
 

 

Załącznik nr 3 do siwz 

 Sprawa numer: BM/ZP-271-5/18 

 

(WZÓR) 

UMOWA  

z dnia ………. r. zawarta w Krakowie pomiędzy: 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą przy ul. Lipowej 4, 30-702 
Kraków,zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez ……………………………………. 
a 
……………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………...., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
 
Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).  

 
 
§ 1. Definicje –  określenia użyte w niniejszej umowie, zwanej dalej Umową oraz w załącznikach do 

niej, oznaczają: 

1) Aplikacja-  Aplikacja mobilna o funkcjonalnościach opisanych w specyfikacji wraz z sytemem 

zarządzania jej treścią poprzez Panel CMS; 

2) Specyfikacja – zestawienie funkcjonalności i technicznych wymagań dla Aplikacji; 

3) Administrator – osoba/osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialne za utrzymanie 

zdolności operacyjnej Aplikacji; 

4) Wada – wadliwe działanie Aplikacji; 

5) Dokumentacja –oznacza dokumentację w formacie i formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

dotyczącą wszystkich elementów Aplikacji, w szczególności obejmującą instrukcję obsługi 

panelu CMS, opis funkcji Aplikacji, opis sposobu instalacji i konserwacji Aplikacji; 

6) Dzień roboczy/ Dzień – dzień roboczy Zamawiającego; 

7) Dzień - kolejny/ dany dzień kalendarzowy; 

8) Harmonogram – podział realizacji Umowy na poszczególne etapy z uwzględnieniem co 

najmniej: zadań, terminów ich rozpoczęcia i zakończenia, wskazaniem strony 

odpowiedzialnej; 

9) Miejsce realizacji- siedziba Zamawiającego; 

10) Dostawa – dostarczenie Produktów i Usług do Miejsca realizacji; 

11) Usługi- usługi związane z realizacją Aplikacji; 

12) Produkty-  Dokumentacje, Kody Źródłowe i inne elementy dostarczone przez Wykonawcę w 

celu realizacji Aplikacji; 

13) Prawa Autorskie- prawa określone przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; 



 

 
14) Modyfikacja- dostosowanie Aplikacji; 

15) Instalacja- wszelkie czynności związane z Uruchomieniem i Konfigurowaniem dostarczonej 

Aplikacji; 

16) Konfiguracja- oznacza wprowadzenie wszystkich parametrów niezbędnych do prawidłowego i 

optymalnego funkcjonowania Aplikacji, w szczególności zdefiniowanie np. uprawnień 

słowników i szablonów; 

17) Kod źródłowy – oznacza zapis przy pomocy języka programowania Aplikacji i systemu 

zarządzania treścią Aplikacji w sposób umożliwiający dokonywanie późniejszych jego zmian 

(przed kompilacją) wraz ze wszystkimi elementami graficznymi, widokami, czcionkami i 

innymi elementami niezbędnymi do przeprowadzenia ponownej kompilacji i uruchomienia 

np. bibliotekami, zrzutami baz danych. 

18) Wersja Podstawowa – oznacza wersję Aplikacji obejmującą funkcjonalności na dzień złożenia 

oferty; 

19) Wersja – nowa wersja Aplikacji  po wprowadzeniu Modyfikacji i Zmian; 

20) Zmiana- zmiana Aplikacji  wynikająca ze zgłoszonych Wad;  

21) Ścieżka postępowania- scenariusz opisujący krok po kroku kolejność koniecznych do 

wykonania przez użytkownika czynności; 

22) Protokół odbioru- dokument podpisany przez Strony stwierdzający przyjęcie przez 

Zamawiającego Produktów lub/i Usług lub Etapu; 

23) Protokół odbioru końcowego- dokument podpisany przez Strony stwierdzający wykonanie 

przedmiotu umowy; 

 

§ 2. Przedmiot Umowy i ogólne zasady jej wykonania 

2.1. Przedmiotem Umowy jest wytworzenie, przetestowanie i wdrożenie wraz z umieszczeniem 

na platformach Google Play i AppStore Aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne pracujące 

w oparciu o systemy iOS i Android dla potrzeb udostępniania bezcennej kolekcji zdigitalizownach 

zbiorów Zamawiającego. 

