Załącznik nr 3 do warunków uczestnictwa
WZÓR UMOWY
Zawarta …………………….. w Olsztynie pomiędzy:
Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26
reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, w którego imieniu działa
Rafał Ruchlewicz – Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: …………………………………..………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o treści następującej:
Rozdział I.
Przedmiot zamówienia
§ 1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania w terminie do 22.12.2016r. dzieła w postaci:
1. Aktualizacji systemu Typo3 z wersji 6.2.25 do najnowszej wersji Typo3 7.x
dostępnej w dniu podpisania umowy. Analiza obecnego systemu i jego
funkcjonalności stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonania funkcjonalności logowania do systemu poprzez LDAP Urzędu Miasta
zgodnie z algorytmem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Aktualizacji wszystkich modułów zainstalowanych na stronach funkcjonujących w
ramach tego systemu, aby były zgodne z nową wersją Typo3. Wszystkie
moduły/wtyczki systemu muszą zostać napisane zgodnie ze standardem mvc.
Struktura html wszystkich modułów i layout'u strony musi być wdrożona w oparciu
o framework bootstrap3. Po wykonaniu upgrade'u powinny zostać zachowane
wszystkie treści dostępne obecnie w systemie - musi być dokonana migracja
wszystkich treści do nowych modułów systemu. Po wykonaniu upgrade'u strona
musi się poprawnie walidować zgodnie z wytycznymi W3C.
4. Przeprowadzenia testów sprawdzających poprawność realizacji zlecenia po
wdrożeniu.
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Rozdział II.
Odbiory
§ 2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza dzieło do odbioru.
§ 3. Datą wykonania dzieła jest data jego zgłoszenia do odbioru, o ile po tym zgłoszeniu
nastąpił pozytywny odbiór ze strony Zamawiającego. W przypadku odbioru
negatywnego, datą wykonania dzieła będzie data zgłoszenia pracy do odbioru, po
którym to zgłoszeniu nastąpił pozytywny odbiór.
§ 4. Zamawiający winien odebrać dzieło w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru. W
wypadku niedotrzymania powyższego terminu, okresu wydłużonego odbioru nie wlicza
się do okresu zwłoki Wykonawcy, w szczególności za wydłużony okres odbioru dzieła
nie są Wykonawcy liczone kary za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy. Z tytułu wydłużonego odbioru Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie ani odszkodowanie.
§ 5. W przypadku wielokrotnego odbioru dzieła, czynności odbiorowe powtarza się w
pełnym zakresie, chyba że Zamawiający ograniczy zakres odbioru. Wykonawca nie
może jednak domagać się od Zamawiającego ograniczenia odbioru tylko do wad
stwierdzonych przy poprzednim odbiorze.
§ 6. W przypadku negatywnego odbioru, Zamawiający wskazuje przyczyny odmowy
odbioru. Wykonawca o uwzględnieniu zgłoszonych uwag i ewentualnie po usunięciu
innych wykrytych wad i nieprawidłowości ponownie zgłasza dzieło do odbioru. Jeżeli
ponowne zgłoszenie następuje po terminie wykonania dzieła określonym umową, za
okres odbioru dzieła (nie więcej jednak niż jednorazowo 7 dni) oraz poprawiania dzieła
- wykraczające poza termin wykonania dzieła - naliczane są kary umowne przewidziane
umową.

Rozdział III.
Wynagrodzenie
§ 7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w § 1, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… zł brutto
(wraz z podatkiem od towarów i usług VAT), słownie: ………………………………
złotych ……./100).
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§ 8. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów i należności Wykonawcy z tytułu
wykonania dzieła, w tym wszystkie należne podatki i opłaty.
§ 9. Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru.
§ 10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę wymienioną w § 7 przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia
faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
§ 11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą płatności.
§ 12. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia udziału w
prawach, o którym mowa w § 13.

