
Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej 

 

zawarta dnia ………………..  2019 r. w Katowicach pomiędzy: 

 

Śląską Izbą Lekarską z siedzibą w Katowicach,  

ul. Grażyńskiego 49 a, 40-126 Katowice, NIP: 6341007704, reprezentowaną przez: 

Tadeusza Urbana – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, 

Jana Cieślickiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi łącznie „Stronami”,  a każda z osobna „Stroną”; 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie  

i wykonanie strony internetowej, obejmujące następujące czynności (zwanych dalej 

„Przedmiotem Umowy”): 

1) utworzenie projektu graficznego strony (przedstawienie minimum dwóch różnych 

wersji projektu graficznego strony), 

2) opracowanie strony ze wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami, 

3) instalacja i uruchomienie strony internetowej na serwerze, 

4) pomoc merytoryczna w zakresie podstawowej konfiguracji strony  

po uruchomieniu. 

2. Specyfikacja elementów, warunków i wymagań technicznych, którym powinna 

odpowiadać strona internetowa, określona jest w dokumencie 

Specyfikacja_strony_www.pdf stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Strona internetowa, poza spełnieniem warunków określonych w Załączniku nr 1  
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do Umowy, powinna umożliwić Zamawiającemu samodzielne zamieszczanie na niej 

informacji oraz treści, ich zmianę oraz dowolną edycję.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem 

zawartym w niniejszej umowie wraz z załącznikami oraz zaleceniami Zamawiającego  

i z należytą starannością, pod względem merytorycznym i formalnym na poziomie 

wymaganym przy wykonywaniu tego rodzaju Przedmiotu Umowy.  

2. Jeżeli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi nowe 

wymagania co do zawartości strony internetowej, które nie zostały przewidziane w 

załączniku nr 1, Wykonawca określi czy te wymagania mogą być uwzględnione w 

ramach niniejszej umowy. Jeżeli uwzględnienie wymagań prowadziłoby do 

stworzenia innej strony internetowej niż planowana lub wiązałoby się ze znacznym 

nakładem pracy, Wykonawca określi cenę za uwzględnienie zgłoszonych wymagań. 

Jeżeli Zamawiający zgodzi się na zaproponowaną cenę, Strony podpiszą stosowny 

aneks do niniejszej umowy, w którym określą również termin wykonania 

dodatkowych prac. 

3. Wykonawca oświadcza, posiada niezbędne umiejętności oraz możliwości techniczne 

konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz, że poprawne wykonanie prac o 

których mowa w  § 1 niniejszej Umowy jest obiektywnie możliwe.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy we własnym zakresie, 

przy użyciu materiałów własnych lub materiałów przygotowanych przez podmioty 

współpracujące. W przypadku podmiotów współpracujących, Wykonawca odpowiada 

za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem praw do materiałów. 

5. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy przy wykorzystaniu 

materiałów, utworów, danych i informacji oraz programów komputerowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich, 

 a w szczególności nie naruszając dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw 

autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych 

bądź innych praw własności intelektualnej, a także danych osobowych osób trzecich. 

Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem 

podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. W przypadku 
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wystąpienia z roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z wyżej 

wymienionych tytułów, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia 

Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tych tytułów. 

6. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały źródłowe, w formie i 

formacie ustalonych przez Strony, w terminie nie późniejszym niż ………… 2019 r. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł przekazać żądanych materiałów, o 

których mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca ma obowiązek wykonać je 

samodzielnie. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zaprezentować Zamawiającemu Przedmiot 

Umowy w zakresie § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy, przedstawiając Zamawiającemu dwie różne wersje 

projektu graficznego strony. Wykonawca niezwłocznie po ukończeniu projektów 

graficznych przekaże Zamawiającemu na adres mailowy: m.marzec@izba-

lekarska.org.pl informację o ukończeniu projektów graficznych oraz informację gdzie 

i jak można je obejrzeć. 

2. Zamawiający wybiera jedną z przedstawionych wersji projektu graficznego oraz 

zgłasza zastrzeżenia co do wybranego projektu graficznego strony, w formie pisemnej 

bądź wiadomości przesłanej na adres e-mail Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

jego zaprezentowania. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza 

zaakceptowanie wybranego projektu graficznego strony przez Zamawiającego. 

3. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących projektu graficznego strony 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zaprezentować Zamawiającemu projekt 

graficzny strony uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia 

złożenia zastrzeżeń, chyba, że z uwagi na obiektywnie uzasadnione przyczyny 

związane ze szczególnym charakterem zgłoszonych zastrzeżeń, zachowanie 

wskazanego terminu nie jest obiektywnie możliwe. Wówczas Zleceniobiorca jest 

zobowiązany do poinformowania Zleceniodawcy w formie pisemnej lub 

elektronicznej w terminie 3 dni od dnia złożenia zastrzeżeń o przyczynie niemożności 

zachowania terminu oraz o nowym terminie wykonania prac. 

