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Umowa nr .............                                                

 

zawarta w dniu ………………………… roku w Gdańsku pomiędzy: 

 

Zakładem Utylizacyjnym Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul. Jabłoniowej 55, 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, NIP 
583-000-20-19, kapitale zakładowym w wysokości 12.034.000 zł,  zarządzie 3 osobowym, 
reprezentowanym przez:  

1. Wojciecha Głuszczaka – Prezesa Zarządu, 

2. Barbarę Rajtar – Członka Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………,  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………………….. na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej, prowadzonej przez …………………………………………….. pod numerem 
…………………., numer NIP ……………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

lub 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał 
zakładowy…………………., reprezentowanym przez:. /zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  
zwanym dalej  Wykonawcą   
[łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron] 
 

 

na podstawie art.  4 pkt.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z.p.z.) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

I. Przedmiot umowy 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa zaprojektowania i wykonania aplikacji mobilnej kompatybilnej 
ze stroną www Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, zwana dalej „przedmiotem 
umowy”, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych  
specyfikacji  (załącznik nr 1 do umowy) oraz Ofercie cenowej Wykonawcy z dnia 
………………… roku, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
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II. Zobowiązania Wykonawcy 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektowania i wykonania na zamówienie Zamawiającego 
aplikacji mobilnej z szatą graficzną oraz jej integracji ze stroną www Zamawiającego w 
oparciu o:  
1) wytyczne do projektowania stanowiące załącznik nr 1 do Umowy tj.: "Specyfikacja - 

założenia funkcjonalno-techniczne aplikacji mobilnej”,  
2) materiały niezbędne do wykonania aplikacji i jej integracji ze stroną www 

Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób profesjonalny,  

z dołożeniem najwyższej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także 
zgodnie ze wskazówkami, zaleceniami i potrzebami Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 
niezbędnych materiałów do wykonania aplikacji, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
projekt aplikacji mobilnej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 90 dni od daty zaakceptowania przez 
Zamawiającego projektu aplikacji do wykonania aplikacji i przekazania jej Zamawiającemu  
z wszelkimi niezbędnymi dla jej poprawnego funkcjonowania na stronie Zamawiającego 
materiałami. 

5. Wykonawca dołoży najwyższych starań w celu zabezpieczenia baz danych przed 
nieuprawnionym dostępem i aktywnością kryminalną. 

6. Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi administracji strony dla pracowników wskazanych 
przez Zamawiającego. 

 

III. Zobowiązania Zamawiającego 

§ 3 

Zamawiający - w czasie trwania umowy - zobowiązuje się do: 

1) odebrania Przedmiotu Umowy, 
2) dokonania zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy według zasad określonych 

niniejszą umową, 
3) współdziałania z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności 

będących przedmiotem umowy. 
 

IV. Terminy 

§ 4 

1. Umowa zostanie wykonana w terminie do 5 miesięcy licząc od daty jej podpisania.  
2. Datą podpisania jest data później złożonego podpisu na umowie. 

 
V. Przedstawiciele Stron 

§ 5 

1. Wykonawca wyznacza jako swego przedstawiciela do wykonywania niniejszej umowy:  
………………………………………………… 

2. Zamawiający wyznacza jako swego przedstawiciela do wykonywania niniejszej umowy: 
Michała Cywińskiego, tel. +48 666 866 148 

3. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust. 1 i 2: 
1) nie wymaga zmiany umowy, 
2) dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia. 
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VI. Odbiory 
§ 6 

1. Wykonawca  zobowiązany jest przekazać Przedmiot Umowy Zamawiającemu na 
stosownym nośniku w CD lub DVD, umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie badania 
Przedmiotu Umowy oraz dokonania przyjęcia Przedmiotu Umowy. Własność nośnika z 
chwilą jego przekazania przechodzi na Zamawiającego. 

2. Za przyjęcie Przedmiotu Umowy uważa się wyłącznie sytuację, w której Zamawiający 
dokonał badania Przedmiotu Umowy i po takim badaniu podpisał protokół zdawczo-
odbiorczy bez zastrzeżeń. Nie stanowi przyjęcia Przedmiotu Umowy (odbioru) samo 
przekazanie nośnika zawierającego Przedmiot Umowy Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia kopii przekazanego Zamawiającemu 
Przedmiotu Umowy na oddzielnym nośniku, którą to kopię Wykonawca może 
przechowywać przez okres gwarancji i wykorzystywać ją jedynie w celach związanych z 
udzieloną Zamawiającemu gwarancją. 