Rozdział IV.
Prawa własności intelektualnej
§ 13. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego ½ udziału w
autorskich prawach majątkowych do dostarczonych w ramach realizacji niniejszej
umowy rezultatów prac, zgodnie z ustawą z dnia 4. lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Przeniesienie udziału w
prawach następuje z chwilą odbioru dzieła, na polach eksploatacji obejmujących:
1. w zakresie oprogramowania komputerowego:
(a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym równoległą
instalację i korzystanie na więcej niż jednym środowisku;
(b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
programie komputerowym;
(c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub
jego kopii:
(i) na rzecz podmiotów trzecich – w celu wykonywania przez te podmioty
czynności opisanych pod lit (b) na rzecz Zamawiającego;
(ii) na rzecz własnych jednostek organizacyjnych w rozumieniu art. 9
ustawy o samorządzie gminnym oraz podmiotów prowadzących
gospodarkę komunalną w rozumieniu art. 2 ustawy o gospodarce
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komunalnej w celu umożliwienia prowadzenia tym podmiotom ich
działalności

przy

wykorzystaniu

programów

komputerowych

Zamawiającego;
(d) wprowadzane do sieci internet i extranet.
2. w zakresie utworów nie będących programami komputerowymi (w tym analizy,
dokumentacja):
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy na
rzecz podmiotów opisanych ust. 1 lit. 1(c);
(c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie
poprzedzającym – udostępnianie utworu w sieci internet lub extranet w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
§ 14. Wraz z przeniesieniem udziału w autorskich prawach majątkowych Wykonawca wyraża
Zamawiającemu i podmiotom działającym na zlecenie Zamawiającego zgodę na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów, co do których nastąpiło zbycie
udziału w prawach.
§ 15. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich
nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego i podmiotów
działających na zlecenie Zamawiającego.
§ 16. Każdy z współuprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych (zarówno
Wykonawca i Zamawiający) może samodzielnie i niezależnie udzielać licencji
niewyłącznych na korzystanie ze wspólnych utworów, z tym że udzielana przez
Zamawiającego licencja nie może wykraczać poza zakres uprawnień opisanych w § 13.
§ 17. Ewentualne przychody z tytułu udzielenia licencji przypadają w całości temu ze
współuprawnionych, który udzielił licencji. Także podmiot udzielający licencji ponosi
wszelkie koszty związane z jej udzieleniem.

Strona 4 z 42
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
ul. Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
e-mail: informatycy@olsztyn.eu, www.olsztyn.eu

§ 18. Współuprawniony udzielający licencji jest uprawniony do samodzielnego zawarcia
umowy na utrzymanie lub rozwój licencjonowanego utworu, pryz zachowaniu zasad
finansowych opisanych w § 17.
§ 19. Do udzielenia licencji wyłącznej potrzebna jest zgoda obydwu współuprawnionych.
§ 20. W pozostałym zakresie do zarządu wspólnym prawem stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego o współwłasności z zastrzeżeniem następujących regulacji:
1. Prawa do utworów zależnych powstałych na bazie wspólnych utworów przysługują
ich twórcom i nie są objęte wspólnością na podstawie niniejszej umowy;
2. Zarząd wspólnym prawem wykonują wspólnie współuprawnieni nieodpłatne;
3. Wydatki i ciężary związane ze wspólnym prawem ponosi ten współuprawniony,
który podejmuje czynności związane w tymi wydatkami i ciężarami lub którego
dotyczy czynność związana w tymi wydatkami i ciężarami;
4. Współuprawnieni wyłączają na 5 lat możliwość żądania zniesienia wspólności prawa
i zobowiązują się do przedłużenia tego wyłączenia na 2 kolejne 5-cio letnie okresy,
tj. łącznie do 15-tu lat. Strona, które nie wywiąże się w powyższego zobowiązania
zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiego ze współuprawnionych

