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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2020/ENO z dnia 19.11.2020 r. 
 

UMOWA1 (Projekt) nr.................. 
Opracowanie informatyczne strony www i bazy danych w domenie enotarnowskie.pl 

 
zawarta w dniu …………………………….. roku w Tarnowie pomiędzy: 
 
………………. z siedzibą przy ul. ………………, …………….., NIP: …………………, zwaną dalej w treści umowy 
„ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez……………………………  
a  
………………………………………………………………………………...………………. zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”, 
reprezentowanym przez……………………………………………..……………………., 
 
ww. zwani razem „STRONAMI”. 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy z dnia …............... r. w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia prowadzonym w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ………. z dnia …………,  
w ramach zadania publicznego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej winnic na obszarze ENOTarnowskie”, realizowanego 
przy wsparciu finansowym województwa Małopolskiego. 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest stworzenie od strony programistyczno-informatycznej bazy danych  
i powiązanej z nią strony www na potrzeby systemu planowania wycieczek/odwiedzin winnic  
w regionie Tarnowa, jak też zaimplementowanie w ramach tej strony opracowanej przez Zamawiającego 
szaty graficznej. 
W ramach prac ma zostać stworzona odpowiednia baza danych i powiązana z nią strona internetowa 
potrzebna do planowania i rezerwacji online pobytu w winnicach, jak też dla winnic ma zostać opracowana  
i wdrożona zakładka w postaci szablonu strony www stanowiąca ich odrębną indywidualną stronę www  
w domenie głównej enotarnowskie.pl. 
 
Zakłada się następujące funkcjonalności: 
Po stronie właścicieli winnic: 
Każdy właściciel/zarządzający winnicą ma mieć swoją indywidualną podstronę www w tym swój panel 
administracyjny do zarządzania danymi typu: 
• godziny i dni otwarcia (np. w jednej winnicy może to być po godz. 16.00, w innej tylko weekendy itp.), 
• aktualne wydarzenia specjalne (typu: degustacje, pokazy itp. z określeniem ilości osób, ceny itp.), które 

w pierwszej kolejności zachęcą potencjalnych turystów do odwiedzin w określonym terminie, 
• dane teleadresowe, 
• zdjęcia czyli galeria i opisy, 
• oferta. 

Zakłada się, że w ramach strony internetowej będzie można utworzyć dowolną ilość podstron winnic (wraz  
z rozwojem winiarstwa w regionie). Liczba obiektów nie będzie limitowana w systemie zarządzania bazą 

                                                
1 Treść niniejszej umowy została przygotowana z wykorzystaniem klauzul umownych opracowanych na zlecenie Ministra Cyfryzacji przez 
zespół kancelarii MARUTA WACHTA Sp. j. pod kierownictwem mec. Marcina Maruty i mec. Bartłomieja Wachty, dostępnych na stronie 
www.mc.gov.pl.  

http://www.mc.gov.pl/
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danych. W początkowej fazie zakłada się udział w projekcie i indywidualne przeszkolenie z obsługi panelu 
min. 10 winnic. 
Na podstawie wprowadzonych przez właścicieli winnic danych będzie generować się informacja i oferta 
każdej z winnic biorących udział w projekcie w formie oddzielnej zakładki/podstrony internetowej  
z własnym adresem: www.enotarnowskie.pl/nazwa-winnicy. 
 
Po stronie turysty znajdzie się: 
• wyszukiwarka z podziałem na: 

a) LOKALIZACJA: podział na gminy lub powiaty biorące udział w projekcie (subregion tarnowski, tj. 
miasto Tarnów i powiaty: brzeski, dąbrowski i tarnowski) 

b) DATA: przyjazd i wyjazd potencjalnego turysty z konkretnej winnicy 
c) GOŚCIE: możliwość dodania właściwej ilości turystów w grupie jaka zamierza odwiedzić konkretną 

winnicę. 
• dostęp do listy winnic w regionie tarnowskim w sposób umożliwiający zaplanowanie pobytu  

i zwiedzania winnic w określonym czasie, 
• aktualne dane kontaktowe i oferta winnic, 
• informacje o wydarzeniach specjalnych w tym imprezach na winnicach, 
• kalendarz wydarzeń: indywidualny poszczególnych winnic i zbiorczy zawierający wydarzenia 

wprowadzane przez poszczególne winnice, 
• system rezerwacji: możliwość rezerwowania pobytu w tym odwiedzin i degustacji w konkretnej 

winnicy. 
 
