UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT
z urządzeniami mobilnymi
Zawarta w dniu 3 kwietnia 2015 roku w Krakowie pomiędzy:
1. …………………………………………………….… z siedzibą w …………………. przy ul.
…………………………………...….., kod pocztowy ….-.........
reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

zwanym dalej Zamawiającym,
a
2. Firmą RCPROJEKT Systemy Elektroniczne i Informatyczne z siedzibą w Krakowie przy ul.
Kwartowa 22/55, kod pocztowy 31-419, REGON 356906756, NIP 678-150-22-30,
reprezentowaną przez:

Robert Ciombor
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę systemu informatycznego
do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi na zlecenie
Zamawiającego, jego instalację na wskazanych urządzeniach, konfigurację oraz wdrożenie do
pracy w ramach turnieju tanecznego, przeszkolenie w zakresie korzystania z systemu,
udzielenie licencji na przekazane oprogramowanie.

§2
Ustalenia
Zamawiający zleca Wykonawcy:
1. Wykonanie systemu informatycznego.
Na zakres prac składać się będą przede wszystkim procesy projektowania i dopasowania
systemu do istniejącego oprogramowania skrutinerskiego PTT bez konieczności
wprowadzania zmian w tym oprogramowaniu, tak aby wyeliminować wydruki kart
sędziowskich i zwiększyć komfort pracy sędziów oceniających. Prace poprzedzone zostaną
wykonaniem próbnego systemu weryfikującego jego funkcjonowanie i określeniem
ograniczeń wynikających z istniejącego systemu skrutinerskiego PTT.
2. Dostarczenie oprogramowania komputerowego pracującego wspólnie z programem
skrutinerskim PTT i zapewniającego dostęp do jego danych na komputerze PC.
3. Dostarczenie oprogramowania na wskazany typ urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) o
określonym systemie operacyjnym (Android albo iPhone w zależności od decyzji
Zamawiającego).
4. Instalację, konfigurację oraz wdrożenie do pracy w.w. oprogramowania.
5. Przeszkolenie skrutinerów i sędziów w zakresie działania wykonanego systemu i
korzystania z dostarczonego oprogramowania.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia dostępu i możliwości wykorzystania istniejącego programu
skrutinerskiego PTT.
2. Umożliwienia przeprowadzenia testów systemu w czasie turniejów tanecznych.

§3
Oświadczenia stron
1. Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w
wykonaniu niniejszej umowy oraz że będą się wspierać podczas dokonywania wszelkich
uzgodnień.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz
zasoby ludzkie, ekonomiczne i techniczne konieczne do wykonania prac określonych w § 2.
3. Wykonawca oświadcza, że zlecone prace wykona z należytą starannością, zgodnie z
zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się na
każde żądanie Zamawiającego informować go niezwłocznie oraz w sposób należyty o
stanie prac.

4. Wykonawca gwarantuje, że przekazane zamawiającemu oprogramowanie będzie wolne od
wad prawnych oraz nie będzie obciążone prawami osób trzecich. Ponadto gwarantuje, że
autorskie prawa majątkowe będą przysługiwać jedynie Wykonawcy.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na dostarczone i wdrożone
oprogramowanie. Licencja obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci
masowej komputera, gdzie zainstalowano uprzednio program skrutinerski PTT i korzystanie
zgodnie z przeznaczeniem i jego dokumentacją na czas nieoznaczony. Licencja obejmuje
prawo do instalowania oprogramowania mobilnego na smartfony lub tablety do wykorzystania
przez sędziów jedynie podczas turniejów tanecznych. Licencja obejmuje również prawo do
kopiowania dokumentacji.
6. Licencja zostaje udzielona pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszystkich
informacji niezbędnych do wykonania prac określonych w § 2.
§4
Odbiór prac
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykonane oprogramowanie w
celu zweryfikowania jego zgodności z przyjętymi założeniami (testy) i zgłoszenia
ewentualnych poprawek przez Zamawiającego.
2. W trakcie testów Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco współpracować z testerami
Zamawiającego, tak by czas trwania testów oraz nanoszonych zmian i poprawek był przez
obydwie Strony optymalnie wykorzystany.
3. W trakcie testów dokonywane zgłoszenia poprawek i zmian mają pierwszeństwo pod
względem realizacji wobec innych, nawet zaplanowanych wcześniej przez Strony prac,
chyba że Strony uzgodnią inaczej.
4. Zgłoszenia poprawek i zmian dokonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres rciombor@poczta.onet.pl.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakończeniu testów najpóźniej do dnia 30
września 2015 roku. W przypadku braku złożenia przez Zamawiającego stosownego
oświadczenia we wskazanym powyżej terminie przyjmuje się, że wykonane prace zostały
zrealizowane bez zastrzeżeń.
6. Zamawiający jest obowiązany przystąpić do odbioru prac w terminie do dnia 15
października 2015 roku. W razie nieprzystąpienia do odbioru z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność, Wykonawca uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego,
który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
7. Ewentualna odmowa odbioru wykonanych prac musi nastąpić w formie pisemnej.

§5
Szkolenie
Wykonawca przeprowadzi we wskazanym terminie i miejscu szkolenie dotyczące obsługi
systemu dla wskazanych przez Zamawiającego skrutinerów i sędziów.
§6
Gwarancja
1. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 24 miesięcy od daty odbioru prac nieodpłatnie
usuwać wady oprogramowania, które nie zostały wykryte przed odbiorem programu, a które
wynikają z wykonania programu niezgodnie ze Specyfikacją Wymagań Oprogramowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem rciombor@poczta.onet.pl
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie oprogramowania niezgodnie
z jego przeznaczeniem, za wady wynikające z niewłaściwej pracy programu skrutinerskiego
PTT lub jego nieprawidłowej obsługi, a także za wady wynikłe ze stosowania
oprogramowania mobilnego na urządzeniach innych nich ustalone podczas prac
określonych w § 2.

§7
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie prac określonych w § 2 oraz udzielenie licencji określonej w § 3 ustęp 5
Wykonawca otrzyma kwotę w wysokości 1800 + VAT (słownie: jeden tysiąc osiemset)
złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie poprzednim, płatne będzie w terminie 7 dni od
daty odbioru prac.
3. Płatność następować będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
§8
Poufność
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej
strony, uzyskanych w trakcie realizowania postanowień niniejszej umowy (informacji
handlowych, finansowych, technicznych, organizacyjnych). Wykorzystanie tych informacji
może nastąpić jedynie w celu realizacji niniejszej umowy.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

…………………………………..
(podpis)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………..
(podpis)