kary

umownej w wysokości równej wynagrodzeniu określonemu w § 7, co nie wyklucza
możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W wypadku zbycia przysługującego uprawnionemu udziału w prawie (w całości lub
w dowolnej części) drugiemu ze współuprawnionych przysługuje prawo pierwokupu
zbywanego udziału na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Strona, które nie
wywiąże się w powyższego zobowiązania i dokona zbycia udziału w prawie bez
zastosowania prawa pierwokupu, zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiego
ze współuprawnionych kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu
określonemu w § 7, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§ 21. Przeniesienie udziału w prawach opisanego w niniejszym rozdziale (skutek
rozporządzający czynności) następuje – z chwilą przekazania Zamawiającemu utworu –
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testów i sprawdzenia utworu oraz realizacji
procedury odbiorowej, a w pozostałym pełnym zakresie – z chwilą odbioru utworu
przez Zamawiającego.
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Rozdział V.
Gwarancja i rękojmia
§ 22. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dzieło na opisanych niżej zasadach.
§ 23. Udzielenie gwarancji nastąpi z chwilą odbioru dzieła.
§ 24. Wady objęte gwarancją dzielą się trzy kategorie zdarzeń: „A”, „B”, „C”:
1. Zdarzenie krytyczne „A” należy rozumieć – dzieło nie działa,
2. Zdarzenie pilne „B” – dzieło działa, ale z nie pełną wydajnością lub
funkcjonalnością,
3. Zdarzenie zwykłe „C” - dzieło działa z pełną funkcjonalnością, wymagane jest
przeprowadzenie prac modernizacyjnych.
§ 25. Zgłoszenia gwarancyjne będą przekazywane w pierwszej kolejności poprzez system
Redmine udostępniony na serwerze Zamawiającego, a w razie jego niedostępności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres …………………………… lub
telefonicznie na numer ……………………………. Po otrzymaniu zgłoszenia
Wykonawca niezwłocznie potwierdza ten fakt Zamawiającemu, przy wykorzystaniu
tego samego środka komunikacji, przy pomocy którego zostało dokonane zgłoszenie.
Po wznowieniu pracy lub dostępności serwera, odpowiednio Zamawiający i
Wykonawca uzupełnią dokonane zgłoszenia i ich potwierdzenia w systemie Redmine.
§ 26. Wady będą usuwane w następujących terminach, liczonych od momentu zgłoszenia
wady:
Rodzaj zdarzenia

Czas naprawy

Zdarzenie krytyczne „A”

2 dni robocze

Zdarzenie pilne „B”

4 dni robocze

Zdarzenie zwykłe „C”

10 dni roboczych

§ 27. Zgłoszenia typu A, B i C mogą być przesyłane w dni robocze (dni od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-16:00.
Zgłoszenia przesłane poza tymi godzinami są traktowane jako dokonane o godzinie 8.00
tego dnia (dotyczy zgłoszeń od godziny 0.00 do 7.59 danego dnia oraz o dowolnej
godzinie w poprzednich dniach nieroboczych) lub następnego dnia (dotyczy zgłoszeń
od godziny 16.01 do 23.59 danego dnia).
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§ 28. Czas naprawy liczony jest od momentu dokonania zgłoszenia w sposób opisany w § 27,
do chwili zakończenia naprawy.
§ 29. Usunięcie wady winno zostać potwierdzone przez Zamawiającego poprzez odpowiednią
adnotację w systemie Redmine udostępnionym na serwerze Zamawiającego, a w razie
jego

