
                                                                                            
  

 

  Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr ZP.271.10.37.2018 
 
 

Umowa nr  ZP.272.10.37.2018 PROJEKT  
 
zawarta w dniu …………2018 r. w Walcach pomiędzy Gminą Walce, nr NIP 1990089990,  
nr REGON 531413113, z siedzibą w Walcach przy ul. Mickiewicza 18, reprezentowaną przez Pana 
Bernarda Kubatę – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  – Pana Romana 
Schwarzer, zwanym dalej „Zamawiaj ącym” ,  
 
a ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..., 
reprezentowanym przez:  ………………………………………………………, zwanym dalej 
Wykonawcą. 
 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy wyłonionego w przeprowadzonym 
w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 
wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, (zamówienie 
realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy  
w Walcach do kwot określonych w art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych)  

Zadanie realizowane jest w ramach w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie budynku 
zabytkowego spichlerza w Brożcu”, realizowanego w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 5. Ochrona 
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i kultury; Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji 
Opolskie, na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (ZIT). 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, 
którym jest  udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie 
Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne, zgodnie z ofertą będącą 
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy oraz zapytania ofertowego stanowiącym również 
część umowy i stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje następujący zakres 
prac: 

1) Projekt, wykonanie i wdrożenie responsywnej strony internetowej, na której zostanie 
udostępniona zdigitalizowana część zbiorów; 

2) Dostawa aplikacji na urządzenia mobilne – przewodnika mobilnego; 
3) Wykonanie zdjęć 23 przedmiotów, które następnie zostaną wykorzystane w aplikacji 

mobilnej oraz na stronie internetowej. Cyfryzacja zbiorów obejmuje 23 obiekty, w tym 
techniką skan 3D - 12 obiektów oraz fotografią cyfrową 11 obiektów, w formacie 
dostosowanym do oznakowania kodami QR. Wykonawca zamieści  zdygitalizowaną część 
zbiorów wraz z opisami na stronie internetowej projektu oraz w aplikacji mobilnej; 
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4) Aktualizacja oprogramowania aplikacji mobilnej (upgrade i update) - w ramach usługi 
Wykonawca wykona nieodpłatnie aktualizację aplikacji mobilnej (upgrade i update) w 
okresach półrocznych w ciągu 5 lat od daty podpisania  protokołu odbioru bez uwag,  

5) Wsparcie techniczne – w ramach usługi Wykonawca udzieli bezpłatnego Wsparcia 
technicznego Zamawiającemu przy wdrażaniu i obsłudze strony internetowej oraz aplikacji 
mobilnej przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego 

6) Szkolenie - Wykonawca przeprowadzi szkolenia dedykowanych pracowników 
Zamawiającego z obsługi panelu do zarządzania stroną internetową i aplikacją mobilną; 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że z dniem przekazania kompletnego zamówienia, przekazuje 
Zamawiającemu nieodpłatnie pełne prawa autorskie majątkowe do całości opracowania, 
stanowiącego przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów powstałych w ramach Umowy, 
obejmujących prawo do rozporządzania przedmiotowym utworem w zakresach i na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa Autorskiego,  
a w szczególności i co najmniej na następujących polach eksploatacji (Pola Eksploatacji): 

− w zakresie wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym 
korzystanie z utworów przed wszelkimi organami władzy i administracji państwowej lub 
samorządowej, sądami, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, agendami rządowymi 
oraz instytucjami finansującymi lub kontrolującymi projekt, oraz partnerom projektu; 

− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, magnetyczną oraz cyfrową; 

− wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputera; 
− w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
− w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie,wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
 
zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicą, przy czym jednocześnie zostaną przeniesione 
prawa do każdego utworu stanowiącego część Przedmiotu Umowy bez konieczności składania 
odrębnych oświadczeń Zamawiającego w tym przedmiocie. W ramach Wynagrodzenia nabywa on 
prawo do przeniesienia na rzecz osób trzecich autorskich praw majątkowych na Polach 
Eksploatacji, nabytych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
2. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnymi prawami 

autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca, w ramach 
Wynagrodzenia: upoważnia Zamawiającego do wykonywania wszystkich praw zależnych do 
Przedmiotu zamówienia (w tym do udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji Przedmiotu 
zamówienia), oraz upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian Przedmiotu 
zamówienia; 