2.2. Na warunkach określonych w Umowie, Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

2.2.1. opracowania stylu wizualnego Aplikacji i przedstawienia Zamawiającemu trzech różnych 

próbek celem wyboru jednej z nich przez Zamawiającego;  

2.2.2 opracowania harmonogramu realizacji Przedmiotu umowy; 

2.2.3. wykonania prac programistycznych Aplikacji z uwzględniemiem warunków zasobów 

Aplikacji,  jej działania od strony użytkowej i funkcjonalnej, sposobu działania podstawowych 

funkcji oraz wymagań technicznych i funkcjonalnych, a także nawigacji i struktury;  

2.2.4. dostarczenia Aplikacji; 

2.2.5. przygotowania scenariuszy testowych i wdrożenia Aplikacji;   

2.2.6. udostępnienia Aplikacji na platformach Google Play i AppStore Aplikacji i udzielenia 

gwarancji na Aplikację ; 

2.2.7. dostarczenia Dokumentacji dla dostarczonej i wdrożonej Aplikacji; 



 

 
2.2.9. przeniesienia autorskich praw majątkowych do Aplikacji łącznie z prawami do wkładów 

twórczych, Dokumentacji oraz Kodów Źródłowych; 

2.2.10. aktualizacji Dokumentacji w okresie gwarancji; 

2.2.11. wykonania w okresie gwarancji Modyfikacji zgłaszanych przez Zamawiającego; 

2.2.12. wykonanie i wdrożenie w okresie gwarancji nowej Wersji Aplikacji; 

2.3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona Aplikacja w chwili odbioru przez Zamawiającego 

spełniać będzie wymagania Zamawiającego, a Przedmiot umowy zostanie wykonany na 

warunkach określonych postanowieniami Umowy,SIWZ i załącznikami do niej oraz oferty 

Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem: 

2.3.1. Obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych; 

2.3.2. Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr …. do SIWZ, zwanego dalej w 

Umowie, Opisem przedmiotu zamówienia; 

2.3.3. Zatwierdzonego Harmonogramu, o którym mowa w ust. 5.1.1.2.; 

2.3.4.  Potwierdzenia wykonania Umowy stanowiącym Protokół odbioru końcowego; 

2.3.5. W przypadku, gdy zaproponowana przez Wykonawcę Aplikacja nie pozwolą na spełnienie 

wymagań Zamawiającego, co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w zakresie 

architektury Aplikacji i jej funkcjonalności, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wprowadzenia 

w ramach Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia; 

2.3.6 Warunków świadczenia Asysty Technicznej, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, zwanych 

dalej w Umowie, Warunkami świadczenia Asysty Technicznej. 

 

§3. Ogólne warunki Dostawy i Odbioru 

3.1. Dostawa i wdrożenie Aplikacji  będą realizowane przez Wykonawcę w terminach ustalonych 

z Zamawiającym. 

3.2. Odbiór dostarczonej Aplikacji oraz wymaganej jej funkcjonalności  przeprowadzany będzie 

przez Zamawiającego w oparciu o scenariusze tekstowe, także ścieżki negatywne przygotowane 

przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem Odbioru, z 

zastrzeżeniem ust. 3.5. 

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy Odbioru,  również w przypadku, gdy na 

moment Odbioru stwierdzi, że Aplikacja  nie realizuje  wymagań Zamawiającego lub realizują je w 

sposób niewłaściwy, w tym niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia. 

3.5. Dodatkowo Zamawiający na etapie Odbioru, ma prawo do opracowania własnych 

scenariuszy tekstowych, w oparciu o które będzie dokonywał Odbioru, a także przeprowadzenie 

testów bez scenariuszy. 

3.6. W trakcie testów i Odbioru, pracownikom Zamawiającego asystować będą przedstawiciele 

Wykonawcy. 



 

 
3.7. Wykonawca w ramach Umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego 

zobowiązany jest dostarczyć i dostosować Aplikację, w celu spełnienia wszystkich wymagań 

Zamawiającego wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4. Zobowiązania Stron 

4.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością wymaganą 

od profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w 

tym programistycznej oraz warunkami określonymi Umową. 

4.2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przeprowadzenia wszystkich prac 

wdrożeniowych, w których muszą uczestniczyć pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za 

realizację Umowy w godzinach pracy Zamawiającego tj. godz. od 8-16 od poniedziałku do piątku. 

