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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Umowa numer ______/2019 

zwana dalej „Umową” 

zawarta w Warszawie, dnia ____________ 2019 roku 

 

pomiędzy: 

 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-272) na Rynku Starego Miasta 28, wpisanym do 

Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 

RIK/8/2000/SPW, REGON 016387044, posługującym się NIP 5251290392,  które reprezentuje: 

Pani Ewa Nekanda-Trepka – Dyrektor Muzeum; 

przy kontrasygnacie: 

Pani Krystyna Salamonik-Latos – Główna Księgowa; 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”; 

 

a 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” 

 

 

Preambuła 

1. Wychodząc naprzeciw trendom nowoczesnego muzealnictwa, Muzeum Warszawy zadecydowało 

o rozbudowie e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy, aby stworzyć kreatywne i nowoczesne 

narzędzie webowe spełniające najwyższe standardy elektronicznych katalogów na świecie. 

2. E-katalog umożliwi przeglądanie zbiorów online, wyszukiwanie obiektów w zależności od celu i 

tematyki poszukiwań, zapoznawanie się ze zbiorami, w tym czytanie o obiektach z tych zbiorów, a 

dzięki zdjęciom o wysokiej rozdzielczości – przyglądanie się im w świecie wirtualnym oraz 

pobieranie plików pdf lub jpg z danymi na temat obiektów. 

3. W zamierzeniu Muzeum Warszawy e-Katalog ma stać się sprawnie funkcjonującym narzędziem 

skierowanym zarówno do profesjonalistów – przygotowujących wystawy kuratorów czy 

pracujących naukowo badaczy oraz szeroko rozumianej tzw. branży kreatywnej, jak i do 

użytkowników amatorsko zainteresowanych zbiorami Muzeum Warszawy 

4. E-Katalog tworzony jest w ramach  projektu pt. Rozbudowa e-Katalogu Zbiorów Muzeum 

Warszawy dalej: „Projekt”). Kierownikiem Projektu i przewodniczącym zespołu ds. e-Katalogu 

Zbiorów  Muzeum Warszawy jest Pani Blanka Melania Ciężka. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać trzy zadania: 

 

a) zadanie pierwsze - rozbudowa istniejącego portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe 

funkcjonalności, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań do layoutu i szaty graficznej na 

podstawie projektu wizualnego Zamawiającego, z dostosowaniem tego projektu do 

najlepszych praktyk UCD i UX (ang. user centered design – design zorientowany na 

użytkownika oraz ang. user experience – doświadczenia użytkownika) oraz RWD (responsive 

web design – responsywna aplikacja webowa, czyli taka, której układ elementów 
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automatycznie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki lub wielkości ekranu 

urządzenia, na której jest wyświetlana). 

b) zadanie drugie - świadczenie usługi rozwoju w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020r. według 

przedstawionej przez Zamawiającego listy funkcjonalności wraz z wyznaczonymi przez 

Zamawiającego trzema etapami wdrożenia i terminami dostarczenia tych funkcjonalności w 

okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020 r. („Lista”), w oparciu o projekt wizualny Zamawiającego 

c) zadanie trzecie - zapewnienie utrzymania infrastruktury, wsparcie serwisowe i hosting strony 

internetowej od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.   

 

Szczegółowy zakres prac, wymagania względem Wykonawcy w ramach prowadzonych prac oraz 

Lista są ujęte w załączniku numer 1 do umowy (OPZ). 

Wykaz osób biorący udział w realizacji zamówienia pod stronie Wykonawcy jest ujęty w załączniku 

numer 2 do umowy (Wykaz Osób) 

 

2. Funkcjonalności e-Katalogu w zakresie zintegrowania z bazą wewnętrzną zbiorów będą 

ograniczone do funkcjonalności dostępnych w API programu iART. 

