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Załącznik nr 4 

do ogłoszenia o rozpoczęciu procedury o udzieleniu zamówienia publicznego 

z dnia 25 lutego 2014 roku 

 

UMOWA O DZIEŁO 

zawarta w dniu ……………………… r. 

pomiędzy: 

 

 

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,            

ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod nr 0000107150, posiadającym nr NIP 642-27-69-097, REGON 277838174, który 

reprezentuje: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 
 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 
 

 

 

a 
 

 

 

Firmą ....................................................................., mającym siedzibę w …................................................ 

(adres), posiadającym nr NIP …......................., REGON ....................................., KRS ………………………………, 

CEiDG ……………………., PESEL …………………….. ……………………………, zwanym dalej Wykonawcą, 
 

 

zwanymi dalej Stronami umowy 

 

 

§ 1 

Użyte w umowie sformułowania oznaczają: 

a) Projekt – projekt partnerski pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

b) PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

c) 8.3 eInclusion – Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne, zwiększanie innowacyjności gospodarki, 

działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 

d) Lider Projektu – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku, 

e) Partnerzy Projektu - 10 JST tj. Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Gmina Marklowice, Miasto 

Jastrzębie-Zdrój, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory, Powiat Rybnicki, Powiat 

Wodzisławski,  

f) Władza Wdrażająca Programy Europejskie – instytucja odpowiedzialna za wdrażanie działania 8.3 

eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

g) nadzwyczajne okoliczności – okoliczności wynikające ze zdarzeń nie dających się przewidzieć w toku 

codziennej realizacji obowiązków służbowych i zawodowych, a także będące skutkiem siły wyżej, 

h) odsetki maksymalne – kwota, która w stosunku rocznym nie może przekraczać czterokrotności wysokości 

stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego 

i) kodeks cywilny – ustawa z 17 listopada 1964 roku (tj. Dz. U. z 23 stycznia 2014 r., poz. 121). 
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§ 2 

1. Przez umowę Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na: 

zaprojektowaniu i wykonaniu strony internetowej projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

wraz z zakupem domeny. 

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, który został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 25.02.2014 r. 

 

§ 3 

1. Strony umowy ustalają termin wykonania przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zmiany niniejszej umowy lub jej rozwiązanie, wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło dochowując należytej staranności w usługach tego rodzaju. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości, dysponuje 

niezbędnymi zasobami i doświadczeniem, a także nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej 

uniemożliwiające w całości lub w części wykonanie strony internetowej. 

3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych i/lub multimedialnych, Wykonawca  

musi posiadać autorskie prawa majątkowe do tych elementów. 

4. Wykonawcy przysługuje osobiste prawa autorskie do dzieła. Informacja o autorstwie Wykonawcy powinna 

być umieszczona z prawej strony, u dołu strony internetowej. 

5. Z momentem przekazania dzieła Zamawiającemu, Wykoanwca przenosi na niego autorskie prawa 

majątkowe na następujących polach eksplotacji: 

a) utrwalanie, 

b) zwielokrotnianie techniką druku i technikami videograficznymi, cyfrowymi i elektronizcnymi, 

c) wprowadzanie do obrotu, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) udostępnianie w sieci Internet, 

f) publiczne prezentowanie, 

g) wystawianie, 

h) wyświetlanie, 

i) wypożyczanie i wynajmowanie, 

j) wykorzystywanie fragmentów przedmiotu zamówienia i materiałów źródłowych do reklamy i promocji 

działań prowadzonych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub inne podmioty, którym zostanie to 

zlecone, utworów zależnych od utworu przekazanego przez Wykonawcę.  

7. Jeżeli w trakcie opracowywania strony internetowej okaże się, iż późniejsze zamieszczenie strony na serwerze 

oraz jej utrzymywanie naruszy prawa własności intelektualnej osób trzecich, Wykonawca pokryje dodatkowe 

koszty modyfikacji strony. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, bez powierzania jego realizacji osobom trzecim. 

Odstępstwo od zdania pierwszego jest możliwe wyłącznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych 

okoliczności. W takim przypadku zapewnienie prawidłowej realizacji umowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 zd. 2 i 3 Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie, wskazać Zamawiającemu: siedzibę i firmę przedsiębiorcy wykonującego przedmiot umowy 

w zastępstwie Wykonawcy. 

3. Za niedochowanie powyższych przepisów Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, karę 

umowną w wysokości półtora krotności wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
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§ 6 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

a) za szkodę powstałą w wyniku zwłoki w wykonywaniu usługi w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za szkodę powstałą z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

c) w wyniku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości odsetek maksymalnych za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W razie, gdy kary umowne i odsetki nie pokrywają szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 

w Kodeksie cywilnym.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Podstawę do uznania przedmiotu umowy za wykonany i jego przekazania Zamawiającemu stanowi protokół 

zdawczo - odbiorczy, zwany dalej protokołem, podpisany po wykonaniu strony przez merytorycznych 

pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

................... brutto (słownie złotych: .........................................................................................). 

2. Strony umowy ustalają, że zapłata nastąpi w terminie 14 dni po skutecznym przedstawieniu prawidłowo 

wypełnionej faktury VAT przez Wykonawcę i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego, na rachunek bankowy 

o nr .................................................................................................................................................. 

 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się przed zakończeniem realizacji Projektu, do przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z prowadzenia domeny, na Zamawiającego, a także do przekazania danych dostępowych do 

serwera oraz kopii danych fizycznie znajdujących się na stronie internetowej. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

 

§ 11 

Strony umowy ustalają, że w sprawach spornych, sądem właściwym dla rozstrzygania spraw, będzie sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 12 

Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych dobrowolnie w niniejszej umowie, jedynie w 

celu jej prawidłowej realizacji. Strony oświadczają, że dane te będą przetwarzane w ich siedzibach. Każda ze stron 

ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami). 

 

§ 13 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

……………………………………………………………     …………………………………………………………… 
             (podpisy i pieczęć Wykonawcy)                  (podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do umowy o dzieło 

z dnia …………………………………… 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY  

 

 Protokół spisany dnia ……………………. w …………………………….., na okoliczność zakończenia prac związanych 

z zaprojektowaniem i wykonaniem strony internetowej projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, wraz z zakupem domeny zgodnie 

z umową o dzieło zawartą w dniu …………………………………     

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zamawiający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik. 

 

Reprezentowani przez: 

1.Wykonawca:  ……………………………………………………….. 

2.Zamawiający: ………………………………………………………. 

 

Przedmiot zamówienia: zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu „Internet w każdym domu. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowanego 

ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, wraz z zakupem domeny. 

 

 
                                               Zamówienie zostało wykonano zgodnie z umową:        TAK / NIE  

                                                Zastrzeżenia co do jakości wykonania i estetyki:         TAK / NIE  

 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

      WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY                            

         

 
  


