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Załącznik nr 3
UMOWA
zawarta w dniu ……………………. w Łęknicy,
pomiędzy:
Gminą Łęknica, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, woj. lubuskie, tel. 068 3624700, faks 068 3624701, NIP
9282076271 działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz:
1) Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 59-900 Zgorzelec, NIP 6151808654,
2) Powiatu Żarskiego, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, NIP 9281742518,
3) Miasta Zgorzelec, ul. Bolesława Domańskiego7, 59-900 Zgorzelec, NIP 6151794018,
4) Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk, NIP 6151808677,
5) Nadleśnictwa Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, NIP 9280008526.
reprezentowaną przez: Piotra Kuliniaka – Burmistrza Łęknicy, przy kontrasygnacie Izabeli Roszkowskiej
- Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym
a …………………… z siedzibą w ……………………… (kod pocztowy ………), przy ul. ……………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………,
o numerze NIP ……………………, REGON: ……………………………,
o kapitale zakładowym ………………….zł,
reprezentowaną przez: ……………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanymi łącznie Stronami.
Niniejsza umowa na wykonanie rozbudowy e-platformy turystycznej pod marką „Przygoda z Nysą –
zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego została zawarta na podstawie
oferty przyjętej w postępowaniu prowadzonym w trybie publicznego zaproszenia do złożenia oferty nr
RGN.271.7.2018 z dnia 31.01.2018 r.

2.

3.

4.
5.

