
 

                  

 

str. 1 

 

 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

       Numer sprawy: BZP-3941-62/2018 

Wzór umowy 

UMOWA Nr BZP- ………./2018 

zawarta w dniu ………2018 r. w Krakowie pomiędzy:    

 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,  31-157 Kraków, Plac Jana 

Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora prof. Stanisława Tabisza 

przez:  

Kanclerza - dr Jolantę Ewartowską,   

przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Jacka Kowalskiego 
zwaną dalej w niniejszej umowie „Zamawiającym”  

a   

………………………………REGON:………..…NIP:…..............…….., reprezentowanym przez:  

…………………………………………….....  

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

w treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”.  

 

Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich umocowania 

nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający w imieniu Wykonawcy oświadczają, że 

posiadają wymagane uprawienia, zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej 

umowy oraz jej wykonania. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 

4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

według rozdz. VI „Instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                                     

w Krakowie”, w trybie zapytania ofertowego - numer zamówienia: BZP-3941-62/2018, Strony zawarły umowę 

następującej treści: 
 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nowej strony internetowej Katedry Projektowania Ergonomicznego 

Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.  

2.  Opis przedmiotu umowy:  

     1) Wykonanie nowej strony internetowej Wydziału Form Przemysłowych Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na podstawie dostarczonego przez zamawiającego 

projektu graficznego z przeniesieniem zawartości ze strony 

http://www.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia2/ na nową stronę pod tym samym adresem. 

 

2) Zakres przedmiotu umowy: 

     Wykonanie przez Wykonawcę dzieła polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, wprowadzeniu wszystkich 

treści oraz wdrożeniu strony internetowej http://www.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia2/  w oparciu o system CMS 

Wordpress, w tym: 

      a) programowaniu strony internetowej; 

b) zainstalowaniu systemu CMS na serwerze Zamawiającego; 

     c) sprawdzaniu (testowaniu) wykonanej strony internetowej z systemem CMS oraz bieżącym wprowadzeniu 

niezbędnych zmian; 

     d) umożliwieniu Zamawiającemu przeprowadzenie testów przed podpisaniem protokołu odbioru; 

e) przeniesienie, na podstawie dostarczonej przez zamawiającego struktury nowej strony, zawartości ze strony 

http://www.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia2/ na nową stronę pod tym samym adresem; 

f) uruchomieniu strony z CMS; 

     g) wdrożenie wykonanej, w pełni działającej i gotowej do użytku przez osoby trzecie strony internetowej; 

h) przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi CMS. 

 

http://www.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia2/
http://www.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia2/
http://www.wfp.asp.krakow.pl/ergonomia2/
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3. Wykonawca zapewnia, że wykonany przez niego przedmiot umowy, obejmujący wszystkie elementy integralnie               

z nim związane nie będzie naruszał praw autorskich innych osób i podmiotów i może swobodnie dysponować 

przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie naruszy praw autorskich osób trzecich oraz, że 

wykonany przedmiot umowy będzie wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich. 

5. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia praw 

autorskich, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej i zwolnienia 

Zamawiającemu z obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

6. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią roszczeń, z tytułu o którym mowa w ust. 3, przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu i podjęcia wszelkich czynności  

w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie.  

 

§ 2. 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i przyjmuje go do 

wykonania na warunkach określonych niniejszą umową oraz załącznikami, stanowiącymi integralną jej część. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, ze starannością wymaganą 

przy pracach tego rodzaju. 

3. Zamawiający ma prawo do wglądu w proces realizacji przedmiotu umowy, na każdym etapie realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przez specjalistów posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie, dających rękojmię realizacji przedmiotu umowy na wymaganym przez 

Zamawiającego poziomie.  

5. Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących 

realizowanego zamówienia. 

6. Ilekroć dla wykonania zobowiązań Wykonawcy niezbędny będzie dostęp do pomieszczeń lub infrastruktury 

informatycznej Zamawiającego, udzielenie takiego dostępu osobom, za pomocą których Wykonawca wykonuje 

swoje zobowiązania, może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymogów wynikających z procedur 

wewnętrznych Zamawiającego lub z obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o konieczności spełnienia powyższych wymogów przed rozpoczęciem wykonywania 

usług oraz udzieli niezbędnej pomocy w celu umożliwienia takim osobom ich spełnienia. 

