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Załącznik nr 7 do Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/17/2012 

U M O W A  Nr (…) WZÓR 

Zawarta w dniu (…) w Nowym Sączu pomiędzy: 

Schroniska i Hotele P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o. 

z siedzibą: Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do KRS pod nr: 0000135063 przez Sąd Rejonowy 
Kraków-Śródmieście 

NIP: 734-001-14-95, REGON: 490391274, Kapitał zakładowy: 2 515 000,00 PLN; 

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

(…) 

z siedzibą: (…) 

działającym na podstawie wpisu do KRS Nr (…) 

posiadającym NIP: (…), REGON: (…),  

reprezentowanym przez: 

(…) 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
jednostopniowego w myśl § 12 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. 
"KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 czerwca 2010 
r., zwanego dalej „Regulaminem” - została zawarta umowa o następującej treści :  

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonania zamówienie polegające na 
zaprojektowaniu, realizacji oraz wdrożeniu Systemu Informacji Turystycznej (SIT) dla sieci 
schronisk górskich w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin zarządzanych przez PTTK. 

2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywa się w ramach projektu pn. Markowy produkt 
turystyki górskiej „Zielone schroniska” w Tatrach Polskich jest dofinansowany w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: 
3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie: 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, 
Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. 

3. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego, które będą miały zastosowanie w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z:  

a) złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy – załącznik nr 1. 

b) warunkami zamówienia stanowiącymi integralną część Umowy – załącznik nr 2. 

c) Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym integralną część Umowy – załącznik nr 3. 
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§ 2. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1.  Realizacja przedmiotu umowy odbędzie się w etapach: 

a) I etap –  obejmujący wykonanie (…) zostanie zakończony w terminie do (…) miesięcy od 
dnia podpisania umowy.  

b) II etap – obejmujący wykonanie (…) do (…) miesięcy od dnia podpisania Umowy.  

c) III etap – obejmujący wykonanie (…) do (…) miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

d) IV etap – obejmujący wykonanie (…) do (…) miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

e) V etap – obejmujący wykonanie (…) do (…) miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

2. Niezależnie od terminów określonych w ust. 1, Strony ustalają nieprzekraczalny termin 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 20 kwietnia 2012 r. z tym że 
Wykonawca będzie administrował systemem przez okres 3 lat od odbioru końcowego. 

3. Zakończenie każdego etapu zamówienia potwierdzone zostanie częściowym protokołem 
odbioru podpisanym przez obie Strony. Po wykonaniu całości przedmiotu Umowy zostanie 
sporządzony protokół końcowy.   

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, zgodnie z etapami wyszczególnionymi w 
ust.1 i harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 4 do Umowy, na podstawie sporządzonych przy udziale Wykonawcy protokołów, o 
których mowa w ust. 3, przy czym o terminie gotowości odbiorów zostanie powiadomiony 
przez Wykonawcę z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem.  

5. Terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie za zgodą 
obu Stron w formie aneksu do niniejszej Umowy. 

 

§ 3.  

WYNAGRODZENIE  

1. Za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zgodnie z treścią oferty 
Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości: 

a) netto (…) PLN 

/słownie złotych: …/ 

b) plus podatek VAT (…) tj. (…) PLN 

/słownie złotych: …/ 

c) co daje razem brutto (…) PLN 

/słownie złotych: …/ 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne w następujący sposób: 

a) za wykonanie I etapu określonego w § 2 ust.1 pkt a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę (…) PLN netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości (…),  

b) za wykonanie II etapu określonego w § 2 ust.1 pkt b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę (…) PLN netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości (…),  

c) za wykonanie III etapu określonego w § 2 ust.1 pkt c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę (…) PLN netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości (…),  
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d) za wykonanie IV etapu określonego w § 2 ust.1 pkt d) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę (…) PLN netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości (…), 

e) za wykonanie V etapu określonego w § 2 ust.1 pkt e) Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kwotę (…) PLN netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości (…), przy 
czym ta część wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy nie wcześniej niż po 
podpisaniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy.   

3. Wynagrodzenie łączne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie 
majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy zgodnie z 
postanowieniami § 5 Umowy oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy wraz ze wszystkimi usługami towarzyszącymi – o których mowa w Warunkach 
zamówienia oraz załącznikach do niniejszej Umowy.   

4. Wynagrodzenie za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zapłacone przez 
Zamawiającego w złotych polskich, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Warunkiem uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez 
Zamawiającego protokołów odbioru potwierdzających fakt wykonania poszczególnych 
etapów przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia 
wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do 
wynagrodzenia. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia kar umownych należnych mu na 
podstawie niniejszej Umowy. 

