UMOWA - WZÓR NR …..……………………
na realizację usługi zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia kompleksowej strony
internetowej Uczelni, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 01/POWR./WWW/1-5/2021

zawarta dnia …………………………2021 r. w Radomiu pomiędzy:
Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną im. Sługi Bożego Roberta Schumana, 26-600 Radom,
ul. Wodna 13/21, NIP: 948-248-30-06, REGON: 141091453,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a: …………………...………………………..…………………………………………………………………………………………………………,
zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – zwanej
dalej ustawą oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień publicznych o wartości nie
przekraczającej 30 000 euro – Zarządzenie Nr 1/01/R/2021 Rektora Europejskiej Uczelni SpołecznoTechnicznej im. Roberta Schumana z dnia 02.01.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminów
udzielania zamówień publicznych w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Roberta
Schumana .
§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie, wykonanie oraz
uruchomienia
kompleksowej
strony
internetowej
Uczelni,
dostępnej
dla
osób
z niepełnosprawnościami, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …….…………..…… na formularzu ofertowym
– załącznik nr 2, na warunkach i zasadach określonych w dalszej części umowy oraz załącznikach nr 1
i 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówionej przez Zamawiającego strony zgodnie z
zatwierdzoną przez uczelnię specyfikacją.
2.Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się i przeanalizował treść załączników
stanowiących integralną część Umowy, udostępnionych przez Europejską Uczelnię SpołecznoTechniczną im. Sługi Bożego Roberta Schumana i nie zgłasza oraz nie zgłosił do nich żadnych
zastrzeżeń oraz, że zna wynikające z nich wymagania w zakresie prawidłowego wykonania
przedmiot Umowy i zobowiązuje się przestrzegać zasad wynikających z tych dokumentów
podczas realizacji Umowy.
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3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w dobrej wierze, w
sposób profesjonalny z zachowaniem najwyższej staranności, pod względem merytorycznym i
formalnym na poziomie wymaganym przy wykonywaniu tego rodzaju umowy oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności Wykonawca odpowiada za jakość i
terminowość wykonania przedmiotu Umowy.
4.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, kwalifikacje, sprzęt i
doświadczenie do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy wymagane przez obowiązujące
przepisy prawne.
§2
Wartość umowy i warunki płatności

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy kwotę w maksymalnej wysokości:
Brutto…………………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………..………………..00/100).
Kwota wynagrodzenia obejmuje w szczególności cenę za zaprojektowanie i wykonanie Strony
Internetowej, koszty wprowadzanych poprawek.
2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może ulec zmianie na
niekorzyść Zamawiającego.
3. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia Zamawiający potrąci zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie danych
przedłożonych przez Wykonawcę: zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę
na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne [w przypadku
zwolnień Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kserokopii dokumentów uprawniających
do zwolnień np.: studenci – aktualnej legitymacji studenckiej – zgodnie z ustawą o systemie
ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm).
4.Wynagrodzenie będzie wypłacone po zrealizowaniu pełnego zakresu czynności określonych w § 1
umowy w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego/nej
rachunku/faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli obu stron
protokołu zdawczo-odbiorczego.
5.Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez
pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności
(umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z
postanowieniami umowy.
7.Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na
fakturze/rachunku, figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 Ustawy o
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami) – nie dotyczy.
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Zobowiązania stron

1.W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do
zaprezentowania Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta
Schumana do zatwierdzenia Projekt graficzny strony.
2. Zamawiający może zgłosić uwagi co do Projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
przez Wykonawcę prezentacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz przedstawienia
poprawionego Projektu w terminie ustalonym przez Strony, nie krótszym jednak niż 2 dni od dnia
wniesienia uwag przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony w terminie do dnia ………………………………… .
5. Strony zgodnie ustalają, że informacje dotyczące wykonywanej strony będą przekazywane
pomiędzy stronami drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail w niniejszej umowie, w
szczególności informacje dotyczące akceptacji wykonanych prac i zgłaszania zmian lub poprawek
przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 1,
przy użyciu własnych środków i pracowników.
7. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego strona objęta jest gwarancją przez okres 48
miesięcy, której termin rozpoczyna się od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez
Strony.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i błędów na Stronie Internetowej Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 1 Dnia roboczego od wysłania zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 9 niniejszej paragrafu
9. W przypadku stwierdzenia błędów lub usterek Strony Internetowej Zamawiający wyśle
Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail osoby wskazanej,
zawiadomienie stwierdzające błąd lub usterkę wraz z jej opisem. Wykonawca zapewnia
możliwość wysyłania i odbioru zawiadomień 24 godziny na dobę/365 dni w roku
10. Wykonawca oświadcza, że wszelkie naprawy w okresie trwania gwarancji Wykonawca
świadczy w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust.1.
11. Wykonawca oświadcza, że w przypadku każdej naprawy okres gwarancji przedłuża się o
liczbę dni, w ciągu których Zamawiający nie mógł korzystać ze strony.
§4
Odbiór przedmiotu umowy

1.Strony zgodnie postanawiają, że odbiór Strony Internetowej, zainstalowanej na serwerze
WWW dostarczonym przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym
strony przesłanym Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres osoby
wskazanej w Umowie. Celem dokonania odbioru, o którym mowa w niniejszym ustępie
Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem prześle Zamawiającemu niezbędne kody dostępu oraz pliki
strony wraz kodem źródłowym. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą zostać
przesłane w sposób zapewniający ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich. Protokół zostanie przesłany Wykonawcy w terminie otrzymania przez Zamawiającego
haseł i kodów dostępu, o których mowa w niniejszym ustępie. Protokół ten stanowi podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.
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§5
Kary umowne
1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §
2 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Łączna wysokość kar umownych nie może jednak przekraczać 30% wynagrodzenia
brutto określonego w § 2 ust. 1.

2.

W przypadku niewykonania umowy w terminie, tj. niedotrzymania terminów określonych w §3
ust.4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za
każdy dzień zwłoki.

3.

W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §
2 ust. 1.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej
Wykonawcy należności na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

5.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.

6.

W przypadku, gdy na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na
fakturze/rachunku , nie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 Ustawy
o podatku od towarów i usług , Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1 – nie dotyczy.

§6
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwania ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku gdyby Wykonawca nie wywiązywał się z przyjętych mocą niniejszej
umowy obowiązków.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę lub zwłoki w
realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy
przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy i
zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§7
Postanowienia końcowe
1. W przypadku nie dojścia do porozumienia Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszystkich
sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
3. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………. r. stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4.Umowę niniejszą sporządzono w trzech
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

jednobrzmiących

egzemplarzach,

dwóch

dla

Integralną częścią Umowy są załączniki:
1.

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Informacja dla osoby, której dane dotyczą:
Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną im. Sługi Bożego Roberta Schumana, 26-600 Radom, ul.
Wodna 13/21, NIP: 948-248-30-06, REGON: 141091453 (dalej: EUST) informuje, że dane
zgromadzone w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji
przedmiotowej umowy.
Podanie danych w zakresie wynikającym z dokumentów związanych z zawarciem umowy oraz ujętych
w samej umowie jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania, bez podania
danych zawarcie umowy jest niemożliwe. Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych/RODO).
Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgromadzone dane
nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem
uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą
również podlegały profilowaniu.
Dane będą przetwarzane przez EUST w okresie trwania umowy, a po tym czasie dla celów
archiwalnych, zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami EUST, jak również dla celów i przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
EUST wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można
skontaktować się pod adresem: iodo@eust.pl.
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