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Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO                                                 

prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie portalu internetowego w 

ramach projektu pn. „Kampania informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla 

podkarpackich MSP.” 

 

 

 

U M O W A 

NA WYKONANIE PORTALU INTERNETOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „KAMPANIA 

INFORMACYJNO - PROMOCYJNA I ROZWÓJ PAKIETU USŁUG PIG DLA PODKARPACKICH 

MSP.” 

 

zawarta w dniu .............. w Krośnie pomiędzy:  

Podkarpacką Izbą Gospodarczą, ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno, NIP 684 – 00 – 19 – 826, zwaną 

dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

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

a  

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

a łącznie „Stronami”. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie portalu internetowego w ramach projektu pn. „Kampania 

informacyjno - promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MSP.”– zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Regulaminie przetargu oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

2. Strony mają prawo dokonać zmian / uszczegółowień w opisach zawartych w ofercie Wykonawcy 

w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Opis zmian / uszczegółowień w ofercie Wykonawcy 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla przedstawianych 

rozwiązań technicznych oraz wyglądu strony internetowej. 

§2 

1. Podstawowe wymagania 

a) Wykonawca jest autorem lub posiadaczem praw licencyjnych do wdrażanego systemu. Prawa 
te  w momencie wykonania i oddania systemu przekazuje Zamawiającemu.  

b) Wykonawca dostarczy i wdroży kompletny portal internetowy zgodny z zamówieniem oraz 
zainstaluje go na maszynie docelowej. 

c) Struktura wykonania portalu musi pozwalać na jego rozbudowę oraz umożliwiać tworzenie 
do niego dodatkowych modułów w przyszłości. 

d) Wymagana jest konstrukcja portalu w oparciu o system zarządzania treścią (CMS – Content 
Management System). 

e) Wdrożenie systemu CMS może zostać oparte na rozwiązaniu Open Source. Wybór 
optymalnego systemu CMS pozostaje w gestii Wykonawcy, który na jego zastosowanie musi 
uzyskać zgodę Zamawiającego. 

f) Zakłada się, że portal wykorzystywać będzie bazę danych MSSQL/MySQL/PostgreSQL. Nie 
dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych podstron internetowych. 

g) Portal musi umożliwiać prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę stron dla użytkowników 
następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer (od wersji 7 i wyżej), 
Mozilla Firefox (od wersji 3.5 i wyżej), Opera (od wersji 9.6 i wyżej), Google Chrome (od 
wersji 5.0 i wyżej), Safari (od wersji 5.0 i wyżej). 

h) Wymagane jest zastosowanie technologii takich jak: HTML (preferowane HTML 5), CSS 
(preferowane CSS 3), PHP, AJAX, FLASH, bądź technologii o porównywalnych możliwościach.  

i) Minimalną rozdzielczością wymaganą do prawidłowego wyświetlania stron portalu będzie 
1024x768 pikseli. 

j) Portal musi być dostosowany do prawidłowego wyświetlania na urządzeniach mobilnych 
(telefon komórkowy, smartfon, palmtop, pocket PC) i jednocześnie być zgodny  
z rekomendacjami stawianymi przez W3C dla tych urządzeń: Mobile Web Best Practices 1.0, , 
z zachowaniem kodowania UTF-8. Format obrazków: JPG, GIF-89a (nieprzeźroczyste, 
nieanimowane). Ciężar strony: do 200 kB.  

k) Portal w całości  musi wykorzystywać wyłącznie: 

 technologie umożliwiające dalsze wykorzystywanie i rozwój portalu bez konieczności 
zakupu jakiejkolwiek licencji bądź oprogramowania; 

 pozostałe technologie, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie 
koszty licencji niezbędne do uruchomienia systemu. 

