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ZPP31/2017                        Załącznik nr 2 
 

UMOWA - PROJEKT 
zawarta w dniu ............................. 2017 roku w Tarnowie pomiędzy: 
Muzeum Okręgowym w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 3, NIP 873-000-76-51, REGON 850012309, 
reprezentowanym przez Dyrektora - Andrzeja Szpunara, zwanym dalej „Zamawiającym”, a: 
firmą .............................................. NIP …………………. reprezentowaną przez ..................................., 
zwaną dalej 
„Wykonawcą”. 
zwanymi także dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną. 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
r., poz. 2164 z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy jest „Wykonanie strony internetowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
w ramach jubileuszu 90-lecia Muzeum”. 

 
§ 2. 

Zakres zamówienia 
1. Zakres zamówienia obejmuje stworzenie dzieła o charakterze strony internetowej (zwanej dalej 

stroną internetową). Strona internetowa będzie składać się z trzech powiązanych ze sobą części: 
a. Baza danych, 
b. Strona internetowa wyświetlająca treści wprowadzone do bazy danych za pomocą panelu 

administracyjnego (zwany dalej panelem administracyjnym), 
c. Panel administracyjny przeznaczony dla Zamawiającego, umożliwiający edycję treści 

zapisanych w bazie danych oraz umożliwiający szeroką ingerencję w sposób prezentowania 
treści na stronie internetowej. 

2. Panel administracyjny strony internetowej oraz strona internetowa zostaną stworzone w oparciu 
o wytyczne zawarte w specyfikacji wykonania strony internetowej Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie załączonej do niniejszej umowy, zwanej dalej załącznikiem nr 1. 

3. Panel administracyjny strony internetowej oraz strona internetowa zostaną stworzone w oparciu 
o bazę danych: MYSQL (w wersji minimum 5.5) oraz w kodzie wykonalnym PHP 7. Szablony 
graficzne strony internetowej zostaną napisane w kodzie HTML 5, CSS 3, JAVASCRIPT. 

4. Zamawiający powierza Wykonawcy realizację strony internetowej o walorach użytkowych 
(zgodnych z celami funkcjonalnymi określonymi przez załącznik nr 1), pozwalających na 
wykorzystanie go, jako strony internetowej, a Wykonawca oświadcza, że podejmuje się realizacji 
przedmiotowej strony internetowej i zobowiązuje się do przeniesienia, w ramach wynagrodzenia 
określonego w §5 Umowy, odnoszących się do strony internetowej praw autorskich, praw do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz innych uprawnień określonych w ustawie o prawie 
autorskim na Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne środki i wiedzę wymaganą przy tworzeniu 
dzieł tego rodzaju i zobowiązuje się do realizacji strony internetowej w sposób profesjonalny, 
z dołożeniem należytej staranności oraz zgodnie z wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego. 

6. W trakcie wykonywania strony internetowej Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania sugestii 
i wskazówek Zamawiającego, o ile sugestie te i wskazówki będą zgodne z prawem i będą możliwe 
do zrealizowania pod względem technicznym. 

7. Wykonawca w trakcie wykonywania strony internetowej może przedstawiać własne koncepcje 
i rozwiązania funkcjonalne, nie mogą one jednak odbiegać od pierwotnego celu, do którego 
zmierzają zapisy zawarte w załączniku nr 1. 
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§3 
Licencja i prawa autorskie 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do: 
a. kodu wykonalnego strony internetowej (PHP),  
b. kodu szablonów graficznych strony internetowej (HTML, CSS, JAVASCRIPT), 
c. struktury bazy danych MYSQL  

oraz zezwala na dokonywanie zmian. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowej i nieodwołanej licencji na użytkowanie kodu 

wykonalnego strony internetowej i kodu szablonów graficznych strony internetowej oraz przenosi 
na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałe w wyniku wykonania umowy, 
a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania przez 
Zamawiającego, we wszelkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili podpisywania 
umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. publikowania w Internecie w ramach serwisu WWW, 
b. wprowadzania do pamięci komputera, 
c. publicznego odtwarzania w ramach serwisu WWW, 
d. wykorzystania całości lub części serwisu internetowego do celów reklamowych 

i innych form publikacji, 
e. używania i wykorzystywania w całości lub części, 
f. utrwalania i zwielokrotniania dzieła (strony internetowej)– wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. 
4. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego 

własność nośnika na jakim stronę internetową utrwalono (płyta CD/DVD). 
5. Wykonawca wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do 
zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zależnych praw autorskich. 

 
§ 4. 

Etapy i terminy realizacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu strony internetowej w postaci 

elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego serwer oraz na płycie CD/DVD do dnia 10.11.2017 
r. w celu przetestowania wypełnienia treścią przez Zamawiającego. Strona internetowa na tym 
etapie realizacji musi zawierać funkcjonalność umożliwiającą Zamawiającemu wprowadzanie treści 
strony, w tym tekstów, zdjęć i plików.  

