Umowa
na budowę, utrzymanie i zabezpieczenie strony internetowej
www.prow.umww.pl

numer umowy DOW/………/2016
zawarta w dniu ………………………….. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy:
Województwem

Wielkopolskim

z

siedzibą

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………,
a
……………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………..
zwanymi dalej „Stronami”
o następującej treści:
§1
Użyte w niniejszej umowie, począwszy od paragrafu 2 niniejszej umowy, pojęcia oznaczają:
1. Zamawiający

-

Województwo

Wielkopolskie

z

siedzibą

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
2. Wykonawca – ……………………………………………………………….;
3. Adres

Korespondencyjny

Zamawiającego

–

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, telefon: (61) 62 66 000,
fax: (61) 62 66 004, e-mail: dow.sekretariat@umww.pl
4. Adres Korespondencyjny Wykonawcy: .......................................................................................;
5. Strony Umowy – Zamawiający i Wykonawca występujący razem;
6. Zapytanie ofertowe – Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2016 roku, stanowiące załącznik nr 1 do
Umowy;
7. Oferta Wykonawcy – oferta z dnia ………………… roku, jaką Wykonawca przedstawił
Zamawiającemu i na podstawie, której Wykonawca został wybrany do realizacji Umowy,
stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy;
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8. Umowa – niniejsza umowa;
9. Wynagrodzenie – łączne wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie całości Przedmiotu Umowy;
10. Dzień – ilekroć w Umowie jest mowa o dniach, pisanych z dużej lub małej litery, należy przez
to rozumieć dni robocze, to jest dni roku kalendarzowego z wyłączeniem niedziel oraz dni
ustawowo wolnych od pracy, chyba że w treści Umowy, w tym jej załącznikach, wprost
wskazano, iż mowa jest o dniach kalendarzowych (w takim przypadku termin liczony jest jako
kolejno następujące po sobie dni kalendarzowe z uwzględnieniem niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy);
11. PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
12. Przedmiot Umowy – łączna realizacja wszystkich Zadań zgodnie z Zapytaniem ofertowym,
Ofertą Wykonawcy i Umową;
13. Zadania – wyodrębnione części Przedmiotu Umowy opisane w Umowie;
14. Części Zadania – poszczególne wyodrębnione funkcjonalnie elementy Zadania, wykonanie
których przez Wykonawcę wymaga zawsze akceptacji lub odbioru przez Zamawiającego;
15. Rezultaty Umowy – wszelkie rezultaty wytworzone przez Wykonawcę i przekazane
Zamawiającemu, a związane z realizacją Umowy.
16. Zasób – wszystko to, co ma wartość dla Zamawiającego, w szczególności: pracownicy,
wizerunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, informacje wytwarzane,
przetwarzane i przechowywane przez Zamawiającego, mienie wykorzystywane przez
Zamawiającego oraz jego pracowników;
17. PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego;
18. Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji – wyciąg z Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji.
19. Administrator Danych Osobowych – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
20. Wymagania Zamawiającego – sposób realizacji Przedmiotu Umowy wskazane w Zapytaniu
ofertowym, Umowie, Ofercie Wykonawcy a nadto precyzowany przez Zamawiającego poprzez
jego wskazówki w czasie realizacji Umowy, ilekroć przewiduje to Zapytanie ofertowe czy
Umowa.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz
odpowiednim

zapleczem

organizacyjnym,

technicznym,

intelektualnym

i

finansowym

koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy.
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2. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