 

3. Ponadto e-Katalog powinien zachować formę otwartą umożliwiającą jego późniejszą rozbudowę, co 

pozwoli na dodawanie w przyszłości nowych funkcjonalności, usprawniających funkcjonowanie e-

Katalogu i pozostających w zgodzie z trendami i najlepszymi praktykami cyfrowego muzealnictwa. 

 

 

§ 2 

Materiały Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wszystkie materiały (dalej: „Materiały”) 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zaś ma prawo wystąpić do 

Zamawiającego o udostępnienie tych Materiałów. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet niezbędnych Materiałów znanych na etapie 

zawierania Umowy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca w 

toku realizacji prac ma prawo wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie dodatkowych 

Materiałów, koniecznych do należytej realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Materiały będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie i trybie ustalonym 

przez Strony w trybie roboczym.  

4. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do modyfikacji oraz wykorzystywania 

dostarczonych Wykonawcy Materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy. 

Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem oraz 

modyfikacją dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego Materiałów niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, 

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

organizacyjne dostarczone przez Zamawiającego, w szczególności nie udostępniać  Materiałów 

osobom trzecim. 

 

§ 3 

Bieżąca współpraca 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniu w siedzibie głównej Zamawiającego w 
dniu zawarcia umowy. Podczas spotkania zostanie omówiony projekt wizualny Zamawiającego 
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pod kątem rozwiązań UX i UI. Godzinę spotkania Strony ustalą w trybie roboczym, przy czym 
spotkanie będzie trwało maksymalnie 4 godziny zegarowe. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania responsywnych makiet, gotowych do implementacji 
na podstawie projektu wizualnego przedstawionego przez Zamawiającego oraz z uwzględnieniem 
zasad dotyczących identyfikacji wizualnej Zamawiającego zawartych w księdze znaku do 
wszystkich planowanych podstron i funkcjonalności. 

 
1) W przypadku zadania I -  dostarczenia makiet gotowych do implementacji przez Wykonawcę 

w ciągu 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Makiety mają zostać przedstawione w 
siedzibie głównej Zamawiającego podczas spotkania z projektantem UX/UI. Godziny 
spotkania Strony ustalą w trybie roboczym, przy czym spotkanie będzie trwało maksymalnie 
8h zegarowych. Makiety muszą być dostosowane do najnowszych praktyk UX design w 
oparciu o projekt wizualny Zamawiającego w ścisłej współpracy z Zamawiającym, z 
zachowaniem zasad intuicyjności i funkcjonalności stosowanych rozwiązań. Po akceptacji 
makiet przez Zamawiającego, rozumianej jako wysłanie potwierdzenia e-mailem lub za 
pomocą komunikatora internetowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia makiet 
ruchomych, zwanych również animated mockups  (tj. makiety ukazujące działanie elementów 
frontendowych, co do których została wdrożona animacja) w ciągu 2 roboczych od dnia 
akceptacji. W przypadku braku akceptacji i konieczności poprawek w makietach lub/i w 
makietach ruchomych, Zamawiający wskaże drogą mailową wszelkie poprawki. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia poprawionych makiet w ciągu 1 dnia roboczego od dnia 
wysłania poprawek przez Zamawiającego. Po akceptacji przez Zamawiającego  makiet oraz 
makiet ruchomych Wykonawca rozpocznie implementację funkcjonalności i rozwiązań 
interfejsu w warstwie backendowej oraz frontendowej. 
 

