
Załącznik nr 2 

do Zaproszenia do składania ofert 

 

 

Umowa nr ……………………..……..………. 

 

zawarta w Kielcach w dniu ……………………………… r. pomiędzy:  

 

Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, zwaną dalej „Kupującym”, 

reprezentowaną przez: 

Pana Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielce, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ......................................................, NIP................................................................................ 

reprezentowaną przez: 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający i Wykonawca, w dalszej części niniejszej umowy, zwani są także „Stronami”. 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), z uwagi na 

wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza 130 000 zł netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP. 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem określający zasady i sposób 

postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, stanowiącym Załącznik 

Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad 

organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kielce. 

 

§ 1 

I. Podstawy prawne wykonania zadania 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1452 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ); 

4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.). 

 



II. Przedmiot umowy  wymagania ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż licencji w zakresie udostępniania kalkulatorów 

internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych oraz 

usługa asysty w zakresie administrowania i stałego monitorowania kalkulatorów w celu 

zapewnienia ciągłości, stabilności i poprawności ich działania oraz utrzymanie wysokiej 

pozycji witryny portalu uruchomionego dla miasta Kielce w ramach kluczowych fraz a także 

zapewnienie optymalizacji użyteczności wynikających z potrzeb podatników. Sprzedaż 

licencji określa umowa licencyjna  stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy 

(stanowiący również Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do składania ofert). 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić stałe wsparcie techniczne określone w Załączniku nr 2 

(stanowiącym również Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - „opis przedmiotu 

zamówienia” )w przypadku wystąpienia awarii w działaniu kalkulatorów. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dedykowanego opiekuna dla przedmiotu Umowy i 

przekazać Zamawiającemu jego dane kontaktowe w dniu zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek stworzyć spersonalizowaną witrynę dla Urzędu Miasta Kielce wraz 

z dedykowaną ilustracją według projektu graficznego zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Witryna powinna posiadać unikalny adres strony internetowej przypisany wyłącznie dla 

Urzędu Miasta Kielce. Powinna być spersonalizowana pod Zamawiającego przez co  rozumie 

się  osadzenie dedykowanego logo oraz ilustracji. Strona zaprojektowana winna być tak, aby 

umożliwić szybką nawigację i dostęp do wszystkich opcji takich jak kalkulatory deklaracji i 

informacji.     

5. Wykonawca zapewnia doradztwo w zakresie promocji rozwiązania, dbanie o jego wizerunek 

w Internecie oraz dostarczenie materiałów marketingowych w postaci animacji 2D, banneru 

reklamowego na stronę www, a także postów promocyjnych w dedykowanych dla przedmiotu 

umowy w mediach społecznościowych. 

6. Strona ma być responsywna. Użytkownicy muszą mieć możliwość skorzystania  

z kalkulatorów deklaracji lub informacji na dowolnym urządzeniu. Laptop, tablet czy smartfon 

- witryna powinna dopasować swoją rozdzielczość do  tych urządzeń i zapewniać  komfort przy 

korzystaniu z kalkulatorów.  

 

§ 2 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy po udzieleniu licencji Wykonawca zobowiązany jest 

do adaptacji systemu w zakresie działania kalkulatorów internetowych przeznaczonych do 

wypełniania deklaracji i informacji podatkowych, z uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalnych  

i ich konfiguracji w zakresie opisanym w Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie 7 dni 



roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

od dnia zawarcia Umowy. 

2.  Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w ust.1 oraz §1 pkt II ppkt 1 i 4 zostanie 

potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez Strony. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną cenę w 

wysokości.................. zł brutto (słownie zł: ...............................................................................) 

przy czym łączna cena zawiera: 

-za udzielenie licencji kwotę…………… zł brutto (słownie zł: ................................................) 

- za wsparcie techniczne (asystę) kwotę……………. zł brutto (słownie zł: .............................) 

