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UMOWA 

zawarta w dniu …………………. roku w ……………… pomiędzy: 

 

Powiatem Głubczyckim, z siedzibą w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, NIP 748-15-

80-829, REGON 531412467, reprezentowanym przez: 

Zarząd Powiatu w Głubczycach, w imieniu którego działają: 

- Józef Kozina – Starosta Głubczycki 

- Anita Juchno – Wicestarosta Głubczycki, 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

zwanym dalej: „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, osobno zaś „Stroną". 

Strony niniejszym zawierają następującą umowę. 

 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Błąd - usterka Aplikacji, która przejawia się poprzez brak funkcjonowania Aplikacji, zakłócenia jej 

działania lub funkcjonowanie Aplikacji niezgodne z Umową, usuwana przez Wykonawcę w trakcie 

obowiązywania Umowy. Wyróżnia się Błąd Krytyczny, Błąd Poważny i Błąd Zwykły.  

2. Błąd Krytyczny – oznacza nieprawidłowość działania Aplikacji, która prowadzi do zatrzymania całości 

lub części Aplikacji, utraty danych lub naruszenia jej spójności, w wyniku których niemożliwe jest 

prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Aplikacji. 

3. Błąd Poważny – oznacza istotną, ale niekrytyczną nieprawidłowość działania, która prowadzi do 

ograniczenia funkcjonalności Aplikacji, w wyniku której utrudnione jest użytkowanie Aplikacji. 

4. Błąd Zwykły – oznacza Błąd inny niż Błąd Krytyczny lub Błąd Poważny. 

5. Czas Reakcji - czas liczony od otrzymania Zgłoszenia w przypadku Zgłoszeń dokonanych w Godzinach 

Roboczych lub od rozpoczęcia najbliższych Godzin Roboczych w przypadku Zgłoszeń dokonanych poza 

Godzinami Roboczymi, przez Wykonawcę do momentu podjęcia pierwszej czynności przez 

Wykonawcę dotyczącej danego Zgłoszenia. 
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6. Czas Usunięcia Błędu - czas liczony od chwili otrzymania Zgłoszenia w przypadku Zgłoszeń 

dokonanych w Godzinach Roboczych lub od rozpoczęcia najbliższych Godzin Roboczych w przypadku 

Zgłoszeń dokonanych poza Godzinami Roboczymi, przez Wykonawcę do chwili naprawienia lub 

usunięcia Błędu. 

7. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

8. Godziny Robocze - godziny od 7.30 do 15.30 w każdym Dniu Roboczym. 

9. Aplikacja – program na komputery stacjonarne, tablety i smartfony pn. “Informator turystyczny z 

planerem wycieczek” zawierający niezbędne informacje o dziedzictwie kulturowym objętym 

projektem, funkcjonujący w przeglądarce internetowej. 

10. Umowa – niniejsza umowa o świadczenie usług. 

11. Utwór – Aplikacja, stanowiąca utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880). 

12. Zgłoszenie - zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu Błędu w działaniu 

Aplikacji, będące podstawą do realizacji przez Wykonawcę usług serwisu, dokonywane za pomocą 

poczty elektronicznej na adres ………………………….. 

 

§ 2  

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie oraz wdrożenie Aplikacji na komputery stacjonarne, tablety i 

smartfony pn. “Informator turystyczny z planerem wycieczek” zawierającej niezbędne informacje o 

dziedzictwie kulturowym objętym projektem. Szczegółowy zakres wdrożenia Aplikacji określony został w 

zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z 

dnia………………………, będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca gwarantuje, że Aplikacja, wraz ze wszystkimi jej elementami, wolne są oraz będą od wad 

fizycznych oraz wad prawnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest gwarantem prawidłowego działania Aplikacji, wraz ze wszystkimi jej 

elementami, niezależnie od tego czy wykonał ją samodzielnie czy też za pomocą podwykonawców. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości obowiązującej przez cały okres realizacji i 5 lat 

trwałości projektu pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo 

kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”.  
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4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

wynikające z rękojmi za wady przez cały okres realizacji i 5 lat trwałości projektu pn. „Ograniczenie 

antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony 

rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”. 

 

§ 4 

SPECYFIKACJA APLIKACJI 

Aplikacja ma być wykonana i wdrożona zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

SERWIS APLIKACJI 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 6, Wykonawca zobowiązuje się do nieprzerwanego 

świadczenia usług serwisowych wobec Aplikacji w czasie trwania okresu gwarancyjnego.  

2. W ramach usług serwisowych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprawne działanie Aplikacji oraz 

utrzymać jej funkcjonalność i zgodność z Umową. 

3. W związku z określonymi w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej obowiązkami, Wykonawca zobowiązuje się do: 

3.1. zapewnienia wsparcia technicznego dla każdego z elementów Aplikacji; 

3.2. przyjmowania i obsługi Zgłoszeń; 

3.3. rozwiązywania zgłoszonych mu przez Zamawiającego Błędów, w tym: 

3.3.1. reakcji na każdy zgłoszony Błąd w czasie nie dłuższym niż określony Czas Reakcji dla 

zgłaszanego Błędu; 

3.3.2. do rozwiązywania każdego zgłoszonego Błędu w czasie nie dłuższym niż Czas 

Usunięcia Błędu. 

4. Czas Reakcji wynosi: 

4.1. w przypadku Błędu Krytycznego - do 2 godzin; 

4.2. w przypadku Błędu Poważnego - do 24 godzin; 

4.3. w przypadku Błędu Zwykłego – do 48 godzin. 