przestrzegania

Polityki

Bezpieczeństwa

Informacji

obowiązującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (PBI), która jest
załącznikiem nr 3 do Umowy.
3. Wytyczne bezpieczeństwa informacji, obowiązujące Wykonawcę i jego pracowników, stanowią
załącznik nr 4 do Umowy.
4. Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy otrzymają dostęp do zasobów informacyjnych
Zamawiającego na podstawie odrębnych upoważnień. Przed przyznaniem dostępu do
zasobów informacyjnych Zamawiającego otrzymają oni do zapoznania się i stosowania
wytyczne bezpieczeństwa informacji.
5. Zasoby informacyjne Zamawiającego obejmują następujące typy:
a) informacje: bazy danych i pliki z danymi, kontrakty i umowy, dokumentacja systemowa,
podręczniki użytkownika, materiały szkoleniowe, dodatkowe (pozasystemowe) procedury
operacyjne i wspierające, dokumenty zarządzania ciągłością działania (plany, procedury),
ślady audytowe, informacje zarchiwizowane,
b) oprogramowanie: aplikacje, oprogramowanie systemowe, narzędzia rozwojowe i inne,
c) fizyczne: sprzęt komputerowy, urządzenia komunikacyjne, nośniki informacji i inne
urządzenia,
d) usługi: usługi przetwarzania i przesyłania, usługi ogólne: ogrzewanie, oświetlenie,
zasilanie i klimatyzacja,
e) ludzkie: ludzie, ich kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie,
f) wartości niematerialne: reputacja, wizerunek Urzędu.
6. Wytyczne bezpieczeństwa informacji stanowią zbiór zasad obowiązujących wszystkie osoby
spoza Urzędu Marszałkowskiego, które ubiegają się o dostęp do jego zasobów informacyjnych.
§3
Przedmiotem umowy, zwanej dalej „Umową” jest budowa, utrzymanie i zabezpieczenie strony
internetowej znajdującej się na serwerach UMWW: www.prow.umww.pl obsługiwanej przez
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
§4
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, który
realizowany będzie w sposób szczegółowo opisany i na warunkach określonych w Zapytaniu
ofertowym, Ofercie Wykonawcy, Umowie, Wymaganiach Zamawiającego. Wszystkie te
dokumenty, łącznie z wszelkimi doń załącznikami i odniesieniami określają Przedmiot Umowy
(zakres i sposób realizacji poszczególnych Zadań).
2. Przedmiot Umowy jako całość, jak i poszczególne jego składowe, to jest Zadania, jak i Części
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Zadania realizowane będzie w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz Ofercie
Wykonawcy.
3. Przedmiot Umowy obejmuje 3 Zadania, to jest:
a)

Zadanie numer 1 – budowa strony internetowej www.prow.umww.pl na warunkach
określonych w Zapytaniu ofertowym.

b)

Zadanie numer

2 – utrzymanie oraz bieżąca aktualizacja strony internetowej

www.prow.umww.pl przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na zasadach
określonych w Zapytaniu ofertowym.
c)

Zadanie numer 3 – zabezpieczenie strony internetowej www.prow.umww.pl przez okres
24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym.
§5

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku
zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak
również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane
przez przedstawicieli Stron Umowy, którzy pełnią funkcję koordynatorów Zamawiającego
i Wykonawcy.
Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest:
………………………., tel. ……………………..
Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest:
…………………....., tel. ………………………...
2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
§6
1. Odbiór Przedmiotu Umowy jako całości, dokonany zostanie w terminie do …………………
2018 roku, to jest do pełnej realizacji wszystkich Zadań.
2. Odbiór Zadania 1 dokonany zostanie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Odbiór Zadania 2 etap 1 i Zadania 3 etap 1 dokonany zostanie po 12 miesiącach od dnia
zawarcia Umowy.
4. Odbiór Zadania 2 etap 2 i Zadania 3 etap 2 dokonany zostanie po 24 miesiącach od dnia
zawarcia Umowy.
5. Terminy odbioru Przedmiotu Umowy jako całości oraz terminy odbioru poszczególnych Zadań i
ich etapów pokrywają się z terminami realizacji wskazanymi w Zapytaniu ofertowym.
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6. Nie przystąpienie Zamawiającego do odbioru Zadania bądź Części Zadania, niezależnie od
przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania
terminu realizacji poszczególnych Zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
7. Odbiór każdego Zadania następować będzie na podstawie Protokołu Odbioru Zadania
podpisanego przez Wykonawcę i Komisję Odbioru Zadania składającą się z przedstawicieli
Zamawiającego. Protokół sporządzi Wykonawca.
8. Protokół Odbioru, o jakim mowa w ust.6 niniejszego paragrafu, powinien zawierać
w szczególności: dzień i miejsce odbioru Zadania, wskazanie osób obecnych przy
sporządzaniu protokołu, informację o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu Zadania,
w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie
określonym przez Komisję Odbioru Zadania w ramach Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez
Komisję Odbioru Zadania usunięcia przez Wykonawcę wad, będzie stanowić podstawę do
sporządzenia Protokołu Odbioru Zadania bez zastrzeżeń.
9. Realizacja