Jedynie za zgodą Zamawiającego niektóre prace ze względu na konieczność zachowania ciągłości 

będą realizowane poza godzinami pracy Zamawiającego. 

4.4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich Wad  oraz skutków 

ich wystąpienia (w tym poprawy danych), zgłoszonych w okresie obowiązywania Umowy, na 

zasadach i terminach określonych w Warunkach świadczenia Asysty Technicznej  nawet jeśli 

termin usunięcia Wady wykroczy poza termin obowiązywania Umowy. 

4.5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.12.1. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania Modyfikacji z zachowaniem zasad profesjonalnego świadczenia usług i w terminach 

umożliwiających Zamawiającemu realizację jego zadań. Termin Odbioru i uruchomienie  

Modyfikacji każdorazowo ustalane będą przez Strony w formie pisemnej. 

4.6. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia 

Wykonawcy sprawnego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności do: 

4.6.1. wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą odpowiednią liczbę kompetentnych 

pracowników; 

4.6.2. dostarczenia Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i danych oraz dokumentacji, 

jeżeli wymienione nie są ogólnie dostępne, niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy. 

4.6.3. instalacji systemu operacyjnego nie wymagającego zakupu dodatkowych licencji oraz 

systemu zarządzania treścią na serwerze Zamawiającego, a także konfiguracji systemu w sposób 

zapewniający jego bezpieczeństwo. 

4.7. W przypadku niewykonania w terminie zobowiązań przez Zamawiającego terminy na 

wykonanie poszczególnych zobowiązań Wykonawcy ulegają automatycznemu przesunięciu o 

liczbę dni roboczych opóźnienia Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inaczej. Jeżeli terminy 

wykonania zobowiązań Zamawiającego nie są określone w Umowie, przyjmuje się, iż 

Zamawiający wykona je niezwłocznie po wezwaniu przez Wykonawcę. W przypadku 

niewyznaczenia przez Wykonawcę dłuższego terminu przyjmuje się, że termin w którym 

Zamawiający zobowiązany jest wykonać swoje zobowiązanie wynosi 3 dni robocze. 



 

 
4.8. Strony wyznaczają do bieżącego nadzoru i kontaktów związanych z realizacją Umowy: 

4.8.1. Ze strony Zamawiającego: 

Imię, nazwisko……… mail ……..  tel……. 

Imię, nazwisko …….. mail…… tel……. 

4.8.2.  Ze strony Wykonawcy: 

Imię nazwisko…….. mail ……. tel…….. 

 

§5. Terminy i Harmonogram 

5.1. Przedmiot Umowy wykonywany będzie etapami: 

5.1.1. Etap I – obejmuje: 

5.1.1.1. przygotowanie przez Wykonawcę Harmonogramu realizacji Przedmiotu umowy z 

uwzględnieniem miesięcznego terminu na wdrożenie Aplikacji. Wykonawca przygotuje 

Harmonogram i przedłoży go Zamawiającemu w formie wydruku i pliku cyfrowego, a 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi lub zaakceptuje Harmonogram. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi 

Wykonawca winien je uwzględnić i przedłożyć Zamawiającemu ponownie Harmonogram, 

 5.1.1.2. przygotowanie  przez Wykonawcę trzech próbek stylu wizualnego dalszego 

projektowania Aplikacji. Próbki muszą zostać przedłożone Zamawiającemu w formie wydruków. 

Zamawiający wybierze jedną z nich lub zgłosi do niej uwagi. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi 

Wykonawca winien je uwzględnić i ponownie przedłożyć Zamawiającemu wybraną próbkę do 

akceptacji, 

5.1.1.3. przygotowanie przez Wykonawcę makiety struktury informacji. Makieta zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu w formie wydruku przedstawiającego w formie graficznej 

połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami Aplikacji. Zamawiający zgłosi swoje uwagi lub 

zaakceptuje tę makietę. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi Wykonawca winien je uwzględnić i 

przedłożyć Zamawiającemu ponownie  makietę struktury informacji.  

5.1.1.4 Czynności odbioru Etapu I obejmować będą zaakceptowany przez Zamawiającego 

Harmonogram, wybór przez Zamawiającego stylu wizualnego projektowania Aplikacji  oraz 

zaakceptowaną przez Zamawiającego makietę struktury informacji. 