5. Czas Usunięcia Błędu wynosi: 

5.1. w przypadku Błędu Krytycznego - do 8 godzin; 

5.2. w przypadku Błędu Poważnego - do 48 godzin;  

5.3. w przypadku Błędu Zwykłego – do 96 godzin. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po usunięciu Błędu powiadomić o tym Zamawiającego oraz 

umożliwić mu sprawdzenie prawidłowości działania Aplikacji. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Zgłoszenie jest niezasadne, Wykonawca zobowiązuje 

się o powyższym, niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

 
§ 5 

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworów, a jego 

prawo do rozporządzania Utworami nie jest ani nie będzie w żaden sposób ograniczone, oraz że  

Utwory nie są ani nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

2. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo, wyłącznej licencji do Aplikacji, bez prawa do udzielania 

sublicencji, w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji przez Zamawiającego na następujących 

polach eksploatacji: 

2.1. stosowanie, wyświetlanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu; 

2.2. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 

udostępnianie na żądanie; 

2.3. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

3.1. używania Utworów wyłącznie dla potrzeb korzystania z Aplikacji, w granicach udzielonej licencji; 

3.2. nie sporządzania kopii Utworów; 

3.3. nie udostępniania osobom trzecim kopii Utworów; 

3.4. przechowywania Utworów i materiałów pisemnych związanych z Utworami w sposób 

uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim; 

3.5. zachowania Utworów wyłącznie na własny użytek (w tym zobowiązuje się, że nie będzie użyczać, 

oddawać w dzierżawę, zbywać ani udostępniać Utworów osobom trzecim; dotyczy to również 

oddawania do używania Utworów pod jakimkolwiek innym tytułem darmowym lub odpłatnym); 

3.6. nie podejmowania oraz nie zezwalania na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu 

źródłowego Utworów oraz ich disasemblacji i dekompilacji; 

3.7. powstrzymania od dokonywania modyfikacji i przeróbek Utworów, bez wcześniejszej, pisemnej 

zgody Wykonawcy; 

3.8. niewykorzystywania Utworów na innych polach eksploatacji niż określone w niniejszej umowie; 

3.9. respektowania autorskich praw Wykonawcy. 
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4. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób 

trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji obowiązków objętych Umową zawinionym 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń 

przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób 

trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu 

Zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 

 

§ 6 
WYNAGRODZENIE I TERMIN REALIZACJI 

1. Z tytułu realizacji Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy z tytułu 

wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy kwotę …………………………. brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..).  

3. Termin wdrożenia Aplikacji przez Wykonawcę: 11 wrzesień 2017 r. 

4. Odbiór usługi nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez 

Wykonawcę i Zamawiającego, stwierdzającego poprawne wykonanie usługi, przez co należy rozumieć 

wykonanie i wdrożenie Aplikacji zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub niezgodność Aplikacji ze Specyfikacją, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

5.1. jeżeli wady Aplikacji lub jej niezgodność ze Specyfikacją nadają się do usunięcia może odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, 

5.2. jeżeli wady Aplikacji lub jej niezgodność ze Specyfikacją nie nadają się do usunięcia to:  

5.5.1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

5.5.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania Aplikacji po raz drugi.  

6. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne na podstawie faktury. Podstawą do wystawienia 

faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w pkt. 5. Należność 

będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

………………………………………………………………….. przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

7. Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Wykonawca oświadcza, że w kwocie wynagrodzenia ujął wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  
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§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w każdym z niżej 

wymienionych przypadków:  

1.1. opóźnienia polegającego na: 

1.1.1. przekroczeniu Czasu Reakcji lub Czasu Usunięcia Błędu:  

1.1.1.1. w przypadku Błędu Krytycznego w wysokości 150,00 zł brutto za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia;  

1.1.1.2. w przypadku Błędu Poważnego w wysokości 150,00 zł brutto za każdą  

rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

1.1.1.3. w przypadku Błędu Zwykłego w wysokości 150,00 zł brutto za każdą 

rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

1.1.2. nieudostępnieniu Aplikacji w terminie wynikającym z Umowy lub przekroczenie 

terminu na usunięcie wad Aplikacji lub jej niezgodności ze Specyfikacją wykrytych 

podczas odbioru – w wysokości 3% wartości Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

1.2 za odstąpienie od umowy z przyczyń leżących po stronie Wykonawcy, niewykonanie umowy 

lub jej przerwanie w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 pkt. 2 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od 

otrzymania wezwania do zapłaty.  

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane z przyczyn nieleżących po 

jego stronie, z wyłączeniem podwykonawców zgodnie z § 3 ust. 2. W przypadku opóźnienia 

powstałego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z wyłączeniem podwykonawców zgodnie z §3 

ust. 2, Czas Reakcji na Błąd oraz Czas Usunięcia Błędu ulega proporcjonalnemu wydłużeniu o czas 

opóźnienia.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą, udzielania mu wszelkich informacji 

będących w jego posiadaniu, koniecznych do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

5. W razie wystąpienia opóźnień z powodu nieprzestrzegania przez Zamawiającego postanowień § 7 ust. 

4 umowy, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że:  

6.1. posiada niezbędne do wykonania Umowy uprawnienia, wiedzę i doświadczenie; 

6.2. dysponuje odpowiednim stanem zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników lub 

zleceniobiorców albo innych osób współpracujących; 
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6.3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym; 

6.4. przy wykonywaniu Umowy stosować się będzie do zasad najnowszej wiedzy technicznej z 

zakresu działania systemów teleinformatycznych. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktów w ramach realizacji Umowy: 

1.1. ze strony Wykonawcy – …………………………………………………………………………...  

1.2. ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………………………… 

2. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku powstania jakichkolwiek kwestii spornych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, 

Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć zaistniały spór w drodze rokowań w sposób 

polubowny. Jeżeli porozumienie okaże się niemożliwe, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie kwestie nie uregulowane w niniejszej umowie będą rozpatrywane zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego oraz innych, stosownych aktów normatywnych. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


