
 

UMOWA  
zawarta dnia ………………. r w Krakowie, pomiędzy: 

  

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków,  

al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 

0000038598, NIP 677-17-03-375, 

reprezentowanym przez: Teresę Zalewińską – Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………………………… 

reprezentowaną przez:  

………………………………… – …………………………………… 

Zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

Wykonawca i Zamawiający razem zwani są dalej „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

§1 

Przedmiot Umowy i oświadczenia stron 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie oraz wykonanie 

serwisu internetowego (dalej jako „Serwis”) na zasadach i według parametrów określonych w 

Załączniku nr 1 do Umowy (dalej jako „Specyfikacja Zamówienia”) - zwany dalej 

„Przedmiotem Umowy”.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi, finansowymi oraz zasobami ludzkimi, 

wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym realizację Przedmiotu Umowy bez opóźnień. 

2) posiada odpowiednie licencje albo przysługuje mu prawo własności w zakresie programów 

i systemów informatycznych niezbędne do realizacji zapisów Umowy, a wszelkie prawa 

własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i pokrewne, dotyczące Przedmiotu Umowy 

i niezbędne do jego wykonania należą do niego oraz są wolne od jakichkolwiek praw osób 

trzecich i nie ma podstaw do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw 

w przyszłości.  

3. Zamawiający oświadcza, że dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy materiały tekstowe i 

zdjęcia przekazane przez niego Wykonawcy są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich i nie 

ma podstaw do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w przyszłości. 

 

§2 

Zobowiązania  stron 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem 

opisanym poniżej:  



1) przedstawienie do akceptacji Zamawiającego poprawionego Projektu Wstępnego – w 

terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego stosownych poprawek; 

2) przedstawienie do akceptacji Zamawiającego projektu graficznego głównych zakładek 

Serwisu (dalej jako „Projekty Podstron”) – w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

akceptacji przez Zamawiającego Projektu Wstępnego; 

3) przedstawienie do akceptacji Zamawiającego wersji testowej Serwisu (dalej jako „Wersja 

Testowa”), działającej na serwerze Wykonawcy – w terminie do 20 dni roboczych od dnia 

akceptacji Projektów Podstron przez Zamawiającego; 

4) wykonanie zgłoszonych ewentualnie przez Zamawiającego poprawek do Projektu 

Wstępnego i Projektów Podstron – w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

kompletu poprawek od Zamawiającego; 

5) wykonanie zgłoszonych ewentualnie przez Zamawiającego poprawek do Wersji Testowej –  

w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu poprawek od Zamawiającego; 

6) zamieszczenie gotowego Serwisu na serwerze Zamawiającego w celu umożliwienia mu 

uzupełnienia treści Serwisu pod wskazaną przez niego domeną roboczą – w terminie 7 dni 

roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego Wersji Testowej, o ile Zamawiający 

przekaże Wykonawcy dane dostępowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 4) lit. a)-c) niniejszego 

paragrafu. 

7) upublicznienie Serwisu, uzupełnionego o treści przez Zamawiającego, pod domeną 

wskazaną przez Zamawiającego  - w terminie 3 dni roboczych od otrzymania stosownego 

powiadomienia od Zamawiającego 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną lub na nośnikach cyfrowych logotypu w 

grafice wektorowej, zdjęć i innych materiałów graficznych i tekstowych, które mają zostać 

wykorzystane w projekcie graficznym Serwisu – w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania Umowy; 

2) akceptowania projektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu, 

ewentualnie zgłaszania poprawek, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu – 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Zamawiającego Projektu 

Wstępnego lub Projektów Podstron do akceptacji;  

3) akceptowania Wersji Testowej lub zgłaszania poprawek, o których mowa w ust. 1 pkt. 5) 

niniejszego paragrafu – w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez 

Zamawiającego Wersji Testowej do akceptacji; 

4) przekazania Wykonawcy danych dostępowych do:  

a) serwera ftp, na którym docelowo ma zostać umieszczony gotowy Serwis, 

b) bazy MySQL, koniecznej do prawidłowego działania gotowego Serwisu, 

c) domeny, pod którą docelowo ma zostać zamieszczony gotowy Serwis - wraz z 

akceptacją Wersji Testowej; 

5) terminowej zapłaty Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, 

o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy. 

