Umowa
Dnia …...….. 2010 r. w Rybniku zostaje zawarta umowa pomiędzy:
Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107150, o numerze
identyfikacji podatkowej NIP 6422769097, którego reprezentuje:
1. Damian Mrowiec – Przewodniczący Związku
2. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
1. …………. - zam. w ………., ul. …...….., ..-… …….. działającym na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta ………. pod nr …….,
2. ………...… - zam. w ……..…, ul………., ..-… ….. działającym na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta ………. pod nr …….,
będącymi współwłaścicielami ………., ul. ………., ..-… ….., NIP: ……….., REGON: …….…
zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do projektowania i wykonania portalu internetowego
www.subregion.pl.

Wykonawca zobowiązuje się
w terminie do 20 grudnia 2010 r.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy tj;
1. Specyfikacja przedmiotu zlecenia
1.1 Projektowanie graficzne
1.1.1 Projektowanie strony www.subregion.pl w układzie portalowym
Główne działy:
- Związek (Aktualności, Działalność, Władze, Biuletyn, Projekty, Kontakt, Dokumenty do pobrania,
Informacja prawnicza, Zamówienia, Współpraca z NGO),
- Członkowie (Aktualności, Przetargi, Ogłoszenia, Nabory pracowników),
- Program Rozwoju Subregionu (Aktualności, Opisy projektów, Program),
- Sieć Dróg Głównych,
- Śląski System Informacji Turystycznej,
- Częstotliwości WiMAX,
- Czas wolny (Turystyka, Kultura, Rowery),
- Fundusze Unijne (RSS rpo.silesia.pl, Aktualne konkursy),
- Działaj Lokalnie,
- Inwestycje (invest-in-silesia.pl, biz.subregion.pl).
1.1.2 Projektowanie podstrony www.turystyka.subregion.pl
Przebudowa istniejącego serwisu turystycznego:
- Podział obecnej bazy atrakcji turystycznych (MySQL 5) na 6 kategorii: Turystyka sakralna,
Turystyka przemysłowa, Turystyka kulturowa, Turystyka aktywna, Gastronomia oraz obiekty
noclegowe,