 

5.1.2. Etap II – obejmuje:  

5.1.2.1. przygotowanie przez Wykonawcę scenariuszy testowych Rozwiązania. Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu w formie plików cyfrowych przesłanych drogą elektroniczną 

scenariusze testowe Rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi lub zaakceptuje scenariusze 



 

 
testowe. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi Wykonawca winien je uwzględnić i przedłożyć 

Zamawiającemu ponownie  scenariusze testowe. 

5.1.2.2. przygotowanie przez Wykonawcę pełnego interfejsu graficznego zgodnego z wybranym 

w Etapie I stylem projektowania. Wykonawca przedłoży w formie wydruków Zamawiającego 

wszystkie elementy graficzne i elementy interfejsu, które Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi 

uwagi. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi Wykonawca winien je uwzględnić i przedłożyć 

Zamawiającemu ponownie  projekt pełnego interfejsu graficznego. 

5.1.2.3 wykonanie pełnego programowania Aplikacji na obie platformy oraz przygotowanie wersji 

testowych Aplikacji, które Wykonawca udostępni Zamawiąjącemu poprzez wybrane przez siebie 

narzędzie. Zamawiający potwierdzi możliwość uruchomienia testowych wersji Rozwiązania na 

własnych urządzeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

5.1.2.4. przeprowadzenie przez Wykonawcę testów wg scenariuszy testowych i dostarczenie 

Zamawiającemu pocztą elektroniczną wyników tych testów w formie plików cyfrowych. 

Zamawiający zaakceptuje wyniki testów, o ile będą w pełni pozytwne lub zgłosi do nich 

komentarze lub/i pytania, na które Wykonawca winien odpowiedzieć, 

5.1.2.5. wdrożenie Aplikacji na platformy dystrybucyjne i ich udostępnienie. Wykonawca umieści 

Aplikację na kontach platform dystrybucyjnych Zamawiąjącego i dostarczy Zamawiającemu w 

formie hiprelinków przesłanych pocztą elektroniczną dostęp do opublikowanej Aplikacji. 

Zamawiający potwierdzi dostępność Aplikacji i możliowśc jej pobrania na własne urządzenia 

drogą elektroniczną. 

5.1.2.6. uruchomienie panleu CMS aplikacji wraz z testowym uzupełnieniem minimum 20 POI 

oraz 100 obiektów z Archiwum i Kolekcji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej link do panelu logowania do CMA, a Zamawiający po 

udanym logowaniu i modyfikacji wybranych przez siebie POI oraz obiektów z Archiwum i Kolekcji 

potwierdzia działanie panelu CMS lub zgłosi uwagi. Wykonawca winien uwzględnić uwagi 

Zamawiającego i go o tym poinformować. 

5.1.2.7. przekazanie wszystkich Kodów Źródłowych, udostępnionych w formie repozytorium przy 

pomocy systemu kontroli wersji na przykład SVN, Git oraz dostępu do platform dystrybucyjnych, 

a Zamawiający potwierdzi ich otrzymanie drogą elektroniczną. Ponadto Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w odzielnych archiwach typu np. .7z kompletne zestawy danych, które posłużyły 

do umieszczenia Aplikacji na platformach dystrybucyjnych, 

5.1.2.8. dokonanie próbnej, udanej kompilacji i dekompilacji Kodów Źródłowych w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dokona kompilacji dostarczonych Kodów 

Źródłowych, a następnie ich dekompilacji, a Zamawiający potwierdzi poztytywny efekt tych 

procesów drogą elektroniczną, 

5.1.2.9. przeszkolenie  pracowników Zamawiającego,  

5.1.2.10. przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu Dokumentacji Aplikacji w formie plików 

cyfrowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiajacy zaakceptuje Dokumantację 

Aplikacji lub zgłosi uwagi. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi to Wykonawca winien je uwzględnić i 

ponownie przedłożyć Zamawiającemu poprawioną Dokumantację Aplikacji. 



 

 
5.1.2.11. Czynności odbioru Etapu II obejmować będą wykonane prace i czynności, o których 

mowa w ust.  5.1.2.1. do ust. 5.1.2.10.  

5.2. Uzgodniony i zatwierdzony przez Strony Harmonogram wiąże Wykonawcę co do terminów 

realizacji.  

5.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot  umowy w terminie do  6 m-cy od dnia 

podpisania Umowy, jednak nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2018 r. 