niedostępności

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres

……………………………... Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić usunięcie
wady lub brak jej usunięcia w ciągu 5 dni roboczych (w godzinach roboczych) od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wady. Chwilą usunięcia wady jest moment
zgłoszenia usunięcia wady, o ile w następstwie tego zgłoszenia Zamawiający
potwierdził jej usunięcie. W przypadku gdy potwierdzenie zostanie dokonane po
upływie 5 dni roboczych, okres przedłużonego testowania ponad 5 dni robocze nie jest
wliczany do ewentualnego okresu naliczania Wykonawcy kar umownych, nawet gdy
następnie Zamawiający nie potwierdzi usunięcia wady. Z tytułu wydłużonego odbioru
usunięcia wady Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani
odszkodowanie.
§ 30. Wykonanie modyfikacji strony internetowej obsługiwanej przez system, o którym
mowa w § 1 przez osobę trzecią działającą na zlecenie Zamawiającego nie powoduje
utraty gwarancji ani rękojmi. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonane
przez osobę trzecią zmiany.
§ 31. W zakresie nieuregulowanym umową, do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego w zakresie gwarancji przy sprzedaży.
§ 32. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od
uprawnień z tytułu rękojmi.
§ 33. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić uprawnieniom Zamawiającego z tytułu
rękojmi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uprawnienia przez Zamawiającego.

Rozdział VI.
Kary umowne
§ 34. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1. w razie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
terminu określonego w § 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7
za każdy dzień zwłoki,
2. w razie niedotrzymania czasu naprawy dla naprawy gwarancyjnej, przy realizacji
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zgłoszeń zdarzeń „A” - za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wynagrodzenia
określonego w § 7, liczony po przekroczeniu określonego dla tego zdarzenia czasu
naprawy;
3. w razie niedotrzymania czasu naprawy dla naprawy gwarancyjnej, przy realizacji
zgłoszeń zdarzeń „B” i „C” - za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2%
wynagrodzenia określonego w § 7, liczony po przekroczeniu określonego dla tego
zdarzenia czasu naprawy;
§ 35. W przypadku zwłoki w wykonaniu Zamówienia, o którym mowa w § 1, o okres
przekraczający 20 dni lub gdy poziom naliczonych kar umownych przekroczy 100%
wartości wynagrodzenia określonego zamówieniem, Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy.
§ 36. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia z przyczyn, o
których mowa w § 35, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7.
§ 37. W przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 7 za
każdy przypadek naruszenia.
§ 38. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§ 39. Dni zwłoki, stanowiące m.in. postawę naliczania kar umownych liczone są zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego. Do okresu zwłoki wlicza się więc soboty i dni
ustawowo wolne od pracy.
§ 40. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty
wezwania do zapłaty lub otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
§ 41. Zamawiający mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

Rozdział VII.
Poufność
§ 42. Wykonawca zobowiązany będzie do nieujawniania, nieprzekazywania, ani do
niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do
realizacji umowy, informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy niezależnie
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od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania (Informacje
Poufne). Dotyczy to w szczególności:
1. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
2. innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;
3. informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa.
§ 43. Uzyskane przez Wykonawcę Informacje Poufne nie mogą być wykorzystane do innych
celów niż do realizacji umowy.
§ 44. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania Informacji Poufnych w jakikolwiek
sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, chyba że
obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa lub jest realizowany na potrzeby
toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, karnych. W przypadku
ujawnienia osobie trzeciej Informacji Poufnych, Wykonawca zastrzeże ich poufność,
chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na przepisy prawa oraz zapewni, że
osoba której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania
poufności na zasadach wskazanych w umowie.
§ 45. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony
obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych, ujawnienie takie nie będzie uważane za
dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej umowy jedynie w przypadku, gdy
Strona zobowiązana do takiego ujawnienia, przed jego dokonaniem niezwłocznie
powiadomi drugą stronę o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym
możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od
tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu
uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie
ujawnionych Informacji Poufnych.
§ 46. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji Poufnych niezależnie od formy ich
przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji
zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu
Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia
fizyczne, organizacyjne i technologiczne. Wykonawca powinien stosować co najmniej
tak samo silne środki ochronne, jak w odniesieniu do własnych informacji chronionych
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niezwiązanych z wykonywaniem umowy, przy czym w każdym wypadku muszą one
zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji Poufnych, o
których mowa w niniejszym rozdziale.
§ 47. Strony postanawiają, że Informacje Poufne będą przekazywane pomiędzy nimi w
formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich.
§ 48. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań
dotyczących ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
§ 49. Obowiązek, o którym mowa w § 42, trwa zarówno w czasie obowiązywania umowy,
jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres 5 lat od rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy. Niezależnie od powyższego, po zakończeniu obowiązywania
umowy, niezależnie od przyczyny, Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7
dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje
Poufne. W odniesieniu do Informacji Poufnych przechowywanych elektronicznie,
Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji.
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby,
którymi posługiwał się on przy wykonywaniu umowy.
§ 50. Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców.
Skorzystanie z podwykonawcy lub wykroczenie poza zakres podwykonawstwa
wynikający z umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Odmowa wyrażenia
zgody wymaga uzasadnienia, a Zamawiający nie odmówi zgody bez ważnej przyczyny.
§ 51. W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, tak jak za
własne działania lub zaniechania.