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest określenie zasad współpracy Stron w
zakresie realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi rozbudowy e-platformy
turystycznej pod marką „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko –
niemieckiego” (dalej „E-platforma”).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy e-platformy turystycznej pod marką
„Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego” w zakresie
informacji dotyczących atrakcji turystycznych i produktów turystycznych, infrastruktury
turystycznej oraz informacji praktycznych dla turystów dotyczących noclegów i gastronomii –
pochodzących od wszystkich partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie
turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV” wskazanych w Załączniku nr 1 do
niniejszej Umowy.
Przedmiot zamówienia określony został w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym
dalej SZOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca sprawował będzie asystę techniczną i opiekę techniczną nad e-platformą przez okres
od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r. (zapewni wymagane
aktualizacje, dostosowanie funkcjonalności, wykonanie integracji do zmieniających się warunków
technicznych), zapewniającą nieprzerwane sprawne działanie platformy, w tym tworzył kopie
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zapasowe E-platformy oraz jej bazy danych oraz będzie udzielał niezwłocznie wskazówek
Zamawiającemu/redaktorom w zakresie obsługi E-platformy.
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi platformy dla redaktorów i administratorów
lokalnych w postaci warsztatów praktycznych na komputerach w wymiarze dwa dni po 6 godzin
dziennie (w zakresie wprowadzania treści, zarządzania uprawnieniami, zarządzanie funkcjami
multimedialnymi, zagnieżdżania treści multimedialnych z serwisów zewnętrznych, sposobów
logowania, dobrych praktyk w zarządzaniu stronami internetowymi, wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa, elementów sieciowania - synergia poprzez integrację informacji z całego
regionu). Za zapewnienie zaplecza szkoleniowego i technicznego odpowiada wykonawca.
Zamawiający udostępni Wykonawcy w tym celu odpowiedni lokal. Przewiduje się udział w
szkoleniu 30 osób. Warsztaty odbędą się przed odbiorem końcowym usługi.
7. Wykonawca zapewni na swój koszt usługę hostingową dla wykonanej platformy (konto
hostingowe na serwerze VPS o pojemności nie mniejszej niż 100 GB z możliwością zwiększania
pojemności, brak limitu transferu, min. parametry techniczne serwera VPS: 8 GB RAM) przez okres
od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r., zapewniającą
nieprzerwane sprawne działanie platformy.
8. Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do domen internetowych dedykowanych dla eplatformy.
9. Wykonawca wprowadzi do E-platformy treści i materiały przekazane przez wszystkich partnerów
projektu oraz zachowa treści z dotychczasowej strony przygodaznysa.eu w wersji polsko- i
niemieckojęzycznej. Zamawiający przekaże niezbędne treści i materiały do umieszczenia na Eplatformie w wersji elektronicznej (partnerzy prześlą materiały na wskazany folder współdzielony
na dysku chmurowym) w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
10. Wykonawca zastosuje do wykonania E-platformy system CMS open source z ciągłym systemem
aktualizacji i wersjonowania. (opcja w zależności od deklaracji Wykonawcy w ofercie)
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§ 2.
Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu do uzgodnienia propozycje kluczowych
rozwiązań technicznych oraz projekty graficzny na bieżąco – w trakcie realizacji usługi.
Propozycje rozwiązań, o których mowa w ust. 1, wymagają akceptacji Zamawiającego.
Propozycje rozwiązań, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z przyjętymi w Załączniku
nr 1 do niniejszej Umowy, chyba, że zaistnieje konieczność zmiany rozwiązań podyktowana
względami funkcjonalnymi E-platformy; Decyzja o odstępstwie w tym zakresie należy do wyłącznej
kompetencji Zamawiającego.
Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedstawiania rozwiązań i projektów, o
których mowa w ust. 1 dokona ich akceptacji lub zgłosi uwagi.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag, o których mowa w ust. 4,
Zamawiający każdorazowo niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę w terminie wskazanym w
ust. 4 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag, zastrzeżeń i wprowadzenia
stosowanych zmian.
Strony zgodnie postanawiają, że niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa
w ust. 4 powyżej, jakichkolwiek zastrzeżeń, uwag, równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego rozwiązań i projektów E-platformy.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedstawiania Zamawiającemu E-platformy w
terminie do dnia ………..….. 2018 r.
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Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od dnia przedstawiania kompletnego projektu Eplatformy do odbioru dokona akceptacji E-platformy lub zgłosi uwagi.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do kompletnego projektu E-platformy,
Zamawiający każdorazowo niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę w terminie wskazanym w
ust. 2 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag, zastrzeżeń i wprowadzania
stosowanych zmian w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag.
Strony zgodnie postanawiają, że niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa
w ust. 2 powyżej, jakichkolwiek zastrzeżeń, uwag, równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego ostatecznego projektu E-platformy.
Wykonawca zobowiązuje się umieścić E-platformę pod wskazanymi przez Zamawiającego
domenami internetowymi w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru Eplatformy bez zastrzeżeń.
Akceptację E-platformy uważa się za dokonaną po podpisaniu przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego wykonania usługi, w tym po przeprowadzeniu szkoleń, o
których mowa w § 1 ust. 6.
§ 4.
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że na dzień dokonania odbioru E-platforma będzie:
a) wolna od wad fizycznych i prawnych;
b) realizowała w sposób poprawny wszystkie funkcje E-platformy opisane w Załączniku nr 1 do
Umowy,
c) umieszczona na serwerze opłaconym na okres od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy do dnia 30.11.2023 r., zapewniającą nieprzerwane sprawne działanie platformy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na działanie E-platformy na okres do dnia
30.11.20123 r. od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru E-platformy po
umieszczeniu przez Wykonawcę E-platformy pod docelowym adresem www na serwerze
Wykonawcy (dalej „Okres gwarancyjny”).
W Okresie Gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie wady krytyczne oraz wady
zwykłe w działaniu E-platformy zgłoszone przez Zamawiającego:
a) wady krytyczne, przez które rozumienie się sytuacje, że E-platforma w ogóle nie funkcjonuje –
czas reakcji do 24 godzin, czas usunięcia wady krytycznej do 48 godzin od zgłoszenia;
b) wady zwykłe, przez które rozumie się sytuacje, że E-platforma nie funkcjonuje poprawnie - czas
reakcji do 24 godzin, czas usunięcia wady zwykłej do 72 godzin od zgłoszenia.
Czas reakcji oraz czas usunięcia wady krytycznej lub wady zwykłej liczne są w trybie 24 godzin, 7
dni w tygodniu.
Zamawiający dokona zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu E-platformy telefonicznie
pod nr ………………….., bądź drogą elektroniczną na adres ………………………….
Gwarancja nie obejmuje aktualizacji i zmian dokonanych przez producentów przeglądarek
internetowych dokonanych w okresie gwarancji, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
E-platformy i wszystkich jej elementów. Gwarancja traci ważność w przypadku kiedy Zamawiający
zmieniając kody źródłowe doprowadzi do uszkodzenia E-platformy lub spowoduje brak jej
wyświetlania.
§ 5.
Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, stosowne kwalifikacje oraz zaplecze sprzętowe,
materiałowe oraz personalne niezbędne do wykonania Umowy i zobowiązuje się do
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2.