7. Na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Zamawiający powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w warunkach określonych w odrębnej 

umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 3. 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie do dnia ………….. 2018 roku. Wykonawca zobowiązuje 

się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w postaci zakończonej instalacji strony internetowej na serwerze 

Zamawiającego oraz pełnych uprawnień dostępu do administrowania funkcjonalnością tej strony. 

2.   Zamawiający przeprowadzi testy strony internetowej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia jego 

przekazania przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących funkcjonowania strony internetowej Wykonawca 

zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do ponownej oceny stronę internetową uwzględniające złożone 

zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

4.  W przypadku wystąpienia kolejnych zastrzeżeń, procedura określona w pkt 2-3 powyżej zostanie powtórzona; przy 

czym procedura ponownego odbioru może zostać powtórzona nie więcej niż trzy razy. W przypadku przekroczenia 

liczby powtórzeń odbioru Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia z tego tytułu kary 

umownej określonej w § 8 ust. 4 umowy. 

5.   Wszystkie odbiory i czynności z nimi związane będą realizowane w dni robocze w godzinach roboczych.  
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§ 4. 

 
1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy 

wynosi: netto......................................................... PLN (słownie:.......................................................), które po 

doliczeniu należnego podatku VAT w stawce ……..%, daje brutto: ................................. PLN 

(słownie:..................................…). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw majątkowych do przedmiotu umowy, o których mowa 

w § 5 umowy.  

3. Przedmiot umowy podlega protokolarnemu odbiorowi i następuje w chwili podpisania przez reprezentantów 

Stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru w przypadku 

gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadał parametrom jakościowym i technicznym  określonym w niniejszej 

umowie i załącznikach do niej (wada fizyczna). Przed datą odbioru Wykonawca zobowiąże osoby, którym 

powierzył stworzenie projektu graficznego i elementów graficznych serwisu internetowego do niewykonywania 

wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów w ten sposób, że nie oznaczą tych utworów                        

w żaden sposób oraz nie będą żądali oznaczenia przedmiotowych utworów w przyszłości. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1, po protokolarnym odbiorze 

bez zastrzeżeń przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.                    

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewów z rachunków bankowych będących  

w dyspozycji Zamawiającego. 

6. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań, nie wskazanych bezpośrednio w umowie, 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie z tego tytułu żądał od 

Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 5. 

 
1. Wykonawca zapewnia, że wykonany przez niego przedmiot umowy, obejmujący wszystkie elementy integralnie 

z nim związane nie będzie naruszał praw autorskich innych osób i podmiotów i może swobodnie dysponować 

przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1  udziela Zamawiającemu niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania 

komputerowego – Systemu Zarządzania Treścią (CMS) – udostępnionego w oparciu o licencje open – source. 

3. Udzielenie licencji o której mowa w ust. 2 następuje po odebraniu przedmiotu umowy i wpłaceniu przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w całości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. 

4. Z dniem odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 

umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowego upoważnienia do korzystania z prawa do 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do oprogramowania komputerowego - Systemu 

Zarządzania Treścią (CMS) - udostępnionego w oparciu o licencje open – source. 

5. Strony postanawiają, że licencja udzielona przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do korzystania                              

z oprogramowania komputerowego – Systemu Zarządzania Treścią (CMS) na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami                        

i w jakiejkolwiek formie; 

a) obrotu oryginałem na których utrwalono serwis internetowy – wprowadzenie do obrotu, użycie lub najem 

oryginału oraz wykonanie kopii w celach bezpieczeństwa (backup), 

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w serwisie internetowym 

z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

c) rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie, które umożliwi każdemu dostęp do interfejsu 

publicznego serwisu internetowego bez względu na miejsce i czas.  

6. W przypadku ingerencji osób trzecich w przedmiot umowy (w szczególności w kod) wygasa gwarancja 

serwisowa. 
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7. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie naruszy praw autorskich osób trzecich oraz, że 

wykonany przedmiot umowy będzie wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich. 

8. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia praw 

autorskich, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osoby trzeciej i zwolnienia 

Zamawiającemu z obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią roszczeń, z tytułu o którym mowa w ust. 1, przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu i podjęcia wszelkich czynności  

w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie.  