l) Portal musi zapewnić dokładną walidację danych pobieranych z formularzy, danych URL oraz 
być odporny między innymi na następujące zagrożenia: 

 ataki semantyczne na adres URL,  
 ataki związane z ładowaniem plików, 
 ataki typu cross-site scripting,  
 ataki typu CSRF, 
 ataki spamowe,  
 podrabianie zatwierdzenia formularza,  
 sfałszowanie żądania HTTP,  
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 ujawnienie uwierzytelnień dostępu, 
 wstrzykiwanie kodu SQL,  
 ujawnienie danych przechowywanych w bazie, 
 kradzież cookies,  
 przechwytywanie sesji,  
 zafiksowanie sesji,  
 trawersowanie katalogów,  
 wstrzykiwanie poleceń systemowych,  
 ujawnianie kodu źródłowego, np. plików .inc, „template” itp 

m) Kodowanie znaków – Unicode UTF-8 standard min. 3.0 i posiadanie zestawu znaków Unicode 
(wprowadzanie, przechowywanie, wyszukiwanie, modyfikowanie, przetwarzanie tekstów  
z dowolnymi znakami narodowymi, np. wprowadzanie, zapisywanie i wyszukiwanie słów  
w języku polskim, angielskim) 

n) Kodowanie podstron zgodnie ze standardem HTML wersja 5, CSS 3. Strona główna i 
podstrony muszą przechodzić walidację zgodności z W3C, która będzie podstawą do odbioru 
strony przez Zamawiającego; 

 

2. Konstrukcja serwisu 

a) Serwis dostępny będzie w polskiej wersji językowej, z pełną możliwością dodania kolejnych 
wersji językowych; 

b) Panel administracyjny serwisu powinien umożliwiać zespołowi redakcyjnemu łatwą edycję 
zamieszczanych treści; 

c) Struktura serwisu powinna zapewnić możliwość dodania/zmiany/skasowania 
sekcji/kategorii/artykułu niezależnie od poziomu jego dowiązania (dodawanie kolejnych 
punktów na danym poziomie zagłębienia, dodawanie kolejnych poziomów zagłębień, brak 
ograniczeń z ilością poziomów zagłębień kolejnych podpunktów); 

d) Serwis musi dawać możliwość nadawania uprawnień do dowolnej gałęzi struktury dla 
poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników (nadawanie rożnych poziomów 
uprawnień, możliwość dziedziczenia uprawnień dla części portalu leżących poniżej punktu, do 
którego uprawnienia nadano oraz możliwość odebrania uprawnień do części struktury leżącej 
powyżej punktu, do którego przyznano uprawnienia); 

e) Serwis musi wspierać tworzenie informacji o dostępie czasowym – publikacja określonych 
materiałów od zadanej daty (godziny), wycofanie materiałów z portalu od zadanej daty 
(godziny); 

f) Serwis musi posiadać możliwość integracji z mechanizmami społecznościowymi (typu 
Facebook, Twitter, G+) oraz możliwość interakcji z portalami społecznościowymi z poziomu 
poszczególnych artykułów; 

g) Serwis musi spełniać wymagania szybkiej i wygodnej publikacji treści dowolnego typu 
(artykułów, dokumentów, plików, zdjęć, formularzy), bez potrzeby posiadania wiedzy 
technicznej, w szczególności znajomości języka HTML; 

h) Możliwość szybkiego dodania rozszerzeń (nowych modułów) portalu; 

i) Wybrane części serwisu muszą być dostępne tylko po wcześniejszej rejestracji na nim oraz po 
wpisaniu wybranego loginu i hasła, z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa. 

j) System serwisu musi automatycznie tworzyć mapę strony, również z automatycznym jej 
pobieraniem w formacie xml. 
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k) System powinien umożliwiać bezproblemowe publikowanie treści multimedialnych, w 
szczególności materiałów video. 

 

3. Elementy serwisu 

a) Nagłówek – będzie elementem wspólnym dla wszystkich podstron portalu. Będzie to obszar 
wizerunkowy zawierający grafikę związaną z projektem oraz logo. 

b) Menu (główne, dodatkowe) – element nawigacyjny serwisu będą tworzyć „przyciski”, których 
nazwa oraz adres docelowy będą edytowalne z poziomu panelu zarządzania portalem. 
Kliknięcie któregoś z przycisków przeniesie użytkownika do odpowiedniego działu portalu. 

c) Artykuły – będą wykorzystywane do prezentacji treści podlegających częstym uzupełnieniom. 
Będą one prezentowane w formie listy lub wybranej części artykułu z możliwością kliknięcia 
przycisku „więcej” wyświetlającego całość artykułu, z zachowaniem porządku 
chronologicznego, posortowanych malejąco według daty publikacji, nazwy, lub innego 
parametru (np. id sortowania), podzielonych na określoną parametrem ilości dostępnych 
artykułów na stronę. Artykuły będą służyły informowaniu użytkowników serwisu  
o najważniejszych wydarzeniach, inicjatywach, ofertach itp.. Do każdego zamieszczonego 
artykułu administrator będzie mógł dodać dowolną ilość obiektów graficznych (które 
umieszczać może w określonym przeskalowaniu ich wymiarów, bądź w postaci miniatury 
(thumbs), która jest zarazem linkiem aktywnym do obiektu graficznego w pełnych 
rozmiarach, otwierającym nowe okno podglądu obiektu graficznego w pełnych rozmiarach) 
oraz dowolną ilość plików o różnych rozszerzeniach.  

