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 UMOWA NR …………………………………….

Zawarta w Rydułtowach, w dniu …………….... pomiędzy:
Miastem Rydułtowy, z siedzibą w Rydułtowach, (44-280) przy ul. Ofiar Terroru 36, o numerze identyfikacyjnym NIP
647-101-76-93, reprezentowanym przez:
Marcina Połomskiego – Burmistrza Miasta Rydułtowy, dalej  w umowie zwanym:„Zamawiającym”,
a
…………………………………..z siedzibą: i……………………………………………….. w umowie zwanym: „Wykonawcą”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  dokumentację  funkcjonalną

rydułtowskiego portalu usług wzajemnych. Wytworzona dokumentacja w dalszej części umowy będzie
nazywana  „Dziełem”,  zgodnym  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia,  w  ramach  postępowania  pn.:
„Postępowanie  na  wyłonienie  Wykonawcy  Programu  funkcjonalnego  Rydułtowskiego  Portalu  Usług
wzajemnych”.

2. Dzieło, którego wykonanie jest przedmiotem niniejszej umowy, stanowi utwór w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze
zm.) i podlega ochronie.

§ 2 Termin i odbiór dzieła
1. Wykonawca wykona Dzieło do dnia 15.03.2023 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać osobie trzeciej wykonania dzieła będącego przedmiotem 

niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, iż wykonane Dzieło zostanie przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu

zdawczo-odbiorczego. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 3 Autorskie prawa majątkowe
1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dzieła na następujących polach

eksploatacji:
1) zwielokrotnianie;
2) utrwalanie;
3) umieszczanie w dokumentach wewnętrznych i na stronach internetowych.
4) wykorzystywania w całości dla potrzeb funkcjonowania Zamawiającego 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich Dzieła nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
3. W zakresie objętym ust.1  dopuszcza się możliwość wprowadzania przez Zamawiającego zmian i poprawek.
4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich i wykonanie

praw zależnych.

§4 Terminy oraz sposób przygotowania wersji roboczej Dzieła
1. Wykonawca  przygotuje  wersję  roboczą  Dzieła  do  dnia  31.01.2023  i  przedstawi  ją

w  edytowalnej  formie  elektronicznej  (format  pliku  odt  lub  doc  lub  docx)  Zamawiającemu  do
zaakceptowania.

2. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych zaakceptuje wersję roboczą Dzieła,, bądź przekaże Wykonawcy
poprzez pocztę e-mail na adres Wykonawcy …………………………… uwag do wersji roboczej Dzieła.

3. W przypadku braku reakcji ze strony Zamawiającego w czasie określonym w ust. 2 uznaje się, że Dzieło
zostało w całości zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. Po przekazaniu przez Zamawiającego uwag do roboczej wersji Dzieła, Wykonawca poprawi je w ciągu 5
dni  roboczych,  po  czym  przekaże  Zamawiającemu  roboczą  wersję  Dzieła  do  ponownej  akceptacji.  Do
ponownej akceptacji stosuje się ust. 2-3. 



5. Strony przyjmują, że Wykonawca może przedstawić wersję roboczą Dzieła maksymalnie 2 razy.
6. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy jeśli nie zaakceptuje wersji roboczej 2 razy.
7. Odstąpienie od umowy,  o  którym mowa w ust.  6,  powinno nastąpić  w formie pisemnej  pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
8. Prawo  odstąpienia  Zamawiający  może  zrealizować  w  ciągu  30  dni  od  dnia  zaistnienia  okoliczności

określonej w ust. 6.
9. Zamawiający wskazuje jako adres do korespondencji adres e-mail: kgrzenia@urzad.rydultowy.pl

§ 5 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Dzieła opisanego w §1 ust. 1 oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich,o których mowa w

§ 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……. netto (słownie………….), podatek VAT w
wysokości …… (słownie……..), łącznie ………………… brutto (słownie: ………………………. 00/100).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, przelewem, metodą
podzielonej płatności, na rachunek bankowy założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nr
…………………………………………... w terminie 14 dni, od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Odbiorcą faktury będzie Urząd Miasta Rydułtowy. 
4. Fakturę należy przesłać na adres: 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wierzytelność  wynikająca  z  niniejszej  umowy nie  może być  przedmiotem  cesji  na  rzecz  osób  trzecich  bez

pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 6 Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi
odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.
2) za zwłokę w opracowaniu Dzieła w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy lecz
nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego netto.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Zamawiającego obciążają odsetki ustawowe.
4. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełnia-

jącego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

Postanowienia końcowe

§ 7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
a w szczególności Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Strony postanawiają, iż spory powstałe w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd  właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
    
         Zamawiający: Wykonawca:

       ……………………………                                                                                                                                ...……………………..

      …………………………...  
Kontrasygnata Skarbnika