przestrzegania przyjętych standardów z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej od
podmiotów profesjonalnie świadczących tego typu usługi.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji i dokumentacji koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy w terminie umożliwiającym Wykonawcy realizację Umowy w
uzgodnionym terminie realizacji, a także do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonania
Umowy. Zamawiający przekaże niezbędne treści i materiały do umieszczenia na E-platformie w
wersji elektronicznej (partnerzy prześlą materiały na wskazany folder współdzielony na dysku
chmurowym) w terminie 21 dni od zawarcia umowy. W przypadku przedłużenia się terminu
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przekazania materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do przedłużenia terminu
realizacji prac.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów,
danych i treści przeznaczonych do publikacji na E-platformie, przekazywanych Wykonawcy.
Zamawiający w okresie wykonywania Umowy obowiązany jest do informowania Wykonawcy o
wszelkich istotnych zdarzeniach, faktach, mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy.
§ 6.
Z tytułu prawidłowej realizacji Umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych
do E-platformy zgodnie z § 4 Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
…………………. zł netto (słownie ……………… złotych), do którego zostanie doliczony podatek VAT w
obowiązującej wysokości.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej będzie płatne w jednej transzy po odebraniu przez
Zamawiającego E-platformy i po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego
wykonania usługi.
Wynagrodzenie zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie faktur końcowych, które zostaną
wystawione w jednakowej wysokości dla:
1) Gminy Łęknica, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, NIP 9282076271,
2) Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 059-900 Zgorzelec, NIP 6151808654,
3) Powiatu Żarskiego, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, NIP 9281742518,
4) Miasta Zgorzelec, ul. Bolesława Domańskiego7, 59-900 Zgorzelec, NIP 6151794018,
5) Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-300 Pieńsk, NIP 6151808677,
6) Nadleśnictwa Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, NIP 9280008526.
Wysokość faktury dla każdego z partnerów stanowić będzie iloraz ceny ofertowej i liczby 6 (ilość
partnerów). W przypadku kwoty wynagrodzenia niepodzielnego na 6, wartość niepodzielna
(nadwyżka ponad kwotę podzielną) zostanie doliczona do faktury wystawionej dla Gminy Łęknica.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i są upoważnione do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.
W przypadku opóźnienia w uiszczeniu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje
prawo do naliczenia odsetek ustawowych za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§ 7.
1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu do odbioru E-platformy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do E-platformy jako do całości, wraz z prawem
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w zakresie rozporządzania i
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korzystania z E-platformy lub jej poszczególnych elementów bez ograniczeń czasowych, ilościowych
i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie, w jakim E-platforma stanowi program komputerowy:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
programie komputerowym lub jego części;
c) rozpowszechnianie programu komputerowego lub jego części, w tym użyczenie lub
najem programu komputerowego lub jego kopii; publiczne udostępnianie programu
komputerowego lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym w sieci internetowej, w innych sieciach
telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie
interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych lub w celu zapisu;
2) w pozostałym zakresie:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na:
nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, kliszach
fotograficznych, fotografii cyfrowej, CD, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach
kart magnetycznych, VD, DCC, chipach, mini-dyskach,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na taśmach
video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których E-platformę utrwalono –
wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie
oryginału albo egzemplarzy,
d) rozpowszechnianie E-platformy w sposób inny niż określony w pkt a) – c), publiczne
wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie E-platformy w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e) sporządzanie wersji obcojęzycznych E-platformy,
f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości
nadań i wielkości nakładów,
g) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
i) wykorzystanie E-platformy i jej fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
j) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji
Zamawiającego i jego produktów i usług oraz innych przejawów jego działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że:
a) w dacie przeniesienia autorskich praw majątkowych do E-platformy jako całości
wszystkie prawa do E-platformy jako całości i odpowiednio do poszczególnych
elementów E-platformy będą przysługiwały Zamawiającemu,
b) w przypadku konieczności nabycia autorskich praw majątkowych od osób trzecich, w
tym w szczególności od podwykonawców, zostaną one skutecznie nabyte przez
Wykonawcę bezpośrednio od twórców albo innych podmiotów, którym prawa te
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przysługują zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych,
c) w dacie przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów E-platformy i
odpowiednio w dacie odbioru E-platformy, Wykonawca będzie uprawniony przez
twórców, którzy włożyli wkład twórczy do E-platformy lub jej elementów, do złożenia
oświadczeń i udzielenia upoważnień, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że E-platformy oraz jej poszczególne elementy nie będą naruszały żadnych
praw osób trzecich, w szczególności nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia (obciążenia), które