5.4. Nie później niż 7 dni przed terminem zakończenia danego Etapu Wykonawca winien zgłosić 

Zamawiającemu gotowość odbioru efektów wszystkich prac wymaganych dla danego etapu. 

5.5. Z czynności odbioru  Etapu I  sporządzony zostanie Protokół odbioru, a z czynności odbioru 

Etapu II sporządzony zostanie Protokół  końcowego odbioru Przedmiotu umowy.  

5.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Harmonogramie, o którym 

mowa w ust. 5.2. w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

 

§ 6. Dokumentacja 

6.1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Aplikacji: 

6.1.1. Instrukcję obsługi panelu CMS 

6.1.2. Dokumentację projektową Aplikacji zawierającą opis funkcji Aplikacji, makietę struktury 

informacji, projekty wszystkich elementów intefejsu. 

6.1.3 Instrukcję instalacji i konserwacji panelu CMS zawierającą co najmniej: opis sposobu 

wykonywania kopii bazy danych, przywracania bazy danych z kopii, instalacji klucza SSL, sposobu 

dokonywania przeglądu systemu (lokalizację i opis logów), a także opis zastosowanych 

zabezpieczeń i wykorzystywanych portów. 

6.2. Dokumentacja podlega akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Dostarczenie przez Wykonawcę  aktualnej Dokumentacji jest warunkiem koniecznym dla 

podpisania przez Zamawiającego Końcowego Protokołu Odbioru. 

6.4. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, chyba że dotyczy oprogramowania 

obcego pochodzenia, wykorzystywanego w Aplikacji, dla którego nie ma dokumentacji w języku 

polskim, w takim przypadku Dokumentacja może zostać przekazania w języku angielskim. 

 

§ 7. Instalacja Rozwiązania i Konfiguracja. Szkolenia 

7.1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do Dostawy Rozwiązania, Instalacji i 

Konfiguracji Rozwiązania w terminach wynikających z Harmonogramu. 

7.2 Wykonawca po Instalacji Rozwiązania wykona Konfigurację Rozwiązania w ramach 

niezbędnych ustawień systemowych, konfiguracji i dostosowań koniecznych do prawidłowego 

działania Rozwiązania. 



 

 
7.3. Wykonawca w ramach konfiguracji dokona także uzupełnienia słowników, danych 

konfiguracyjnych oraz przeprowadzi analizę bezpieczeństwa systemu pod kątem ewentualnych 

podatności zastosowanych rozwiazań.  

7.4. O zakończeniu prac, o których mowa w ust. 7.1, 7.2, i 7.3 Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego. 

7.5. Wszelkie prace w środowisku Zmawiającego Wykonawca zaplanuje i przeprowadzi w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego oraz usług 

serwisowych w ciągu całego procesu testowania i wdrażania Rozwiązania w zakresie nie 

mniejszym niż przewidzianym w okresie gwarancji i asysty technicznej, o którym mowa w §12 

Umowy. 

7.8. Szkolenie w zakresie funkcjonlaności i obsługi Aplikacji, zwane dalej Szkoleniem,  zostanie  

przeprowadzone przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia,w terminie ustalonym w 

Harmonogramie.  

7.9. Wykonawca zapewni, aby Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykwalifikowaną kadrę 

szkoleniową posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotu Szkolenia. 

7.10. Szkolenie zostanie przeprowadzone, w Miejscu realizacji dla co najmniej trzech 

pracowników Zamawiającego przez okres nie krótszy niż 3h w szczególności w następującym 

zakresie: 

7.10.1  obsługi Aplikacji ( Aplikacji i Panelu CMS); 

7.10.2 administracji platformy, wykonywania kopii zapasowych, przywracania danych z kopii i 

dokonywania przeglądu sytemu. 

 

§ 8. Kody Źródłowe 

8.1. Wykonawca, w ramach wyngrodzenia, o którym mowa w ust. 12.1.,  przekaże 

Zamawiającemu wszystkie Kody Źródłowe Aplikacji: 

8.1.1 Poprzez przekazanie danych dostępowych do odpowiedniego repozytorium GIT/SVN,  

8.1.2 Poprzez przekazanie nośnika cyfrowego z zapisem Kodów Źródłowych. 

8.1.3 Kod Źródłowy winien zostać opatrzony komentarzami, w oparciu o narzędzia takie jak 

Javadoc, PHPDocumentator, Doxygen, bądź inne zaproponowane przez wykonawcę. 