- Mapa atrakcji turystycznych (w oparciu o Google Maps). W podstawowej wersji wyświetlane jest 10
najciekawszych z kaŜdej kategorii). MoŜliwość włączania i wyłączania warstw informacji na mapie
np. wyłącznie turystyka sakralna, wyłącznie trasy rowerowe itd.,
- Wyświetlanie na mapie tras rowerowych (dostarczonych w pliku .kml, obecnie na
www.gmaps.subregion.pl),
- 40 pełnoekranowych panoram sferycznych podzielonych na 4 główne kategorie wraz z podkładem
dźwiękowym, dostarczone w kilku najpopularniejszych formatach przez Zamawiającego na płycie
CD,
- Fotogaleria,
- Informacja Turystyczna w Subregionie (Dane kontaktowe do punktów IT, lokalizacje infokiosków
turystycznych),
- Pogoda 48 i 84 godzinna dla Rybnika, Raciborza, śor, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego
wykorzystując serwis www.meteo.pl,
- moŜliwość dodawania obiektów do bazy danych przez uŜytkowników serwisu,
- obiekty zawierają dane takie jak opis, adres, galerie zdjęć, opinie, cennik, opcjonalnie osadzenie
filmu z serwisu youtube.com,
- kalendarium wydarzeń (link zewnętrzny do gosilesia.pl),
- Odnośnik (banner) do serwisu www.rowery.subregion.pl,
- Odnośnik (banner) do serwisu www.gosilesia.pl,
- Odnośnik (banner) do serwisu www.slaskie.pl/szt/,
- Odnośnik (banner) do serwisu www.slaskiesmaki.pl.
1.2 Programowanie portalu internetowego
- wdroŜenie oprogramowania CMS do zarządzania treścią strony internetowej wraz z edytorem typu
WYSIWIG z menadŜerem plików i grafik,
- programowanie witryny w oparciu o języki programowania takie jak PHP, elementy Java Script,
bazy danych MySQL,
- obsługa kanałów RSS,
- programowanie skryptów analizujących kod strony pobierający dane z głównych witryn jednostek
samorządu terytorialnego (takŜe nie posiadających kanałów RSS) i wyświetlanie ich w portalu,
- programowanie skryptów pobierających dane z 28 internetowych Biuletynów Informacji Publicznej
docelowo wyświetlając wybrane ogłoszenia o zamówieniach publicznych, wybrane komunikaty,
nabory pracowników,
- optymalizacja pod kątem pozycjonowania,
- szczegółowe statystyki odwiedzin,
- wewnętrzna wyszukiwarka serwisu,
- migracja aktualności oraz jego archiwum z obecnego serwisu,
1.3 Integracja z serwisami zewnętrznymi
- Automatyczne wyświetlanie danych z 28 serwisów samorządów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego. Kategorie danych do wyświetlenia: Aktualności (bez akceptacji
administratora portalu), Artykuły ze stron Biuletynów Informacji Publicznej (powinny mieć status „do
akceptacji” przez administratora portalu),
- Częstotliwość pobierania danych z serwisów: raz dziennie. Zasilanie bazy wyłącznie nowymi
danymi,
- Wyświetlane dane z zewnętrznych serwisów prezentowane wyłącznie w postaci nagłówków
wiadomości,
- Wykonawca będzie zobowiązany do 3 krotnej bezpłatnej aktualizacji kodu oprogramowania
pobierającego dane, w przypadku gdy zostaną przebudowane serwisy samorządowe,
- 15 Jednostek posiada kanały RSS, 13 nie posiada kanałów RSS,
- Serwisy BIP samorządów nie posiadają RSS,
- Wyświetlanie kanałów RSS strony www.samorzad.pap.pl,
- Wyświetlanie kanałów RSS strony www.gazetaprawna.pl,
- Wyświetlanie kanałów RSS strony www.slaskie.pl oraz www.rpo.slaskie.pl.

1.4 Integracja z Google maps
Instalacja Google Maps API v3 z moŜliwie jak największą funkcjonalnością
w szczególności:
- moŜliwość włączania i wyłączania warstw informacji na mapie,
- moŜliwość dodawania dodatkowych warstw przez Zamawiającego,
- integracja bazy danych serwisu turystyka.subregion.pl z obiektami na mapie,
- moŜliwość dodawania obiektów z poziomu bazy danych do mapy,
- wyszukiwanie obiektów z bazy danych i wyświetlanie ich pozycji na mapie,
- podstawowa funkcjonalność: kontrolki nawigacji, wyświetlanie informacji w dymkach, przełączanie
pomiędzy widokami (satelita, teren, mapa, hybryda), wyświetlanie markerów, tematyczne ikonki do
markerów,
- moŜliwość rozbudowy funkcjonalności o dodatkowe funkcje takie jak np. wyznaczanie tras
przejazdów, koordynaty GPS czy profile tras, generowanie kodu tras rowerowych do zewnętrznego
uŜytkowania (pliki w popularnych formatach np. .kml, czy .kmz).
2. Dodatkowe kryteria
a) Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia rozwiązań wizualnych oraz funkcjonalności
z Zamawiającym na etapie projektowania. Wszelkie prace projektowe i uzgodnienia, które były do
przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich
braku w zapytaniu ofertowym), nie będą wchodziły w zakres usług dodatkowych i będą musiały być
wykonane na koszt własny Wykonawcy,
b) Wykonawca powinien uwzględniać uwagi dotyczące wyglądu czy funkcjonalności serwisu
w przeciągu pierwszego miesiąca jego funkcjonowania i dostosowywać portal do uwag
Zamawiającego, o ile nie wymaga to przebudowy serwisu i mieści się w zakresie dobrze rozumianych
„poprawek,” a nie rozbudowy portalu o nową funkcjonalność nie zawartą w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca poprawi bezpłatnie wszelkie wychwycone błędy i wady systemu, a takŜe dokona
moŜliwych optymalizacji działania portalu,
c) Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do przeprowadzenia szkolenia dla administratora portalu
pokazujące obsługę systemu od strony administracyjnej, a takŜe zarządzania zawartością.
3. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do:
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego wg współczesnej wiedzy
technicznej oraz obowiązujących przepisów i norm,
b) informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach, które miałyby wpływ na terminowe
zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, konsultować wykonanie przedmiotu zamówienia
oraz na bieŜąco nanosić poprawki,
c) przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu ostatecznego projektu portalu internetowego przed
ich wykonaniem. Zamawiający dokona akceptacji lub wniesie poprawki w terminie 3 dni roboczych.
4. Z momentem przekazania dzieła i materiałów źródłowych Zamawiającemu, Wykonawca
przenosi na
rzecz Zamawiającego nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe do dzieła na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie techniką druku i wszystkimi innymi technikami videograficznymi,
cyfrowymi i elektronicznymi, (wyjątek stanowią podkłady mapowe, do których prawa autorskie
nadal przysługują Wykonawcy),
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywania w sieci Internet,
e) publiczne prezentowanie,
f) wystawianie,
g) wyświetlanie,
h) wypoŜyczanie i wynajmowanie,
i) wykorzystywanie fragmentów przedmiotu zamówienia i materiałów źródłowych do reklamy
i promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego.
5. Strony umowy uzgadniają, Ŝe Zamawiający oraz inne firmy którym zostanie to zlecone mają prawo
do wykonywania utworów zaleŜnych od utworu przekazanego przez Wykonawcę.