2) W przypadku zadania II - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji responsywne makiety, obejmujące swoim zakresem funkcjonalności ze wszystkich 
trzech etapów zadania II, wykonane na podstawie projektu wizualnego Zamawiającego, do 13 
stycznia 2020r. Makiety mają zostać przedstawione w siedzibie głównej Zamawiającego 
podczas spotkania z projektantem UX/UI. Godziny i dni spotkania Strony ustalą w trybie 
roboczym, przy czym spotkanie będzie trwało maksymalnie 16 godzin zegarowych (2 dni 
robocze). Po ich akceptacji przez Zamawiającego, rozumianej jako wysłanie potwierdzenia e-
mailem lub za pomocą komunikatora internetowego, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia tzw. animated mockups  (rozumianych jako makiety ruchome, ukazujące 
planowane rozwiązania frontendowe) w ciągu 4 dni roboczych od dnia akceptacji. W 
przypadku braku akceptacji i konieczności poprawek w makietach lub/i w makietach 
ruchomych, Zamawiający dostarczy uwagi drogą e-mailową. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia poprawionych makiet w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania uwag przez 
Zamawiającego. Po akceptacji przez Zamawiającego  makiet oraz makiet ruchomych 
Wykonawca rozpocznie implementację funkcjonalności i rozwiązań interfejsu w ramach 
pierwszego etapu a następnie drugiego i trzeciego warstwie backendowej oraz frontendowej. 

3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu środowisko testowe, na każde żądanie Zamawiającego, w 
celu śledzenia i akceptacji postępów prac prowadzonych przez Wykonawcę w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie sugestie oraz zastrzeżenia zgłoszone przez 
Zamawiającego i nanieść je w formie poprawek. Sugestie oraz zastrzeżenia nie mogą wykraczać 
poza przedmiot Umowy.  

5.  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wysyłać zapytanie do Zamawiającego w celu 
otrzymania informacji niezbędnych do realizacji zadania, od których zależy wdrożenie logiki 
rozwiązań  w obrębie danej funkcjonalności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu komunikatora internetowego z 
możliwością zapisywania i przechowywania historii, poprzez który będzie się odbywał kontakt z 
Wykonawcą i monitorowanie przez Zamawiającego postępu w pracach. 

7. Niezależnie od bieżącej komunikacji w sposób wskazany w ust. 6 Strony dopuszczają inne formy 
kontaktu, z tym, że dla celów dowodowych konieczne jest każdorazowe potwierdzenie ustaleń 
mailem ze strony Zamawiającego przez ______________mail:________________; numer 
telefonu: ____________, a ze strony Wykonawcy ________________  

8. Do bieżących kontaktów upoważnieni są: 
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a. ze strony Wykonawcy: 

-  ____________ tel. _____________, mail ___________, 

-  ____________ tel. _____________, mail ___________, 

-  ____________ tel. _____________, mail ___________, 

b. ze strony Zamawiającego  

-  ____________ tel. _____________, mail ___________, 

-  ____________ tel. _____________, mail ___________, 

-  ____________ tel. _____________, mail ___________,. 

 

. 

 

 

§ 4 

Termin i sposób dostarczenia przedmiotu Umowy  

 

1. W ramach zadania pierwszego Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy i 

przekazać go Zamawiającemu w ciągu 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, czyli w tym czasie 

wdrożyć w pełni działającą, aktywną stronę internetową wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami 

zadania pierwszego, z aktywną integracją z systemem iART.  Wykonawca zobowiązany jest 

do  zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu umowy co najmniej w terminie 5 dni przed 

upływem terminu dostarczenia przedmiotu umowy.  

2. W ramach zadania pierwszego Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną sprawność 

wszystkich funkcjonalności wykonanych w pierwszym etapie budowy przez poprzedniego 

Wykonawcę jak i kompatybilność nowych funkcjonalności z już zastanymi funkcjonalnościami.  

Wykonawca jest zobowiązany do przesłania za pośrednictwem wiadomości e-mail aktywnego 

linku do strony internetowej oraz do dostarczenia dokumentacji strony internetowej składającej 

się na: 

a. dokumentację użytkową – instrukcje użytkownika końcowego, 

b. dokumentację kodów źródłowych, która musi zawierać co najmniej opisany kod 

źródłowy oraz procedury kompilacji kodu – zawierać będzie procedurę kompilacji kodu 

źródłowego w tym przygotowania środowiska do kompilacji kodu źródłowego ze 

wskazaniem wszelkich niezbędnych narzędzi, parametrów i opcji instalacji niezbędnych 

komponentów ze szczegółowym opisem ich parametryzacji.  

c. dokumentację administratora, opis typowych czynności administracyjnych, procedury 

backupu odtworzenia systemu oraz szczegółowe procedury instalacji i uruchomienia: 

systemy operacyjne, systemy baz danych (wraz z opisem struktury bazy dany) oraz 

innych komponentów (bibliotek, zestawy bibliotek, framework’ów itd.) dostarczonego 

oprogramowania. 