8.2. Do kodów źródłowych winien zostać dostarczony dokument tekstowy o nazwie DESC 

zawierający wyszczególnienie tych elementów Aplikacji, których stan po kompilacji może być 

różny od poprawnego. 

8.3. Integralną częścią  Kodu Źródłowego jest zrzut baz danych (dump). Zrzut ten winien wykonać 

Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Zrzut ten jest niezbędny dla wykazania 

kompletności i poprawności przekazanego przez Wykonawcę Kodu Źródłowego. 



 

 
8.4. Do Kodów Źródłowych musi być dołączony opis szczegółowej procedury kompilacji oraz 

aktualna Dokumentacja powykonawcza. 

8.5. Strony zgodnie oświadczają, że w celu zapewnienia kompletności i potwierdzenia jakości 

złożonych Kodów Źródłowych, Zamawiający uprawniony będzie do przeprowadzenia z udziałem 

Wykonawcy próbnej kompilacji. 

8.6. Z chwilą zawarcia Umowy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust.12.1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do  Kodów Źródłowych na 

następujących polach eksploatacji: 

8.6.1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, w celu wprowadzenia do 

pamięci komputera, uruchamiania, stosowania lub przechowywania i wyświetlania; 

8.6.2. udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym w tym w sieci teleinformatycznej, Internecie; 

8.6.3. łączenia z innym oprogramowaniem; 

8.6.4. przystosowania, zmiany układu wykonania lub jakichkolwiek modyfikacji lub/i 

jakichkolwiek innych zmian; 

8.6.5.  rozbudowa i rozwój łącznie z prawem dekompilacji/użycia/modyfikacji/wykorzystania 

Kodu Źródłowego i struktur baz danych; 

8.6.6. uzyskiwania dostępu, wprowadzania danych, aktualizacji danych, kasowania danych, 

dokonywania eksportu danych. 

8.7. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zdeponowany  Kod Źródłowy umożliwi odtworzenie 

Aplikacji  bez konieczności angażowania udziału Wykonawcy. 

8.8. Wykonawca gwarantuje, że Kody Źródłowe nie są obciążone prawami osób trzecich i że 

Zamawiający korzystając z tych Kodów Źródłowych na warunkach określonych w Umowie nie 

naruszy w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw 

autorskich. 

8.9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec 

Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej, w tym  

praw autorskich i powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Kodów Źródłowych, 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich działań prawnych 

zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności 

zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości – 

przystąpić po stronnie Zamawiającego do wszelkich takich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu. W przypadku wydania orzeczenia zakazującego korzystania przez Zmawiającego 

z któregokolwiek Kodu Źródłowego, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

wydania takiego orzeczenia na własny koszt zainstaluje u Zmawiająceg Kody Źródłowy o 

funkcjach równoważnych i zapewni Zmawiającemu swobodne i legalne z nich korzystanie. Jeżeli  

Kody Źródłowe dostarczone przez Wykonawcę uznane zostaną za naruszające prawa własności 

intelektualnej, w tym prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i wg. swojego wyboru uzyska 

dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania Kodów Źródłowych pod rygorem 

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.  



 

 
§9. Prawa autorskie 

9.1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 12.1. , a począwszy od dnia 

podpisania Protokołu odbioru końcowego Wykonawca, bez konieczności składania odrębnego 

pisemnego oświadczenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Aplikacji  i 

wkładów twórczych Aplikacji na następujących polach eksploatacji:  

9.1.1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, w celu wprowadzenia do 

pamięci komputera, uruchamiania, stosowania lub przechowywania i wyświetlania; 

9.1.2. udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym w tym w sieci teleinformatycznej, Internecie; 

9.1.3. łączenia z innym oprogramowaniem; 

9.1.4. przystosowania, zmiany układu wykonania lub jakichkolwiek modyfikacji lub/i 

jakichkolwiek innych zmian; 

9.1.5. aktualizacji, rozbudowy i rozwoju łącznie z prawem dekompilacji/użycia/modyfikacji; 

9.1.6. uzyskiwania dostępu, wprowadzania danych, aktualizacji danych, kasowania danych, 

dokonywania eksportu danych. 