Zadań 2-3 odbierana będzie przez Zamawiającego na podstawie rocznych

protokołów odbioru tych Zadań – osobny protokół odnośnie każdego roku obsługi strony
internetowej. Protokoły te sporządzane będą według zasad obowiązujących dla Protokołu
Odbioru Zadania.
10. Niezależnie od powyższego na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego druga strona
Umowy przystąpi do sporządzenia dokumentu odbioru dowolnej części zadania.
§7
1. Wykonawca obowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na wszelkie działania, czynności,
prace,

dokumenty

dokonywane

i

przygotowywane

przez

Wykonawcę

w związku z realizacją Umowy w każdym przypadku, ilekroć jest o tym mowa w Zapytaniu
ofertowym.
2. Wykonawca obowiązany jest realizując Umowę uwzględnić wszelkie uwagi i sugestie
dotyczące realizacji Umowy zgłaszane przez Zamawiającego, w szczególności dotyczące
szaty graficznej i funkcjonowania menu zbudowanej strony internetowej, zwłaszcza dotyczące
szaty graficznej i działania menu zbudowanej strony internetowej.
§8
W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do:
a. współdziałania z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy,
b. dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów,

Strona 5 z 18

c. udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się
w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu
zamówienia, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą,
d. terminowej zapłaty Wynagrodzenia.
§9
W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a. współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy,
b. dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów,
c. udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących
się w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu
zamówienia,
d. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz innych informacji prawnych chronionych
pozyskanych w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy,
e. wdrożenia zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz prowadzenia dokumentacji,
o których mowa w art. 36 i art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2016 poz. 922),
f.

dopuszczania do przetwarzania danych osobowych tylko osoby upoważnione,

g. przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresem i celem niezbędnym do realizacji
Umowy oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
h. upoważniania swoich pracowników lub podwykonawców do przetwarzania danych
osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych,
i.

umożliwienia przeprowadzenia kontroli przetwarzania danych osobowych na wniosek
Zamawiającego,

j.

przekazywania informacji w zakresie powierzenia lub udostępnienia danych osobowych,
przy czym powierzenie może nastąpić tylko na podstawie zawartej umowy, po uzyskaniu
zgody Administratora Danych Osobowych,

k. przekazania wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie realizacji Umowy po
jej ustaniu dla Zamawiającego.
§ 10
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uwag do dokumentów lub innych
czynności dokonywanych przez Wykonawcę, w związku z realizacją Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić je i postąpić w sposób wskazany przez Zamawiającego.
Zamawiający zgłaszając swoje uwagi, wyznaczy Wykonawcy termin do ich realizacji. Termin ten
wynosić będzie co najmniej 2 dni od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
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W przypadku nie uwzględnienia uwag przez Wykonawcę Zamawiający ponownie wyznaczy termin
co najmniej dwudniowy na realizację i uwzględnienie uwag w sposób przez niego wskazany. Nie
uwzględnienie uwag przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych, o
których mowa w §18.1
§ 11
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie wady fizyczne i
prawne Przedmiotu Umowy, co dotyczy między innymi sytuacji, gdy:
a. występują wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy ze
względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia, jakiemu ma on
służyć, co dotyczy w szczególności sytuacji wykonania Przedmiotu Umowy w sposób
niezgodny z Umową, w tym zwłaszcza z Zapytaniem ofertowym lub Wymaganiami
Zamawiającego.
b. Przedmiot