3. W ramach zadania drugiego Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w 

okresie od podpisania bez uwag i zastrzeżeń Protokołu odbioru dla  zadania pierwszego, 

jednak nie wcześniej niż 01 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r., czyli w tym czasie wdrożyć 

w pełni działającą, aktywną stronę internetową wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami zgodnie 

z Listą, z aktywną integracją z systemem iART. Wykonawca zobowiązany jest, aby 

każdorazowo zgłosił gotowość do odbioru na koniec każdego etapu realizacji zadania drugiego 

co najmniej w terminie 5 dni przed upływem końcowego terminu rozliczeniowego danego 

kwartału. 

4. W ramach zadania drugiego Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kompatybilność nowych 

funkcjonalności z już stworzonymi funkcjonalnościami. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy 

zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem Internetu, na adres mailowy 
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wskazany w pliku o rozszerzeniu pdf, niezbędną dokumentację techniczną dot. e-Katalogu, 

zawierającą: 

a. dokumentację użytkową – instrukcje użytkownika końcowego, 

b. dokumentację kodów źródłowych, która musi zawierać co najmniej opisany kod 

źródłowy oraz procedury kompilacji kodu – zawierać będzie procedurę kompilacji kodu 

źródłowego w tym przygotowania środowiska do kompilacji kodu źródłowego ze 

wskazaniem wszelkich niezbędnych narzędzi, parametrów i opcji instalacji niezbędnych 

komponentów ze szczegółowym opisem ich parametryzacji.  

c. dokumentację administratora, opis typowych czynności administracyjnych, procedury 

backupu odtworzenia systemu oraz szczegółowe procedury instalacji i uruchomienia: 

systemy operacyjne, systemy baz danych (wraz z opisem struktury bazy dany) oraz 

innych komponentów (bibliotek, zestawy bibliotek, framework’ów itd.) dostarczonego 

oprogramowania. 

5. W ramach trzeciego zadania Wykonawca zobowiązuje się:  

a. zapewnić utrzymanie infrastruktury strony internetowej,  

b. zapewnić wsparcie i hosting na cały okres trwania umowy; 

c. dostarczać Zamawiającemu pełną kopię strony internetowej e-katalogu oraz wszystkie 

jej dane, statystyki, logi oraz aktualny kod źródłowy i pełną aktualną dokumentację 

strony internetowej co najmniej raz na pół roku i na każde żądanie Zamawiającego 

jednak nie częściej jak raz na 2 miesiące, z zastrzeżeniem, że w okresie ostatniego 

miesiąca obowiązywania umowy, Wykonawca dostarczać je będzie na każde żądanie 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia zapisu całej historii wiadomości z 

komunikatora internetowego z Zamawiającym przy odbiorach przedmiotu umowy. 

7. Każdorazowo po realizacji każdego z zadań przedmiotu Umowy Kierownik Projektu 

Zamawiającego i Wykonawca podpiszą protokół odbioru (dalej: „Protokół”) z zastrzeżeniem 

ust. 8, przy czym: 

a. w przypadku należytego zrealizowania przedmiotu Umowy Kierownik Projektu 

Zamawiającego podpisze Protokół bez uwag i zastrzeżeń; 

b. w razie stwierdzenia przez Kierownika Projektu Zamawiającego, że przedmiot Umowy 

został wykonany przez Wykonawcę niezgodnie z Umową, Kierownik Projektu będzie 

uprawniony do wskazania w Protokole poprawek lub uzupełnień w odpowiednim 

zakresie. Poprawki i uzupełnienia nie mogą wykraczać poza przedmiot Umowy. W 

przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu Umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i dostarczenia poprawionej 

lub uzupełnionej części przedmiotu Umowy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, licząc 

od dnia wskazania poprawek lub uzupełnień, o których mowa powyżej. 

