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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

 

Umowa nr W/.../.../ORG/.../2016 (projekt) 

 

zawarta w dniu ... 2016 roku, w Milanówku pomiędzy: 

Gminą Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, REGON 013269150, NIP 5291799245, 
reprezentowaną przez Wiesławę Kwiatkowską, Burmistrza Miasta Milanówka, zwaną w dalszej części 
„Zamawiającym” 

a 

... (imię i nazwisko) zamieszkałym ... (adres zamieszkania) prowadzącym działalność gospodarczą na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzonej pod firmą ... (pełna nazwa firmy) z siedzibą w rozumieniu przepisów art. 28b 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 z późn. 
zm.) w ... (miejscowość i kod pocztowy), ul. ..., NIP ..., REGON ... 

lub 

firmą ... (nazwa) prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem ... z siedzibą w rozumieniu przepisów art. 28b ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) w ... (miejscowość i kod 
pocztowy), ul. ..., NIP ..., REGON …, reprezentowaną przez ... (imię i nazwisko), ... (stanowisko), 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”. 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Tryb postępowania 

Niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 
cytowanej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania określonego w § 9 „Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka 
z dnia 25 listopada 2015 r. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pn. Zaprojektowanie 
i wykonanie serwisu internetowego Miasta Milanówka, zwanego dalej Serwisem. 

2. Serwis zostanie wykonany zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia … 2016 
roku, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. 

§ 3 

Osoby uprawnione do reprezentowania Stron 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy są: 

a. po stronie Zamawiającego: … (imię i nazwisko), … (e-mail), … (nr tel.) 

b. po stronie Wykonawcy: … (imię i nazwisko), … (e-mail), … (nr tel.) 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania 
innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zmiana osób pełniących funkcję przedstawicieli Stron nie powoduje zmiany niniejszej 
Umowy. O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie w terminie 3 dni 
roboczych od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 
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§ 4 

Definicje 

1. Pojęcia użyte w niniejszej Umowie przyjmują znaczenie określone w następujących 
definicjach: 

1.1. Serwis Stanowiący przedmiot niniejszej umowy internetowy serwis informacyjno-
promocyjny Gminy Milanówek, obejmujący logicznie zorganizowany zespół 
wpisów i stron publikowanych za pośrednictwem Systemu Zarządzania 
Treścią (CMS) oraz dodatkowe funkcjonalności, dostępne dla 
odwiedzających za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

1.2. System 
Zarządzania Treścią / 
CMS (Content 
Management System) 

Aplikacja służąca do komponowania, zarządzania i prezentacji treści 
serwisu, umożliwiająca łatwą aktualizację i rozbudowę Serwisu przez 
personel Zamawiającego nie posiadający wykształcenia informatycznego. 

1.3. Architektura 
Informacyjna Serwisu 

Zorganizowanie informacji i zaprojektowanie interfejsu graficznego 
w sposób ułatwiający użytkownikom Serwisu odnalezienie i przyswojenie 
informacji zawartych na stronach Serwisu. 

1.4. Struktura 
Funkcjonalna Serwisu 

Podział Serwisu na części o odpowiednio sklasyfikowanej 
tematyce/zawartości (w szczególności: informacje o produktach i usługach, 
firmie, aktualności, archiwa, informacje dla mediów) oraz sposób 
poruszania się pomiędzy tymi częściami (odnośniki tekstowe i graficzne, 
menu nawigacyjne, wyszukiwarka itd.). 

1.5. Usterka Cecha powodująca obniżenie użyteczności danego produktu, bądź 
utrudnienie w realizacji procesu tworzenia Serwisu, mogąca skutkować 
późniejszym obniżeniem jakości funkcjonowania Serwisu. 

Rodzaj Incydentu oznaczający drobną nieprawidłowość lub brak 
funkcjonalny w działaniu Serwisu lub CMS, nie stanowiący Błędu ani 
Awarii. Usterka nie wyłącza bezpiecznej i stabilnej pracy Serwisu lub CMS. 
W szczególności, jako Usterkę, należy zakwalifikować błędy w kodzie 
wynikowym Serwisu lub arkuszach CSS, powodujące wyświetlanie 
Serwisu niezgodną z zatwierdzonym projektem graficznym Szablonów. 