3. W przypadku, jeśli jakiekolwiek autorskie prawa majątkowe do jakiejkolwiek części 
Przedmiotu zamówienia nie będą przysługiwać Wykonawcy, zapewni on, aby zostały one 
przeniesione w zakresie Pól Eksploatacji i na zasadach określonych w niniejszej Umowie na 
Zamawiającego. Ponadto w powyższej sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie 
udzieliły na rzecz Zamawiającego upoważnień; 

4. Zapłata Wynagrodzenia przedstawionego przez Wykonawcę w Ofercie wyczerpuje 
jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi się on posługuje przy wykonywaniu 
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przedmiotowego zamówienia, z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do Przedmiotu zamówienia na wszystkich Polach Eksploatacji, wymienionych 
w ust. 1. niniejszego paragrafu; 

5. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiającego tytuł własności do 
nośników, na których Przedmiot Zamówienia jest utrwalony. Przeniesienie będzie skuteczne  
z chwilą zapłaty Wynagrodzenia, a nośniki zostaną przekazane Zamawiającemu z chwilą 
podpisania Protokołu odbioru; 

6. Założenia oraz dane wyjściowe uzyskane od Zamawiającego są jego własnością i – wchodząc 
w zakres Informacji – nie mogą być udostępniane bez jego zgody osobom trzecim. 
 

  
§ 3 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 18 września 2018 r.; 
2. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot umowy będzie przedmiotem odbioru przez 

Zamawiającego; 
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest 

Protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy. 
4. Przedmiotem odbioru są: 

- uruchomiona pod właściwym adresem strona internetowa, o funkcjonalności zgodnej ze 
specyfikacją zamówienia, 
- aplikacja mobilna dostępna w sklepach Gogle Play oraz App Store, o funkcjonalności 
zgodnej ze specyfikacją zamówienia, 
- dokumentacja techniczna oprogramowania narzędziowego dla Zamawiającego,  
- dokumentacja użytkowa; 

5.  Odbiór Przedmiotu zamówienia będzie polegał na ocenie zgodności ze specyfikacją 
zamówienia oraz na ocenie jakości obrazu i dźwięku; 

5.  Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego. 
 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) terminowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy, 
2) wykonania opracowania przedmiotu umowy z należytą starannością,  
3) zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone stosownymi przepisami, 
4) wyznaczenia koordynatora zarządzającego i odpowiedzialnego za nadzorowanie oraz 

całościowe wykonanie przedmiotu umowy w osobie: ……. 

 
§ 5 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i 
ustalonych zwyczajów; 

2. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy 
wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

3. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za działania podwykonawców jak za 
swoje własne. 
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§ 6 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej 
wysokości … netto, vat ….. zł,  brutto ….. zł ( słownie: …………………………….. zł 
brutto), w tym: 

2.   Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia wystawi fakturę, której odbiorcą 
  i płatnikiem, będzie Gmina Walce  

 
§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zamówienia 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i zapewnia świadczenie usług 
serwisowych w okresie 60 m-cy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy; 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego usuwania wad oprogramowania, 

2) udzielania Zamawiającemu wsparcia telefonicznego w zakresie 
eksploatacji aplikacji, codziennie/lub w wybrane dni robocze/ w godzinach:  

3)  udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i 
eksploatacji przedmiotu zamówienia; 

4) w przypadku konieczności bezpośredniej diagnostyki zaistniałych wad 
oprogramowania, do przyjazdów do siedziby Zamawiającego lub do 
usunięcia zaistniałej wady metodą zdalnego dostępu. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, informuje Wykonawcę o zaistniałej wadzie 
oprogramowania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ….. lub faksem pod nr 
……….. ; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad, jednak w terminie 
nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia wady; 

6. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji oprogramowania i do dostarczenia aktualnej wersji 
oprogramowania wraz z raportem z naprawy, w każdym przypadku po usunięciu wady 
oprogramowania. 

§ 8 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi  



 

5 
 

w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a)  za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

brutto  określonego w § 6ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 
b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §9 
ust. 1 pkt.a), 

2.  Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za    
każdy dzień zwłoki. 

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekucji kar umownych poprzez ich potrącenie  
z faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy. 

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa  
żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej 
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego                  
w umowie, 

d) Wykonawca przekroczył umowny termin wykonania przedmiotu umowy o 6 dni, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający: 

a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru, 

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1lit. a-d, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
Odstąpienie może nastąpić w terminie 10 dni od momentu powzięcia wiadomości  
o przyczynie odstąpienia. 

§ 10 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności 
takiej zmiany. 
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§ 11 
Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§ 13 

Umowę niniejsza sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA  