Każda aktualność musi posiadać opcję „Drukuj", „Wyślij email”, „Dodaj do ulubionych” oraz 

mieć możliwość udostępnienia i polecenia za pomocą mediów społecznościowych (Facebook, 

Twitter, G+). 

d) Strona informacyjna – podstrona serwisu prezentująca treści informacyjne z możliwością 
publikowania materiałów multimedialnych. 

e) Breadcrumbs - czyli ścieżka / lokalizacja wizyty. Jest to element, który ułatwia użytkownikom 
odnalezienie się w strukturze serwisu, a może również posłużyć za element nawigacyjny – 
łatwe przejście z danego miejsca w serwisie do kategorii nadrzędnych. 

f) Logowanie i rejestracja – możliwość udostępniania określonych treści serwisu tylko dla 
zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Niezalogowany użytkownik zamiast treści 
otrzymuje informacje o konieczności rejestracji, zaletach, możliwość przejścia do formularza 
rejestracyjnego lub zalogowania się. Jeżeli użytkownik posiada już konto, może się zalogować 
podając login i hasło. Istnieje możliwość oznaczenia zapamiętania danych, automatycznego 
logowania oraz przypomnienia hasła. Zamawiający zakłada możliwość zalogowania się za 
pomocą danych Facebook. Redaktorzy powinni mieć możliwość zarządzania użytkownikami z 
poziomu panelu administracyjnego (dodanie, edytowanie, zarządzanie uprawnieniami, 
blokowanie kont). 

g) Strefa zalogowanego użytkownika – część serwisu gdzie każdy zalogowany użytkownik ma 
dostęp do swojego konta, edycji danych, zmiany hasła oraz wdrożonych rozwiązań w serwisie 
np. zarządzanie udostępnionymi usługami, takimi jak e-księgowość czy e-analiza finansowa.   

h) Mapa serwisu - funkcjonalność pozwalająca w jednym miejscu zebrać wszystkie kategorie 
serwisu wraz z podkategoriami. Wszystkie zmiany w strukturze serwisu są automatycznie 
aktualizowane w mapie serwisu. Redaktor w przejrzysty oraz elastyczny sposób ma 
możliwość administrowania całą strukturą dokumentów. W momencie dodawania nowych 
działów lub usuwania już istniejących w sposób dynamiczny aktualizowana jest mapa 
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serwisu, która stanowi dodatkowy element nawigacji na każdej stronie serwisu 
internetowego. 

i) Formularz kontaktowy - umożliwiający wysyłkę emaila bezpośrednio do administratora 
serwisu oraz do odpowiednio przypisanych redaktorów. 

j) Newsletter – funkcjonalność pozwalająca zapisywać się użytkownikom na listę mailingową 
oraz na tworzenie personalizowanych materiałów mailingowych i ich dystrybucję do 
określonych grup użytkowników. 

k) Galeria zdjęć/filmów – funkcjonalność pozwalająca w łatwy i szybki sposób tworzenie  
i publikowanie galerii zdjęć oraz filmów 

l) Bannery – mechanizm pozwalający na publikowanie graficznych bannerów reklamowych 
(pliki .JPG, .SWF, GIF, zmniejszone do dowolnej wielkości) w ustalonych częściach serwisu. 
Mechanizm umożliwiać ma wybór adresu URL, na który użytkownik zostanie przeniesiony po 
kliknięciu na banner. Możliwość tworzenia kategorii bannerów, określania ram czasowych 
publikacji, oraz automatyczne zliczanie ilości kliknięć każdego z banneru 

m) Baza wiedzy – zadaniem bazy wiedzy będzie gromadzenie informacji o artkułach eksperckich, 
z różnych dziedzin, dostępnych w serwisie. Tworzenie bazy danych możliwe będzie z poziomu 
systemu zarządzania treścią CMS. Redaktorzy będą mieli możliwość dodawania artykułów do 
bazy i ich publikowania.  

