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Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO                                                    

prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz 

wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu pn. „Rozwój pakietu usług PIG 

dla podkarpackich MŚP” 

 

 

 

U M O W A 

NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WYKONANIE SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA USŁUGAMI PIG W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZWÓJ PAKIETU 

USŁUG PIG DLA PODKARPACKICH MŚP” 

 

zawarta w dniu .............. w Krośnie pomiędzy:  

Podkarpacką Izbą Gospodarczą, ul. Lewakowskiego 14, 38 – 400 Krosno, NIP 684 – 00 – 19 – 826, 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

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

a  

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

a łącznie „Stronami”. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania 

usługami PIG w ramach projektu pn. „Rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”– zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Regulaminie przetargu (załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy) oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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2. Strony mają prawo dokonać zmian / uszczegółowień w opisach zawartych w ofercie Wykonawcy 

w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Opis zmian / uszczegółowień w ofercie Wykonawcy 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiotem umowy jest również: 

a. Przygotowanie treści merytorycznych do strony, 

b. Publikacja strony internetowej na serwerach wskazanych przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega, że publikacja na serwerach może nastąpić w terminie 

późniejszym niż termin odbioru prac. 

c. Przeprowadzenie cyklu szkoleń (co najmniej 8 godzin) dla redaktorów strony z zakresu 

obsługi panelu administracyjnego oraz poprawnego redagowania podstron. 

d. Sprawowanie bezpłatnej opieki technicznej nad działającą stroną internetową oraz 

całością przekazanego oprogramowania w okresie 1 roku od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

e. Udzielenie gwarancji na wykonane prace przez okres 3 lat od dnia podpisania końcowego 

protokołu odbioru. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla przedstawianych 

rozwiązań technicznych oraz wyglądu strony internetowej. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

wykonaną koncepcją i założeniami zawartymi w ofercie przetargowej. 

2. Wykonawca, wykonując prace określone w Umowie, zobowiązuje się do starannego i 

profesjonalnego działania, do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego dzieła nie będą naruszać praw osób 

trzecich. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. 

4. Wykonawca zapewni stabilny zespół osobowy do współpracy z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności oraz wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy specjalistycznej oraz uwzględnieniem 

zawodowego charakteru swojej działalności. 

§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania 

Umowy, a w szczególności do: 
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a. dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów i informacji, niezbędnych Wykonawcy do 

świadczenia usług i wykonania prac objętych przedmiotem Umowy, 

b. wyposażenia Wykonawcy - w zależności do bieżących potrzeb - w stosowne dokumenty, 

pełnomocnictwa i upoważnienia do działania na rzecz lub w imieniu Zamawiającego, 

c. terminowego dokonywania płatności z tytułu należnego Wykonawcy i zaakceptowanego 

wynagrodzenia.  

§4 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

………………….. zł brutto (słownie: ………………………………..), w tym podatek VAT w wysokości …………., 

kwota netto w wysokości ……………………………. 

2. Zamawiający jest zobowiązany dokonać płatności przewidzianego Umową wynagrodzenia 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako nabywcy 

w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

§5 

1. Strony ustalają terminy realizacji umowy na podstawie oferty Wykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy nie później niż do dnia ………………..…….. 

2. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu, w stosunku do terminów określonych 

w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) wartości całego 

wynagrodzenia umownego za  każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 % wartości całego wynagrodzenia umownego. 

4. Zapłata kary umownej powinna nastąpić w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania do 

zapłaty kary umownej. 

§6 

1. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą przyjęcia i bez dodatkowych opłat, w 

ramach wynagrodzenia wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do wszelkich stworzonych 

przez Wykonawcę materiałów. 

2. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami 

autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, 

wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. 
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3. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw 

autorskich do utworów, do których prawa Wykonawca przeniósł zgodnie z ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić 

zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wniesieniu 

przeciwko niemu pozwu lub zgłoszeniu roszczeń oraz udzielenia wyłącznego pełnomocnictwa 

wskazanej przez Wykonawcę osobie – uprawnionej do zastępstwa procesowego przed sądami 

powszechnymi – do reprezentowania przed sądem lub załatwienia sporu polubownie. 

5. Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do 

pełnego współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z ust. 3. 

 §7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:   

a. Wykonawca  opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Umowy o więcej niż 7 dni, 

b. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiot umowy będzie wadliwie 

wykonywany, a poprawa prac nie będzie mogła być dokonana w czasie 

umożliwiającym ukończenie przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej 

umowie,  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Zamawiający zalega z 

płatnościami wynagrodzenia powyżej 60 dni. 

3. Oświadczanie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron i we wszystkich przypadkach wymienionych powyżej 

może nastąpić w terminie do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach 

uzasadniających odstąpienie od umowy.  

§8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego (uprzedniego) poinformowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach faktycznych lub prawnych mających wpływ  na 

realizację Umowy, w tym: 

a. zamiaru zaprzestania prowadzenia działalności, 

b. postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego wszczętego w 

stosunku do Wykonawcy. 
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2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, po wyczerpaniu możliwości ich 

polubownego załatwienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie unormowanych w Umowie zastosowanie mieć będą stosowne przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych obowiązujących 

aktów prawnych. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

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


