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Załącznik nr 2  

 

UMOWA  

 

zawarta w dniu ......……….......... 2018 r. w Zawoi pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. Z o.o. 

34 – 223 Zawoja 1854 

NIP: 5521535806,  

REGON: 356517196, 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Warmuz – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

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

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

zwanymi dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy, polegający na  

wykonaniu, utrzymaniu, administrowaniu i bieżącej aktualizacji strony projektu współfinansowanego 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. 

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap II” nr 

POIS.02.03.00-00-0146/17 (zwanej dalej „stroną”)  na warunkach i zasadach określonych w dalszej 

części umowy oraz załącznikach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zarejestrować, skonfigurować i opłacić w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego domenę na okres od chwili pełnej akceptacji strony przez Zamawiającego do 31 

grudnia 2019 z góry. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się administrować stroną internetową Zamawiającego w okresie od chwili 

pełnej akceptacji strony przez Zamawiającego do 31 grudnia 2019.  

 

§ 2 

1. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca  zaprezentuje Zamawiającemu do 

wyboru i zatwierdzenia trzy różne projekty graficzne strony (zwany dalej „projektem”), które 

przedstawi na nośniku CD, drogą mailową lub w formie wydruku kolorowego poszczególnych 

stron i podstron. Każdy Projekt strony internetowej będzie zawierać w szczególności zawartość 

merytoryczną i graficzną, zarówno strony głównej jak i podstron.  

2. Zamawiający nie ma obowiązku wyboru projektu i może zgłosić na piśmie uwagi do przedłożonych 

projektów w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienie projektu graficznego (w formie 

pisemnej lub elektronicznej).  

3. Wykonawca  zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego i przedstawienia 

poprawionych projektów  w terminie 5 dni do daty zgłoszenia uwag, przy czym w tym przypadku 

również zastosowanie znajduje ust. 2  

4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać stronę internetową i zaprezentować ją Zamawiającemu w  

jego siedzibie w terminie 14 dni od zakończenia opisanej powyżej procedury wyboru i akceptacji 

projektu strony. 

5.  Zamawiający akceptuje pisemnie stronę przedstawioną zgodnie z ust. 4.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia Wykonawcy wszelkich materiałów i 

informacji niezbędnych do wykonania i wdrożenia strony internetowej (np. tekstów, elementów 

grafiki itp.) będących w jego posiadaniu. 

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony ub  błędów na stronie, o 

której mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę  do ich usunięcia w terminie 48h od 

zgłoszenia, do czego Wykonawca się zobowiązuje. Zgłoszenie nieprawidłowości następuje mailem 

na adres .................... lub faksem ...............................  albo telefonicznie na numer 

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

 

§ 3 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.  
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§ 4 

1. Zamawiający może rozwiązać  umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w wypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności naruszenia terminów wynikających z umowy lub wyznaczonych przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca może rozwiązać  umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w wypadku, gdy Zamawiający będzie zalegał z wypłatą należności, za co najmniej 

dwa kolejne miesiące.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu części 

wykonanej już umowy. 

4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno zostać wyrażone na piśmie, pod rygorem 

nieważności, oraz zawierać uzasadnienie.  

 

§ 5 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe                           

w rozumieniu ustawy z dnia 04. 02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  do projektu 

oraz do strony internetowej bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na wszystkich polach 

eksploatacji, a w szczególności w zakresie:  

a. utrwalenia utworu na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;  

b. zwielokrotnienia dzieła jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;  

c. publicznego udostępniania utworu w Polsce i poza jej granicami;  

d. wprowadzania dzieła do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;  

e. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                           

i czasie przez siebie wybranym;  

f. rozpowszechniania utworu w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 

g. prawo dokonywania zmian, adaptacji lub opracowań  
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2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa zależne do strony internetowej 

oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do tej strony. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu i do strony internetowej nastąpi z dniem 

w którym nastąpi  akceptacja strony internetowej przez Zamawiającego, o czym mowa w §2 ust. 5 

umowy. Zamawiający z tym dniem staje się wyłącznie uprawnionym do korzystania i rozporządzania 

projektem oraz stroną. 

4. Na mocy niniejszej umowy przechodzi również na Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy utworów, powstałych w toku wykonywania umowy, wydanych Zamawiającemu.  