Umowy

nie

ma

właściwości,

o

których

Wykonawca

zapewniał

Zamawiającego lub został wydany w stanie niezupełnym lub niekompletnym,
c. Przedmiot Umowy nie spełnia parametrów, warunków lub norm, jakie wynikają
z

dostarczonych

Zamawiającemu

certyfikatów,

świadectw,

instrukcji,

opisów

dotyczących Przedmiotu Umowy lub innych dokumentów dotyczących jakości,
parametrów, warunków lub norm poszczególnych elementów składowych Przedmiotu
Umowy.
d. Przedmiot Umowy narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
prawa obligacyjne lub rzeczowe, prawa autorskie lub prawa pokrewne, lub też jest
obciążony prawami osób trzecich (rzeczowymi, obligacyjnymi lub prawami innego
rodzaju), lub też prawo objęte Przedmiotem Umowy nie istnieje.
e. Przedmiot

Umowy

został

zrealizowany

w

oparciu,

na

podstawie,

lub

przy

wykorzystaniu, innych umów lub dokumentów obciążonych wadami prawnymi.
2. Zamawiający,
z

tytułu

który

rękojmi

otrzymał

względem

wadliwy

Przedmiot

Wykonawcy,

może

Umowy,

żądać

wykonując

bezpłatnego

uprawnienia

usunięcia

wad

w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż
5 dni.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wady Zamawiający może
odmówić przyjęcia naprawy i zlecić usunięcie wady przez osobę trzecią na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to
nadmiernych kosztów.
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4. Niezależnie

od

obowiązków

Zamawiającego

związanych

z

odbiorami

określonymi

w Umowie, Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy lub jego części
i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady są niezależne od tego czy Zamawiający dokonał, mógł
czy też powinien dokonać badania Przedmiotu Zamówienia lub jego części.

Tym samym

Wykonawca w zakresie swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie może nigdy podnieść
przeciw Zamawiającemu zarzutu lub uwolnić się z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, poprzez
wskazanie, że Przedmiot Umowy lub jego część nie została właściwe sprawdzona i zbadana
przez Zamawiającego podczas dokonywania odbiorów lub w jakimkolwiek innym czasie.
5. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić
w terminie kolejnych 21 dni, licząc od upływu bezskutecznie wyznaczonego terminu naprawy,
bez dodatkowego wzywania Wykonawcy albo żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie. Wybór uprawnienia w tym zakresie należy wyłącznie do
Zamawiającego.
6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że
wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zamawiającego, które
Wykonawca
uzasadnienie

zakwestionował
i

uprzedził

podczas

pisemnie

realizacji

Przedmiotu

Zamawiającego

o

Umowy

przewidzianych

podając

pełne

skutkach

ich

zastosowania.
7. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach Przedmiotu Umowy niezwłocznie po
ich wykryciu.
8. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub odbioru Zamawiający wiedział lub
z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie.
9. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy i Strony wyłączają stosowanie
art. 563 § 1 i 2 kodeksu cywilnego.
10. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi obejmuje całość
Przedmiotu Umowy, to jest wszystkie Zadania i trwa od dnia podpisania Umowy do dnia jej
zakończenia, to jest do ostatniego dnia realizacji Zadań na warunkach określonych w Umowie.
§ 12
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu Umowy na warunkach
określonych w Umowie, która to Umowa stanowi dokument gwarancji Wykonawcy.
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2. Gwarancją

objęte

są

wszelkie

wady

fizyczne

Przedmiotu

Umowy,

co

obejmuje

w szczególności
a. wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy ze względu na cel
w Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia jakiemu ma on służyć, co
dotyczy w szczególności sytuacji wykonania Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny
z