 

§ 4. 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonawca zapewnia terminowe wywiązywanie się z zawartej Umowy przez jego 
pracowników lub przez inne podmioty biorące udział w realizacji przedmiotu Umowy. Jeżeli 
Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie 
wskazanym w ofercie, odpowiedzialny będzie za ich działania i zaniechania, jak za własne 
zachowanie (art. 474 k.c.).   

2. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności 
wymaganej od podmiotu zajmującego się profesjonalnie świadczeniem usług wchodzących 
w zakres zawartej Umowy, zwłaszcza świadczeniem usług wdrożeniowych dotyczących 
systemów informatycznych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot Umowy wykona w taki sposób, aby zapewnić mu 
prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż wdrożone przez niego oprogramowania będą spełniać 
wszystkie wymagania przepisów prawa obowiązującego w Polsce, w tym ustawy o ochronie 
danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby, za pomocą których będzie wykonywał 
zobowiązanie, będą posiadały odpowiednie kwalifikacje w zakresie wdrażania i obsługi 
systemów informatycznych, niezbędne do należytego wykonania Umowy.  
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
wykonywanych przez niego prac.  

7. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki przy pracy pracowników Wykonawcy lub innych 
osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, leży po jego stronie.  

8. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę 
do pracy tylko tych osób, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie 
Wykonawcy; posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; zostały poinformowane o ryzyku 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą.   

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby 
trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, nie będą 
dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z 
wykonywaniem czynności powierzonych Umową.     

 

§ 5. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość majątkowych 
praw autorskich do wszelkich utworów prawa autorskiego wytworzonych przez niego lub 
podwykonawców Wykonawcy w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z 
Umowy („Utwory”) na zasadach określonych w ust. 2- 8. 

2. W odniesieniu do Utworów będących programami komputerowymi w rozumieniu 
przepisów Prawa Autorskiego, przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmie w 
szczególności następujące pola eksploatacji: 

a) trwałe oraz czasowe zwielokrotnianie w całości oraz w  części wszelkimi środkami we 
wszelkich formach jego wyrażenia, w tym w szczególności w  formie kodu 
źródłowego, kodu wynikowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie 
potrzebnym do wprowadzania (instalowania), wyświetlania, stosowania, 
przekazywania oraz przechowywania; 

b) tłumaczenie, przystosowywanie, rozbudowa, zmiana układu lub jakiekolwiek inne 
zmiany; 

c) rozpowszechnianie, w tym w szczególności użyczanie lub najem. 

3. W odniesieniu do Utworów innych niż programy komputerowe, przeniesienie majątkowych 
praw autorskich na podstawie Umowy obejmie następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach;  

b) zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową;  

c) wprowadzanie do obrotu oryginału oraz egzemplarzy, na których utrwalono 
oryginał,  ich użyczanie lub najem w dowolnej formie bez jakichkolwiek ograniczeń w 
tym pod względem ilościowym, przedmiotowym, czasowym i terytorialnym; 

d) rozpowszechnianie w dowolny sposób, w tym publiczne udostępnienie w taki 
sposób, a każdy mógł mieć do elementów Utworów dostęp w miejscu i czasie przez 
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siebie wybranym, nadawanie, reemitowanie, odtworzenie, wyświetlenie, 
wystawienie, publiczne wykonanie.  

e) oznaczanie wszelkich towarów i usług, zarejestrowanie jako znaku towarowego; 

f) oznaczanie przedsiębiorstw; oraz 

g) wykorzystanie we wszelkich działaniach promocyjnych. 

4. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji 
określonych w powyższych ustępach. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym 
potwierdzają, iż powyższe wyłączne prawo zezwalania osobom trzecim na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do Utworów Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle 
swojego uznania. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do danego Utworu nastąpi z chwilą odbioru 
przez Zamawiającego prac, w ramach których danych Utwór ten został Zamawiającemu 
dostarczony. 

6. Strony niniejszym uzgadniają, że Zamawiający stanie się właścicielem nośników, na których 
Wykonawca utrwalił Utwory z chwilą dostarczenia tych nośników Zamawiającemu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności względem 
jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty 
procesowe, koszty pomocy prawnej oraz zasądzone lub uzgodnione w ugodzie kwoty 
pieniężne), jakie Zamawiający poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób 
trzecich w związku z wykorzystywaniem Utworów, materiałów lub treści dostarczonych przez 
Wykonawcę lub rozporządzaniem nimi przez Zamawiającego, jego następców prawnych, 
osób, na które Zamawiający przeniesie w  przyszłości majątkowe prawa autorskie do 
Utworów lub osób, którym Zamawiający udzieli w przyszłości licencji do korzystania z 
Utworów.  

8. Jeśli osoba trzecia będzie dochodzić w postępowaniu spornym przeciwko Zamawiającemu 
roszczeń, o których mowa w ust. 7, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przyłączy się do 
takiego postępowania, a także – jeżeli będzie to możliwe – zwolni Zamawiającego od 
obowiązku udziału w takim postępowaniu. 