1.6. Wada Cecha powodująca całkowitą bezużyteczność danego produktu, bądź 
utrudnienie w realizacji procesu tworzenia Serwisu lub mogąca skutkować 
późniejszym występowaniem błędów lub awarii. 

1.7. Incydent Każde zdarzenie w funkcjonowaniu Serwisu, które powoduje lub może 
powodować przerwę, nieprawidłowe działanie lub obniżenie jakości 
działania dowolnego komponentu lub całości Serwisu. 

Źródłem Incydentów są wady ukryte, nieprawidłowa eksploatacja Serwisu 
lub awaria u dostawcy hostingu. 

W przypadku, gdy Zamawiający nie jest w stanie usunąć samodzielnie 
przyczyny wystąpienia Incydentu, Incydent wymaga zgłoszenia 
Wykonawcy w celu identyfikacji rozwiązania i ewentualnego usunięcia 
przyczyny wystąpienia. 
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1.8. Błąd Rodzaj Incydentu oznaczający stwierdzoną wadę działania Serwisu, 
polegająca na nieprawidłowym funkcjonowaniu dowolnego komponentu 
Serwisu i/lub CMS, bez zatrzymywania ich pracy jako całości. 

1.9. Awaria Rodzaj Incydentu oznaczający sytuację, w której nie działają żadne 
kluczowe funkcjonalności Serwisu lub działają w sposób zagrażający 
spójności i integralności danych albo powodują naruszenie wymagań 
bezpieczeństwa. W razie Awarii nie jest możliwa praca w CMS. Awaria 
może dotyczyć dowolnego komponentu architektury CMS lub Serwisu. 

1.10. Migracja 

 

Ogół czynności związanych z przeniesieniem danych i treści 
z dotychczasowego serwisu internetowego Zamawiającego do nowego 
Serwisu. Migracja dotyczy zarówno treści, jak i elementów uzupełniających 
(załączniki, grafika wbudowana w treść, linki) odpowiednio osadzonych 
w architekturze informacyjnej i strukturze funkcjonalnej portalu. 

1.11. Protokół Odbioru 
Etapu 

Dokument stwierdzający poprawne wykonanie przez Wykonawcę etapu 
realizacji prac wynikających z Umowy. 

1.12. Protokół Odbioru 
Końcowego 

Dokument potwierdzający akceptację przez Zamawiającego wyników 
testów dla całego Systemu i całego Portalu po podpisaniu Protokołów 
Odbioru Etapów dla wszystkich etapów wynikających z zakresu prac 
objętych Umową, usunięciu wszelkich stwierdzonych nieistotnych wad 
wskazanych w Protokołach Odbioru Etapów i przekazaniu Zamawiającemu 
dokumentacji, o której mowa w OPZ. 

§ 5 

Harmonogram prac i procedura odbioru przedmiotu umowy 

1. Harmonogram wykonania przedmiotu umowy obejmuje 3 etapy: 

1) Zaprojektowanie i uzgodnienie struktury funkcjonalnej, architektury informacyjnej oraz 
projektu graficznego Serwisu – Etap I; 

2) Wykonanie, instalacja i uruchomienie Serwisu – Etap II; 

3) Migracja zawartości dotychczasowego serwisu internetowego dostępnego w domenie 
www.milanowek.pl i opublikowanie Serwisu – Etap III. 

2. Odbiór każdego z etapów zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Stron. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek lub wad w odbieranym przedmiocie 
umowy, Wykonawca usunie je w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia przez Zamawiającego, po czym zostanie dokonany ponowny odbiór etapu, zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszej umowie. 

4. Z czynności odbioru każdego etapu wykonania przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół 
odbioru, w którym zawarte zostaną informacje o akceptacji przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy za dany etap oraz zostaną uwzględnione ewentualne uwagi. Protokół odbioru zostanie 
podpisany przez wskazanych przedstawicieli obu stron. 

5. Obustronnie podpisany protokół odbioru danego etapu będzie stanowił podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury. 

6. Wzory protokołów odbioru poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy stanowią 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

7. Akceptacja danego etapu realizacji przedmiotu zamówienia następuje w momencie podpisania 
protokołu odbioru tego etapu przez obie Strony umowy, bez zastrzeżeń. 

http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
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§ 6 

Etap I 

1. W terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Zamawiający dostarczy na adres  

e-mail Wykonawcy: 

1) dane dostępowe do konta na serwerze dostawcy hostingowego wskazanego przez 
Zamawiającego, niezbędne do instalacji i uruchomienia Serwisu. 

