
                                                                                                                           

                                                                 ( projekt umowy )
UMOWA nr 8/EI/2015

Zawarta w dniu                   2015 r.
pomiędzy: 

Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597,  reprezentowaną
przez:
Krystynę Wróbel – Burmistrza Miasta
zwaną  dalej „Zamawiającym”

a 
………………………………………………………………….NIP:                   ,  REGON
reprezentowaną przez  

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Na  podstawie  zapytania  ofertowego  o  cenę  nr  4/EI/2015,  Zamawiający  zleca,  zaś
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usługi zaprojektowania, stworzenia,
utrzymania,  administrowania  i  aktualizacji  strony  internetowej  na  potrzeby  projektu
„Eliminacja  wykluczenia  cyfrowego  w  Gminie  Lędziny”  nr  POIG.08.03.00-24-073/11  w
oparciu  o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.
Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,   -
Działanie 8.3:  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  .                                 

§ 2

1.Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należeć  będzie :
a)  Zaprojektowanie i dostarczenie Zamawiającemu do zatwierdzenia  projektu  graficznego
serwisu, w tym  szablonu strony
b) Stworzenie strony internetowej i  publikacja strony WWW w publicznej sieci Internet na
serwerze wskazanym przez Zamawiającego.
c) Przeprowadzanie testów działania systemu i wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian,
umożliwiających jego poprawne działanie.
d) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu CMS
e)  Utrzymanie,  administrowanie  i  aktualizacja  strony  internetowej  projektu  w  tym
wprowadzanie danych merytorycznych umożliwiających aktualizację serwisu, przygotowanie
na  podstawie  informacji  przekazanych  przez  Zamawiającego  artykułów  na  stronę  oraz
dostosowanie,  przygotowanie  ad-hoc  dodatkowych  modułów  strony  np.  formularzy
interaktywnych .
2.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  8  aktualizacji  serwisu  internetowego  na  podstawie
materiałów przesłanych przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z
Wykonawcą oraz przygotowanie 2  dodatkowych modułów lub artykułów na stronę
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3.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  należytej  staranności  przy  wykonywaniu
powierzonych mu obowiązków.

§ 3 

Strony ustalają następujące terminy realizacji  usługi :

1.Wykonawca  w  terminie   do  20  dni  od  dnia  podpisania  umowy  obowiązany  jest  do

zaprojektowania, stworzenia i publikacji strony internetowej projektu na serwerze wskazanym

przez Zamawiającego.

2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  wstępnej  wersji  projektu  przedmiotu

zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w celu weryfikacji i

naniesienia  ewentualnych  uwag  ze  strony  Zamawiającego  (w  tym  propozycja  grafiki,

kolorystyki).

3.  Utrzymania, administrowania i aktualizacji serwisu:  do 30 czerwca 2015 r., w tym:

a) wprowadzanie danych merytorycznych w terminie 3 dni kalendarzowych od przekazania

ich przez Zamawiającego.

b)  dostosowanie , przygotowanie nowych modułów strony np. formularzy interaktywnych w

terminie 5 dni kalendarzowych.

c)przygotowanie  na  zlecenie  Zamawiającego  artykułów  na  stronę  w  terminie  3  dni

kalendarzowych.

 

§ 4  

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 
przedmiotem umowy. 

§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wymienione w § 2 ust.  1 pkt a-d ustala się na
kwotę  …………zł  netto  +  VAT,  co  stanowi  …………….zł  brutto  (słownie
…………………………………………………………..brutto)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi wymienione w § 2 ust. 1 pkt e ustala się na kwotę
…………zł  netto  +  VAT,  co  stanowi  …………….zł  brutto  (słownie
…………………………………………………………..brutto). 

3. Wartość  wynagrodzenia  opisana  wyżej  zawiera  podatek  od  towarów i  usług,  według
stawki  określonej  w  ofercie,   a  który  będzie  wykazywany  w  wystawianej  fakturze  w
wysokości zgodnej z obowiązującymi w dniu jej wystawienia stawkami podatki VAT. 

Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2



                                                                                                                           

4. Zmiana stawki w trakcie realizacji  umowy nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia, o
której mowa w ust. 1 i ust 2.

5. W/w wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę   w terminie do 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiającego.

6. Podstawą do wystawienia faktury jest protokolarne przyjęcie prac zgodnie z załącznikami
nr 1 i 2 do niniejszej umowy

7. W  ramach  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  ust.1   Wykonawca   przenosi  na
Zamawiającego  pełnię  przysługujących  mu autorskich  praw majątkowych  do  projektu
oraz strony na następujących polach eksploatacji :

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Zamawiający z dniem protokolarnego przejęcia strony staje się wyłącznie uprawnionym
do korzystania i rozporządzania projektem oraz stroną. 

a)W stopce wykonanej strony Przyjmujący zamówienie zamieści zwięzłą informację 
dotyczącą twórcy strony, której treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
b)Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania zmian w stopce.

9. Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków
finansowych na rachunku bankowym z powodu opóźnienia przekazania zaliczki  przez
Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, wówczas termin zapłaty nastąpi niezwłocznie
(do 1 dnia)  po otrzymaniu  zaliczki.  Wykonawcy oświadcza,  iż  w sytuacji  opisanej  w
zadaniu  poprzednim  zrzeka  się  jakichkolwiek  roszczeń  dodatkowych  w  tym  w
szczególności odsetek, wobec Zamawiającego z tego tytułu .

10. W  przypadku  nieterminowej  płatności  należności  Wykonawca  ma  prawo  naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 9

11. Cena  obejmuje  wszystkie  inne  koszty,  jakie  powstaną  w  związku  z  wykonaniem
przedmiotu umowy.

12. Bieżąca współpraca stron na etapie realizacji umowy: 

ze strony Zamawiającego do kontaktów wyznaczona zostaje Marzanna Fabian

ze strony Wykonawcy do kontaktów wyznaczony zostaje …………………….
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§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy, o których mowa w
§2 ust. 1 pkt a , b, c, d  w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §
5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu zakończenia wykonania dla zadania 
określonego  w §3 ust. 1 -2

b) za zwłokę w wykonaniu zadań , o których mowa w §2 ust. 1 pkt e w wysokości 0,5% 
wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki zgodnie z 
terminami określonymi w §3 ust. 3 pkt a-c.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od 
umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście 
poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu
cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności w sytuacji utraty 
dofinansowania zadania ze środków  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8. 
Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,   - 
Działanie 8.3:  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion   z powodu 
niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3

5. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę
wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy, chyba że
szkoda została spowodowana działaniem siły wyższej lub wyłączną winą Zamawiającego. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w 
wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 i ust 2 Umowy.

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na 
zasadach ogólnych. 

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie Umowy. 

§ 7 

Ewentualne  spory  wynikłe  w  związku  z  realizacja  postanowień  niniejszej  umowy  będą
podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 8

1.  Wykonawca  nie  może  przenieść  swych  praw,  w  tym  wierzytelności  lub  zobowiązań
wynikających  z  niniejszej  umowy  na  rzecz  osoby  trzeciej  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego.
2.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. 
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach:  jeden  egzemplarz  dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

............................................. .............................................
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załącznik nr 1 do umowy nr 8/EI/2015

Lędziny, dnia..............

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Lędziny, 430143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 

NIP: 6461030597 

WYKONAWCA: 

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

NIP:......................., REGON: ..................... 

Wykonawca na potrzeby realizacji projektu 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
zgodnie z umową nr ................. z dnia ................... opracował i uruchomił 
stronę internetową www dla projektu

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych usług. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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załącznik nr 2 do umowy nr 8/EI/2015

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Lędziny, 430143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 

NIP: 6461030597 

WYKONAWCA: 

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

NIP:......................., REGON: ..................... 

Wykonawca na potrzeby realizacji projektu 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
zgodnie z umową nr ................. z dnia ...................wykonywał zadania 
utrzymania, administrowania i aktualizacji strony internetową www dla 
projektu w miesiacu...............................................

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych usług. 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA
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