
            

1 
Znak sprawy: ZO/10/9/2013 

 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

 
UMOWA nr ……/2013 

 
 
zawarta w dniu ………………… 2013 roku w Mikołowie pomiędzy Stowarzyszeniem pn.: Rada 
Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z siedzibą w Mikołowie (43-195), przy ul. Sosnowej 5, 

NIP: 635-183-02-27 
Reprezentowanym przez: 

1. Pana Pawła Kojsa – Prezesa Zarządu 
2. Pana Jerzego Puchalskiego – V-ce Prezesa Zarządu 

Zwanym dalej Zamawiającym 
 

a  

 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
NIP: ……………………………………………………. 
Reprezentowanym przez ……………………………………………………. 

Zwanej dalej Wykonawcą 
 
 

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca przygotuje i obsługuje 
stronę internetową oraz przygotuje program bazodanowy wymienione w pkt. 2 
umowy, związanych z realizacją wniosku „Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ 
wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski” 
objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 11.05.2013r.,. 

współfinansowanego przez NFOŚiGW. 

2. Wynagrodzenie ustala się na niżej podanym poziomie: 

L.p. 

Nazwa  Parametry równoważne lub 
wyższe niż: 

Ilość 
sztuk 

Cena netto 
za sztukę 

w PLN 

Cena brutto 
za sztukę 

w PLN 

1 

Program 
bazodanowy 

Baza danych dt. zbioru nasion i 
poszczególnych etapów 
przygotowania nasion do 
przechowywania. W założeniu dane 
dotyczące zbioru uzyskane przez 
zbieraczy oraz dotyczące 

poszczególnych etapów 
przygotowywania nasion do 
przechowywania będą na bieżąco 
wprowadzane do bazy danych-wzory 

podstawowych danych do 
umieszczenia w programie 
bazodanowym znajdują się w 

załączniku nr 4. 
Program bazodanowy musi być 
kompatybilny i zintegrowany ze 
stroną www wymienioną w l.p.2. 

1 

 

 

2 

Przygotowanie 
i obsługa 
strony 

internetowej 

Przygotowanie (DO 30.01.2014) i 
obsługa strony internetowej 

kompatybilnej i zintegrowany z 
programem bazodanowym 
wymienionym w l.p.1 (w terminie do 
31.03.2015r.) 
Zagwarantowanie pięcioletniego 

1 
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okresu utrzymania strony www licząc 
od 01.04.2015r. 
-system zarządzania treścią strony 
internetowej i moduł bazy danych 
należy przygotować w oparciu o 

następujące technologie: PHP, Ajax, 
JavaScript, CSS, MySQL 
- strona internetowa powinna 
zapewniać poprawną współpracę z 
następującymi przeglądarkami: 
Internet Explorer wer. minimum 10, 
FireFox wer. min. 22, Chrome wer. 

min. 28. 

Layout strony internetowej należy 
zoptymalizować dla ekranu 
rozdzielczości  1280 
- wykonawca zapewnieni backup 
danych zgromadzonych w systemie 

bazodanowym. Kopie powinny być 
wykonywane nie rzadziej niż raz 
dziennie. 

RAZEM   

 
Ceny podano w PLN. 

3. Zamawiający wpłaci wynagrodzenie w kwocie …………………………….. (słownie: 
……………………………………………………………………….) na konto: ……………………………………………….. 

4. Cena podana w pkt. 3 niniejszej umowy zawiera całkowity koszt, który zostanie poniesiony 
przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w pkt. 3 niniejszej umowy 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załącznikami w postaci protokołu 
odbioru, z zastrzeżeniem, iż płatność będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem 
przekazania przez NFOŚiGW środków finansowych służących finansowaniu niniejszej 
umowy. 

6. Ostateczny termin wykonania prac wymienionych w pkt. 2 ustala się na 30.01.2014r. 
7. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury/rachunki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
8. Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie świadczyć usługę serwisu w okresie 

gwarancyjnym.. 
9. Zgłoszenia awarii będą przez Wykonawcę przyjmowane: 

a. mailem na adres: ……………………….. 
b. faksem na numer: ………………….. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać – dla wskazanych przez Zamawiającego lub 
Uprawnionych przedstawicieli osób (nie więcej niż 1 grupy osób w siedzibie 

Zamawiającego) – bezpłatne szkolenie w zakresie podstawowej obsługi, nie krótsze niż 3 
godziny dydaktycznej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania osobom, o którym mowa w pkt. 10 
oprogramowania. Usługa ta będzie dostępna pod numerem telefonu Wykonawcy:  
……………………….. 

12. Szkolenie, o którym mowa w pkt. 10 niniejszej umowy odbędzie się w terminie do ….. dni 

od zakończenia prac wymienionych w pkt. 2 i oddania do użytkowania przedmiotu 
zamówienia. Na wniosek Zamawiającego termin szkolenia może ulec zmianie. 

13. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych. 

14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a. odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności – w wysokości 10% wartości umowy brutto; 

mailto:biuro@bitblue.pl
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b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości umowy brutto; 

c. nieterminowej dostawy Sprzętu – w wysokości 1,0 % wartości umowy brutto za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

d. opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji – w 

wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
e. opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu jakiejkolwiek dokumentacji wymienionej 

w § 2 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

f. opóźnienia w realizacji szkoleń, o których mowa w § 5 niniejszej umowy – w 
wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

15. Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z wymagalnych należności Wykonawcy, aż do 

ich całkowitej kompensacji.  

16. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 
17. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
18. Zamawiający staje się właścicielem przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 2 z chwilą 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, odbioru prac. Prawo dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych przedmiotu umowy przysługuje Zamawiającemu.  
19. Z chwilą przejęcia na własność przedmiotu umowy wskazanego w pkt. 2 jego ubezpieczenie 

leży po stronie Zamawiającego. 
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
21. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem lub zawarciem niniejszej 

umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 
22. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
23. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 
 
 

…………………………………………………... 
 
 
 

…………………………………………………... 

 
 
 

…………………………………………………... 
 
 
 

…………………………………………………... 
 

 
 

 
Załączniki: 

1. Wzór protokołu odbioru 
2. Wzór podstawowych danych do umieszczenia w programie bazodanowym 