Umową,

w

tym

zwłaszcza

z

Zapytaniem

ofertowym

lub

Wymaganiami

Zamawiającego;
b. Przedmiot

Umowy

nie

ma

właściwości,

o

których

Wykonawca

zapewniał

Zamawiającego lub został wydany w stanie niezupełnym lub niekompletnym;
c. Przedmiot Umowy nie spełnia parametrów, warunków lub norm, jakie wynikają
z dostarczonych Zamawiającemu certyfikatów, świadectw, instrukcji, opisów lub innych
dokumentów dotyczących jakości, parametrów, warunków lub norm poszczególnych
elementów składowych Przedmiotu Umowy.
3. Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Jeżeli

w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Przez istotną
naprawę rzeczy rozumie się usunięcia wady istotnej, to jest takiej której wystąpienie
powodowało, iż rzecz nie nadawała się do określonego w Umowie użytku, to jest posiadała
cechy uniemożliwiające jej eksploatację w sposób określony w Umowie. Jeżeli gwarant
(Wykonawca) wymienił część rzeczy, postanowienie zdania drugiego niniejszego ustępu,
stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie
mógł z niej korzystać.
4. Gwarancja obejmuje wszystkie wady stwierdzone przez Zamawiającego i zgłoszone
Wykonawcy w okresie, na jaki została udzielona gwarancja, bez względu na to czy przyczyna
ich powstania tkwiła w rzeczy objętej gwarancją i bez względu na czas przejścia na
Zamawiającego niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.
Zamawiający nie ma obowiązku zgłoszenia wady (zawiadomienia o wadzie) w określonym
terminie i może dokonać zgłoszenia aż do upływu okresu gwarancji, bez względu na okres, jaki
upłynął od ujawnienia się lub wykrycia wady.
5. Wszelkie wady będą usuwane na miejscu, w którym znajduje się Przedmiot Umowy objęty
gwarancją.
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6. Gwarancja obejmuje także awarie, które powstały wskutek zwykłej eksploatacji Przedmiotu
Umowy przez Zamawiającego lub osoby, której Zamawiający udostępnił Przedmiot Umowy do
korzystania.
7. W razie ujawnienia się po raz drugi wady tego samego rodzaju i dotyczącej tego samego
elementu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może żądać usunięcia wady poprzez
wymianę elementu na wolny od wad, a nie poprzez jego naprawę.
8. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w ust. 1-7 niniejszego paragrafu, do gwarancji jakości
stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące rękojmi za wady Przedmiotu
Umowy.
9. Uprawnienia

