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 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w Słupsku, w dniu ………………….. r. (zwana w dalszej części „Umową”) pomiędzy: 

Województwem Pomorskim – Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, 

ul. Poniatowskiego 4 A, NIP: 8393129308, Regon: 221037680 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Zespołu – Bożenę Sikorę 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi w dalszej części umowy ,,Stronami”.  

 

Umowa zawarta bez stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 

wartość poniżej 130.000 zł netto. 

 

§ 1 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dot. ścieżki edukacyjnej w Dolinie 

Zajęczej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2 

[PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE WYKONAWCY] 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do 

oprogramowania użytkowego umożliwiającego odsłuchanie przez osoby trzecie nagrań za 

pośrednictwem urządzeń mobilnych, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie 

zależnych praw autorskich w odniesieniu do oprogramowania, 

2. może rozporządzać prawami autorskimi do oprogramowania w zakresie niezbędnym do 

zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy, 

3. korzystanie z oprogramowania nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych 

praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, 

4. oprogramowanie, o którym mowa w pkt 1 może zostać uzupełnione o treści edukacyjne w celu 

utworzenia aplikacji dedykowanej TPK (zwanej dalej „Aplikacja”), 

5. dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami technicznymi oraz uprawnieniami niezbędnymi 

do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną 

starannością z uwzględnieniem standardów i reguł wykonywania czynności objętych niniejszą 

umową. 

§ 3 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

1. wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego działania Aplikacji,  

w szczególności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,  

2. umieszczenia Aplikacji w sklepach Google Play i AppStore w postaci umożliwiającej jej 

zainstalowanie przez Użytkownika na urządzeniu mobilnym,  
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3. przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, które są niezbędne do korzystania przez 

Użytkownika z Aplikacji, 

4. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji przez okres 3 lat od czasu jej wdrożenia. 

W tym czasie Wykonawca będzie również wykonywał wszelkie prace serwisowe związane z 

utrzymaniem aplikacji i prawidłowym jej działaniem, a także aktualizacją jej treści. 

5. aktualizacji aplikacji przez okres 5 lat od daty odbioru wersji ostatecznej produktu poprzez 

wyeliminowanie pojawiających się błędów oraz w związku z potrzebą dostosowania aplikacji do 

nowopowstałych wersji systemów operacyjnych Android lub iOS. Po upływie wskazanego okresu 

Wykonawca nie usunie Aplikacji ze sklepów internetowych, na których ją umieścił, ale przestanie 

być odpowiedzialny za utrzymywanie Aplikacji w sprawności technicznej.  

6. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy innym 

osobom.  

7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, które mogą uniemożliwić prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy.  

§ 4 

[PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO] 

1. Po podpisaniu umowy, w terminie 3 dni, Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie 

elektronicznej materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Na czas wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy prawa autorskie 

majątkowe i prawa pokrewne do tekstów tablic, grafik i nagrań opracowanych do celów 

niniejszej Aplikacji.  

§ 5 

[TERMINY REALIZACJI I ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA] 

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 1 czerwca 2023 r.  

2. W terminie 14 dni od daty przekazania materiałów, o których mowa w § 4 Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wersję demo złożoną z 2 propozycji layoutów/projektów graficznych Aplikacji 

wraz z nawigacją po Aplikacji zawierającą moduły 1÷7. Demo musi zostać zamieszczone przez 

Wykonawcę na własnym serwerze i udostępnione Zamawiającemu pod postacią adresu URL.  

3. Z czynności wymienionych w ust. 2 zostanie spisany protokół przekazania. 

4. Zamawiający w terminie 2 dni licząc od dnia przekazania wersji demo, przekaże Wykonawcy 

w formie korespondencji elektronicznej kompletną i jednoznaczną listę ew. zmian. 

5. Nieprzedłożenie listy zmian w terminie wskazanym w ust. 2 poczytuje się za brak zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego.  

6. Wykonawca wprowadzi modyfikacje wskazane w liście zmian w terminie 7 dni licząc od dnia jej 

przedłożenia.  

