie uwag 
i uzyskanie ponownej akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, lub przedstawieniu po 
raz kolejny projektu nieuwzględniającego uwag Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć karę 
umowną zgodnie z § 6 ust. 4 lub od umowy odstąpić w terminie 30 dni kalendarzowych 
odpowiednio od dnia upływu terminu na przedstawienie poprawionego projektu lub 
ponownego przedstawienia projektu nieuwzględniającego uwag Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Serwis i Biuletyn, dokonać migracji danych oraz włączenia 

treści portalu rekrutacja.pwsz.chelm.pl w szablon i strukturę Serwisu, a także  wdrożyć Serwis i 
Biuletyn na serwerach Zamawiającego w terminie 100 dni kalendarzowych od dnia 
zaakceptowania projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 3 pkt 6 
i 7 w terminie 100 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania projektu, o którym mowa 
w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykonany Serwis i Biuletyn w postaci elektronicznej 
wraz z dokumentacją, na płycie CD/DVD oraz wdroży na serwerach Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy niezbędne treści do realizacji przedmiotu 
umowy w terminie nie później niż do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
Dostarczanie treści przez Zamawiającego może również następować sukcesywnie. 
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5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 w terminie 5 dni 
roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę jego wykonania, po uprzednim zamieszczeniu go 
przez Wykonawcę na serwerze Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w postaci 
zakończonej instalacji serwisu na serwerze Zamawiającego oraz pełnych uprawnień dostępu do 
administrowania funkcjonalnością Serwisu i Biuletynu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przekazania wraz z przedmiotem umowy dokumentacji 
technicznej w formie elektronicznej. 

8. Jeżeli przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie spełnia wymogów zatwierdzonego 
projektu, nie jest zapewniona właściwa dostępność do zawartości Serwisu/Biuletynu lub 
Serwis/Biuletyn zawiera inne błędy uniemożliwiające korzystanie z niego przez Zamawiającego, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych do usunięcia 
stwierdzonych błędów, po usunięciu, których Wykonawca ponownie zgłosi Serwis/Biuletyn do 
odbioru, chyba że, ze względu np. na charakter lub rozmiar niezgodności, zachowanie tego 
terminu nie będzie możliwe, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu. 

9. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 stwierdza podpisany przez obie Strony 
protokół odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

10. Termin na usunięcie niezgodności stwierdzonych przy odbiorze nie powoduje przesunięcia 
terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru wykonanych prac, w przypadku, gdy zostały one 
wykonane nienależycie. Za nienależyte wykonanie uważa się w szczególności nieuwzględnienie 
celów wdrożenia lub wymaganych funkcjonalności określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający, po przedstawieniu po raz kolejny przedmiotu umowy lub jego części 
z wadami, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia kolejnego 
przedstawienia przedmiotu umowy lub jego części z wadami. 

13. Termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem 
ustalonego w umowie terminu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, na podstawie protokołu 
odbioru bez uwag i zastrzeżeń, przedmiot umowy wraz z wymaganą dokumentacją. 

  

Kary umowne 
§ 6 

1. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa 
w § 4 i 5, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy uprawniony jest do 
wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego do jej wykonania, a w razie jego 
bezskutecznego upływu do odstąpienia od umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
umownej wynoszącej 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregoś 
z obowiązków określonych w niniejszej umowie na skutek okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.  
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6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

7. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, kary 
umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

8. Wykonawca zwolniony jest od kar umownych za opóźnienie, jeżeli opóźnienie w wykonaniu 
umowy wynikło z przyczyn siły wyższej, chyba, że kary te były należne już przed zaistnieniem siły 
wyższej albo nie były z siłą wyższą związane. Strona powołująca się na tę okoliczność, winna 
udowodnić jej zaistnienie. 

9. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za przekroczenie czasu usunięcia 
nieprawidłowości w ramach usługi gwarancji, wsparcia serwisowego, usług rozwoju w wysokości 
50 zł netto (pięćdziesiąt złotych netto) za każdą godzinę opóźnienia 
w usunięciu nieprawidłowości, gdy czas realizacji określony jest w godzinach lub za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości, gdy czas realizacji określony jest w dniach.  