 

3. Strony postanawiają, iż w przypadku gdy w terminie wskazanym w ust. 2 pkt 2) i 3) 

niniejszego paragrafu nie zostaną zgłoszone poprawki albo nie zostanie złożone oświadczenie o 

akceptacji, przyjmuje się, iż Zamawiający akceptuje bez zastrzeżeń przedstawione mu 

odpowiednio Wersję Testową, Projekt Wstępny, Projekty Podstron. 

 

4. Zgłoszenie poprawek, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszego paragrafu, dla swej 

skuteczności wymaga przesłania ich pocztą elektroniczną na adres e-mail przedstawiciela 

Wykonawcy, o którym mowa §8 ust. 1 Umowy.  

 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu 



o niekompletne, uszkodzone lub charakteryzujące się nieodpowiednią jakością materiały 

dostarczone przez  Zamawiającego, o ile zwrócił Zamawiającemu uwagę na te 

nieprawidłowości.  

 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do trzykrotnego zgłoszenia kompletu swoich poprawek (ust. 

2 pkt 2 niniejszego paragrafu) do przedstawionego przez Wykonawcę do akceptacji Projektu 

Wstępnego oraz Projektów Podstron. Poprzez poprawki rozumie się zmiany dotyczące 

poszczególnych elementów Projektów, nie ingerujące w ogólną ich koncepcję. Poprawkami do 

Projektów w podanym znaczeniu nie są zgłaszane przez Zamawiającego błędy (merytoryczne – 

niezgodność z założeniami Specyfikacji Zamówienia – oraz techniczne) dotyczące Projektu 

Wstępnego i Projektów Podstron, wynikające z winy Wykonawcy.  

 

7. Zamawiający ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia kompletu poprawek do Wersji Testowej 

(ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu). Poprzez poprawki rozumie się w tym wypadku drobne 

zmiany graficzne i funkcjonalne, których wprowadzenie nie oznacza ingerencji w zasadniczy 

schemat budowy i działania Serwisu. Poprawkami w podanym znaczeniu nie są zgłaszane 

przez Zamawiającego błędy w działaniu Serwisu, wynikające z winy Wykonawcy.  

 

8. Wprowadzenie  poprawek wykraczających poza limit określony w ust. 6 i 7 niniejszego 

paragrafu, będzie wiązało się z obciążeniem Zamawiającego dodatkowymi kosztami w 

wysokości uzgodnionej przez Strony. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT z 7 – dniowym 

terminem płatności. Dla płatności zastosowanie znajdują postanowienia § 3 ust.3 Umowy. 

 

 

§3 

Wynagrodzenie, warunki płatności 
 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy opisanego w §1 ust. 1 Umowy oraz z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do Serwisu Wykonawcy należy się wynagrodzenie 

w kwocie ……………. zł (słownie: …………….) złotych netto powiększone o podatek VAT 

(zwane dalej „Wynagrodzeniem”).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 

1) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektu Wstępnego Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy 25 % Wynagrodzenia, tj. ……………. (słownie: …………….) złotych netto 

powiększone o podatek VAT, na podstawie faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności; 

2) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektów Podstron Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy 25% wynagrodzenia, tj ……………. (słownie: …………….) złotych netto, 

powiększone o podatek VAT, na podstawie faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności;  

3) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Wersji testowej Zamawiający zapłaci wykonawcy 

25% Wynagrodzenia, tj ……………. (słownie: …………….) złotych netto, powiększone o 

podatek VAT, na podstawie faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności;  

4) po wykonaniu Przedmiotu Umowy tj. po zainstalowaniu w pełni działającego Serwisu na 

serwerze Zamawiającego pod wskazaną przez niego domeną roboczą (§2 ust. 1 pkt. 6 

Umowy), Zamawiający zapłaci Wykonawcy 25% Wynagrodzenia, tj. ……………. (słownie: 

…………….) złotych netto powiększone o podatek VAT, na podstawie faktury VAT z 7-

dniowym terminem płatności. Jeśli Wykonawca nie będzie mógł zainstalować Serwisu na 

serwerze Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za dzień 

wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym działający Serwis zostanie 

umieszczony na serwerze Wykonawcy (§2 ust. 1 pkt. 3 i 5 Umowy). 