7. Etap wdrożenia aplikacji obejmuje testowe pobranie aplikacji ze sklepów Google Play i AppStore 

przez Zamawiającego, który po jej uruchomieniu i sprawdzeniu dokona odbioru przedmiotu 

umowy.  

8. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony końcowy protokół zdawczo-odbiorczy, który 

powinien zawierać  w szczególności: datę i miejsce odbioru, ocenę prawidłowości wykonania 

oraz ewentualnie stwierdzone wady przedmiotu umowy wraz z wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminem ich usunięcia, nie krótszym niż 3 dni.  

9. Jeżeli przedmiot umowy ma wady istotne, Zamawiający może odmówić odebrania przedmiotu 

umowy i żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 

z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawniony jest do 

odstąpienia od niniejszej umowy. 
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10. W przypadku stwierdzenia wad po odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do ich usunięcia na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

3 dni.  

11. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z Aplikacji jest uzależnione od spełnienia następujących 

wymagań technicznych: 

1) posiadania urządzenia mobilnego w postaci smartfon lub tablet,  

2) dostępu do bezprzewodowego połączenia z siecią internetową,  

3) zainstalowania na urządzeniu mobilnym oprogramowania systemowego w wersji 

Android 8 (lub wyższej) lub iOS 9 (lub wyższej), przy czym Licencjodawca (sklep Google 

Play i App Store) zastrzega sobie, że Aplikacja może nie działać na niektórych modelach 

telefonów,  

4) braku zainstalowanego na urządzeniu mobilnym oprogramowania uniemożliwiającego 

prawidłowego funkcjonowanie Aplikacji; 

§ 6 

[UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 3 lat licząc od dnia odebrania Aplikacji licencji 

niewyłącznej do korzystania z oprogramowania użytkowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 oraz 

licencji wyłącznej  do korzystania z Aplikacji, o której mowa w § 2 pkt 4. 

2. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający jest uprawniony do: 

1) umieszczenia informacji o możliwości pobrania Aplikacji z sklepów Google Play  

i AppStore w postaci umożliwiającej jej zainstalowanie przez Użytkownika na urządzeniu 

mobilnym; 

2) umożliwiania korzystania (udzielenia sublicencji niewyłącznej) z Aplikacji przez 

Użytkowników, przy czym to korzystanie będzie ograniczać się do używania Aplikacji w celu 

nawiązania bezpośredniego połączenia pomiędzy urządzeniem mobilnym należącym do 

Użytkownika z miejscem, gdzie możliwe jest odtwarzanie nagrań. Przedmiotem 

powyższego uprawnienia jest kod źródłowy oraz elementy interfejsu graficznego Aplikacji, 

na bazie którego Aplikacja została zbudowana.  

3. Wykonawca oświadcza, że użyte oprogramowanie, a w konsekwencji Aplikacja nie przechowuje, 

nie udostępnia ani nie rozpowszechnia w żaden sposób danych osobowych ani innych informacji 

dotyczących Użytkowników korzystających z Aplikacji, poza danymi niezbędnymi z technicznego 

punktu widzenia, do pokierowania Użytkownika do miejsca, gdzie możliwe jest odtworzenie 

nagrań. W związku z tym Wykonawca nie przetwarza w żaden sposób danych osobowych 

Użytkowników korzystających z Aplikacji. 

4. Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania z oprogramowania i Aplikacji w żaden inny 

sposób niż ten określony w ust. 2 i nie jest uprawniony do wprowadzenia jakichkolwiek zmian 

w kodzie źródłowym Aplikacji, ani innych jej elementach. 

§ 7 

[WYNAGRODZENIE] 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie świadczenia określone umową, w tym za 

udzielenie licencji, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

brutto: ……….. zł (słownie: ………………….. złotych),  

netto: …………..zł (słownie: …………………. złotych),  

VAT: …………… zł (słownie: …………………………..złote), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.  

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego końcowy protokół zdawczo-

odbiorczy bez stwierdzenia wad.  
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3. Strony uzgadniają, że dopuszcza się wystawienie faktury bez podpisu w formie dokumentu PDF 

i doręczenie pocztą elektroniczną.  