 

Wynagrodzenie 
§ 7 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłową realizację całości przedmiotu umowy 
wynosi łącznie: netto: ………… zł (słownie: ………………………………………) 
podatek VAT: ……………………………zł (słownie: ……………………………………………) 
brutto: ……………………………………zł (słownie: ………………………………………)  
i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przedstawione w ofercie Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza rozliczenia w formie płatności częściowych.  
3. Podstawą do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy określonego w: 

1) § 1 ust. 3 pkt 1-4 umowy, będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, 
obejmująca …… % wynagrodzenia określonego w ust. 1: 
netto: …………………………...…zł (słownie: ...………………………………………..)  
podatek VAT: ……………………………zł (słownie: ………………………………………….) 
brutto: ……………………………………zł (słownie: …………………………………………..); 

2) § 1 ust. 3 pkt 6-7 umowy, będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, 
obejmująca …. % wynagrodzenia określonego w ust.1: 
netto: …………………………………..…zł (słownie: ………………………………………………..)  
podatek VAT: ……………………………zł (słownie: ……………………………………………..) 

brutto: ……………………………………zł (słownie: …………………………………………..). 

4. Powyższe kwoty wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 
związane z realizacją umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych i udzielenia licencji na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie 
z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawcy, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w § 15, nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ani zwrot od 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub wydatków poniesionych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją umowy, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych prac.  
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5. Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 jest podpisany przez 
Wykonawcę i Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy, 
określony odpowiednio w § 1 ust. 3 pkt 1-4 umowy oraz § 1 ust. 3 pkt 6-7 umowy. 

6. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem w terminie do 14 dni 
kalendarzowych licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany w niej 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
Gwarancja 

§ 8 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy 24 miesiące gwarancji. 
2. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług gwarancyjnych począwszy od daty podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. 
3. Gwarancja obejmuje wady fizyczne i prawne, a także wady niewykryte w momencie odbioru 

przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, w szczególności za: 

1) niezgodność Serwisu lub Biuletynu z wymogami dokumentacji przetargowej oraz 
dokumentacją dostarczoną Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

2) każdą niesprawność uniemożliwiającą korzystanie z Serwisu lub Biuletynu; 
3) błędy w dokumentacji lub jej niekompletność. 

4. Zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wad lub nieprawidłowości w działaniu będą przekazywane 
Wykonawcy telefonicznie (nr tel…………………..) lub faksem (nr fax……………..…) lub pocztą 
elektroniczną pod adres e-mail ……………………… w godzinach od 8:00 do 15:30, w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytej(-ych) wad/-y lub 
nieprawidłowości własnym staraniem i na swój wyłączny koszt w terminie: 

1) do 24 godzin dla zgłoszeń krytycznych (poprzez zgłoszenia krytyczne Zamawiający 
rozumie błędy uniemożliwiające poprawne funkcjonowanie Serwisu lub Biuletynu, 
w tym: brak możliwości dostępu do serwisu lub biuletynu, zniekształcenie treści, 
brak możliwości edycji treści); 

2) do 3 dni roboczych dla pozostałych zgłoszeń. 

6. Wyłącznie w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych, 
Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o takim zamiarze i braku 
skutecznej reakcji ze strony Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, ma 
prawo skorzystać na koszt Wykonawcy z usług zastępczych bez utraty gwarancji. W przypadku 
skorzystania z takiej możliwości zakres wykonanych prac zostanie udokumentowany przez 
wykonawcę zastępczego zgodnie z ogólnymi zasadami dokumentowania projektów 
informatycznych, a dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy celem umożliwienia 
dotrzymania gwarancji przez Wykonawcę. 

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na 
całość przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy, w ramach której zobowiązuje się usuwać 
wykryte lub powstałe awarie, usterki, wady i błędy na swój koszt. 
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Wsparcie serwisowe 
§ 9 

 
1. W ramach otrzymanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia wsparcia 

serwisowego w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Serwisu i Biuletynu 
bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Poprzez udzielanie wsparcia serwisowego należy rozumieć w szczególności: 
1) konsultacje w zakresie administrowania Serwisem lub Biuletynem, udzielane 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; 
2) przywracanie Serwisu i Biuletynu do pełnej sprawności po ewentualnych atakach 

hackingowych i innych formach zewnętrznej interwencji w kodzie źródłowym 
i funkcjonalność Serwisu lub Biuletynu;  

3) dostosowywanie do ewentualnych zmian w sposobie działania przeglądarek 
i wyszukiwarek internetowych; przywracanie serwisu lub biuletynu do pełnej 
sprawności po ewentualnych błędach popełnionych podczas bieżącego 
administrowania Serwisem lub Biuletynem;  

4) dostosowywanie do ewentualnych zmian w przepisach określających wymagania 
stawiane serwisom internetowym instytucji wykonujących zadania publiczne 
wynikających z przepisów prawa; 

5) dostosowywanie wszystkich składników Serwisu lub Biuletynu do zmian i aktualizacji 
systemu zarządzania treścią, aktualizacje muszą być robione na bieżąco do ostatniej 
stabilnej wersji. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Wykonawcę w godz. 8.00-15.30 w dni robocze. 
4. Zmiany związane z koniecznością usunięcia błędów oprogramowania lub dostosowaniem jego 

zgodności z nowymi wersjami systemu zarządzania treścią muszą być realizowane przez 
Wykonawcę niezwłocznie. 

