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UMOWA nr ...../11  
 
Zawarta w dniu ……......... 2011 r. pomiędzy: 
 
Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22,  
zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy 
– Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej –pod numerem KRS 
0000038598,  NIP 677-17-03-375, reprezentowanym przez: 
Mgr Teresę Zalewińską – Cieślik Dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa została w wyniku wyłonienia Wykonawcy w konkursie 

organizowanym przez Zamawiającego. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że umowa zawarta jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, 
poz.759). 
 

 
 

§ 2 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dzieła – utworu w rozumieniu  

art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 
631z późń. zm.) - tj. projektu graficznego strony internetowej Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji, zwanej dalej Stroną, który powinien w szczególności zawierać: 
opracowanie graficzne strony głównej, jak i poszczególnych podstron, oraz 
wkomponowanie w nie przekazanych przez Zamawiającego informacji oraz materiały 
graficzne, umieszczenie strony internetowej na serwerze należącym do 
................................ utworzenie dodatkowych kont administratora i redaktora strony, 
jednorazowy backup stron z zapisem na nośniku CD. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniem 
Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz zgodnie z normami, wykorzystując w najszerszy sposób 
posiadane kwalifikacje oraz dokładając należytej staranności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w formie: 
projektu graficznego na nośniku CD oraz umieszczając Stronę na serwerze, o którym 
mowa w ust. 1, jak również przekazać kody i hasła dostępu do strony internetowej oraz do 
kont administratora i redaktora strony. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania 
przedmiotowego dzieła oraz że będzie ono wynikiem jego twórczości i nie będzie 
naruszało praw autorskich, ani jakichkolwiek praw osób trzecich. 

5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie są chronione postanowieniami ustawy  
z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania zdjęć oraz tekstów informacji 
przeznaczonych do umieszczenia na stronie. 
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7. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania dzieła innym 
osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 

zawarcia umowy projekt graficzny Strony i podstron do akceptacji, bazując na projekcie 
zgłoszonym w postępowaniu konkursowym. 

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać: zawartość 
merytoryczną i graficzną zarówno strony głównej, jak i poszczególnych podstron. 

3. Zamawiający w terminie do 3 dni od przedstawienia projektu przez Wykonawcę, 
zaakceptuje projekt lub zgłosi uwagi oraz wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie 
zmian. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Wykonawcy. 
5. Wykonawca oświadcza i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż przysługują mu prawa 

autorskie, pokrewne, prawa do wizerunków i postaci oraz inne prawa własności 
intelektualnej w zakresie przekazanego Zamawiającemu działa, materiały te nie podlegają 
zarządowi jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania, a ich wykorzystanie przez 
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie nie naruszy prawa ani 
jakichkolwiek prawem chronionych interesów i dóbr osób trzecich. Wykonawca 
zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób 
trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem 
rzeczywistym oświadczenia zawartego w zdaniu poprzedzającym, a w razie zaspokojenia 
tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego - do zwrotu 
regresowo na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich 
związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, 
arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego.    

 
§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Stronę i umieścić ją na serwerze w terminie .............. 
od dnia zaakceptowania projektu przez Zamawiającego. 
 

 
§ 5 

1. Odbiór przedmiotu umowy polega na sprawdzeniu zgodności zaakceptowanego projektu, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 z zaleceniami Zamawiającego, jego funkcjonowania na 
serwerze i w przeglądarce internetowej oraz przekazaniu nośnika CD z jednorazowym 
backupem stron oraz kodów i haseł, o których mowa w § 3 ust. 3. Odbiór przedmiotu 
umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem. 

2. W razie stwierdzenia braków lub wad  w trakcie odbioru Wykonawca zobowiązuje się do 
ich usunięcia, na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku nieusunięcia braków lub wad w terminie, o którym mowa w ust.  
2 Zamawiający upoważniony będzie, według własnego uznania, do odmowy odbioru 
Strony albo do pisemnego odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie braków lub wad.    

4. W przypadku ujawnienia się wad Strony po jej odbiorze Wykonawca zobowiązuje się do 
ich nieodpłatnego usunięcia lub do prawidłowego wykonania prac określonych w § 2 – na 
własny koszt i ryzyko, w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym 
powiadomieniu o ujawnieniu wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu 
poprzedzającym nie wyklucza prawa dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania. 

5. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz do 
podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest: ............................................ 
Tel. ............................................................... 
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§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 i 3 umowy oraz przeniesienie 
do niego autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 
............................ ................... zł (słownie: 
.............................................................................................) w tym kwota netto 
...................................... zł (słownie: .................................................................. 
......................................) oraz podatek VAT w wysokości ............................................. zł 
(słownie: ............................................................................................) na podstawie 
prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku, z zastrzeżeniem ust. 5. Z kwoty 
wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że z tytułu wykonania niniejszej umowy nie podlega 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

3. Kwota wskazana w ust. 1 zawiera w szczególności wynagrodzenie za: projekt graficzny 
strony wraz z zamieszczeniem na niej wszystkich tekstów, informacji na stronie, 
umieszczenie strony na serwerze, wyświetlenie zdjęć Lightbox, utworzenie dodatkowych 
kont dla autora, redaktora, backup strony z zapisem na nośniku CD, przekazanie kodów  
i haseł, o których mowa w § 2 ust. 3. 

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie uzyskanie pisemnego potwierdzenia przez 
osobę wymienioną w § 5 ust. 5 należytego wykonania przedmiotu umowy bez braków  
i wad w formie protokołu odbioru. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na rachunku po wykonaniu czynności, o których mowa w ust.  
4 w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy. 
8. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 

............ ....................... 
 
 

§ 7 
1. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru 

bez stwierdzenia w nim braków lub wad przez osobę, o której mowa w § 5 ust. 5 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości i na wyłączność, bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych przez cały czas trwania ochrony praw autorskich, autorskie 
prawa majątkowe do całości dzieła a także do części składowych działa, a także autorskie 
prawa majątkowe zależne do dzieła i do części składowych działa, o którym mowa  
w § 2 ust. 1, w językowej wersji polskiej lub dowolnej obcojęzycznej na następujących 
polach eksploatacji: 

 
a) wprowadzenia, utrwalania oraz wielokrotnego, publicznego, dowolnego 

rozpowszechniania i publikacji działa, w tym publicznego wyświetlenia, 
odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, w tym przez Internet lub techniką 
cyfrową, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

b) wprowadzenie i utrwalenie do pamięci komputera oraz sieci Internet lub innych 
sieci informatycznych, 

c) publicznego, nieograniczonego wykorzystania dzieła, zarówno w części jak i całości 
dla potrzeb Zamawiającego oraz Jego działalności statutowej (w celu marketingu  
i reklamy), 

d) wprowadzenie do obrotu, kopiowania i powielania dzieła w technologiach znanych 
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w dniu zawarcia umowy, 
e) do wprowadzenia zmian do utworu (tak w całości, jak i w części) w zakresie 

opisanym w pkt a) – d). 
 

2. Wykonawca przekaże wszystkie kody oraz przeszkoli pracownika Zamawiającego  
z zakresu sposobu redagowania strony i umieszczenia na niej materiałów. 

3. Po przeniesieniu praw, o których mowa w ust. 1 Zamawiający jest jedynym podmiotem 
uprawnionym do redagowania przedmiotu umowy, w tym w szczególności do: 
a) zmiany graficznej strony, 
b) dodawania lub usuwania informacji, tekstów, zdjęć tam umieszczonych, 
c) dodawania lub usuwania podstron, 
d) dokonywania innych zmian.    

         
 

§ 8 
1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach:  
a/ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 30 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1.    

b/  za opóźnienie w przedstawieniu projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 
40 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 40 zł, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia liczony od terminu odbioru określonego w § 4 ust.1  

c/ za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 40 zł, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad.  

2. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. Zamawiający ma 
również prawo do podjęcia innych kroków prawnych w celu uzyskania należności z tytułu 
kar umownych. 

3. Obowiązek zapłaty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłącza prawa 
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar 
umownych. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w terminie 7 dni 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia lub 
rozwiązania umowy, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej,  
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,  
a w szczególności gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 
wynikające z niniejszej umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia kary umownej na zasadach określonych w ust. 1 lit. a).  

 
§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego  

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 
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§ 10 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