mogłyby uniemożliwić w dacie zawarcia Umowy i w przyszłości korzystanie z praw, o których
mowa w ust. 1 w sposób zgodny z postanowieniami Umowy. W przypadku zgłoszenia przez osobę
trzecią roszczeń bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego od wszelkiej
odpowiedzialności z tym związanej oraz zwróci wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty,
wydatki i odszkodowania związane z takimi roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do
wsparcia Zamawiającego w przypadku konieczności podjęcia obrony przez roszczeniami
określonymi w niniejszym ustępie.
Wykonawca, z chwilą odbioru E-platformy, upoważnia Zamawiającego do korzystania z Eplatformy lub jej elementów bez podawania imion i nazwisk twórców lub współtwórców utworów
oraz oświadcza, ze twórcy i współtwórcy utworów nie będą wykonywać prawa do nadzoru
autorskiego.
Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wraz z przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do E-platformy na Zamawiającego, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych stosowanych do budowy i obsługi E-platformy,
tj. do zbioru wszystkich plików niezbędnych do budowy (kompilacji, optymalizacji, konsolidacji
itp.), instalacji, uruchomienia i eksploatacji E-platformy, zapisanych w formie edytowalnej
(otwartej), udokumentowanych w sposób niezbędny do rozwoju E-platformy, wraz z plikami
definiującymi sposób przeprowadzenia powyższych czynności i spisem oprogramowania
niezbędnego do ich wykonania (dalej „Kody źródłowe”) w zakresie rozporządzania i korzystania z
nich na polach eksploatacji wskazanych w ust 1 powyżej.
Wykonawca zobowiązany jest przesłać wszystkie Kody źródłowe na wezwanie Zamawiającego, nie
później niż do 7 dni od dnia otrzymania wezwania drogą mailową, na adres e-mail Zamawiającego
………………………..
W przypadku naruszenia postanowień powyższego ustępu 5, w szczególności poprzez
nieprzekazanie Kodów źródłowych w terminie lub też przekazanie ich w części, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania do zapłaty. Strony zgodnie zastrzegają, iż zapłata przez Wykonawcę kary
umownej przewidzianej w niniejszym ustępie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania czynności
objętych przedmiotem niniejszej Umowy. Obciążenie Wykonawcy karą umowną naliczoną przez
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu nie wyłącza uprawnienia
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
zastrzeżonej kary umownej jest niższa aniżeli wartość poniesionej szkody.
Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku ze
zobowiązaniami i kosztami (w tym kosztami obsługi prawnej) lub zwróci koszty już poniesione,
jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść lub poniesie w związku z jakimkolwiek
postępowaniem przed jakimkolwiek organem, które to postępowanie związane byłoby z usługami
świadczonymi przez Wykonawcę w ramach Umowy, o ile do postępowania doszło z przyczyn, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, oraz pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie
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poinformuje Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach, przekaże wszelkie posiadane informacje i
dokumenty, umożliwi Wykonawcy prowadzenie negocjacji ugodowych i obrony przed tymi
roszczeniami, w tym udział lub zastąpienie Zamawiającego w ewentualnym sporze sądowym, nie
uzna (w jakiejkolwiek części) zgłoszonych roszczeń bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą, jak
również bez porozumienia z Wykonawcą nie zawrze ugody.
9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego i niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez
Zamawiającego przeróbek i innych opracowań E-platformy w toku korzystania przez
Zamawiającego z E-platformy w swojej działalności gospodarczej, polegających w szczególności na
zmianie jej treści, kolorystyki, rozmiarów oraz umieszczenie E-platformy jako części większego
projektu. W razie gdy przeróbki i inne opracowania E-platformy, o których mowa powyżej,
stanowić będzie przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4.02.94 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666), Wykonawca niniejszym
wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Zamawiającego.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw
autorskich do E-platformy.
10. Z chwilą przekazania Zamawiającemu do odbioru E-platformy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawo do korzystania z usługi hostingowej dla wykonanej platformy (konto
hostingowe na serwerze VPS o pojemności nie mniejszej niż 100 GB z możliwością zwiększania
pojemności, brak limitu transferu, min. parametry techniczne serwera VPS: 8 GB RAM) przez okres
od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r., zapewniającą
nieprzerwane sprawne działanie platformy.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 8.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu siły wyższej, lub z
wyłącznej winy Zamawiającego.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
b) zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w
wysokości 5.000,00 zł.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł.
Karę, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia
należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

1.

§ 9.
Strony postanawiają, iż Umowa może być rozwiązana za zgodą obu Stron wyrażoną w formie
pisemnej.

2.

§ 10.
Umowę sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Wykonawcy, sześć dla
Zamawiającego.
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3.
4.
5.

6.
7.

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony uznają, że ustawowa zmiana podatku VAT nie wymaga zmiany niniejszej umowy; w takim
wypadku do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy Strony zobowiązują się w
pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia przez
Strony porozumienia, ewentualne spory poddaje się pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W kwestiach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa
autorskiego.
Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej i może być przez Zamawiającego udostępniana na zasadach i w
trybie określonych w niniejszej ustawie.

Zamawiający

Wykonawca