Cena łączna zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

strony internetowej, o której mowa  w II pkt 4 niniejszej umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzający fakt bezusterkowego 

wykonania prac, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszej umowy oraz udostępnienie witryny 

internetowej, o której mowa w pkt II ppkt 4 niniejszej Umowy. 

4.  Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo, przelewem, na rachunek 

bankowy Wykonawcy o numerze: ........................................................................... . 

5. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 7 dni od daty jej doręczenia.  

6. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

7. Dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy ustanawia się: 

nabywcę: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25; 

odbiorcę faktury i płatnika: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 

 

§4 

Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia …… roku do dnia ………… roku. 

       

§5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 



2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia ww. 

okoliczności uprawniającej do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy. 

§6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy, za nienależyte wykonanie Umowy, w formie 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych obowiązków wynikających z realizacji 

zakresów (postanowień) Umowy (lub jej Załączników) w terminach w niej wskazanych, 

karę umowną w wysokości 0,50 % łącznej ceny określonej w § 3 ust. 1, odpowiednio za 

każdy dzień oraz karę umowną w wysokości 0,20 % łącznej ceny określonej w § 3 ust. 1, 

odpowiednio za każdą godzinę opóźnienia, 

2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, karę umowną w wysokości 10 % ceny łącznej określonej w § 3 ust. 1. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym łączna kwota kar umownych, z tytułów 

określonych w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć równowartości 15 % ceny łącznej 

określonej w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z ceny łącznej, 

określonej w § 3 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Termin płatności kar umownych ustala się na 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do zapłaty. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy 

również w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

 

§7 

1. Z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust.3 Umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do 

wykonanej witryny internetowej, projektów powstałych w związku z jej wykonaniem, 

elementów graficznych serwisu internetowego a także do szablonu HTML/CSS na wszystkich 

znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w szczególności wskazanych 

w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 

z 2022 poz. 2509).  

2. Wykonawca udziela gwarancji  na poprawne funkcjonowanie witryny internetowej w okresie 

12 miesięcy od umieszczenia jej na ustalonym przez Strony serwerze. W ramach gwarancji 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad/błędów strony w terminie i na zasadach 



określonych w pkt 16 Załącznika nr 3 do Zaproszenia do składania ofert „Opis przedmiotu 

zamówienia”.  

3. Postanowienia niniejszej Umowy w zakresie gwarancji nie uchybiają przepisom dotyczącym 

rękojmi za wady fizyczne i prawne.   

 

§8 

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych  

w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 5 

do niniejszej Umowy. 

§9 

1.  W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób podanych przez Wykonawcę 

do jego reprezentacji oraz do kontaktów jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce; 

2) w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych każda z osób 

wskazanych w pkt 1 może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na 

adresem-mail: iod@um.kielce.pl; 

3) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, a także 

w celu komunikacji związanej z wykonaniem Umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 

Administratorem, a tym podmiotem; 

5) przekazane przez Wykonawcę dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Umowy i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi 

przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz ze 

względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń; 

6) osobom wskazanym w pkt 1, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym 

uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania 

danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia 

danych; 

7) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

mailto:iod@um.kielce.pl


8) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

9) podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1 jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji Umowy; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie Umowy; 

10) osoby wskazane w pkt 1 mają prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem pkt 5. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego osobą prawną, zasady przetwarzania danych osobowych, 

wskazane w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych przez Wykonawcę do jego 

reprezentacji lub umocowanych do kontaktów z Zamawiającym. 

 

§10 

1. Wykonawca nie może - pod rygorem nieważności - bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego:  

- przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na innego wykonawcę, 

- przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

2. Zmiana Umowy może być dokonana – pod rygorem nieważności - za porozumieniem Stron  

w formie pisemnego aneksu. 

3. Strony są zobowiązane do poinformowania siebie nawzajem o zmianie adresu, pod rygorem 

uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za doręczoną. Do zmiany, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym, postanowień ust.2 powyżej nie stosuje się. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.). 

5. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku 

 z Umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

                  ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 