2. Zamawiający będzie do dnia 20.12.2017 r. dokonywał sprawdzenia strony internetowej pod 
względem poprawności realizacji i zgodności z zapisami zawartymi w załączniku nr 1.  

3. W przypadku nie stwierdzenia błędów w dziele, do dnia 20.12.2017 r. strona internetowa zostanie 
odebrane protokołem odbioru. 

4. W wypadku stwierdzenia błędów Wykonawca będzie dokonywał stosownych poprawek 
i aktualizował oprogramowanie strony internetowej na wskazanym przez zamawiającego serwerze. 
Naprawa wskazanych błędów musi nastąpić w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych 
od dnia zgłoszenia (z zastrzeżeniem nie przekroczenia finalnego terminu określonego w § 4 ust. 7). 
Zgłoszenia błędów dokonywane będą drogą e-mail na ustalony adres ……………….. . 

5. Wykonawca przeprowadzi dla 3 osób wskazanych przez zamawiającego szkolenie w zakresie obsługi 
panelu administracyjnego oraz funkcjonalności strony - szkolenie będzie dotyczyć wszystkich 
funkcjonalności dostępnych w panelu administracyjnym (w wymiarze gwarantującym nabycie 
umiejętności niezbędnych do prawidłowej obsługi strony i panelu administracyjnego). - co najmniej 
10 godzin. Szkolenie zostanie zrealizowane w 2 częściach: pierwsza – 5 godzin do dnia 10.11.2017 r., 
druga – 5 godzin do dnia 20.12.2017. 
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6. Przed terminem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do finalnego 
dostarczenia Zamawiającemu strony internetowej w postaci elektronicznej na wskazany przez 
Zamawiającego serwer oraz na płycie CD/DVD oraz uruchomienia strony na wskazanej przez 
Zamawiającego domenie internetowej, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru (płyta 
CD/DVD zostanie przez Wykonawcę przygotowana w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 
stron). 

7. Termin realizacji przedmiotu umowy: 20.12.2017 roku. 
 

§ 5. 
Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości …….. brutto (słownie: ……..).  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie wydatki i  koszty związane z realizacją umowy, a Wykonawcy, 
poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 nie przysługuje żadne inne wynagrodzenie, ani zwrot 
żadnych innych poniesionych przez Wykonawcę kosztów - niezbędnych w celu prawidłowej 
realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu, na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 
pkt. 6. 

4. Za nie dotrzymanie warunków płatności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek 
w wysokości ustawowej. 

 
§ 6. 

Gwarancja i obsługa posprzedażowa 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w stronie internetowej, której 

wykonanie stanowi przedmiot umowy, zmniejszające jej wartość ze względu na cel oznaczony 
w umowie oraz wynikający z przeznaczenia. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres co 
najmniej 36 miesięcy licząc od daty dnia odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem 
stosownego protokołu odbiorczego.  
1) Zgłoszenia gwarancyjne w ramach serwisu gwarancyjnego odbywać się będą za 

pośrednictwem kanału wskazanego przez Zamawiającego, czas usunięcia usterki do 7 dni od 
terminu zgłoszenia.  

2) Gwarancja musi obejmować poprawność działania strony z nowymi  aktualizacjami 
wprowadzanymi przez producentów przeglądarek internetowych wymienionych w specyfikacji 
w okresie, który obejmuje gwarancja. 

3. W okresie 60 dni od daty dnia odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem stosownego 
protokołu odbiorczego Wykonawca zapewni zamawiającemu bezpłatną pomoc techniczną. 

4. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia 
w terminie ustalonym przez strony. 

 
§ 7. 

Kary umowne i odszkodowanie. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki,  (zapis ten dotyczy zarówno terminu określonego w  § 4 ust. 1 jak i § 4 
ust. 7 niniejszej umowy), 
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2) zwłokę w usunięciu wad w wysokości – 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad (zapis ten dotyczy zarówno § 4 ust. 4 jak i § 6 ust. 2), 

3) nieterminowe zrealizowane szkolenia (opisanego w § 4 ust. 5) – 0,1% wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

4) odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn 
leżących po  stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia. 

 
§ 8. 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z umową, 
2) opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym – w takim przypadku 
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 
upływem terminów, o których mowa w § 4.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§ 9. 

Postanowienie końcowe 
1. Strony deklarują polubowne załatwienie sporów, w przypadku braku porozumienia właściwym do 

rozstrzygania będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany warunków umownych wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
……………………………………………     …………………………………………… 
 
 
 
 
Załącznik do umowy: 
1. Specyfikacja wykonania Strony internetowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie 