5. Czas realizacji zgłoszonych nieprawidłowości: 
 a) dla zgłoszeń krytycznych (awarie techniczne różnego rodzaju) wynosi do 24 godzin od 

chwili dokonania zgłoszenia. Poprzez zgłoszenia krytyczne Zamawiający rozumie błędy 
uniemożliwiające poprawne funkcjonowanie Serwisu lub Biuletynu, w tym: brak 
możliwości dostępu do Serwisu lub Biuletynu, zniekształcenie treści, brak możliwości 
edycji treści. 

 b) dla pozostałych zgłoszeń wynosi do 3 dni roboczych.  

Usługi rozwoju 
§ 10 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług rozwoju Serwisu 
i Biuletynu (tj. dodatkowych prac nieobjętych usługami gwarancji i wsparcia serwisowego), 
polegających w szczególności na:  

a) opracowywaniu i wdrażaniu nowych funkcjonalności Serwisu i Biuletynu określanych 
przez Zamawiającego, a związanych z przedmiotem umowy, 

b) zmienianie parametrów Serwisu i Biuletynu w celu dostosowania go do zmian 
w procesach zachodzących u Zamawiającego nie wynikających ze zmian przepisów 
prawa. 
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2. Usługi rozwoju świadczone będą w oparciu o osobne zlecenia, aż do wyczerpania limitu 70 
roboczogodzin, w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Serwisu 
i Biuletynu. 

3. Tryb realizacji usługi rozwoju polega na tym, że:  
 a) po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania na usługę rozwoju, 

zawierającego jej specyfikację, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informację 
o ilości roboczogodzin niezbędnych do zrealizowania tejże usługi i o terminie jej 
wykonania, uwzględniając przy tym adekwatne zmodyfikowanie dokumentacji;  

 b) realizacja usługi rozwoju nastąpi po ustaleniu jej szczegółów i przekazaniu Wykonawcy 
przez Zamawiającego pisemnego zlecenia;  

 c) każdorazowo po zrealizowaniu usługi rozwoju Wykonawca zmodyfikuje w stosownym 
zakresie dokumentację i dostarczy ją Zamawiającemu.  

Przeniesienie praw autorskich 
§ 11 

1. Z dniem odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rezultatów prac stanowiących utwory 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałe 
w ramach realizacji niniejszej umowy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 
umowy: 
1) majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego, elementów graficznych, struktury 
Serwisu i Biuletynu, kodu stron www oraz udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej 
czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania 
komputerowego (systemu zarządzania treścią), dostarczanego przez Wykonawcę, niezbędnego 
do prawidłowego działania Serwisu i Biuletynu, które zostanie przekazane Zamawiającemu w 
postaci kodów źródłowych 

lub 
2) majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego, elementów graficznych, struktury 
Serwisu i Biuletynu, kodu stron www oraz udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej 
czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania 
komputerowego (systemu zarządzania treścią) udostępnionego w oparciu i na zasadach licencji 
open – source, dostarczanego przez Wykonawcę, niezbędnego do prawidłowego działania 
Serwisu i Biuletynu, które zostanie przekazane Zamawiającemu w postaci kodów źródłowych. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji, o których mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu dotyczą wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji 
w szczególności:   
1) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub części dowolną techniką, 

w tym w pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych czy też w pamięci 
internetowej, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,  

2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Serwis i Biuletyn – 
wprowadzenie do obrotu, użycie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Serwisie 
i Biuletynie, oprogramowaniu komputerowym – systemie zarządzania treścią, 
opracowywania, zmieniania, usuwania danych i dokonywanie modyfikacji w jakiejkolwiek 
formie, technice i w dowolnym zakresie, w tym włączania do niego innych utworów, 
tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, bez 
konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy zarówno na dokonywanie 
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opracowań jak i na korzystanie oraz rozporządzanie utworami zawierającymi opracowania 
utworu; 

4) rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie, które umożliwi każdemu dostęp do 
interfejsu publicznego Serwisu i Biuletynu bez względu na miejsce i czas, odtwarzania, 
wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania, przekazywania i przechowywania. 