4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie 

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 

ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest rachunkiem 

bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników 

VAT) 

6. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.  

7. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony jest od daty wpływu do 

Zamawiającego faktury korygującej.  

§ 8 

[KARY UMOWNE] 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub usunięciu wad 

stwierdzonych po odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 

0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, wynikający 

z winy Wykonawcy, jednak nie więcej niż 10%.  

2. W przypadku wystąpienia wad Aplikacji uniemożliwiających korzystanie z niej przez okres 

dłuższy niż 14 dni Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, jest on zobowiązany 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 60% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 umowy, jeżeli do rozwiązania doszło w pierwszym roku korzystania z licencji, 

40 % w drugim roku i 20 % w trzecim roku. 

4. Niezależnie od kar umownych Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę umowną.  

§ 9 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. 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 powyższych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności, 

i zawierać uzasadnienie.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji  

w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca nienależycie i niezgodnie z zapisami niniejszej umowy realizuje przedmiot 

umowy, 

b) Wykonawca nie dokonał w wyznaczonym terminie naniesienia/uwzględniania 

zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek/uwag. 

c) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał przedmiotu umowy 

w terminie określonym w § 5 umowy. 
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§ 10 

[OSOBY DO KONTAKTU] 

1. Osobami upoważnionymi do współpracy ze strony Zamawiającego są:  

a) Marzena Sobczak, m.sobczak@pomorskieparki.pl, tel. 727-660-062; 

b) Katarzyna Dziendziela, k.dziendziela@pomorskieparki.pl; tel. 727-660-062; 

c) Przemysław Warmbier, p.warmbier@pomrskieparki.pl, tel. 574 399 900 w sprawach 

technicznych związanych z aplikacją. 

2. Osobami upoważnionymi do współpracy ze strony Wykonawcy są:  

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

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

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są upoważnione przez strony do: 

1) podejmowania decyzji i ustaleń w zakresie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) zgłaszania i odbioru uwag do przedmiotu Umowy,  

3) potwierdzenia wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, 

4. Ustalenia oraz podpisy złożone na dokumentach przez osoby wskazane w ust 1 i 2 są wiążące 

dla obu stron Umowy. 

§ 11 

 [ZMIANY UMOWY] 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu realizacji umowy wynikająca z okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, np. opóźnienia zgłoszenia uwag do przekazanego przedmiotu umowy, 

konieczność dokonania przez Zamawiającego zmian założeń funkcjonalno-programowych 

2) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

3) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła 

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;   

4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość  prac. 

§ 12 

 [POUFNOŚĆ] 

1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących kalkulacji cen 

oraz treści Umowy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy,  a także po upływie okresu jej 

obowiązywania.  

2. Strony mogą wykorzystywać uzyskane informacje jedynie na potrzeby wykonania niniejszej 

Umowy.  

3. Strony zobowiązują się również do zapewnienia zachowania tajemnicy przez swoich 

pracowników i współpracowników oraz przedsięwzięcia odpowiednich zabezpieczeń przed jej 

ujawnieniem.  

4. Strony  zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania  i źródła, 

wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne 

oraz organizacyjne dotyczące drugiej Strony. 

5. Materiały dostarczone przez Strony nie będą udostępnianie nieuprawnionym osobom trzecim. 

6. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy 

wszystkie informacje dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy. 
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§ 13 

[OBOWIĄZKI INFORMACYJNE] 

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania 
Zamawiającego w terminie siedmiu dni o: 

1) zmianie siedziby firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy 

§ 14 

[RODO] 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200  Słupsk. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  e-mail:iod@pomorskieparki.pl 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym dane udostępnia się na podstawie 

przepisów prawa (w tym m.in. ZUS, US) oraz podmioty, które realizują zadania w imieniu 

administratora.  

5. Dane osobowe Wykonawcy wynikające z zawarcia i realizacji niniejszej umowy będą 

przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym umowa 

zostanie zakończona.   

6. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

§ 15 

[PRZEPISY KOŃCOWE] 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 655). 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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