n) Tagi – możliwość tagowania obiektów,  

o) Ankiety – możliwość tworzenia ankiet wysyłanych do użytkowników korzystających z usług 
serwisu w celu zapoznania się z ich opiniami. 

p) Komentarze/opinie - mechanizm pozwalający na komentowanie dowolnie wybranej części 
serwisu (artykuły, atrakcje, strony informacyjne, galerii). Redaktor powinien mieć możliwość 
filtrowania dodanych komentarzy ze względu na funkcjonalności których dotyczą sortowania, 
wyszukiwania oraz pełną moderację.  

q) Integracja platformy z sieciami społecznościowymi. Umożliwienie uczestnikom społeczności 
takich jak Facebook, Google+ łatwego informowania innych internautów o ciekawych 
treściach i ofertach w serwisie (przyciski: „powiadom znajomych”, „udostępnij” czy bardziej 
zaawansowane: logowanie za pośrednictwem konta Facebookowego). 

r) Statystyki – możliwość implementacji zewnętrznych systemów np. Google Analitics, AWStats; 

 

4. Część administracyjna 

a) Do administracji serwisem zostanie stworzony tzw. dedykowany panel zarządzania treścią 
portalu. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu zrzut ekranowy lub wersję próbną 
CMS-a (na etapie składania ofert system nie musi spełniać wymienionych założeń); 

b) Panel administracyjny będzie umożliwiał modyfikowanie zawartości serwisu bez konieczności 
ingerowania w kod HTML wraz z możliwością zarządzania strukturą serwisu - tworzenie 
nieograniczonej liczby działów i poddziałów w strukturze drzewiastej; 

c) System musi posiadać pracujący w trybie on-line edytor WYSIWIG umożliwiający tworzenie 
tekstów publikowanych w serwisie, przy założeniu braku znajomości kodu HTML przez 
redaktorów; 

d) Repozytorium plików - możliwość w ramach części administracyjnej dodawania plików 
(dokumentów tekstowych, prezentacji, grafik, filmów, zdjęć itp.) w celu ich późniejszego 
wykorzystania jako załączniki do treści; 



 

Strona 6 z 10 
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

  

5. Instalacja i konfiguracja oprogramowania potrzebnego do uruchomienia serwisu 
internetowego 

Wykonawca dostarczy i wdroży kompletny, skutkujący prawidłowym i niezakłóconym 

działaniem, serwis internetowy. Zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie potrzebne do 

uruchomienia serwisu internetowego, na serwerze docelowym. Domena zostanie 

udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

6. Opieka gwarancyjna, autorska oraz techniczna serwisu 

a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich koniecznych praw do samodzielnej 
eksploatacji i rozwoju portalu. 

b) Zamawiający uzyska prawo oraz techniczne i rzeczywiste możliwości (za pomocą narzędzi 
dostępnych w portalu) realizacji czynności składających się na procesy: 

 administrowania portalem, 

 tworzenia jego struktury (dodawania i usuwania modułów dziedzinowych oraz ich 
komponentów), 

 dostępu do kodu źródłowego celem rozwoju portalu, 

 wprowadzania, przetwarzania, zarządzania i publikowania informacji przeznaczonej do 
udostępnienia przy użyciu portalu. 

c) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone oprogramowanie na okres co 
najmniej 36 miesięcy licząc od daty dnia odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem 
stosownego protokołu odbiorczego. Wszelkie koszty gwarancyjne wraz z serwisem 
gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej. 

d) Wykonawca przeprowadzi instruktaż w obsłudze serwisu dla 5 osób wskazanych przez 
Zamawiającego w wymiarze gwarantującym nabycie umiejętności niezbędnych do 
prawidłowej obsługi portalu. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

wykonaną koncepcją i założeniami zawartymi w ofercie przetargowej. 

2. Wykonawca, wykonując prace określone w Umowie, zobowiązuje się do starannego i 

profesjonalnego działania, do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonane przez niego dzieła nie będą naruszać praw osób 

trzecich. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich. 