2) materiały niezbędne do przygotowania Projektu graficznego Serwisu, w tym pliki graficzne 
z herbem Miasta Milanówka, księgę identyfikacji wizualnej, oznaczenia szlaków 
turystycznych oraz inne logotypy do zamieszczenia w Serwisie. 

2. W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy przedstawiciel Wykonawcy odbędzie 
trwające min. 6 godzin spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Zamawiającego w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. Przedmiotem spotkania, o którym mowa w ust. 2 będzie: 

1) omówienie szczegółów najważniejszych scenariuszy użytkowania Serwisu i ustalenie treści 
najważniejszych komunikatów dla użytkowników, w szczególności podczas procesów 
rejestracji i logowania się użytkowników, wyszukiwania i filtrowania wpisów w archiwach, 
a także korzystania z poszczególnych modułów Serwisu; 

2) ustalenie Wytycznych dotyczących architektury informacyjnej poszczególnych elementów 
Serwisu oraz szczegółowych założeń do Projektu struktury funkcjonalnej Serwisu, 
w szczególności zakresu informacji wyświetlanych w poszczególnych działach i modułach 
funkcjonalnych Serwisu. 

3) ustalenie szczegółowego zakresu migracji danych z dotychczasowej strony miasta. 

4. Zamawiający może zdecydować o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania w terminie 
uzgodnionym z Wykonawcą, nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

5. W terminie 10 dni roboczych od terminu ostatniego spotkania warsztatowego Wykonawca 
dostarczy Projekt struktury funkcjonalnej Serwisu oraz ustalone Wytyczne dotyczące architektury 
informacyjnej na adres e-mail Zamawiającego w formie plików .doc lub .pdf. 

6. Projekt, o którym mowa w ust. 5, zostanie sporządzony w formie opisowej oraz w formie 
graficznej za pomocą diagramów przedstawiających połączenia i zależności pomiędzy 
poszczególnymi elementami struktury Serwisu (tj. podstawowymi blokami funkcjonalno-
tematycznymi, modułami, szablonami oraz typami i kategoriami wpisów). 

7. Projekt, o którym mowa w ust. 5, musi: 

1) uwzględniać założenia przedstawione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
(Załącznik nr 1 do Umowy), a także ustalenia zawarte pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą podczas spotkania, o którym mowa w punkcie 1; 

2) umożliwiać pełną i prawidłową migrację zawartości dotychczasowej strony dostępnej 
w domenie www.milanowek.pl po uruchomieniu Serwisu. 

8. Wszelkie zmiany w zakresie założeń, o których mowa w ust. 5 i 6, są możliwe jedynie za 
porozumieniem i za zgodą Zamawiającego. 

9. W terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia projektu, o którym mowa w ust. 5, 
Zamawiający zgłosi uwagi do Projektu struktury funkcjonalnej Serwisu. 

10. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, Wykonawca 
dostarczy poprawiony Projekt struktury funkcjonalnej Serwisu. 

11. W terminie 20 dni roboczych od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i dostarczy Projekt 
graficzny Serwisu, zawierający 3 odmienne (kolorystycznie i konstrukcyjnie) warianty motywu 

graficznego Serwisu w formie plików wektorowych.pdf, osobnych dla każdej części Serwisu. 

12. Projekt, o którym mowa w ust. 11, będzie obejmował widok następujących elementów Serwisu: 

1) strona główna Serwisu oraz każdego z podstawowych bloków funkcjonalno-tematycznych; 

2) warianty strony głównej Serwisu: 

a) żałoba 

http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
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b) święta Bożego Narodzenia 

c) święto narodowe 

d) Wielkanoc 

3) panel użytkownika; 

4) szablon wpisu oraz archiwum wpisów w jednej z podstawowych kategorii wpisów; 

5) szablony 3 wybranych wpisów dodatkowego typu lub kategorii; 

6) newsletter (projekt przykładowej wiadomości dla użytkowników); 

7) widok poszczególnych modułów funkcjonalnych Serwisu; 

13. W terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia Projektu graficznego, o którym mowa w ust. 
11, Zamawiający dokona wyboru wariantu Projektu graficznego oraz zgłosi uwagi do wybranego 
wariantu Projektu graficznego. 

14. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Wykonawca 
dostarczy poprawiony Projekt graficzny. 