 

3. Zapłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1) – 3) niniejszego paragrafu nastąpi przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy, a za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień wpływu środków 



pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

 

§4 

Prawa  autorskie 
 

1. Strony postanawiają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego Serwisu, 

z uwzględnieniem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.) nastąpi wraz w zapłatą całości Wynagrodzenia 

zgodnie z postanowieniami §3 Umowy.  

 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Serwisu obejmuje w szczególności następujące 

pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

Serwisu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, dokonywanie 

trwałych lub czasowych zwielokrotnień, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, prawa do sporządzenia kopii zapasowych;  

2) w zakresie rozpowszechniania, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Serwis 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

rozpowszechnianie całości lub części, w tym dalsza odsprzedaż, odstępowanie, udzielanie 

licencji, dzierżawa, użyczenie lub najem strony lub jego kopii, umieszczenie w Internecie, 

sieciach wewnętrznych, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

3) korzystanie, używanie, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek 

inne zmiany niezbędne dla utrzymania należytego funkcjonowania Serwisu;  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy uwzględnia wszelkie pola eksploatacji wskazane w 

Umowie.  

1) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Serwisu następuje bez ograniczenia w 

czasie i zasięgu terytorialnego. 

 

 

§6 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na poprawność działania zrealizowanego 

Serwisu, której bieg rozpoczyna się od dnia uiszczenia całości Wynagrodzenia zgodnie z § 3 

Umowy oraz zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszelkich błędów 

w działaniu Serwisu w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania w formie pisemnej lub 

elektronicznej zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji.  

 

2. Wszelkie ewentualne ingerencje Zamawiającego lub osób trzecich w kod programistyczny 

Serwisu wyłączają gwarancję Wykonawycy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

 

§7 

Klauzula salwatoryjna 

 

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, 

nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone 

w Umowie, przy czym wszystkie jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane 

za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o 



podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron 

zgodne z przepisamia prawa. 

 

§8 

Postanowienia  końcowe 
 

1. Upoważnionymi przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za realizację Przedmiotu Umowy 

będą: 

 po stronie Wykonawcy: …………………….. 

 po stronie Zamawiającego: ………………… 

 

2. Wszelkie zawiadomienia, żądania, akceptacje przewidziane w ramach wykonywania Umowy 

będą uważane za dokonane, jeśli zostaną dostarczone w formie pisemnej upoważnionemu 

przedstawicielowi drugiej Strony osobiście, listownie, faksem bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adresy podane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony zobowiązane są do 

niezwłocznego pisemnego informowania się o wszelkich zmianach danych adresowych Stron 

lub danych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pismo wysłane na adres dotychczasowy 

lub oświadczenie złożone osobie kontaktowej przyjmuje się za wysłane (złożone) prawidłowo 

i skutecznie doręczone, jeżeli Strona wysyłająca nie otrzymała przed wysłaniem pisma 

informacji o zmianie danych wskazanych w ust 1 niniejszego paragrafu; w takiej sytuacji 

złożone oświadczenie wywołuje wszystkie skutki prawne określone w Umowie i przepisach 

prawa.  

 

3. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim dokumentów oraz innych informacji 

związanych ze wzajemnym obrotem handlowym i finansowym oraz uzyskanych w związku 

z wykonywaniem Umowy. Obowiązek zachowania poufności przekazywanych informacji 

wiąże każdą ze Stron przez czas nieokreślony od dnia podpisania Umowy.  

 

4. Strona nie ma prawa dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, jak także 

wynikających z niej wierzytelności, tak w całości, jak i w części, bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody drugiej Strony.  

 

5. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

6. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

7. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

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

Stron. 

 

 

 

 

Zamawiający                             Wykonawca 