4. Wykonawca zapewni stabilny zespół osobowy do współpracy z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności oraz wykonywania 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy specjalistycznej oraz uwzględnieniem 

zawodowego charakteru swojej działalności. 
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§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonywania 

Umowy, a w szczególności do: 

a. dostarczania na bieżąco wszelkich materiałów i informacji, niezbędnych Wykonawcy do 

świadczenia usług i wykonania prac objętych przedmiotem Umowy, 

b. wyposażenia Wykonawcy - w zależności do bieżących potrzeb - w stosowne dokumenty, 

pełnomocnictwa i upoważnienia do działania na rzecz lub w imieniu Zamawiającego, 

c. terminowego dokonywania płatności z tytułu należnego Wykonawcy i zaakceptowanego 

wynagrodzenia.  

§5 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

………………….. zł brutto (słownie: ………………………………..), w tym podatek VAT w wysokości …………., 

kwota netto w wysokości ……………………………. 

2. Zamawiający jest zobowiązany dokonać płatności przewidzianego Umową wynagrodzenia 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako nabywcy 

w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy po wystawieniu faktur częściowych i faktury 

końcowej za realizację poszczególnych etapów robót. 

5. Etapami robót o których mowa w ust. 4 są poszczególne zadania wskazane w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

6. Strony mogą również przyjąć, iż danym etapem robót będzie procentowa część poszczególnego 

zadania. 

7. Dokumentem uprawniającym Wykonawcę do wystawiania faktur częściowych są protokoły  z 

odbiorów częściowych podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Dokumentem uprawniającym do wystawienia faktury końcowej jest protokół z odbioru 

końcowego robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.  

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca wyraża zgodę na wydłużenie terminu 

płatności nie dłużej niż do 60 dni licząc od dnia doręczenia faktury o której mowa w ust. 1. W 

przypadku tym, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, iż dokona płatności za fakturę 

w terminie 60-dniowym. 

§6 
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1. Strony ustalają terminy realizacji umowy na podstawie oferty Wykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy nie później niż do dnia 3 października 2014 r. 

2. Najpóźniej do dnia 6 czerwca 2014 r. w ramach realizacji I etapu zadania Wykonawca przygotuje 

programistyczne zręby systemu. 

3. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu, w stosunku do terminów określonych 

w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) wartości całego 

wynagrodzenia umownego za  każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku opóźnień w wykonaniu poszczególnych etapów (zadań) przedmiotu umowy 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości brutto 

danego etapu umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu 

wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym jako dzień zakończenia danego etapu 

umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 % wartości całego wynagrodzenia umownego. 

6. Zapłata kary umownej powinna nastąpić w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania do 

zapłaty kary umownej. 

§7 

1. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą przyjęcia i bez dodatkowych opłat, w 

ramach wynagrodzenia wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do wszelkich stworzonych 

przez Wykonawcę materiałów. 

2. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami 

autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, 

wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. 

3. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw 

autorskich do utworów, do których prawa Wykonawca przeniósł zgodnie z ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić 

zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia 

sprawy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wniesieniu 

przeciwko niemu pozwu lub zgłoszeniu roszczeń oraz udzielenia wyłącznego pełnomocnictwa 

wskazanej przez Wykonawcę osobie – uprawnionej do zastępstwa procesowego przed sądami 

powszechnymi – do reprezentowania przed sądem lub załatwienia sporu polubownie. 
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5. Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do 

pełnego współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym zgodnie z ust. 3. 

 §8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:   

a. Wykonawca  opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Umowy o więcej niż 7 dni, 

b. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiot umowy będzie wadliwie 

wykonywany, a poprawa prac nie będzie mogła być dokonana w czasie 

umożliwiającym ukończenie przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej 

umowie,  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Zamawiający zalega z 

płatnościami wynagrodzenia powyżej 60 dni. 

3. Oświadczanie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron i we wszystkich przypadkach wymienionych powyżej 

może nastąpić w terminie do 14 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach 

uzasadniających odstąpienie od umowy.  

§9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego (uprzedniego) poinformowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach faktycznych lub prawnych mających wpływ  na 

realizację Umowy, w tym: 

a. zamiaru zaprzestania prowadzenia działalności, 

b. postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, egzekucyjnego wszczętego w 

stosunku do Wykonawcy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy, po wyczerpaniu możliwości ich 

polubownego załatwienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie unormowanych w Umowie zastosowanie mieć będą stosowne przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych obowiązujących 

aktów prawnych. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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 Zamawiający         Wykonawca 
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