15. W terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia materiałów, o których mowa w ust. 5, oraz 
projektu, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający dokona akceptacji ww. materiałów i podpisania 
protokołu odbioru Etapu I. 

§ 7 

Etap II 

1. W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru Etapu I bez zastrzeżeń, 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do wersji roboczej Serwisu, znajdującej się na 
koncie Wykonawcy. 

2. W terminie 25 dni roboczych od daty terminu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca dokona: 

1) instalacji CMS na koncie, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

2) wykonania Serwisu zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
(stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy), zaakceptowanym Projektem struktury 
funkcjonalnej, ustalonymi Wytycznymi dotyczącymi architektury informacyjnej (o których 
mowa w § 6 ust. 5) oraz zaakceptowanym Projektem graficznym (o którym mowa w § 6 ust. 

11); 

3) uruchomienia Serwisu, dostarczenia Wykonawcy tymczasowej ścieżki dostępu (adresu 
URL) do Serwisu oraz jego panelu administracyjnego, utworzenia konta użytkownika 
z najwyższym zestawem uprawnień oraz danych dostępowych (login i hasło) do panelu 
administracyjnego CMS. 

3. W terminie 5 dni roboczych od daty wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, 
Zamawiający zgłosi uwagi do Serwisu. 

4. W terminie 5 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi, o których mowa w ust. 2. 

5. W terminie 5 dni roboczych od daty uwzględniania uwag, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający dokona podpisania protokołu odbioru Etapu II. 

§ 8 

Etap III 

1. W terminie 20 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru Etapu II bez zastrzeżeń, 
Wykonawca dokona: 

1) migracji zawartości (plików oraz treści wpisów) dotychczasowej strony dostępnej pod 
adresem www.milanowek.pl do nowego Serwisu, z zachowaniem ich struktury logicznej, 
w zakresie ustalonym z Zamawiającym, w tym aktualności z ostatnich 3 lat oraz wszystkich 
dokumentów i plików udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2) przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego w siedzibie Zamawiającego dla 
3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w terminie ustalonym z Zamawiającym; 

3) przeniesienia Serwisu na konto, o którym mowa w § 6 pkt. 1 ust. 1. 

http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
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4) opublikowania i osadzenia Serwisu w domenie www.milanowek.pl oraz subdomenie 
www.bip.milanowek.pl w terminie oraz w sposób ustalony z Zamawiającym. 

5) opublikowania dotychczasowej strony miasta Milanówka w subdomenie ustalonej 
z Zamawiającym. 

2. W terminie 5 dni roboczych od daty wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, 
Zamawiający zgłosi uwagi do Serwisu. 

3. W terminie 5 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi, o których mowa w ust. 2. 

4. W terminie 5 dni roboczych od daty uwzględniania uwag, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający dokona podpisania protokołu odbioru Etapu III, będącego jednocześnie końcowym 
protokołem odbioru. 

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z terminami określonymi w § 6-8 niniejszej 
Umowy, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 2016 r. 

§ 9 

Gwarancja i serwis gwarancyjny 

1. Na okres … miesięcy od terminu podpisania końcowego protokołu odbioru Serwisu Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, zwanej w dalszej części umowy Gwarancją, na 
poprawne działanie Serwisu oraz zapewni Zamawiającemu usługę serwisu gwarancyjnego i 
wsparcia zdalnego lub telefonicznego. 

2. W szczególności Gwarancja obejmuje poprawne działanie i wyświetlanie poszczególnych 
elementów Serwisu zgodnie z: 

1) zakresem funkcjonalnym określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
(stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy), 

2) zaakceptowanym Projekcie struktury funkcjonalnej oraz ustalonymi Wytycznymi 
dotyczącymi architektury informacyjnej (o których mowa w § 6 ust. 5), 

3) zaakceptowanym Projektem graficznym (o którym mowa w § 6 ust. 11), 

4) oraz wszelkimi dokumentacjami, instrukcjami i opisami działania Serwisu dostarczonymi 
przez Wykonawcę i/lub opracowanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5) w przypadku aktualizacji komponentów serwera (np. sprzęt, oprogramowanie, inne) przez 
dostawcę hostingu Wykonawca zobowiązany jest dostosować Serwis na własny koszt w taki 
sposób, aby wszystko działało poprawnie, tak jak w chwili podpisywania końcowego 
protokołu odbioru. 