6.Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
i materiałów źródłowych wolnych od praw osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w ust. 4.
7.W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw
autorskich do wykonanego przedmiotu zamówienia i materiałów źródłowych, Wykonawca
zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez uprawnione
osoby trzecie.
8. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje bez ograniczenia
czasowego na terytorium całego świata.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

§4
1. Zamawiający wyznacza do kontrolowania, nadzoru i koordynowania wykonania przedmiotu
umowy: Pawła Tułodzieckiego – Specjalistę Biura Związku.
2. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy: …………...

§5
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 . z późn. zmianami), nie stosuje się ze względu na wartość zamówienia, która nie
przekracza wyraŜonej w złotych równowartości 14 000 EURO, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejŜe ustawy.
§6
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokół odbioru podpisany przez obie strony. Protokół odbioru podpisany przez jednego
z upowaŜnionych pracowników biura Związku tj. Bazylego Kowalskiego, Monikę Stępień bądź Pawła
Tułodzieckiego jest jedynym dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury.
§7
1. W przypadku stwierdzenia wad w przekazanym przedmiocie umowy Zamawiający prześle
Wykonawcy reklamację w ciągu 3 dni. Brak odpowiedzi w określonym terminie oznacza przyjęcie
reklamacji.
2. Przyjęcie reklamacji oznacza akceptację wszystkich wyszczególnionych w niej uwag wniesionych
przez Zamawiającego i w oparciu o nie korektę przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni.
3. Nie przyjęcie reklamacji wiąŜe się z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
4. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy nastąpi równieŜ w przypadku gdy
Wykonawca nie realizuje korekty przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z uwagami
Zamawiającego.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie umowne na
łączną kwotę brutto ......,... zł (słownie: ……………..) w tym podatek VAT 22% tj. ….,… zł (słownie:
………………….). NaleŜność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w
terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury na konto Banku ……... nr
konta …………………………...
2. Dniem zapłaty kwoty określonej w pkt 1 jest dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§9
Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania za nienaleŜyte wykonanie umowy są
kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu
umowy, za kaŜdy dzień zwłoki,
1.2 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % wartości brutto
przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie
wad,
1.3 za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości
brutto przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
2.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego - w wysokości 20 % wartości
brutto przedmiotu umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar
umownych na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnego uzgodnienia w formie pisemnej.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, kaŜdy na prawach
oryginału, po jednym dla kaŜdej ze stron.

………………………
Zamawiający

…………………….............
Wykonawca