9.2.  Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa,w tym na  

rozporządzanie i korzystanie z tego prawa do Aplikacji i jej wkładów twórczych. Zezwolenie to 

jest nieodwołalne, nielimitowane co do czasu i terytorium. 

9.3. Począwszy od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Wykonawca, bez konieczności 

składania odrębnego oświadczenia w formie pisemnej, przenosi na Zamawiającego majątkowe 

prawa autorskie do Dokumentacji,  lub na poszczególne, wyodrębnione części Dokumentacji 

stanowiące odrębny utwór na polach eksploatacji, o których mowa w ust.9.1. 

9.4. Wykonawca gwarantuje, że Aplikacja i jej wkłady twórcze oraz Dokumentacja, będące 

przedmiotem Umowy nie są obciążone prawami osób trzecich i że przeniesienie praw autorskich 

oraz udzielenie zezwoleń Zamawiającemu nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, 

w tym praw autorskich. Postanowienia ust. 8.9. stosuje się odpowiednio. 

9.4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

Aplikacji i jej wkładów twórczych, Panelu CMS oraz Dokumentacji, a w szczególności za 

ewentualne roszczenia osób trzecich. 

9.5. Strony zgodnie oświadczają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

Aplikacji, Panelu CMS i Dokumentacji biegną od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 10. Asysta techniczna i Gwarancja 

10.1. Wykonawca w ramach Umowy i wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 12.1. zobowiązuje 

się do zapewnienia asysty technicznej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Warunki 

świadczenia Asysty Technicznej. 

10.2. Wykonawca oświadcza, że Aplikacja jest kompletna i spełnia wymagania Zamawiającego. 



 

 
10.3. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie Aplikacji   na okres ………miesięcy od 

daty podpisania Protokołu odbioru końcowego i zobowiązuje się do wsparcia technicznego przez 

taki sam okres. 

 

§ 11. Odpowiedzialność i kary umowne 

11.1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy w następujących przypadkach: 

11.1.1. z tytułu niewykonania Umowy lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy  w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, określonego w ust.12.1, 

11.1.2 z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 

mowa  w ust.12.1.w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, określonego w ust.12.1.,  

11.1.3. z tytułu odstąpienia od  Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 20 % wynagrodzenia netto, określonego w ust.12.1 za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

11.1.5. za nieterminowe wykonanie Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, określonego 

w ust.12.1, za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

11.1.6. za niewykonanie lub/i nieterminowe wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 

13.2.,13.3. i 13.4. w wysokości 500 zł za każdy przypadek, 

11.2. Zamawiąjący zastrzega sobie   prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych wg kodeksu cywilnego oraz prawo do naliczania kar umownych także po 

odstąpieniu od Umowy 

11.3. W przypadku, gdy łączna wartość kar umownych naliczonych w trakcie realizacji Umowy, w 

przypadkach określonych w ust.11.1 , przekroczyłaby poziom 30% wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w  ust.12.1. Zamawiający może od Umowy odstąpić z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy. Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kary z tytułu takiego odstąpienia w 

wysokości 20% wynagrodzenia netto, o kreślonego w ust. 12.1. i dochodzenia jej także po 

odstąpieniu od umowy. 

11.4. Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn, o których mowa w ust. 11.3 Zamawiający złoży na 

piśmie wraz z uzasadnieniem o przyczynie stanowiącej przyczynę odstąpienia. 

 

§ 12. Wynagrodzenie 

12.1. Za realizację przedmiotu Umowy, w tym przeniesienia praw oraz asysty technicznej i 

serwisu gwarancyjnego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości 

……………. netto plus należny podatek VAT co stanowi kwotę brutto……………..…..,  

12.2. Płatność z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 12.1.będzie 

zrealizowana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Podstawę wystawienia 

faktury VAT stanowi Protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 



 

 
12.3. Płatność dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

 

§ 13. Pracownicy Wykonawcy ⃰ 

13.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co 
najmniej jednej osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: 
pisaniu oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia wraz z wdrożeniem.  

⃰nie dotyczy Wykonawcy wykonującego przedmiot zamówienia osobiście na zasadzie samo 
zatrudnienia   

13.2. Wykonawca, w dniu podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemuwykaz pracowników 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 13.1. na podstawie umowy o pracę. 
 