3. Gwarancja nie obejmuje: 

1) wszelkich nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Serwisu spowodowanych: 

a) nieprawidłowym funkcjonowaniem serwera lub domeny opłaconych przez 
Zleceniodawcę z winy dostawcy hostingu; 

b) wynikających z nieprawidłowego użytkowania Serwisu przez Zleceniodawcę; 

2) kodu i elementów Serwisu nie będących dziełem Wykonawcy, w tym CMS, objętych 
Licencją GNU GPL (General Public License). 

4. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia poprawności działania elementów Serwisu będących dziełem Wykonawcy oraz 
ich zgodności z elementami Serwisu niebędącymi dziełem Wykonawcy po ich aktualizacji; 

2) usunięcia usterek lub wad ukrytych Serwisu w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
ich przez Zamawiającego; 

3) w przypadku wystąpienia błędu, awarii lub innego incydentu – zidentyfikowania przyczyny 
ich wystąpienia i ewentualnego usunięcia w najbliższym możliwym terminie przyczyny ich 
wystąpienia. 

5. W przypadku dokonywania zmian w kodzie Serwisu, będących następstwem czynności, 
o których mowa w ust. 4, Wykonawca wykona kopię zapasową oryginalnych plików źródłowych 
i przekaże je Zamawiającemu wraz z informacją o zakresie dokonanych zmian. 

http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 
okres 24 miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 10 

Oświadczenia Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym oraz do udzielania 
na bieżąco wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na każdym 
etapie realizacji umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie 
Zamawiającego w ciągu trzech dni roboczych od wezwania w godzinach pracy Urzędu. 
W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w terminie, Zamawiający może nałożyć na 
Wykonawcę karę, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt. 3. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania 
przedmiotu umowy, zwłaszcza o zaistniałych w trakcie tegoż wykonania trudnościach 
i przeszkodach, jak również do współdziałania z Zamawiającym w zakresie rozwiązywania 
wszelkich sytuacji spornych, wynikłych w trakcie wykonywania postanowień umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) poszczególne elementy Serwisu będą oryginalne, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz 
obciążeń oraz, że nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich; 

2) Serwis stanowiący przedmiot umowy nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi 
prawami osób trzecich. 

5. Wykonawcy przysługuje wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do 
Serwisu. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, 
o których mowa w ust. 4, a w szczególności za poniesione przez Zleceniodawcę szkody 
w związku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli 
okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do Dzieła przysługują w całości osobie trzeciej, 
albo przysługują poza Twórcą także osobie trzeciej. 

7. W przypadku dochodzenia od Zamawiającego przez osobę trzecią, której prawa, w tym autorskie 
prawa majątkowe, zostały naruszone jakichkolwiek roszczeń w związku z korzystaniem przez 
Zamawiającego z Serwisu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poniesioną przez 
osobę trzecią szkodę oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań zmierzających do 
ochrony interesów Zamawiającego, w tym do wykazania bezpodstawności dochodzonych przez 
osobę trzecią roszczeń oraz naprawienia szkód i kosztów poniesionych przez Zamawiającego, 
a związanych z ewentualnym roszczeniami osób trzecich. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i wiedzę wystarczające do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą oraz do udzielania 
wszelkich informacji, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, na każdym etapie 
realizacji umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do danych i materiałów przekazanych 
Twórcy w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy. 

§ 11 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca z chwilą podpisania bez zastrzeżeń końcowego 
protokołu odbioru, wyraża zgodę na przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw 
majątkowych do Serwisu, jego kodów i plików źródłowych oraz wszelkich elementów graficznych. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Serwisu przez Wykonawcę na Zamawiającego 
następuje z chwilą zapłaty na rzecz Twórcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Serwisu następuje na wszystkich polach 
eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a w szczególności obejmuje: 

1) utrwalanie Serwisu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym 
drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, 



Postępowanie nr ZPU 388./2016 na: 

Zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego Miasta Milanówka 

 

8 

poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CDROM, CDR, CDRW, DVD, DVDRW, Video CD, 
dyski typu flash, papier, film, płyta gramofonowa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub 
bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne 
i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, utrwalenie 
w sieci Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery FTP), 
Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe; 