Rozdział VIII.
Osoby do kontaktu
§ 52. Osobami uprawnionymi do kierowania całością spraw związanych z realizacją
niniejszej umowy, w tym podpisania protokołów odbioru zamówień są:
a) w imieniu Zamawiającego:
1. Rafał Ruchlewicz
2. Bogusława Trepanowska
3. Mariola Iciak
b) w imieniu Wykonawcy:
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1. ……………………………………....
2. ………………………………………
3. ………………………………………
§ 53. Osobami uprawnionymi do udzielenia zgłaszania zgłoszeń serwisowych z tytułu
gwarancji i rękojmi są:
1. Rafał Ruchlewicz
2. Bogusława Trepanowska
3. Marcin Leśniewski
4. Karol Tabaka
§ 54. Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w § 52 i § 53 mają prawo
zgłaszać Wykonawcy wszelkie uwagi co do realizacji przedmiotu umowy oraz
poprawności funkcjonowania serwisów internetowych.

Rozdział IX.
Odstąpienie od umowy
§ 55. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§ 56. Zamawiający dodatkowo ma prawo odstąpić od umowy, gdy poziom naliczonych kar
umownych przekroczy 100% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7.
§ 57. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział X.
Zmiany w umowie
§ 58. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 59. Zmiana osób wymienionych w § 52 i § 53 nie wymaga aneksu do umowy. Zmiany osób
dokonuje się na piśmie przekazanym drugiej stronie.
§ 60. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w § 59 jest złożenie przez jedną ze
Stron pisemnej informacji o zmianie.
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Rozdział XI.
Postanowienia końcowe
§ 61. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia danych osobowych w
związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 62. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 63. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać
w drodze polubownej, a w razie bezskutecznego jej wyczerpania, właściwym do
rozpoznania będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 64. Dokumenty dołączone do umowy stanowią integralną część umowy.
§ 65. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1. Opis systemu i jego funkcjonalności wg stanu na dzień wysłania zapytania ofertowego
2. Opis logowania po LDAP.
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Załącznik Nr 1 do Umowy
Opis systemu i jego funkcjonalności wg stanu na dzień wysłania zapytania ofertowego
1. System Typo3 w wersji 6.2.25
2. Na jednym systemie zamieszczone 10 serwisów:
2.1. www.olsztyn.eu
2.2. www.obo.olsztyn.eu
2.3. www.budzet.olsztyn.eu
2.4. www.kartarodziny.olsztyn.eu
2.5. www.obwodnica.olsztyn.eu
2.6. www.ksiazkatelefoniczna.olsztyn.eu
2.7. www.zabytki.olsztyn.eu
2.8. www.kryzys.olsztyn.eu
2.9. www.senior.olsztyn.eu
2.10. www.zit.olsztyn.eu
3. Strona www.olsztyn.eu musi przechodzić test optymalizacji mobilnej Google:
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?url=olsztyn.eu
4. Serwisy wykonane w RWD (Responsive Web Design) oraz dostępne w 7 wersjach
monochromatycznych, w 5 wersjach językowych.
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5. Po wykonaniu upgrade'u powinny zostać zachowane wszystkie treści dostępne obecnie w
systemie - musi być dokonana migracja wszystkich treści do nowych modułów systemu.
6. Po wykonaniu upgrade'u strona musi się poprawnie walidować zgodnie
z wytycznymi W3C.
7. Wygląd panelu administracyjnego