 

§ 6. 

GWARANCJA JAKOŚCI  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu i/lub przenosi gwarancje producenta na system objęty 
przedmiotem Umowy (jako całość) oraz użyte materiały i urządzenia na okres ………………. lat i 
zobowiązuje się zapewnić w tym okresie serwis gwarancyjny. Powyższe nie dotyczy 
jednostek centralnych info-kiosków, które objęte są gwarancją producenta na okres 
…………………. miesięcy w miejscu instalacji z czasem usunięcia awarii do 3 dni roboczych a w 
przypadku takiej możliwości dostarczenie urządzenia zastępczego. 

2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca ponosi wobec 
Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym.  
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3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w sposób należyty i 
kompletny. Wszystkie urządzenia będą sprawne i zostaną wykonane oraz zainstalowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4. W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad.  

5. Zamawiający, w przypadku ujawnienia wady, powiadomi (pisemnie lub faksem) niezwłocznie 
Wykonawcę o wystąpieniu wady.  

6. Wykonawca bezpłatnie usunie wady lub dostarczy przedmiot wolny od wad w następujących 
terminach:  

a) 48 godzin – jeżeli wada narusza zasady ochrony i bezpieczeństwa danych 
osobowych; 

b) w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia – w pozostałych przypadkach.    

7. Termin usunięcia wad w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, może ulec 
wydłużeniu, w zależności od rodzaju i charakteru wady, miejsca wystąpienia i obiektywnych 
możliwości technicznych jej usunięcia.  

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu w zakresie i o liczbę dni, w jakich przedmiot Umowy lub 
jego część nie mogły być używane do zamierzonych celów, z powodu wystąpienia wady.  

9. Jeżeli powstałe wady w działaniu urządzeń, oprogramowań lub pożądanej dokładności nie 
nadają się do usunięcia, Wykonawca wymieni urządzenia i oprogramowania na nowe lub/i 
wykona prace zmierzające do uzyskania pożądanej ich efektywności. Okres gwarancji w 
takim przypadku rozpoczyna się na nowo od daty usunięcia wad.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6 lub 7, to Zamawiający 
może w szczególnych okolicznościach wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na 
usunięcie wady.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 6, 7 lub 10, Zamawiający 
będzie uprawniony, zgodnie z własnym wyborem do: 

a) usunięcia wady systemu samemu lub przy pomocy innych podmiotów, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy;  

b) podjęcia negocjacji w celu uzgodnienia lub określenia rozsądnego odszkodowania od 
Wykonawcy;  

c) do zwrotu od Wykonawcy wszystkich należności zapłaconych za wadliwie wykonaną 
część przedmiotu Umowy wraz z kosztem rozebrania całości lub odpowiedniej części 
prac – jeśli wada jest istotna i pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z 
przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem     

 

§ 7. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) 10 % wartości zamówienia (brutto), o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy –  
w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca,  
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b) 0,1 % wartości zamówienia (brutto), o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
zwłoki z terminową realizacją całości przedmiotu Umowy - o której mowa w § 2 ust. 2 
Umowy, 

c) 0,1 % wynagrodzenia należnego za realizację poszczególnych etapów zamówienia - o 
których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki z realizacją każdego z etapów 
zamówienia, 

d) 0,05 % wartości zamówienia (brutto), o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy za 
każdy dzień zwłoki: 

− w usunięciu zgłoszonych wad przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze, 

− w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rękojmi i/lub 
gwarancji,   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia 
brutto z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji Umowy z przyczyn występujących 
po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4.  

3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony mogą domagać się odszkodowania 
przenoszącego ich wysokość. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

 

§ 8. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY  

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie wykonania niniejszej Umowy ze 
strony Zamawiającego są:  

a) (…) – (…)  

b) (…) – (…)   

2. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawie wykonania niniejszej 
Umowy ze strony Wykonawcy są:  

a) (…) – (…)  

b) (…) – (…).  

 

§ 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy wynikające z 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe 
przepisy prawa polskiego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Zakazuje się jednak istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany takie Zamawiający 
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przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz określił warunki takiej zmiany. 

4. W przypadku wystąpienia spraw spornych, których nie uda się rozwiązać polubownie, do ich 
rozstrzygnięcia właściwy jest Sąd z siedzibą w miejscu Zamawiającego. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 
dla każdej ze stron.  

6. Załącznikami do niniejszej Umowy są:  

a) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

b) Załącznik nr 2 – Warunki zamówienia; 

c) Załącznik nr 3 – Program funkcjonalno-użytkowy; 

d) Załącznik nr 4 – Harmonogram realizacji zamówienia.  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA: 