z gwarancji

Zamawiający może

realizować

niezależnie

od

uprawnień

przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.
10. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji nie obejmują wad, których przyczyną
było nienależyte wykorzystanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, przez co należy
rozumieć korzystanie przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny
z instrukcją obsługi dostarczoną przez Wykonawcę i wskazówkami Wykonawcy, pod
warunkiem, iż instrukcja obsługi i wskazówki Wykonawcy są zgodne z Przedmiotem Umowy, to
jest w szczególności jego opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym oraz Wymaganiach
Zamawiającego, a nadto iż zostały one uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.
§ 13
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie umowne
w wysokości …………………. zł/brutto (słownie: …………………………………. złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wypłacane będzie
w 3 częściach.
3. I część - wynagrodzenie z tytułu prawidłowego zrealizowania Zadania nr 1 wynosi:
……………………………………………… brutto (słownie ……………………………..).
4. II część - wynagrodzenie z tytułu prawidłowego zrealizowania etapu 1 Zadania nr 2 i 3 wynosi:
……………………………………………… brutto (słownie ……………………………..).
5. III część - wynagrodzenie z tytułu prawidłowego zrealizowania etapu 2 Zadania nr 2 i 3 wynosi:
……………………………………………… brutto (słownie ……………………………..).
6. Części wynagrodzenia określone w ust. 4-5 płatne będą każdorazowo w dwóch równych
transzach: pierwsza transza płatna będzie po 12 miesiącach od dnia zawarcia Umowy, druga
transza płatna będzie po 24 miesiącach od dnia zawarcia Umowy.
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7. Części Wynagrodzeń płatne będą po dokonaniu przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń
odbiorów poszczególnych Zadań.
8. Zapłata Części Wynagrodzeń, następować będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT,
dotyczących poszczególnych Zadań. Warunkiem wystawienia każdej z faktur VAT jest
podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru, to jest
protokołu odbioru Zadań numer 1-3.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych
praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac
powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania wszelkich prac wykonanych w ramach realizacji Umowy.
10. Zapłata Wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem bankowym na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
11. Faktura Wykonawcy zawierać będzie następujące dane Zamawiającego:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888
12. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktur jest siedziba Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
13. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
14. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
§ 14
1. Zamawiający zdając sobie sprawę, że wykonanie Przedmiotu Umowy wymaga wykorzystania
przez Wykonawcę różnych narzędzi i środowisk informatycznych podlegających ochronie
prawnej, w tym w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych, z których
Wykonawca może korzystać na zasadzie przyznanej mu licencji, sublicencji bądź jako
właściciel, współwłaściciel, autor, współautor, bądź też korzystając z narzędzi lub środowisk
informatycznych otwartych, wymaga przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego
w ramach Wynagrodzenia, uprawnień do korzystania z wszelkich narzędzi i środowisk
informatycznych wykorzystanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy,
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w sposób który umożliwi Zamawiającemu nieograniczone modyfikacje, zmiany, uzupełniania
Przedmiotu Umowy, również w sytuacji rozwiązania Umowy pomiędzy Zamawiającym przed
upływem terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje uprawnieniami, w tym licencjami lub autorskimi prawami
majątkowymi do wszystkich utworów, programów komputerowych stanowiących komponenty
Przedmiotu Umowy, lub wykorzystanych przez Wykonawcę do stworzenia Przedmiotu Umowy,
co obejmuje w szczególności wszelkie narzędzia informatyczne oraz środowiska informatyczne
niezbędne do stworzenia Przedmiotu Umowy oraz do jego prawidłowego funkcjonowania
i modyfikacji zgodnie z warunkami Umowy, zwane dalej zbiorczo Oprzyrządowaniem Systemu.
3. Wykonawca oświadcza, że jego uprawienia do Oprzyrządowania Systemu są w takim zakresie,
aby mógł udzielić na nie Zamawiającemu, w ramach Wynagrodzenia, licencji lub sublicencji
w sposób opisany w niniejszym paragrafie lub w ramach Wynagrodzenia licencje lub
sublicencje mogły być udzielone przez inny uprawniony podmiot, w tym podmiot, który udzielił
ich wcześniej Wykonawcy.
4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej lub
udziela sublicencji do Oprzyrządowania Systemu, w tym wszelkich komponentów Przedmiotu
Umowy, o czym mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu (za wyjątkiem komponentów,
Przedmiotu Umowy, z których Wykonawca korzysta na zasadzie open source), przy czym
udzielenie licencji lub sublicencji następuje z chwilą podpisania przez Strony Umowy protokołu
odbioru końcowego Zadań numer 1-2, bez ograniczeń, co do terytorium, na okres 10 lat,
z możliwością jej wypowiedzenia, nie wcześniej niż po 9 latach, za rocznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
5. Udzielenie przez Wykonawcę licencji lub sublicencji Zamawiającemu do Oprzyrządowania
Systemu następuje na następujących polach eksploatacji:
a. trwałego

lub

czasowego

zwielokrotniana

komponentów

systemu/programu

komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
w tym

także

w celu

wprowadzania

do

pamięci,

wyświetlania,

stosowania

i przechowywania,
b. tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych modyfikacji
i opracowań w komponentach systemu.
6. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego uprawnień do Oprzyrządowania Systemu
następuje w ramach Wynagrodzenia, co oznacza, że Zamawiający oprócz Wynagrodzenia nie
będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z pozyskaniem uprawnień do
Oprzyrządowania

Systemu.