4. Jeżeli Przedmiot Umowy obarczony będzie wadami, Zamawiający może wyznaczyć 
Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może 
od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. 

 

VII. Wynagrodzenie 

§ 7 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………….. roku stanowiącą załącznik nr 2 do 
umowy cena  brutto za wykonanie niniejszej umowy w całości, w tym przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do Przedmiotu 
Umowy, a także za upoważnienie na wykonywanie autorskich praw osobistych, w okresie 
jej obowiązywania wynosi  ………………………….. zł (słownie: 
………………………………………………………………………………………..). 

2. Cena opisana w ust. 1 powyżej, należna za wykonanie niniejszej umowy w całości, 
obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową jej realizacją oraz warunkami stawianymi 
przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Cena w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury VAT, która może zostać wystawiona nie wcześniej niż w dniu 
protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w par. 7 pkt. 2 oraz poniżej. 

5. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy sporządzony zostanie pisemny protokół zdawczo - 
odbiorczy. Wyłącznie podpisanie protokołu bez zastrzeżeń Stron stanowić będzie podstawę 
wystawienia faktury. 

6. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym 
zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 

1)   Zamawiającemu: 583-000-20-19 
2)  Wykonawcy: …………………………………. 

 

 

VIII. Kary umowne 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 2% Wynagrodzenia za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu zakończenia całości prac określonego w § 
2 ust. 3; 

2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 2% Wynagrodzenia za 
każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu zakończenia całości prac określonego w § 
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2 ust. 4; 
3) za opóźnienie w usunięciu wady zgłoszonej przy odbiorze - w wysokości 1% 

Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wady. 

4) Za opóźnienia w usunięciu wad w ramach uprawnień z tytułu  gwarancji 
w wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wady. 

2. Zapłata kar umownych, określonych w ust. 1 powyżej, nie wyłącza możliwości 
 dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość 
 zastrzeżonych kar,  jeżeli wysokość  zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa 
 poniesionej szkody. 
3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwot kar umownych określonych w § 8 ust. 
 1 pkt. 1,2,3 z  Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwot kar umownych określonych w § 8 ust. 
 1 pkt. 4 z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5.   Zamawiający może odstąpić od wymierzania kar umownych, o ile powstałe przesunięcia   

  i/lub opóźnienia harmonogramu powstały w wyniku zmian koncepcyjnych, które powstały    
  w trakcie i na skutek trwania Umowy i wzajemnej wymiany informacji, a w opinii  
  Zamawiającego zmiany są wartościowe pomimo konsekwencji opóźnienia wykonania    
  usługi. 

IX. Gwarancja, rękojmia 

§ 9 

1. Wykonawca udziela 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy gwarancji na Przedmiot 
Umowy oraz zobowiązuje się do bezpłatnego wykonywania usług naprawiania i usuwania 
błędów w Przedmiocie umowy. Termin biegu gwarancji liczony jest od dnia przekazania 
Przedmiotu umowy. 

2. Strony Umowy wyłączają z gwarancji, o której mowa w ust. 1, oraz rękojmi, wszelkie błędy 
w Przedmiocie Umowy spowodowane wszelkimi modyfikacjami kodu źródłowego 
Przedmiotu Umowy dokonanymi przez inne osoby niż Wykonawca bądź korzystaniem z 
Przedmiotem Umowy niezgodnie z charakterem i przeznaczeniem oraz przyjętymi 
zwyczajami. 

3. Wykonawca udziela 3 miesięcy gwarancji nadzoru administracyjnego i technicznego nad 
wszelkimi aspektami tworzonej strony internetowej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
	  

X. Rozwiązanie umowy 

§ 10 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
 jeżeli opóźnienie w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przekroczyło 10 dni lub jeżeli 
 wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiają korzystania z niego, a Wykonawca nie jest  
 w stanie tych wad usunąć w terminie 30 dni od ich zgłoszenia. 
 

XI. Powiadomienia 

§ 11 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą 
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: 

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
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Tel. +48 058 320-01-00 
Fax. +48 058 322-15-76  
e-mail. zut@zut.com.pl; mcywinski@zut.com.pl 
 

2) dla Wykonawcy: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 
3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów, o których 

mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 7 dni od zmiany, a nie wykonanie tego obowiązku 
powoduje, że doręczenia dokonane na adresy i numery podane w ust.1 powyżej, będą 
skuteczne. 