13.3.Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania Umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o 
których mowa w ust. 13.2. przedstawiając potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów  
tych pracowników, z ich anonimizowanymi danymi osobowymi, zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz 
zestawieniem wynagrodzeń tych pracowników  uwzględniającym  minimalne wynagrodzenia za 
pracę ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz wymiar etatu (części etatu)w jakim są zatrudnieniu bezpośrednio 
przy realizacji czynności, o których mowa w ust.13.1. 
 
13.4.W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania na to miejsce innej osoby i w terminie 
do 2 dni, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, przedstawiając w tym celu stosowny 
wykaz. Zmiana osób, nie jest zmianą istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13.5.W przypadku zmian, w okresie realizacji Umowy, w wykazie pracowników, o których mowa 
w ust.13.2. postanowienia ust.13.4 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 14. Zmiana lub odstąpienie od Umowy. 

14.1. Zamawiający, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

możliwość zmiany treści zawartej Umowy w przypadku: 

14.1.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy  

zaproponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamwiającego, z zastrzeżeniem że zmiana sposobu wykonania nie może wykraczać poza określony 

przedmiot Umowy 

14.1.2.zmiany terminu realizacji umowy, wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

potwierdzonych przez Zamawiającego pisemną informacją przekazaną Wykonawcy - wówczas 

termin wykonania Umowy ulegnie odpowiedniemu przesunięciu. 

14.2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części: 
14.2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 



 

 
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim 
przypadkuZamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach, 
14.2.2. w sytuacji, jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania za realizację zadania pn. 
„Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w 
Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji”, na potrzeby którego realizowana jest Umowa lub 
otrzyma tylko częściowe dofinansowanie. 
14.2.3. w przypadku negatywnego zweryfikowania dokumentacji przetargowej przez Instytucję 
Zarządzającą w związku z realizacją zadania, o którym mowa w ust.14.2.2., w tym nałożenia 
korekty finansowej. 
14.2.4. jeżeli Wykonawca pomimo pisemenego wezwania Zamawiającego, określającego termin 
usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
14.3.Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 
14.3.1 wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na 
rzecz wierzycieli; 
14.3.2.przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, zawieszenia działalności przez 
Wykonawcę, również w razie likwidacji firmy w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 
14.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którą kolwiek ze Stron Wykonawca zobowiązany 
jest do: 
14.4.1. sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji 
dostaw/prac według stanu na dzień odstąpienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 
odstąpienia od Umowy 
14.4.2. sporządzenia, wraz z Zamawiającym, wykazu niezbędnych praw z których Zamawiający 
będzie mógł korzystać z zachowaniem warunków opisanych w Umowie. 
14.5. W przypadkach, o których mowa w ust. 14.2. i 14.3 Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 
 

      § 15. Poufność, ochrona i przetwarzanie danych osobowych 
 

15.1. Wykonawca  zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, także po zakończeniu realizacji Umowy. 
Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy 
obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez 
Zamawiającego. 
 
15.2.W przypadku naruszenia postanowienia ust. 15.1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę 
ze skutkiem natychmiastowym. 
 
15.3.  Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 
prawidłowego wykonania Umowy. 
 
15.4. Szczegółowy zakres danych osobowych i warunki ich przetwarzania i ochrony zawiera 
załącznik – Zakres przetwarzania danych osobowych 
 
 

§ 16. Postanowienia końcowe. 

16.1. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 



 

 
16.2 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.3. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obydwie strony  

16.4.Zamawiający  wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuje, że:  

a) Administratorem danych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 
30-702 Kraków, 

b) Dane osobowe (tj. imię nazwisko, adres e-mail) zbierane są przez Muzeum wyłącznie w celu 
realizacji Umowy, 

c) Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o 
ochronie danych osobowych, 

d) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość 
ich poprawiania, 

e) Podanie danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji niniejszej umowy, w tym spełnienia 
niniejszego obowiązku prawnego. 
 

 16.5. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 
a) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, 
b) ……………………… 

 
16.6. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną 
korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie. 
 
16.7. W sprawach  nieuregulowanych Umową , będą miały zastosowanie w szczególności przepisy  

ustawy Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

16.8. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu Umowy strony zgodnie poddają sądowi 

miejscowo właściwemu dla Zamawiającego. 

16.9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy.  

 

Wykaz załączników do Umowy : 

 

 

 