2) zwielokrotnianie Serwisu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, 
w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, 
poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CDROM, CDR, CDRW, DVD, DVDRW, 
Video CD, dyski typu flash, papier, film, płyta gramofonowa, w ramach systemu online, 
nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie 
za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez 
inną organizację telewizyjną, zwielokrotnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę 
elektroniczną, strony WWW i serwery FTP), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe; 

3) wprowadzanie Serwisu do pamięci komputera lub innych podobnie działających urządzeń 
i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, Extranet bez 
żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, jak również przesyłanie Dzieła 
w ramach sieci, w trybie online; 

4) rozpowszechnianie Serwisu w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, w tym 
wprowadzanie go do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również 
w ramach utworów zbiorowych), w gazetach, w czasopismach, w ramach produktów 
elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach 
magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CDROM, CDR, 
CDRW, DVD, DVDRW, Video CD, dysku typu flash, formie papierowej, filmu, płyty 
gramofonowej, w ramach sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu 
Intranet, Extranet bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, jak 
również przesyłanie Dzieła w ramach sieci, w trybie online, poprzez komunikowanie na 
życzenie, w drodze użyczenia Dzieła, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub 
bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne 
i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, 
rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony 
WWW i serwery FTP), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe; 

5) wypożyczenie, najem, użyczanie, dzierżawa, leasing lub wymiana nośników, na których 
Serwis został utrwalony, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do postanowień ust. 3 
pkt. 1) i 2), przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia Serwisu, w szczególności 
określonej w ust. 3 pkt. 3) i 4); 

6) publiczne udostępnienia Serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie w sieci 
Internet pod dowolnie wybranymi przez Zleceniodawcę adresami stron internetowych; 

7) udostępnianie Serwisu w sieci Internet pod dowolnie wybranym adresem internetowym 
i umożliwianie przeglądania jego zawartości za pomocą urządzeń technicznych; 

8) wykorzystywanie Serwisu i jego fragmentów w celach informacyjnych i promocyjnych; 

9) dokonywania lub zlecenia osobom trzecim dokonywania opracowań Dzieła, w tym jego 
skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach 
eksploatacji określonych w ust. 3; 

10) zwielokrotnianie Serwisu z zamiarem jego komercyjnej sprzedaży, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 3; 

11) udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Serwisu, w tym również zezwoleń do 
jego opracowania i dokonania tłumaczeń; 

12) łączenia Serwisu w całości lub w części z innymi materiałami lub/i utworami oraz 
korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na polach eksploatacji określonych 
w ust. 3. 
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4. Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży Serwisu w zakresie nabytych autorskich praw 
majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 
Serwisu oraz zbycia majątkowych praw autorskich do Serwisu. 

6. Wykonawca wyraża otwartą i nieodwołalną zgodę na rozporządzanie Dziełem przez 
Zamawiającego także w jakikolwiek inny sposób. 

7. Wykonawca zrzeka się praw do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
dotyczącego Serwisu przez Zamawiającego oraz osoby trzecie. 

8. Zrzeczenie się prawa do zezwalania na wykonywania zależnego prawa autorskiego, o którym 
mowa ust. 7, obejmuje w szczególności prawo do wynagrodzenia jak i prawo do oznaczenia 
zależnego prawa autorskiego, imieniem i nazwiskiem Twórcy lub w inny sposób. 

9. Zamawiający jest w szczególności uprawniony wedle własnego uznania do modyfikowania 
Dzieła w całości lub w części w każdym czasie oraz do wykonywania praw zależnych do Dzieła 
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w §11 ust. 3, a także do przenoszenia swych 
uprawnień w powyższym zakresie na osoby trzecie. 

§ 12 

Możliwość dokonania zmian w zawartej umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej 
z wybranym Wykonawcą, w szczególności w zakresie zmiany terminów (harmonogramu) 
realizacji poszczególnych etapów wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zmiana terminu realizacji poszczególnych etapów umowy jest możliwa, w szczególności w niżej 
wymienionych przypadkach: 

1) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających 
wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie; 

2) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego; 

3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 
w znacznych rozmiarach; 