XII Prawa autorskie 

§ 12        

1. Z momentem odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego 
protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 6 pkt. 2 i par. 7 pkt. 5,  przechodzą 
na niego majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności 
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

b) zapisywania techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także w 
jakikolwiek inny sposób, niezbędny do udostępniania tych wyników w sieciach 
komputerowych oraz w dowolny inny sposób, również przy użyciu sieci 
telekomunikacyjnych oraz przekazu satelitarnego, 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono materiały 
audiowizualne - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 

d) w zakresie rozpowszechniania materiałów audiowizualnych w sposób inny niż 
określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 
szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci 
telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu 
telekomunikacyjnego lub satelitarnego, 

e) oraz inne nie wymienione powyżej, a znane w chwili przekazania materiałów 
audiowizualnych sposoby ich eksploatacji. 

2. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę - w najszerszym możliwym i dopuszczalnym 
przez przepisy prawa autorskiego zakresie - na wykonywanie wszelkich opracowań 
Przedmiotu Umowy. Powyższe oznacza w szczególności, iż Wykonawca upoważnia w 
sposób nieodwołalny Zamawiającego do wykonywania w imieniu swoim (i osób trzecich-
twórców, którym mogą przysługiwać osobiste prawa autorskie i prawa zależne do 
Przedmiotu Umowy), praw autorskich osobistych oraz praw zależnych (w tym także w 
zakresie prawa do nienaruszalności treści i formy Przedmiotu Umowy) i zobowiązuje się 
do niekorzystania ze swoich uprawnień, a także zapewnienia niekorzystania z 
przysługujących im uprawnień przez osoby trzecie (twórców), którym mogą przysługiwać 
osobiste prawa autorskie do Przedmiotu Umowy. Powyższe zobowiązanie i upoważnienie 
dotyczy także każdego z elementów Przedmiotu Umowy, jest bezwarunkowe, 
nieodwołalne, nieograniczone w czasie i obowiązujące niezależnie od tego czy Umowa 
została wypowiedziana lub czy którakolwiek ze Stron od niej odstąpiła. Niezależnie od 
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obowiązku naprawienia szkody powstałej na skutek naruszenia powyższych postanowień, 
w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podmiotu wobec Zamawiającego z roszczeniami 
z zakresu praw autorskich dotyczących Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
te roszczenia zaspokoić. 

3. W wypadku posługiwania się przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy osobami trzecimi, 
którym zgodnie z przepisami prawa autorskiego może przysługiwać przymiot 
współtwórców, Wykonawca zobowiązuje się nabyć od tych osób przysługujące im jako 
współtwórcom autorskie prawa majątkowe - w celu przeniesienia ich na Zamawiającego 
stosownie do zapisów Umowy - jak również uzyskać od tych osób zobowiązanie iż nie 
będą wykonywały swoich praw autorskich osobistych w stosunku do Przedmiotu Umowy 
jak również uzyskać zgodę na zezwolenie Zamawiającemu na wykonywanie praw 
zależnych do Przedmiotu Umowy. 

4. Stosownie do brzmienia powyższych postanowień, Zamawiający w szczególności 
uprawniony będzie do: 
1) zlecenia wykonania zmian Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi; 
2) udostępnienia temu podmiotowi Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy, który wykona w ramach Umowy będzie 
oryginalny i niezawierający żadnych zapożyczeń z innego dzieła (które mogłyby 
spowodować odpowiedzialność Zamawiającego), nie naruszający żadnych praw osób 
trzecich i że jego prawa autorskie do Przedmiotu Umowy nie będą ograniczone. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i wypłaci odszkodowania, które mogą być skutkiem 
nieprawdziwości niniejszego oświadczenia. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 
zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak i 
majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy 
przez Wykonawcę, zobowiązuje się on przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za 
powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń i ponieść wszelkie koszty związane z 
ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych 
z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych osób zgłaszających 
roszczenia. 

XIV. Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Integralną częścią umowy są: 
1) Załącznik nr 1 – specyfikacja , 
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy  z dnia ……………… roku 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
 

 

                     ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA     

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

 

 

Podpis Radcy Prawnego  
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……………………………………... 
 
 
 
 
 
 

  Podpis osoby sprawuj�cej nadzór nad realizacj� umowy 
 
 
 
……………………………..…………  
 

 