8. Niezależnie od Protokołów, o których mowa w ust. 7, Kierownik Projektu Zamawiającego i 

Wykonawca podpisywać będą protokoły częściowe dokumentujące wykonanie etapów zadania 

drugiego zgodnie z Listą („Protokoły częściowe”). Do Protokołów Częściowych stosuje się 

odpowiednio zapisy ust. 7 lit. a. i b. powyżej. 

. 

§ 5 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

a. zapoznał się z  wymaganiami  Zamawiającego co do realizacji przedmiotu Umowy i nie 

zgłasza w tym zakresie żadnych uwag; 

b. posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do wykonania 
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przedmiotu Umowy wyłącznie przy pomocy osób posiadających wszystkie wymienione w 

zdaniu poprzedzającym właściwości; 

c. przedmiot Umowy nie będzie naruszał praw osób trzecich, a w przypadku zgłoszenia 

roszczeń osób trzecich co do przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

naprawienia szkody Zamawiającego wywołanej tymi roszczeniami; 

d. znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość 

wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy i jednocześnie wyraża zgodę na udostępnianie 

zawartych w Umowie dotyczących go danych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. do ścisłego współdziałania z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu Umowy; 

b. do samodzielnego współdziałania (w tym kontaktowania się i organizowania współpracy) z 

poprzednim Wykonawcą strony internetowej e-katalogu w ramach prowadzenia tzw. prac na 

styku, 

c. we własnym zakresie ponieść całkowite koszty wykonania przedmiotu Umowy; 

d. wykonać przedmiot Umowy: 

● zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Zamawiającego; nie wykraczającymi poza 

zakres umowy  

● z należytą starannością, terminowo i bez wad; 

● przy użyciu własnych narzędzi, w tym tylko legalnego oprogramowania; 

● zgodnie z obecnym stanem wiedzy specjalistycznej, do zakresu której przedmiot Umowy 

przynależy; 

● zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich, 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 oraz przy zastosowaniu 

odpowiednich norm technicznych i branżowych; 

● z poszanowaniem dóbr należących do Zamawiającego, w szczególności eksponatów; 

e. ponosić pełną  i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania (a 

także ich skutki) osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedm iotu Umowy, w 

szczególności za szkody powstałe na skutek zaniedbania, niedopełnienia lub niewykonania 

obowiązków wynikających z Umowy bądź właściwych przepisów; 

f. w przypadku zmiany w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę  do realizacji 

zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie na piśmie Zamawiającego w formie wypełnionego i uaktualnionego Wykazu osób, który 

stanowiący załącznik nr 2 do Umowy (Wykaz osób) 

g. w przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 lit d powyżej, Wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie poinformować o tym fakcie na piśmie Zamawiającego; 

h. do naprawienia szkody Zamawiającego wywołanej roszczeniami osób trzecich co do 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 6 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do przekazania Wykonawcy Informacji i 

Materiałów, oraz do udzielenia wyjaśnień niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

2. Zamawiający deleguje do współpracy z Wykonawcą kompetentny personel, który będzie w stanie 

na bieżąco udzielać wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy oraz podejmować wiążące 
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decyzje projektowe. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od podpisania 

Umowy: 

a. dostęp do infrastruktury testowej systemu iART, w którym znajdować się będzie kopia części 

danych obecnych w produkcyjnej wersji systemu 

4. wsparcie techniczne twórcy iARTu w formie odpowiedzi na pytania w ciągu 24h oraz wsparcia 

technicznego w tym implementacji rozwiązań koniecznych do spełnienia założonych w e-Katalogu 

funkcji 

5. Zamawiający oświadcza, że wskazana infrastruktura spełnia wymagania techniczne niezbędne do 

wdrożenia e-Katalogu, między innymi: 

a. dostęp do bazy danych PostgreSQL lub możliwość instalacji bazy danych 

b. dostęp do powłoki (tzw. shell) i instalacji oprogramowania z użyciem narzędzia typu apt 