5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu 

określonym w § 6 ust. 1 umowy.  

6. Wykonawca zamieści w stopce strony zwięzłe oznaczenie swojego autorstwa. 

7. Wykonawca zapewni, że zarówno część, jak i całość strony internetowej, nie zostały przekazane 

żadnej osobie trzeciej ani, o ile mu wiadomo, nie zostały opublikowane w inny sposób. Wykonawca 

zapewnia, że tylko on dysponuje prawami opisanymi powyżej, że treść strony nie narusza praw osób 

trzecich, że strona nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz, że 

jest on w pełni uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej. 

8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia 

Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w ust. 

7, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu z interwencją uboczną po stronie 

Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu wejścia w jego miejsce. 

 

§ 6 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną 

przez Wykonawcę ofertą w kwocie .................. (słownie: ..............................) netto.  

Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki ...% 

obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, w wysokości .................. (słownie: ..............................).  

Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi .................. (słownie: ..............................).  
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2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty rejestracji domeny. 

3.Wynagrodzenie płatne będzie w częściach 

1) 50% kwoty ustalonej § 6 pkt 1.  tj. …………. ( słownie: …………………………… ) netto wypłacone będzie 

po ostatecznej akceptacji strony internetowej zgodnie z § 2 ust. 5 umowy. Wynagrodzenie zostanie 

powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki ..…...% obowiązującej w dniu 

zawarcia Umowy, w wysokości .................. (słownie: ..............................).  

2) pozostała część 50% kwoty ustalonej § 6 pkt 1.  tj. …………. ( słownie: …………………………… ) netto  

będzie wypłacana w częściach, , do końca obowiązywania umowy, w okresach miesięcznych. 

Wykonawca miesięcznie będzie otrzymywał kwotę .................. (słownie: ..............................) netto. 

Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki …...% 

obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, w wysokości .................. (słownie: ..............................). 

Miesięczna łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi .................. (słownie: ..............................).  

4. W przypadku ustawowego zwiększenia stawki podatku od towarów i usług VAT kwota brutto 

wynagrodzenia nie podlega zmianie.  

5. Na kwotę, określoną w ust. 1, składa się wynagrodzenie za realizację usług stanowiących przedmiot 

umowy, o których mowa w § 1 Umowy, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których 

mowa w § 5. 

§ 7 

1.Płatności z tytułu umowy będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze VAT/rachunku: 

1) w przypadku  wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust 3 pkt 1 - wystawionej przez 

Wykonawcę po dokonaniu akceptacji strony WWW, wystawionej na koniec miesiąca, w 

którym akceptacja nastąpiła, 

2) w przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust 3 pkt 2 - wystawionej przez 

Wykonawcę na koniec każdego miesiąca.  
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2. Do każdej faktury VAT/rachunku, odniesionej do wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust 3 pkt 2 

Wykonawca załączy raport z wykonania umowy w danym miesiącu, zawierający szczegółowy wykaz 

spraw prowadzonych w tym okresie w ramach realizacji umowy.  

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§8 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu siły wyższej, lub z wyłącznej 

winy Zamawiającego.  

2. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

albo rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, albo 

bezzasadnego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej  przez Wykonawcę,  Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1;  

b) opóźnienia Wykonawcy w stosunku do któregokolwiek terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego lub wynikającego z umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 1), za każdy dzień lub godzinę opóźnienia (w 

zależności, czy termin wyznaczony został w dniach, czy godzinach) 

c) nienależytego administrowania stroną internetową lub przerwy w działaniu strony dłuższej niż 24 

godziny, co uniemożliwia lub znacząco utrudnia poprawne działanie strony Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 6 

ust. 3 pkt. 2), za każdy dzień opóźnienia lub nienależytego administrowania.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z  w wynagrodzeniem przysługującym na 

podstawie niniejszej umowy. . 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

 

§ 10 

1. Osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów wynikających z realizacji umowy jest 

..................................................., tel.: ......................, e-mail: ....................................  

2. Osobą ze strony Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów wynikających z realizacji umowy jest 

................................................, tel.: ......................,  e-mail: ....................................  

 

§ 11 

Strony będą starały się rozwiązać polubownie wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy. 

W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta Wykonawcy 


