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Załącznik nr 2 do IWZ 

Wzór umowy  

UMOWA nr ........................ 

na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej 

strony internetowej na potrzeby realizacji projektu „Twoje Serce Twoim 

Życiem” wraz z usługą hostingową, redakcyjną oraz wsparciem 

technicznym  

 

zawarta w dniu ….......... 2015 r. w Piotrkowie Trybunalskim, pomiędzy: 

Powiatem Piotrkowskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, 

NIP …........., reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim 

w imieniu, którego działają: 

1. Starosta Powiatu Piotrkowskiego – Stanisław Cubała; 

2. Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego – Piotr Wojtysiak 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Piotrkowskiego - …........................ 

zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

a 

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

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

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

zwanym dalej ,,Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro w ramach projektu „Twoje SERCE Twoim 

ŻYCIEM” Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu 

Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia 

współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-

2014, oraz budżetu państwa w ramach Programu Pl13 – Ograniczanie 

Społecznych Nierówności w Zdrowiu, zawarta została umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

1. Przedmiot umowy obejmuje usługę zaprojektowania oraz budowy 

dwujęzycznej strony internetowej zwanej dalej ,,stroną internetową” wraz 
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z jej usługą hostingową, redakcyjną oraz wsparciem technicznym. 

2. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu „Twoje Serce Twoim 

Życiem” Programu PL 13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, 

finansowego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 

budżetu państwa. 

3. Zaprojektowana, utworzona i prowadzona strona internetowa będzie 

zawierała treści w języku polskim i angielskim. 

4. Wykonanie dwujęzycznej strony internetowej wraz jej usługą hostingowa, 

redakcyjną oraz wsparcie techniczne realizowane będzie zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia będącym integralną częścią 

umowy oraz stanowiącym jej załącznik. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, budowy i oddania 

przygotowanej strony internetowej do dnia 16.11.2015 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy 

przedstawić projekt graficzno – funkcjonalny strony internetowej i przestawić 

go do akceptacji Zamawiającemu. Ostateczna akceptacja projektu graficzno – 

funkcjonalnego strony internetowej umożliwia Wykonawcy jej uruchomienie. 

3. Wykonawca będzie prowadził hosting, wsparcie techniczne, aktualizację strony 

internetowej, zamieszczanie treści dwujęzycznych od dnia jej oddania do dnia 

28.02.2017 r. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na stronie internetowej treści  

w języku polskim oraz prawidłowego ich tłumaczenia na język angielski. 

5. Odbiór zaprojektowanej, wybudowanej i oddanie przygotowanej strony 

internetowej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy będzie redagował oraz dokonywał 

aktualizacji treści na stronie internetowej otrzymanych od Zamawiającego. 

Czas zamieszczania na stronie treści musi nastąpić nie później niż 24 godziny 

od przekazania informacji wykonawcy (nie dotyczy to umieszczenia tzw. 

pakietu informacyjnego startowego - pierwszych informacji). Pakiet 

informacyjny startowy powinien zostać umieszczony nie później niż na dzień 

przed oficjalnym uruchomieniem strony. 
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2. Przekazywanie treści do zamieszczania na stronie internetowej obywać się 

będzie mailowo na adres …..... lub na nośniku zewnętrznym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzania otrzymania 

treści do aktualizacji na stronie internetowej mailowo lub pisemnie na adres 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji strony internetowej oraz 

tworzenie kopii na nośnikach zewnętrznych. 

5. Wykonawca na koniec miesiąca zakończenia realizacji niniejszej umowy oraz 

w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  

w terminie 14 dni zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu na 

nośniku USB/DVD: 

1) pełnej kopii strony internetowej wraz z bazą danych; 

2) instrukcji konfiguracji systemu CMS w postaci elektronicznej; 

3) systemu CMS. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej współpracy z Zamawiającym  

w trakcie realizacji projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” Programu PL 13 

– Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. 

 

§ 4 

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: 

Netto: ….....................................zł (słownie: …....... 00/100 złotych); 

Podatek VAT: …...........................; 

Brutto: …................................. zł (słownie: …....... 00/100 złotych). 

2. Na łączną cenę, o której mowa w ust. 1 składają się: 

1) zaprojektowanie, budowa i oddanie przygotowanej strony internetowej  

w wysokości …. zł  (słownie: …............ 00/100 złotych); 

2) hosting, wsparcie techniczne, aktualizację strony internetowej, 

zamieszczanie treści dwujęzycznych do dnia 28.02.2017 r. w łącznej 

wysokości …. zł za cały okres trwania umowy  (słownie: …............ 00/100 

złotych), …..... zł (słownie: …............ 00/100 złotych) za każdy miesiąc. 

3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie w następujący 

sposób: 

1) za zaprojektowanie, budowę i oddanie przygotowanej strony internetowej 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 po 
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podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego w zakresie realizacji tej części 

umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę; 

2) za hosting, wsparcie techniczne, aktualizację strony internetowej, 

zamieszczanie treści dwujęzycznych Zamawiający będzie płacił Wykonawcy 

miesięcznie kwotę, o której mowa w ust. 2 pkt 2 w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku 

przez Wykonawcę. Doręczenie faktury/rachunku następować będzie  

w terminie 7 dni od daty zakończenia miesiąca za który jest wystawiana,  

a miesiącu lutym 2017 r. do 15 dnia tego miesiąca. 

4. Każda jednostkowa zapłata za realizację umowy będzie następowała 

przelewem na konto Wykonawcy, wynikające z prawidłowo wystawionej  

i doręczonej faktury/rachunku. 

5. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu 

bankowi polecenie realizacji przelewu. 

6. Za opóźnienie zapłaty w terminie określonym w § 4 ust. 3, Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 10% łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1, 

w wypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca; 

2) 0,2% ceny brutto wartości zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1 – za 

każdy dzień zwłoki, licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 1 terminu 

uruchomienia strony internetowej; 

3) 0,2 % ceny brutto łącznej wartości zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 2 

pkt 2 – za każdy dzień zwłoki w aktualizacji strony internetowej, 

zamieszczenia przekazanych treści oraz dokonania tłumaczeń; 

4) 5 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 1 

za brak realizacji obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 5. 

2. Wykonawca wyraża zgodę, iż przypadku naliczenia kary umownej 

Zamawiający potrąci ją z wystawionej faktury/rachunku. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 
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wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

 

§ 6 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru strony internetowej, o którym mowa  

w § 2 ust. 5 przechodzą na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa 

majątkowe do projektu i strony internetowej, co uprawnia Zamawiającego do 

wyłącznego korzystania i rozporządzania projektem i stroną internetową bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa 

zależnego. Ponadto Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian lub 

zlecenia powyższego osobom trzecim w projekcie i stronie internetowej.  

3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust 1 obejmuje pola 

eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie 

do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo 

publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, 

nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 

przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne  

i integralne nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne 

nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, 

co do jego korzystania i rozporządzenia, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 

1995 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).  

4. Przeniesienie licencji i autorskich praw majątkowych, w tym prawo do 

korzystania na polach eksploatacji następuje w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1.  

5. Przedmiot umowy nie narusza praw osób trzecich.  

6. Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.  

7. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, 

udzielona zostaje bezterminowa licencja do korzystania z treści 

internetowych przygotowanych w ramach realizowanego projektu bez 

ograniczeń co do terytorium czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

poniższych pól eksploatacji:  
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1) utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzania 

egzemplarzy jakakolwiek techniką (w tym drukarską i cyfrową);  

2) wprowadzenie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy;  

3) rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, 

w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie 

w sieci internetowej.  

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

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

 WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY  

 

 