6. Zamawiający wskazuje Pana Zbigniewa Rubacha działającego pod firmą Zbigniew Rubach 

Andreas Rubachello – wynalazca, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej w Warszawie przy ulicy Wilczej 9a lok. 4 (00-538 Warszawa), wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5261424078, REGON 

012847715 jako osobę kontaktową ds. iART, oświadczając, iż osoba ta posiada odpowiednią 

wiedzę techniczną, dostęp do środowiska testowego iART oraz dostęp do środowiska 

produkcyjnego. 

7. Pod warunkiem zgodnego z Umową realizowania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje 

się wypłacać Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. 

 

§ 7 

Autorskie prawa majątkowe i prawa zależne 

1. Wykonawca oświadcza, że e-Katalog oraz jego części składowe chronione będą autorskimi 

prawami majątkowymi oraz że przysługiwać mu będą do nich wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do e-Katalogu bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, obejmujące następujące pola eksploatacji znane w chwili 

zawarcia Umowy: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie e-Katalogu oraz jego części składowych wszelką techniką, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w postaci 

książki elektronicznej (e-book) i w postaci książki audiobook;  

b. rozpowszechnianie e-Katalogu oraz jego części składowych w sposób inny niż określony w 

pkt b) – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie e-Katalogu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,; 

c. wykorzystanie e-Katalogu oraz jego części składowych do celów reklamowych i 

promocyjnych; 

d. wprowadzenie e-Katalogu oraz jego części składowych do pamięci komputera i sieci 

teleinformatycznej, w tym do sieci Internet; 

e. dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek 

innych zmian w e-Katalogu oraz jego częściach składowych z zachowaniem praw osoby, 

która tych zmian dokonała; 

f. modyfikowanie e-Katalogu, treści stałej w e-Katalogu oraz jego częściach składowych, 

położenia obiektów, grafik lub kodu źródłowego. 

3. Zamawiający nabywa prawo dalszej odsprzedaży lub przekazania e-Katalogu oraz jego części 

składowych w zakresie nabytych autorskich praw majątkowych bez informowania o tym 

Wykonawcy. 
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4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do e-Katalogu oraz jego części składowych nastąpi w 

dniu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Wykonawcy. Ponadto Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu licencji na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej na okres od dnia 

doręczenia przedmiotu Umowy do dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do e-Katalogu oraz jego 

części składowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, tj. na 

rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na 

wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.  

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Za zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych do e-Katalogu oraz jego części składowych, Wykonawcy przysługuje łączne 

wynagrodzenie w wysokości _______________ złotych brutto, składające się z następujących 

części: 

a. za wykonanie zadania pierwszego _____________ 

b. za wykonanie zadania drugiego _____________, na co składają się kwoty ustalone zgodnie z 

Listą, 

c. za wykonanie zadania trzeciego ____________. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie: 

a. za wykonanie zadania pierwszego - 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury na tę część wynagrodzenia, przy czym Wykonawca jest 

uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu z zakończenia 

tego zadania bez uwag i zastrzeżeń, 

b. za wykonanie zadania drugiego - 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Zamawiającego 

każdorazowo prawidłowo wystawionej faktury na odpowiednią część wynagrodzenia zgodnie z  

Listą, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia danej faktury po podpisaniu 

każdorazowo przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu 

częściowego, 

c. za wykonanie zadania trzeciego – w miesięcznych równych ratach po ____ zł (___________ 

złotych) brutto w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury na daną ratę, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury 

ostatniego dnia miesiąca, którego faktura dotyczy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem bankowym na rachunek wskazany 

przez Wykonawcę. 

4. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest dzień wpłynięcia środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych 

do e-Katalogu i jego części składowych, wyczerpuje wszelkie roszczenia materialne Wykonawcy 

względem Zamawiającego oraz nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia na 

rzecz osoby trzeciej. 

 

§ 9 

Promocja Wykonawcy i logotypy Stron 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystania e-Katalogu oraz jego 

części składowych w celu promowania swojej twórczości i świadczonych przez siebie usług, 

prezentując e-Katalog oraz jego części składowe: 

a. w swoim portfolio; 
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b. na swojej stronie internetowej; 

c. w swoich prezentacjach firmowych; 

d. na swoich profilach w mediach społecznościowych. 

2. W przypadku wykorzystania e-Katalogu oraz jego części składowych wymienionych w sposób 

wskazany w ust. 1 powyżej Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w podpisie prac 

składających się na przedmiot Umowy adnotacji: „Copyright Muzeum Warszawy”. 

3. Jednocześnie Strony udzielają sobie wzajemnej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie licencji do prezentacji logotypu drugiej Strony (dalej: „Logotypy”): 

a. w swoim portfolio; 

b. na swojej stronie internetowej; 

c. w swoich prezentacjach firmowych; 

d. na swoich profilach społecznościowych; 

e. w materiałach edukacyjnych; 

f. w materiałach promocyjnych;  

g. ogłoszeniach;  

- wyłącznie celem reklamy i eksponowania współpracy Stron. 

4. Licencje do Logotypów obejmują prawo do korzystania z Logotypów w całości. Licencje nie 

obejmują praw zależnych. Strony nie są uprawnione do wprowadzania zmian w Logotypie drugiej 

Strony. 

5. Storna wykorzystująca Logotyp drugiej Strony nie może udzielać dalszych sublicencji w stosunku 

do jakiegokolwiek korzystania z Logotypu drugiej Strony na rzecz osób trzecich. 

6. Każdorazowo przed wykorzystaniem Logotypu drugiej Strony, Strona przedstawi drugiej Stronie 

projekt jego wykorzystania do akceptacji. Akceptacja projektu przez drugą Stronę stanowi 

warunek konieczny do wykorzystania Logotypu. Akceptacja wyrażana będzie drogą mailową. 

7. Strony mają prawo jednostronnie cofnąć licencję do swoich Logotypów ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę warunków niniejszej 

licencji. Wypowiedzenie powinno wskazywać przyczynę jego złożenia.  

 

§ 10 

Prawo opcji 

1. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji rozszerzenia zamówienia o łącznie nie więcej niż 

20% wartości zamówienia podstawowego (tj. 20 % sumy wartości zadania pierwszego, drugiego i 

trzeciego).  

2. Realizacja części zamówienia w prawie opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego  

Zamawiający może, lecz nie ma obowiązku skorzystać.  

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o rozszerzeniu zamówienia o nie więcej niż 20% wartości 

zamówienia podstawowego (zadania I, zadania II i zadania III łącznie), na piśmie, listem 

poleconym przesłanym na adres drugiej strony.  

4. Skorzystanie z prawa opcji może dotyczyć każdego z zadań objętych Przedmiotem Umowy, lub 

tylko niektórych z nich. 

5. Realizacja prawa opcji stanowi podstawę zmiany umowy poprzez zmianę zakresu, i 

wynagrodzenia Wykonawcy i terminów wykonania, w ramach obowiązywania niniejszej umowy 

(do 31 grudnia 2020 r.). 

 

§ 11 

Pomoc techniczna i gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu pomocy technicznej w zakresie 

funkcjonowania i obsługi e-Katalogu, poprzez: 

a. bieżące wsparcie techniczne; 

b. poprawki treści w e-Katalogu; 
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c. poprawki dotyczące układu informacji bądź działania e-Katalogu. 