Rezerwacja będzie ostatecznie potwierdzana przez Winiarzy po otrzymaniu zapłaty od potencjalnego 
turysty. Po złożeniu rezerwacji turysta otrzyma informację o sposobie zapłaty dla konkretnej winnicy. 
 
System będzie wymagał utworzenia bazy danych, która ma gromadzić oraz wyświetlać wszystkie niezbędne 
informacje. Dostęp do informacji dla turysty oraz panel do zarządzania informacją dla właścicieli winnic 
będzie odbywać się za pośrednictwem już istniejącej strony internetowej: www.enotarnowskie.pl. 
 
Dostęp do zgromadzonych danych oraz do panelu administracyjnego będzie możliwy przez przeglądarkę 
internetową w responsywny sposób, wygodny do obsługi na urządzeniach mobilnych. 
 
Dostęp do panelu administracyjnego powinien być zapewniony przez panel WordPress. Dodatkowo 
powinna się pojawić możliwość eksportowania danych o planowanych wydarzeniach do http://enovelo.pl/. 
 
Strona będzie działała w domenie enotarnowskie.pl dostarczonej przez Zamawiającego. Szatę graficzną 
zapewnia Zamawiający. 
 
Ponadto na przedmiot umowy składa się: 
• przeprowadzenie indywidualnego szkolenia z obsługi strony www z poziomu panelu administratora  

z przedstawicielem każdej 1 z 10 winnic odrębnie. Wymiar czasu szkolenia 4-5 godzin w miejscu 
zamieszkania winiarza. 

• raz w tygodniu obecność w biurze Zamawiającego w Tarnowie i wspólne omawianie prac przy stronie 
www i bazie danych wraz z testowaniem funkcji. Na bieżąco wprowadzanie modyfikacji i usprawnień 
jakie zostaną zidentyfikowane w trakcie wspólnej pracy. 

• zapewnienie hostingu o parametrach: transfer min. 50 GB, pojemność min. 100 GB, ilość kont 
pocztowych min. 100 szt. 

• integracja bazy danych (kalendarz imprez i wydarzeń, atrakcji turystycznych) z systemem 
Tarnowskiego Centrum Informacji oraz http://enovelo.pl/. 

http://www.enotarnowskie.pl/nazwa-winnicy
http://www.enotarnowskie.pl/
http://enovelo.pl/
http://enovelo.pl/
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§ 2. 
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4, z dniem zaakceptowania Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do projektu i do 
strony, co uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania i rozporządzania projektem i stroną bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych; kopiowania i powielania dowolną techniką, rozpowszechniania  
i emitowania, w szczególności w sieci Internet i w sieciach intranetowych. Powyższe oznacza  
w szczególności, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw majątkowych do dzieła,  
a przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje wszelkie możliwe pola eksploatacji,  
w tym pola, o jakich mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo 
zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.  

 
§ 3. 

1. Wykonawca w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia do dnia 28.12.2020 r. zrealizuje Przedmiot 
Umowy w pełnym zakresie. 

 
§ 4. 

1. Łączne maksymalne Wynagrodzenie brutto za realizację Przedmiotu Umowy, zwane dalej 
„Wynagrodzeniem”, zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi ________ zł brutto (słownie: ____),  
w tym podatek VAT: ____________zł (słownie: __________). 

2. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej realizacji 
Umowy, w tym koszty transportu do siedziby TOT oraz miejsc zamieszkania winiarzy. 

3. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi z dołu przelewem w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na tej fakturze/rachunku. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. 
5. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego,  
w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków personelu Wykonawcy czy też 
zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych  
z wykonywaniem Umowy. 

6. Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy. 
2. Gwarancja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia, a Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych na podstawie Umowy. 
3. Gwarancja udzielona jest na okres 2 lat począwszy od następnego dnia od dnia podpisania PROTOKOŁU 

ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY. 
4. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, że dostarczony Przedmiot Umowy w warunkach normalnej 

eksploatacji i prawidłowej obsługi będzie funkcjonował w sposób zgodny z zapytaniem ofertowym,  
z ofertą Wykonawcy i z umową. 

5. Gwarancja na dostarczony Przedmiot Umowy udzielona zostaje na rzecz Zamawiającego bez ograniczeń 
terytorialnych, tj. obejmuje terytorium całego świata. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że 
Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone wady nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile 
zostały one zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji. 
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6. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia wad, które ujawnią się 
w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania wad 
niezwłocznie. 

7. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania przez Wykonawcę dodatkowego 
dokumentu na okoliczność udzielenia gwarancji. 

8. Gwarancja na dostarczony Przedmiot Umowy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady fizyczne i prawne całości Systemu 
(dzieła) lub jego części (Produktów), Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady dzieła, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, z zastrzeżeniem właściwych 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
§ 6. 

1. Wykonawca oświadcza, że Umowa nie narusza uprawnień osób trzecich w zakresie przysługujących im 
praw autorskich do Oprogramowania, w tym praw majątkowych. 

2. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi  
z naruszenia jej praw, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia  
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, o ile ww. roszczenia nie wynikają  
z winy Zamawiającego. 

3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń 
wynikających z tytułów wskazanych w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie 
do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane 
odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu Umowy zapewnić wykwalifikowany personel posiadający 
niezbędne kwalifikacje, a także materiały i zasoby w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji wykonywanych czynności, 
aby nie uniemożliwiały lub nie zakłócały one pracy pracownikom Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji 
Przedmiotu Umowy. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobie trzeciej, Wykonawca na 
własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych warunków 
przez Wykonawcę spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie  
i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami. 

 
§ 7. 

1. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, jest uprawniony do odstąpienia od 
umowy w przypadku:  

1) trwającej ponad 14 dni zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu   
określonego w § 3 – bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie 
umowy, 

2) gdy zgłoszony zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie 
upadłości Wykonawcy, a okoliczności te mogą zagrażać terminowemu wykonaniu umowy,  

3) w razie zajęcia majątku Wykonawcy, zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 
Wykonawcę, podziału lub połączenia Wykonawcy z innym podmiotem lub zbycia przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 w terminie 14 dni od daty 
dowiedzenia się od okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. Ograniczenie terminu nie dotyczy 
skorzystania z uprawnienia do odstąpienia na podstawie przysługującego Zamawiającemu w przypadkach 
inaczej określonych w przepisach prawa. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
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4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych przewidzianych umową naliczonych do 
chwili odstąpienia, jak również odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przenoszącej 
zastrzeżone kary umowne. 
 

§ 8.  
1. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody 
poniesionej przez Zamawiającego. 

2. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości, nawet 
w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. 

3. Kary umowne są należne Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej 
wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn takiego odstąpienia lub wypowiedzenia. 

4. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych, odpowiedzialność za opóźnienie 

oznacza przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie 
lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy na zasadzie ryzyka, od której może się uwolnić 
wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
lub było spowodowane przyczynami o charakterze Siły Wyższej. 

6. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy  
w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3, w wysokości po 0,2% Wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

7. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1  
w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

 
§ 9. 

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiana, uzupełnienie, rozwiązanie, jak również odstąpienie od niniejszej umowy wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa,  
w szczególności Kodeksu cywilnego. 

4. Strony zobowiązują się do nie ujawniania zapisów umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego 
obowiązujące prawo w tym dotyczące zadania publicznego jakim jest Projekt. 

5. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. Strony umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania bez zgody drugiej strony 
informacji uzyskanych w wyniku współpracy wynikającej z umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla 
Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 

 
 
 
 

   Prezes Zarządu                                               Skarbnik Zarządu 
Tarnowska Organizacja Turystyczna              Tarnowska Organizacja Turystyczna 
 

                                    Marcin Pałach                                                        Jan Czaja 
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