4. Z dniem odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 7, 
Wykonawca przenosi  na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy 
wraz z materiałami źródłowymi niezbędnymi do stworzenia wirtualnych spacerów - powstałych 
w związku z realizacją umowy, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól 
eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, takich jak : 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych upoważnia Zamawiającego do korzystania z wirtualnego 
spaceru w całości jak i z poszczególnych jego fragmentów w zakresie ww. pól eksploatacji. 
5. W odniesieniu do dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 7, z dniem odebrania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w ramach 
wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 umowy majątkowe prawa autorskie: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzania dowolną techniką 

egzemplarzy utworu (w całości lub w części), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – 
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publicznego 
wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, 
a także publicznego udostępniania (w tym w systemie informatycznym) utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

6. Przeniesienie przez Wykonawcę praw na Zamawiającego obejmuje również, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, wyłączne prawo do wykonywania praw zależnych 
do utworów, w tym na dokonywanie zmian, przeróbek, przebudowy w przedmiocie umowy, 
aktualizacji zawartych informacji, wymianie elementów graficznych, rozbudowie – w zakresie pól 
eksploatacji określonych w  ust. 3, 4 i 5 powyżej – oraz wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych (w zakresie pól eksploatacji określonych w  ust. 3, 4 i 5 powyżej). 

7. Wykonawca oświadcza, iż przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmuje 
całość praw i zezwoleń niezbędnych do eksploatacji całości przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania autorskich praw majątkowych od osób, które brały 
udział w stworzeniu rezultatów prac, włącznie z pracownikami, autorami i projektantami itd., 
w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie, niezbędnym do przeniesienia autorskich praw 
majątkowych i udzielenia licencji oraz zobowiązuje się do uzyskania zapewnienia 
niewykonywania autorskich praw osobistych względem utworu w najszerszym dopuszczalnym 
przez prawo zakresie, wyrażając jednocześnie zgodę na wyłączne wykonywanie autorskich praw 
osobistych przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy, na których został 
utrwalony przedmiot umowy, z chwilą ich dostarczenia Zamawiającemu i podpisaniu protokołu 
odbioru. 

10. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone ani czasowo 
ani terytorialnie i odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych 
państw. 

Podwykonawstwo 
§ 12 

1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy, zostaną wykonane siłami 
własnymi. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania dalszych podwykonawców przez podwykonawców 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców,  
jak za własne działanie. 

 
Poufność 

§ 13 
 

1. Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności polegającej na tym, iż nie ujawnią żadnej 
nieuprawnionej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji otrzymanych od drugiej Strony, w tym 
informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych, strategicznych lub 
finansowych. 

2. Strony mają obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przetwarzania (w 
tym przetwarzania w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym 
nośniku informacji). Strony nie mogą także wykorzystywać informacji poufnych inaczej niż do 
celów określonych w umowie. 

3. Strony są uprawnione do ujawniania informacji poufnych w zakresie, w jakim druga Strona wyrazi 
na to zgodę na piśmie lub informacja ta należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, 
których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 
§ 14 

Do kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
a) Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………, tel. ……………… 

b) Przedstawiciel Wykonawcy: ……………………………, tel. ………………. 

§ 15 

1. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności za zgodą obu Stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych 

w art. 144 ustawy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień umowy w zakresie terminu lub zakresu 
realizacji przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 
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3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.  

4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  
5. Zmiany nazwy, adresu, statusu firmy, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy 

nie stanowią zmiany umowy. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 

zmiana dotyczy; 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
7. Zmiany wymienione w ust. 6 wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy 

w formie sporządzonego na piśmie aneksu podpisanego przez strony.  
8. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku o którym mowa w ust. 6 pkt  2 i pkt 3 dokonywa jest 

na  umotywowany wniosek Wykonawcy, zawierający kalkulację udowadniającą, że zmiany 
te mają rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wraz 
z pisemnym zestawieniem wynagrodzeń/ składkami uiszczanymi przez Wykonawcę 
(zarówno przed jak i po zmianie). 

 

§ 16 
 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz 
osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu 
miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Załączniki do umowy stanowią: 
1) Oferta Wykonawcy, 
2) Opis przedmiotu zamówienia. 

 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 

 
 
 
/* dni robocze - za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem  dni ustawowo wolnych od pracy 
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