4. Wykonawca niezwłocznie po uwzględnieniu zgłoszonych uwag (poprzez poprawienie 

projektu graficznego) powiadomi Zamawiającego o ukończeniu poprawionego projekt 

graficznego oraz przekaże informację gdzie i jak można obejrzeć poprawiony projekt. 
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5. Do poprawionego projektu §3 ust. 2-4 umowy stosuje się odpowiednio. 

6. W czasie realizacji Wykonawca umieści projekt graficzny strony na własnej domenie 

tymczasowej do czasu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Przedmiot Umowy, w zakresie § 1 

ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszej Umowy, w terminie 15 dni od dnia zaakceptowania projektu 

graficznego strony przez Zamawiającego lub upływu terminu, o którym mowa w § 3 

ust. 2 niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający  przeprowadzi  testy  strony  internetowej  w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia jego przekazania przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących funkcjonowania strony 

internetowej Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do ponownej 

oceny stronę internetową uwzględniającą złożone zastrzeżenia w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia zastrzeżeń, chyba, że z uwagi na obiektywnie 

uzasadnione przyczyny związane ze szczególnym charakterem zgłoszonych 

zastrzeżeń, zachowanie wskazanego terminu nie jest obiektywnie możliwe. Wówczas 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do poinformowania Zleceniodawcy w formie 

pisemnej lub elektronicznej w terminie 3 dni od dnia złożenia zastrzeżeń o przyczynie 

niemożności zachowania terminu oraz o nowym terminie wykonania prac. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w postaci 

zakończonej instalacji strony na serwerze Zamawiającego oraz pełnych uprawnień 

dostępu do administrowania funkcjonalnością strony. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przekazania wraz z Przedmiotem Umowy, 

opisanym w ust. 4, dokumentacji technicznej w postaci elektronicznej. 

6. Odbiór strony internetowej nastąpi w chwili podpisania przez Strony protokołu 

odbioru. 

7. Złożenie zastrzeżeń w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu wstrzymuje 

podpisanie protokołu odbioru. 

8. Przed datą odbioru strony internetowej Wykonawca zobowiąże osoby, którym 

powierzył stworzenie projektu graficznego i elementów graficznych strony 

internetowej do niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych 

do utworów w ten sposób, że nie oznaczą tych utworów w żaden sposób oraz nie będą 

żądali oznaczenia przedmiotowych utworów w przyszłości.  
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§ 5 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy lub ich części 

podwykonawcy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu 

podpisania umowy. 

 

§ 7 

1. Z dniem odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy  poprzez podpisanie 

protokołu odbioru w  trybie określonym w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy, rozumianego 

jako zaakceptowanie przez Zamawiającego strony internetowej, Wykonawca w 

ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy: 

1) przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu 

graficznego i elementów graficznych strony internetowej, struktury strony 

internetowej, stron www (wykonanych w HTML) oraz kodu XHTML; 

2) przeniesie wyłączne i bezterminowe prawo do zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do projektu graficznego i elementów 

graficznych, struktury strony internetowej, stron www (wykonanych w 

HTML) oraz kodu XHTML; 

3) udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej na korzystanie przez czas 

nieokreślony ze skryptów internetowych, tj. oprogramowania niezbędnego do 

prawidłowego działania strony WWW, które zostanie przekazane 

Zamawiającemu w postaci kodu źródłowego lub kodu skompilowanego. 

2. Strony postanawiają, że prawa autorskie do elementów strony internetowej, 

przeniesione na Zamawiającego lub do korzystania z których na podstawie licencji 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego dotyczą następujących pól eksploatacji: 

1) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono stronę 

internetową – wprowadzenie do obrotu, użycie lub najem oryginału lub 

egzemplarza; 

3) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
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zmian na stronie internetowej z zachowaniem praw osoby, która tych zmian 

dokonała; 

4) rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie lub udostępnianie, które 

umożliwi każdemu dostęp do interfejsu publicznego strony internetowej bez 

względu na miejsce i czas, wykorzystywanie utworu na stronach www i w 

wewnętrznych materiałach Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma prawo do oznaczenia swoich autorskich praw osobistych poprzez 

umieszczenie swojego znaku graficznego lub oznaczenia tekstowego z aktywnym 

linkiem do swojej strony internetowej na wykonanej stronie internetowej.  

 

§ 8 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając postanowień niniejszej Umowy, 

obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego 

jest Mateusz Marzec .  

3. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy 

oraz sprawującą nadzór nad realizacją Umowy jest …........................................ . 

 

§ 9 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, 

zobowiązuje się do świadczenia wsparcia technicznego dostarczonej strony 

internetowej przez 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu 

Umowy w  trybie określonym w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy. W ramach wskazanego 

wsparcia technicznego, Wykonawca zobowiązuje się szczególnie do: 

1) świadczenia pomocy technicznej na poziomie administracyjnym dla 

użytkowników strony internetowej będącej przedmiotem niniejszej Umowy – 

przez okres wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

2) rozwijania strony internetowej w kierunku oczekiwanym przez Zamawiającego 

oraz wprowadzania modyfikacji strony internetowej wskazanych przez 

Zamawiającego - przez 6 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego 

Przedmiotu Umowy  w  trybie określonym w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca deklaruje gotowość do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania 

problemu zgłoszonego przez Zamawiającego w możliwie krótkim terminie, nie 
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dłuższym jednak niż: 

1) 7 dni – w przypadku czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 niniejszej 

Umowy. 

2) 48 godzin – w pozostałych przypadkach. 

 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 

niniejszej Umowy udziela na wykonaną przez siebie stronę internetową gwarancji na 

okres jednego roku od dnia jego odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy 

w trybie określonym w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego nieprawidłowości pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu, bądź 

poczty elektronicznej. Strony ustalają, że właściwym do zgłaszania zastrzeżeń są: 

1) Adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………….; 

2) nr telefonu Wykonawcy ………………………; nr faksu Wykonawcy ……… 

3) adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 30 dni kalendarzowych od przyjęcia 

Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w  trybie określonym w § 4 ust. 6 

niniejszej Umowy udzielić mu wszelkiej pomocy technicznej w zakresie 

funkcjonowania i obsługi wykonanej strony internetowej. 

 

§ 11 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

pkt 1-4 w wysokości …..................... złotych brutto (słownie: ................................ 

złotych …............. groszy). We wskazanej kwocie została uwzględniona wartość 

należnego podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w 

trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych i/lub udzielenia licencji. 

3. Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy nastąpi na 

podstawie złożonej przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w 
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terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia 

faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru wraz ze stosowną dokumentacją. 

4. Nieprzedstawienie bezusterkowego protokołu odbioru wraz z wymaganą 

dokumentacją skutkować będzie zawieszeniem terminu określonego w ust. 3 do czasu 

uzupełnienia brakujących dokumentów przez Wykonawcę lub do czasu prawidłowego 

wykonania wszystkich prac. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) opóźnienie w terminowym wykonaniu prac, o których mowa w § 3 ust. 1 lub § 4 

ust. 1 lub § 2 ust. 2 niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) opóźnienie w terminowym wykonaniu prac, o których mowa w § 3 ust. 3 lub § 4 

ust. 3 niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie nastąpiło wskutek 

obiektywnie uzasadnionych przyczyn związanych ze szczególnym charakterem 

zgłoszonych zastrzeżeń i Wykonawca poinformował o tym fakcie Zamawiającego 

w sposób określony w § 3 ust. 3 lub § 4 ust. 3 niniejszej Umowy. 

3) opóźnienie w terminowym usunięciu nieprawidłowości lub rozwiązaniu 

zgłoszonych problemów w ramach udzielonego wsparcia technicznego lub 

gwarancji, o których mowa w § 9 ust. 2  lub 10 ust. 1 niniejszej Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

4) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o których mowa w ust. 2, w wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć 

tysięcy złotych). 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie gdy Wykonawca opóźnia się z 

przystąpieniem do wykonania Umowy o ponad 7 dni lub nie podjął wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie z własnej 

winy, w związku z czym nie będzie możliwe wykonanie Umowy w terminie. 
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3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego 

prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną i opłaconą polisę OC w zakresie 

prowadzonej działalności, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Wykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania 

w tajemnicy wszelkich wiadomości technicznych, organizacyjnych i innych informacji 

o Zamawiającym uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy pochodzących 

od Zamawiającego oraz od instytucji i osób z nim związanych jakimkolwiek 

stosunkiem faktycznym lub prawnym. 

2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 

Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych może 

nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może 

być dokonane wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych), za każde stwierdzone naruszenie tajemnicy, o której mowa 

w ust. 1. 

5. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych 

od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy w wysokości 

przewyższającej kary umowne na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania projektu graficznego i 

elementów graficznych strony internetowej opracowanego i wykonanego dla 

Zamawiającego we własnym interesie. 

 

§ 14 

Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu 

wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 15 
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Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

 

§ 17 

Na wypadek sporu między Stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 