Tym

samym

celem

wyjaśnienia

wszelkich

wątpliwości,
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Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu uprawnienia do
Oprzyrządowania Systemu, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, co umożliwi
Zamawiającemu bądź to samodzielnie, bądź poprzez powierzenie innemu podmiotowi
dokonanie wszelkich modyfikacji, naprawi innych ingerencji w Przedmiocie Umowy.
§ 15
1. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do wszelkich Rezultatów Umowy, bez ograniczeń, co do czasu, terytorium, liczby
egzemplarzy.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Rezultatów Umowy następuje na wszystkich
polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym wymienionych w art.
74 ust. 4 oraz – w zakresie nieuregulowanym w art. 74 ust. 4 – w art. 50 ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz.666), zwanej dalej:
Prawem autorskim, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części
(w

tym

zwielokrotnianie

kodu

źródłowego),

jakimikolwiek

środkami

i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym technika
drukarska, technika zapisu magnetycznego, technika cyfrowa lub technika zapisu
cyfrowego lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia
posiadającego co najmniej część funkcji komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie
lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie,
rozbudowa, redukcja, zmiana układu, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany
lub modyfikacje);
d. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie

i

reemitowanie

w

dowolnym

systemie

lub

standardzie,

a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne
udostępnianie na żądanie;
e. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
f.

prywatne udostępnienie, w tym udostępnienie odpłatne całości lub części;
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g. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (droga naziemna
i satelitarna) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie,
w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
h. prawo do określania nazwy Systemu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania
na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków
towarowych wykorzystanych w utworze;
i.

prawo do wykorzystywania Systemu do celów marketingowych lub promocji,
w tym reklamy, sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów
i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności,
a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;

j.

prawo do rozporządzania opracowaniami Rezultatów Umowy oraz prawo udostępniania
ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich
wymienionych powyżej polach eksploatacji, przy czym udostępnianie to może być
odpłatne jak i nieodpłatne;

k. utrwalanie Rezultatów Umowy na jakichkolwiek nośnikach wszelkimi dostępnymi
technikami (w tym sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji);
l.

publikowanie;

m. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, digitalizacja, dodanie oprawy
multimedialnej;
n. tłumaczenie,

przystosowywanie,

zmiana układu lub jakiekolwiek

inne zmiany

w Rezultatach Umowy;
o. rozpowszechnianie Rezultatów Umowy lub jego kopii, każdym znanym sposobem
i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci
komputerowej i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
p. prawo do swobodnego używania, rozporządzania i korzystania z Rezultatów Umowy
lub ich części wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań, łączenia
z innymi utworami, zmian układu i prawem do ich udostępniania.
3. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Rezultatów Umowy. Wykonawca udziela
Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian
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w Rezultatach Umowy, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na
podstawie Umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie
wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Rezultatów Umowy,
zwanych dalej „Opracowaniami”. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z Opracowań
i rozporządzanie prawami do Opracowań przez Zamawiającego.
5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich
do Opracowań Rezultatów Umowy, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie,
a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich.