2. Pomoc techniczna będzie świadczona w godzinach 9-18 w dni powszednie: 

a. w ramach pierwszego zadania oraz po jego wykonaniu do czasu zrealizowania drugiego 

zadania, 

b. przez 120 (sto dwadzieścia) dni od daty podpisania Protokołu bez uwag i zastrzeżeń w ramach 

drugiego zadania. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na cały e-Katalog, tj. gwarantuje prawidłową aktywność i 

funkcjonowanie strony internetowej e-Katalogu jako całości, na okres 24 (dwudziestu czterech) 

miesięcy liczony każdorazowo od daty podpisania ostatniego Protokołu bez uwag i zastrzeżeń.  

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w terminie technicznie 

uzasadnionym wyznaczonym przez Zamawiającego.. 

5. Gwarancja zobowiązuje Wykonawcę do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją 

obowiązków wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę względem terminu podanego w trybie wyznaczonym 

tą umową Zamawiający ma prawo na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy zlecić wykonanie 

zastępcze (usunięcie wady). 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną 

w wysokości 50% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 powyżej. 

2. Za niewykonanie w całości określonego zadania (któregokolwiek z etapów), Wykonawca zapłaci 

na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto 

przewidzianego za to zadanie. 

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia brutto należnego za dane zadanie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

tego zadania, przy czym łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 30% 

wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wartości 

wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych, 

przy czym łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 30% wartości 

łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7. Na zabezpieczenie kar umownych Wykonawca  

 

§ 13 

Zabezpieczenie 

 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  
z tym  że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia  9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Bank Pekao S.A. 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618  albo na inny nr rachunku 
podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy z podaniem tytułu: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: postępowanie nr MW/ZP/1/PN/2019 ”.  

4. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono 
wniesione  tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku 
Zamawiającego - przed upływem terminu zawarcia umowy.  

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Zabezpieczenie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 musi zostać złożone przed 
upływem terminu wyznaczonego na podpisanie umowy. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 powinno zawierać 
następujące elementy:  
1) określenie kwoty poręczenia,  
2) wskazanie gwaranta poręczenia,  
3) wskazanie beneficjenta poręczenia,  
4) zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do 

zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, w terminie do 30 dni,  
5) nieodwołalność poręczenia.  

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy:  
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane;  
2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

§ 14 

Rozwiązanie Umowy 

1. Strony mają prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, w całości lub w części, w 

przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień Umowy. Oświadczenie 

o rozwiązaniu umowy sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinno 

wskazywać przyczynę jego złożenia. Strona dająca powód do rozwiązania Umowy w tym trybie 

zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na 

zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

2. W przypadku, gdyby przedmiot Umowy po uwzględnionych uwagach dokonanych w trybie 

przewidzianym Umową nie odpowiadał warunkom opisanym w Umowie, Zamawiający będzie 

uprawniony do rozwiązania Umowy w całości lub części bez wyznaczania w tym zakresie 

dodatkowego terminu.  

3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w 

wykonaniu Umowy w całości lub w części dłuższego niż 30 (trzydziestu) dni. Oświadczenie o 

rozwiązaniu Umowy Zamawiający składa w formie pisemnej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zajścia jednego z niżej wymienionych zdarzeń:  

a) niewyrażenie zgody na zawarcie niniejszej umowy przez organizatora Muzeum, w 

rozumieniu art. 10 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) na okres przypadający po 31 

grudnia 2020 r.  

b) brak środków na realizację niniejszej umowy w budżecie Muzeum Warszawy na 2020 r. 

przyznanym prawomocną uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy w przedmiocie 
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zatwierdzenia budżetu Muzeum Warszawy na rok 2020 lub na każdy kolejny rok 

obowiązywania niniejszej umowy.  

  

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych 

stosownych przepisów prawa. 

3. Strony będą starały się rozwiązać ewentualne spory związane z realizacją Umowy w drodze 

negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu 

poprzedzającym w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze 

Stron, spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i 

dwa dla Zamawiającego. 
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