(BE):
8. Funkcjonalności dostępne w systemie:
8.1.
książka telefoniczna - wyświetla informacje o numerach telefonów w Urzędzie.
Dodatkowo stwarza możliwość filtrowania danych. Posiada również
możliwość przydzielenia zakresu obowiązków do poszczególnych
pracowników i filtrowania danych po tym zakresie.
FE (Frontend):
https://ksiazkatelefoniczna.olsztyn.eu/,
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https://www.olsztyn.eu/urzad-miasta/ksiazka-telefoniczna-urzedu.html

BE (Backend):
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8.2.

system informacji indywidualny dla poszczególnych zakładek:
FE:
www.olsztyn.eu/
www.olsztyn.eu/sport.html
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www.olsztyn.eu/edukacja.html
www.olsztyn.eu/kultura.html
www.olsztyn.eu/nc/urzad-miasta.html
www.zit.olsztyn.eu
www.obo.olsztyn.eu
www.kartarodziny.olsztyn.eu
www.zabytki.olsztyn.eu
www.budzet.olsztyn.eu
www.kryzys.olsztyn.eu
www.senior.olsztyn.eu
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W każdych informacjach istnieje możliwość dostępu do archiwum w postaci
listy
newsów,
np.
https://www.olsztyn.eu/urzad-miasta/aktualnosci/
archiwum.html

8.3.

Zarządzanie danymi kontaktowymi w górnej części strony dla poszczególnych
podstron
FE:
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BE:

8.4.

Zarządzanie linkiem pod ikoną FB w górnej części strony różny dla różnych
podstron
FE:

BE:
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8.5.

Zarządzanie sliderami wyświetlanymi indywidualnie dla poszczególnych
zakładek i stron
FE (na przykładzie zakładki Sport):

BE:
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8.6.

zarządzanie grafiką w top'ie strony - możliwość zmiany grafiki i przydzielenia
jej indywidualnie dla każdej podstrony. W przypadku braku przydzielonej
grafiki dla poszczególnej podstrony wczytywana jest grafika z elementu
nadrzędnego.
FE:

BE:
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8.7.

możliwość dodawania/edycji/usuwania banerów w obu kolumnach strony
indywidualnie dla każdej zakładki i stron (wymienionych w pkt. 2).

8.8.

moduł wysyłania e-kartek
FE: https://www.olsztyn.eu/o-olsztynie/e-kartki.html
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BE:

8.9.

moduł multimedia z możliwością zarządzania jego pozycjami i dodawania
elementów we wszystkich wersjach językowych w jakich dostępny jest portal.
FE:
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BE:

8.10.

kalendarz wydarzeń z możliwością filtrowania, podziałem na kategorie,
dodawaniem wydarzeń jednodniowych lub cyklicznych, kalendarz
importowany poprzez API z portalu visit.olsztyn.eu (zachowana możliwość
dodawania wydarzeń przez system). Dodatkowo w kalendarzu wydarzeń
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należy wdrożyć obsługę ikon w zakresie wyświetlania domyślnej ikony dla
kategorii w przypadku jeśli z API nie zostanie przekazana ikona indywidualna
dla wydarzenia.
FE:
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BE:
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8.11.
FE:

RSS kalendarza wydarzeń
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8.12.

Breadcrumbs

8.13.

Wyświetlanie informacji o cookies

8.14.

wyszukiwarka treści
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8.15.

prognoza pogody - prognoza dostarczana poprzez plik xml (aktualizacja 2 razy
dziennie) zamieszczony na zewnętrznym serwerze dostawcy prognoz
meteorologicznych. Prognoza wyświetlana jako informacja skrótowa o
prognozie na najbliższe dni i prognoza szczegółowa na najbliższy tydzień.
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8.16.