6. Z chwilą podpisania protokołów odbioru Zadań 1-3, Zamawiający nabywa własność wszystkich
egzemplarzy, na których Rezultaty Umowy zostały utrwalone.
§ 16
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że w chwili przeniesienia na rzecz
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Rezultatów Umowy, prawa te będą
przysługiwały Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń,
2. Autorskie prawa majątkowe do Rezultatów Umowy, podlegające przeniesieniu na rzecz
Zamawiającego, nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone, w szczególności żadnej
osobie trzeciej nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do Rezultatów Umowy. Nadto ani
przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Rezultatów Umowy, ani
korzystanie z Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, którym
Zamawiający udzieli prawa do korzystania z Przedmiotu Umowy nie będzie w żaden sposób
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
§ 17
1. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym majątkowych praw autorskich,
licencji lub sublicencji, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub
osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Przedmiotu Umowy, będą
musiały zaniechać korzystania z Przedmiotu Umowy w całości lub w części lub zobowiązane
zostaną do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi
wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki
poniesione w związku z tymi roszczeniami.
2. Wykonawca

niezwłocznie

zawiadomi

Zamawiającego

o

wszelkich

roszczeniach
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z powodu naruszenia praw w zakresie autorskich praw majątkowych do Rezultatów Umowy lub
jego komponentów, skierowanych przeciwko Wykonawcy
§ 18
1. W przypadku nienależytego wykonania któregokolwiek z etapów Zadań Zamawiający
uprawniony będzie do nałożenia kary umownej w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent)
Wynagrodzenia określonego dla danego Zadania.
2. Za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z Zadań Zamawiający uprawniony będzie do
nałożenia kary umownej w wysokości 1% (jeden procent) Wynagrodzenia określonego dla
danego Zadania za każdy dzień zwłoki, przy czy kara umowna w wskazanej wysokości może
zostać naliczona przez Zamawiającego osobno odnoście każdego z Zadań.
3. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia jako całości, któregokolwiek Zadania lub
jakiejkolwiek jego części Strony Umowy uznają jakiekolwiek odstępstwo Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zadania lub jego części od sposobu realizacji Przedmiotu
Zamówienia, Zadania lub jego części określonego w SOPZ, Umowie, Wymaganiach
Zamawiającego.
4. W przypadku niewykonania któregokolwiek Zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 50% Wynagrodzenia określonego dla danego Zadania.
5. Nałożenie kar umownych, o jakich mowa w ust. 1-4

poprzedzone musi być wezwaniem

Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym realizacji poszczególnych Zadań.
6.

Naruszenie postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMWW przez Wykonawcę
stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy i żądania pokrycia
powstałej szkody lub zapłaty kary umownej w wysokości 100 % Wynagrodzenia.

7. Maksymalna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę,
z wszelkich tytułów przewidzianych w Umowie nie może przekraczać 200 % łącznego
Wynagrodzenia.
8. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania
noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
9. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi wskazanemu w ust. 8, Zamawiający ma
prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.
10. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar
umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości według swojego
uznania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana Umową kara umowna jest
zdaniem Stron Umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę
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obowiązkom umownym.
11. Miarkowanie kar umownych przez Zamawiającego nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
12. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych Umową
kar umownych.
§ 19
Strony Umowy potwierdzają, że wszelka korespondencja wysłana przez Strony Umowy na Adres
Korespondencyjny Wykonawcy lub

Adres

Korespondencyjny Zamawiającego,

do czasu

rozwiązania Umowy, zawsze traktowana będzie jak skutecznie doręczona. W przypadku zmiany
wskazanych adresów, każda ze Stron Umowy obowiązana jest o tym powiadomić drugą stronę
umowy. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy może odbywać się w formie elektronicznej,
chyba że Umowa łącznie z którymkolwiek jaj załącznikiem wymaga przesłania korespondencji
w formie pisemnej.
§ 20
1. Zmiana treści Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.
§ 21
1. Strony Umowy dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory, jakie wynikają z Umowy
rozwiązywane były w pierwszej kolejności w sposób ugodowy.
2. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 22
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzech dla Zamawiającego
i jednym dla Wykonawcy.
§ 23
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Załącznik numer 1 – Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik numer 3 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji
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Załącznik numer 4 - Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji

Zamawiający

Wykonawca
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