
UMOWA NR  

zawarta w dniu  ……….2018r. pomiędzy Gminą Jastków, z siedzibą  21-002 Jastków, Panieńszczyzna, 
ul. Chmielowa 3,  reprezentowaną przez:  Wójt Gminy Jastków – Teresę Kot, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Małgorzaty Kamińskiej,  zwanego w dalszej części umowy "Zamawiającym",  

a 
………………………… …………… w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

Umowę zawiera się z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania 
aplikacji (na platformy systemowe Google Android oraz iOS) obejmujące mobilny system informacji o 
szlakach rowerowych, wybranych obiektach, miejscach oraz atrakcjach regionu, wyposażone w 
czytnik i generator fotokodów (QR kodów) oraz opisy głosowe z wykorzystaniem lektora  wybranych 
obiektów i miejsc w formie audio (zwanej w dalszej części umowy Oprogramowaniem), zgodnie z 
opisem wymagań funkcjonalnych stanowiących załącznik do umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
stanowiącym przedmiot umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, iż przystępując do zawarcia niniejszej umowy, zapoznał się wcześniej 
z wymogami dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy. 
4. Po podpisaniu umowy Zamawiający w ciągu 14 dni prześle Wykonawcy wszelkie logotypy 
i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający oświadcza, że przekazując Wykonawcy droga elektroniczną lub tradycyjną 
jakiekolwiek materiały i opracowanie tekstowe, fotograficzne, rysunkowe, do wykorzystania w 
Oprogramowaniu posiada prawo do rozporządzania nimi lub zgodę osób trzecich posiadających takie 
prawa oraz gwarantuje, że mogą zostać wykorzystane do opracowania Oprogramowania. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wymienionych w niniejszym punkcie 
materiałów. 

§ 2. 
Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy o jakim mowa w §1 ust 1 do 
dnia 15.08.2018r. 
2. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w 
przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia 
należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem siły 
wyższej. 
3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od 
woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które 
faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w 
szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na 
terminową realizację umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie umowy. 
4. W terminie do dnia 01.08.2018r. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przygotowane 
oprogramowanie w celu naniesienia ewentualnych poprawek. 
5. W terminie dwóch dni roboczych Zamawiający zaakceptuje oprogramowanie lub zgłosi 
uzasadnione uwagi. 
6. Wykonawca wprowadzi zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do oprogramowania nie 
później niż w terminie czterech dni roboczych od dnia przekazania ich przez Zamawiającego. W 
przypadku braku wprowadzenia zmian Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od  



powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie. W takim wypadku Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy. 
7. Obowiązek wprowadzania uwag o jakich mowa w ust 5, nie dotyczy sytuacji w których 
Wykonawca wykazał brak technicznych możliwości wprowadzania uwag. 
8. Zamawiający jest uprawniony do kontroli wykonania umowy na każdym etapie, z 
zachowaniem prawa oddelegowania własnego przedstawiciela, któremu Wykonawca umożliwi udział 
we wszelkich czynnościach, bezpośrednio związanych z realizacją umowy. 
9. Odbiór oprogramowania polegał będzie  na : ocenie jej zgodności z pisemnymi ustaleniami 
stron, ocenie jakości technicznej, w tym obrazu i dźwięku.  
10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w 
szczególności dbając o artystyczną i techniczną jakość oprogramowania. 
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów przy realizacji umowy ze strony Zamawiającego są: 
…………..…….. Ze strony Wykonawcy są: ……………… 
12. Wszystkie błędy lub nieprawidłowości wynikające z niezgodności w stosunku do zaakceptowanej 
treści przez Zamawiającego będą korygowane niezwłocznie na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości dotyczące przedmiotu (błędy merytoryczne) 
niezauważone przez Zamawiającego przy akceptowaniu materiału do realizacji. 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie : 
w kwocie: ………….. zł brutto (słownie złotych: …………………………...) w tym należny podatek VAT ……….. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 na podstawie faktury 
VAT/rachunku  w terminie 30 dni licząc od dnia jej otrzymania. 
3. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku  będzie podpisany przez obydwie strony 
protokół odbioru.  

                                                                          § 4 
Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu Wykonawcy 
bez zgody Zamawiającego. 

§ 5. 
Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w  wysokości 0,5 % należnego wynagrodzenia brutto ( liczonego od kwoty określonej w § 3 
ust. 1) , za każdy dzień opóźnienia. W przypadku, gdy opóźnienie przekracza 14 dni, Zamawiający 
uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia może być realizowane przez 30 dni od 
dowiedzenia się przez Zamawiającego o przyczynach uzasadniających odstąpienie. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 
Zamawiający jest   uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

§ 6. 
Gwarancja 

1. W ramach wynagrodzenia o którym mowa § 3 pkt 1 ust. 1, Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji i zapewnia świadczenie usług serwisowych przez okres 24 miesięcy, 
liczone od daty odebrania gotowego oprogramowania potwierdzonej protokołem odbioru. 
2. Zgłoszenie wady oprogramowania odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej 
na adres ………….. …………….. lub faksem pod numer ………….  
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 2 
dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. 
4. W każdym przypadku po usunięciu wady oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu aktualnego oprogramowania, aktualnej dokumentacji oprogramowania 
oraz raportu z naprawy gwarancyjnej. 



5. Odbiór naprawy i dokumentacji oprogramowania, o której mowa w ust. 4, oraz raportu z 
naprawy gwarancyjnej zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru naprawy 
gwarancyjnej, sporządzonym w terminie 5 dni od dnia dokonania naprawy.  
6 .           Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich czynności w ramach gwarancji w 
sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w związku z 
wykonaniem umowy.  
7.            Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług serwisowych w 
ramach gwarancji, w szczególności koszty dojazdu, delegacji i naprawy. Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek prac wykonanych w ramach gwarancji. 

§ 7. 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że stworzone dzieło stanowiące przedmiot umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 będzie: 
1) dziełem stworzonym wyłącznie przez Wykonawcę, 
2) dziełem o charakterze indywidualnym, 
3) dziełem bez wad prawnych, 
4) dziełem nienaruszającym praw osób trzecich. 
2. Wykonawca oświadcza, że z chwilą odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszelkich polach 
eksploatacji, w szczególności: 
1) zwielokrotniania; 
2) utrwalania; 
3) wytwarzania oraz powielania określoną techniką egzemplarzy działa, w tym techniką 
drukarską,  reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
4) publicznego wystawiania i odtwarzania przedmiotu umowy. 
5) wprowadzania do pamięci komputera 
6) publikowania w sieci internet 
3. Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa na wykonanie zależnego prawa autorskiego. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z autorskich 
praw zależnych do opracowań oprogramowania. 
5. Wraz z oddaniem poszczególnych elementów oprogramowania, Wykonawca wyraża zgodę 
na pierwsze udostępnienie tych elementów publiczności. 
6. Zamawiający ma prawo prowadzić działalność informacyjną i promocyjną związaną z 
oprogramowaniem. 
7. Zamawiający ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień wynikających z niniejszej umowy 
w całości lub części na osoby trzecie. 

§ 8. 
Przepisy końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 
W sprawach spornych właściwym miejscowo jest właściwy dla Zamawiającego.  

§ 10. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający,   a jeden Wykonawca.   
 

                  Zamawiający:               Wykonawca: 

 