Zarządzanie wyglądem strony błędu 404
BE:

8.17.

Moduł "Linki"
FE:

BE:
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8.18.

Moduł z linkami na dole strony, indywidualny dla każdej zakładki.
FE:

BE:

8.19.

Moduł "Odkryj Olsztyn" - indywidualny dla każdej zakładki
FE:
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BE:

8.20.

Moduł wyświetlający grafiki z linkami - indywidualny dla poszczególnych
zakładek
FE:

BE:

8.21.
Mapa strony https://www.olsztyn.eu/o-olsztynie/sitemap.html
sitemap.xml zgodny z wymogami Google zamieszczony na serwerze
8.22.

i

plik

RSS aktualności - jeden ze wszystkich zakładek, na których moduł aktualności
jest uruchomiony
FE:
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8.23.
8.24.

Moduł "Strona banner" - moduł wyświetlający wskazaną treść między menu a
contentem strony na wskazanych stronach
Zarządzanie wersjami językowymi serwisu:
- w administracji danej strony checkbox „Konfiguracja języków gogle” z
możliwością wyboru wersji językowych, po jego zaznaczeniu na danej stronie
pojawia się możliwość włączenia tłumaczenia strony korzystając z translatora
Google. Na froncie strony pojawia się combobox od google translate’a z
możliwością tłumaczenia całej strony.
- wybranie z górnego menu strony języka polskiego wyświetla oryginalną
stronę w wersji polskiej, a nie przetłumaczoną przez Google translate.
- jeżeli strona nie posiada tłumaczenia nie wyświetla się w górnej części strony
flaga danego tłumaczenia. Jeżeli zaznaczony jest checkbox to odblokowuje się
flaga nawet jeśli strona nie ma wersji językowych
FE:
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BE:

8.25.

Moduł umożliwiający zapisanie się do newslettera korzystającego z modułu
Acymailing (instalacja na CMS Joomla). Moduł zawiera pola Imię i email.
Wypełnienie danych powoduje dopisanie użytkownika do bazy danych
systemu, na którym zainstalowany jest moduł Acymailing.
Przy dodawaniu wtyczki do strony można ustawić parametry:
ID Listy
Adres strony z newsletterem
Seckey, jeżeli włączona zostałaby captcha w module Joomla
FE:
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BE:

8.26.

Moduł Popup
FE:
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BE:
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8.27.

Serwis dla Wydziału Budżetu - www.budzet.olsztyn.eu
 serwis dostępny jedynie po zalogowaniu się przez użytkowników
 administrator posiada możliwość tworzenia i modyfikacji
użytkowników, grup użytkowników oraz nadawania im uprawnień do
treści zawartych w serwisie,
 użytkownik po zalogowaniu się przez FE posiada uprawnienia do
przeglądania treści (zwykły użytkownik nie ma możliwości dodania
treści na stronę),
 treść dzielona ze względu na dostępność, tzn. treść może być
ogólnodostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników, lub dla
wybranych grup/grupy użytkowników,
FE:
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BE:
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8.28.

System konkursowy na stronie www.zabytki.olsztyn.eu
- moduł działa po zainstalowaniu wtyczki „konkursy”
- moduł umożliwia umieszczenie konkursu w formie ankiety z jedną
odpowiedzią lub wieloma oraz w formie tekstowej odpowiedź typu otwartego
FE:
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BE:

8.29.

Możliwość zmiany treści stopki strony z poziomu CMS
FE:

BE:
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Załącznik Nr 2 do Umowy
Hasło podawane podczas logowania z wykorzystywaniem LDAP nie może być zapisywane i
przechowywane w systemie Typo3. Dane powinny służyć tylko i wyłącznie weryfikacji
poprawności autoryzacji użytkownika.
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