4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

5) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż pięć dni kalendarzowych 
przed terminem realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy, powiadomić pisemnie 
Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania poszczególnych 
prac, dostarczając Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, 
pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niezachowania należytej 
staranności Wykonawcy. Nie złożenie przedmiotowego wniosku w określonym terminie pozbawia 
Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu obowiązywania umowy. Zamawiający ma trzy dni 
kalendarzowe od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego wniosku 
i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji. Zamawiajacy może przedłużyć termin wykonania 
przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do jej wykonania, jeżeli Wykonawca udowodni, że 
przyczyny nie dotrzymania terminu nie wynikają z winy Wykonawcy. Ewentualne przesunięcie 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, 
o których mowa powyżej, przy czym wymagają one potwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, o których mowa w pkt. 1 
Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie, jednak nie później niż 
5 dni roboczych przed upływem terminu danego etapu realizacji umowy. 
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5. Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej umowy, zobowiązany 
będzie dostarczyć Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, 
pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niezachowania należytej 
staranności Wykonawcy. Niezłożenie przedmiotowego wniosku w określonym terminie pozbawia 
Wykonawcę możliwości dokonania zmian zawartej umowy. 

6. Zamawiający ma 3 dni robocze od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego 
wniosku, o którym mowa powyżej i powiadomienie Wykonawcy na piśmie o swojej decyzji. 

7. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę umowy w tym na przedłużenie 
terminu wykonania zamówienia, zostanie sporządzony aneks w formie pisemnej. 

8. Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej, nie będą stanowić podstawy do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian 
w obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

§ 13 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: … zł 
brutto (słownie: … złotych), zawierającą … % podatku VAT, na które składa się: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie I etapu przedmiotu umowy tj. Zaprojektowanie 
i uzgodnienie struktury funkcjonalnej, architektury informacyjnej oraz projektu graficznego 
Serwisu, na kwotę: … zł brutto (słownie: … złotych), zawierającą … % podatku VAT. 
Uwaga: Wynagrodzenie za wykonanie I etapu nie może przekroczyć 30% łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1; 

2) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie II etapu przedmiotu umowy tj. Wykonanie, 
instalacja i uruchomienie Serwisu, na kwotę: … zł brutto (słownie: … złotych), zawierającą 
… % podatku VAT. Uwaga: Wynagrodzenie za wykonanie II etapu nie może przekroczyć 
40% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1; 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie III etapu przedmiotu umowy tj. Migracja 
zawartości, przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego i opublikowanie Serwisu, na 
kwotę: … zł brutto (słownie: … złotych), zawierającą … % podatku VAT. Uwaga: 
Wynagrodzenie za wykonanie III etapu nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w ust. 1; 

2. Wskazane w ust. 1 ceny wynikają z oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej 
Umowy. 

3. Wartość przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji 
przedmiotu umowy, z wyjątkiem okoliczności określonych w § 12 ust. 3. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia również wynagrodzenie Wykonawcy                           
za przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi również                           
na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

6. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur 
wystawionych za każdy etap realizacji przedmiotu umowy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru 
danego etapu prac. 

8. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą płatne w terminie 21 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym na 
konto Wykonawcy podane na fakturze, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. 

9. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku 
niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy. 

11. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. 
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§ 14 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie                          
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach: 

1) za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości: 

a) 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy 
w okresie pierwszych 7 dni kalendarzowych zwłoki w zakresie wykonania 
poszczególnych czynności będących w zakresie danego etapu, liczone za każdy dzień 
zwłoki, 

b) 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie 
kolejnych 7 dni kalendarzowych zwłoki w zakresie wykonania poszczególnych 
czynności będących w zakresie danego etapu, liczone za każdy dzień zwłoki, 

c) 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone                  
za każdy następny dzień zwłoki w zakresie danego etapu, po terminach określonych              
w ust. 2 pkt. 1) lit. a i b); 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego etapu lub w okresie 
rękojmi za wady w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego 
w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

3) za każdy brak stawiennictwa Wykonawcy w terminach określonych w § 5 ust. 3  w siedzibie 
Zamawiającego i w godzinach pracy Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, liczone za każdy dzień zwłoki 
w stawiennictwie;  

4) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego                     
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 
niniejszej Umowy; 

5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1  niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po 
zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach               
z przeglądu w okresie rękojmi Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 
wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy (z należności wynikających z faktur). 

7. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych 
przez Kodeks cywilny. 

8. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza               
w sposób podstawowy postanowienia niniejszej Umowy. 

9. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od całości lub 
części Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca niezgodnie z postanowieniami Umowy i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, 
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2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 30 dni od dnia 
zawarcia Umowy, 

3) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje realizację przedmiotu 
umowy na co najmniej 30 dni kalendarzowych, 

4) Jeżeli Zamawiający dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawcę do zakończenia prac z uwagi 
na zagrożenie wykonania danego etapu przedmiotu umowy w terminie umownym, 
a Wykonawca nie udowodni stosownym harmonogramem sporządzonym na tę okoliczność 
zachowania terminów realizacji etapów przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami 
niniejszej Umowy, 

5) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadłości lub został wydany nakaz zajęcia 
majątku Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 98 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, 

6) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 
aktem oskarżenia, 

7) Wykonawca pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją przedmiotu umowy, że wątpliwym 
będzie dochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 5 niniejszej 
Umowy, 

8) Wykonawca nie  przedstawia  programu  naprawczego  lub  nie  realizuje  
zaakceptowanego  przez Zamawiającego  programu  naprawczego,  pomimo  pisemnego  
wezwania  do  jego przedstawienia lub realizacji jego postanowień, 

9) Wykonawca podzleca  całość  przedmiotu umowy  lub  dokonuje  cesji  Umowy,  jej  części  
lub  wynikającej  z  niej wierzytelności, bez zgody Zamawiającego, 

10. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach: 

1) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie wykonanych,              
w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały określone                 
w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy; 

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                    
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, iż nie przewiduje 
się środków na realizację całości lub części Umowy, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

11. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 9-10 powinno nastąpić najpóźniej w terminie 
14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

12.  W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji usługi w trybie natychmiastowym oraz 
zabezpieczenia zakresu wykonanej usługi, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji 
powykonawczej wykonanego zakresu usług wg. stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej 
przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru usług przerwanych, 

13. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania, 

14. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 15 

Doręczenia 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej             
i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie. 

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 
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3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany 
adres bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. 

4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym 
adresem. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 
sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających                           
w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

3. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania                          
z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania 
cywilnego, tj. do zawezwania drugiej Strony do próby ugodowej. 

4. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie,                
bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,           
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

8. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do 
przetwarzania danych osobowych przez publikację przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem, 
szczegółowym zakresem prac, datą zawarcia, łączną wartością oraz nazwą i adresem 
kontrahenta, z którym została zawarta, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez 
Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Milanówka. Gmina Milanówek jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 
z późn. zm.) i jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 
z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie. 

9. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiajacy 

 

 

…………………………………... 

(podpis) 

Wykonawca 

 

 

…………………………………... 

(podpis) 

 

| 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
Wzory protokołów odbioru 

 

Protokół odbioru Etapu I/II* 

 

Dotyczy: Postępowanie nr ZP .../2016 na: Zaprojektowanie 
i wykonanie serwisu internetowego Miasta 
Milanówka 

Sporządzony (data, miejsce):  

Dane Wykonawcy:  

 

 

Dane Zamawiającego:  

 

 

Zamawiający postanawia: 🔳 przyjąć część realizacji przedmiotu zamówienia 

bez zastrzeżeń 

🔳 przyjąć część realizacji przedmiotu zamówienia 

z zastrzeżeniami 

🔳 nie przyjąć części realizacji przedmiotu 

zamówienia 

Opis zastrzeżeń / uzasadnienie odmowy 
przyjęcia części realizacji przedmiotu 
zamówienia* 

 

 

 

 

 

 

Zamawiajacy 

 

 

…………………………………... 

(podpis) 

Wykonawca 

 

 

…………………………………... 

(podpis) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Protokół odbioru przedmiotu zamówienia 

 

Dotyczy: Postępowanie nr ZP .../2016 na: Zaprojektowanie 
i wykonanie serwisu internetowego Miasta 
Milanówka 

Sporządzony (data, miejsce):  

Dane Wykonawcy:  

 

 

Dane Zamawiającego:  

 

 

Zamawiający postanawia: 🔳 przyjąć przedmiot zamówienia bez zastrzeżeń 

🔳 przyjąć przedmiot zamówienia 

z zastrzeżeniami 

🔳 nie przyjąć przedmiotu zamówienia 

Opis zastrzeżeń / uzasadnienie odmowy 
przyjęcia przedmiotu zamówienia* 

 

 

 

 

 

 

Zamawiajacy 

 

 

…………………………………... 

(podpis) 

Wykonawca 

 

 

…………………………………... 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