 

§ 6. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad fizycznych (usterek) w rozumieniu § 4 ust. 4 

umowy, udzielając 90 miesięcznej gwarancji na poprawne działanie przedmiotu zamówienia, licząc od dnia 

odbioru  przedmiotu umowy, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.  
2. W terminie gwarancji określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie istnienia wady fizycznej przedmiotu 

umowy Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługuje:  
1) roszczenie o bezzwłoczne dostarczenie danego elementu składowego przedmiotu umowy wolnego od wady 

fizycznej, tj. w terminie nieprzekraczającym 120 godzin (w razie błędu krytycznego nie później niż do 24 godzin) 

lub, 
2) roszczenie o usunięcie wady fizycznej danego elementu składowego przedmiotu umowy, tj. w terminie 

nieprzekraczającym 120 godzin (w razie błędu krytycznego nie później niż do 24 godzin).  
     Roszczenia będą zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej na adres …………………. Strony ustalają, że 

właściwymi do zgłaszania są osoby wskazane w § 7 ust. 2 umowy.  
3.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym                                   

w przypadku wystąpienia sytuacji usuwania istotnej wady termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo działającego przedmiotu umowy (odpowiednio całego przedmiotu 

umowy lub jego elementu). 

4. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres każdej naprawy gwarancyjnej, tj. o czas liczony od 

zgłoszenia do faktycznego usunięcia wady fizycznej. 

5.  W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest  do udostępnienia kontaktu roboczego do osoby, 

która z ramienia Wykonawcy będzie odpowiedzialna za udzielania pomocy technicznej w zakresie 

funkcjonowania i obsługi wykonanej strony internetowej (wymagane: 8 godzin, w przedziale od 7:00 – 17:00,                   

w dni robocze) w okresie 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
6.  Z tytułu świadczenia serwisu gwarancyjnego Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, opłaty                     

i inne nakłady ze strony Zamawiającego ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy.  

 
           § 7. 

 
1. Strony zobowiązują się do współdziałania, mającego na celu należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Osoby wyznaczone do współdziałania w ramach realizacji umowy, w tym do uprawnione do podpisywania 

protokołów odbioru: 

a) ze strony Zamawiającego:  
mgr Krzysztof Hamiga  - Katedra Projektowania Ergonomicznego Wydziału Form Przemysłowych ASP,  

tel. 12 292 62 92 wew. 20, e-mail: khamiga@asp.krakow.pl 
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………… 

3. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 2, może nastąpić poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy, bez konieczności zmiany umowy. 

 

§ 8. 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności w stosunku do terminu określonego                 

w § 3 ust. 1  umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

mailto:khamiga@asp.krakow.pl
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3. W przypadku niedziałania całości lub elementów składowych strony internetowej Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu  określonego w § 6 ust. 2 

umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4                     

ust. 1 umowy, a w szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka 

Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy będzie dłuższa 

niż 14 dni. 

5. W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 3 ust. 3 umowy.  

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2-5  mogą być naliczane niezależnie od siebie. 

7. W sytuacji zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, wykonywania przez 

Wykonawcę umowy w sposób wadliwy albo w inny sposób sprzeczny z umową, i nie naprawienia tego naruszenia               

w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zaniechania 

naruszenia lub zmiany sposobu wykonania umowy, Zamawiający ma prawo, niezależnie od innych uprawnień 

przewidzianych Umową:  

1) usunąć naruszenie we własnym zakresie lub powierzyć usunięcie naruszenia osobom trzecim na ryzyko i koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze);  

2) potrącić wierzytelności o zapłatę kosztów poniesionych przy usunięciu naruszenia z wierzytelności o zapłatę 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

8. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar 

umownych przewidzianych w ust. 2- 5, nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego                  

w § 4 ust. 1 umowy. 

9. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej, 

na rachunek bankowy wskazany nocie obciążeniowej. 

11. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar umownych,                    

co nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Zamawiającego. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

12. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 9. 

 
1. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony,                             

a wynikające z postanowień umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem, rozwiązaniem - winny być 

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oświadczenia. Dokonywane w innej formie 

nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.  
2. Korespondencja pomiędzy Stronami niniejszej umowy będzie kierowana na adres:  

1) Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków,                                                  

Plac Jana Matejki 13. 
2) Wykonawcy: ………………..……………  

3. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji, korespondencja  przesłana 

Stronie na dotychczasowy adres zostanie uznana za doręczoną skutecznie. Powiadomienie o zmianie adresu 

wymaga zachowania formy pisemnej. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu 

umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymogami projektu, w sposób zapewniający jej 

bezpieczeństwo i dostępność.   
 

§ 10. 

 
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających dla Wykonawcy z niniejszej umowy na osobę 

trzecią ani też powierzyć wykonania niniejszej  umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe  miejscowo według siedziby 

Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191). 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 


