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Umowa o wykonanie strony internetowej/platformy wymiany doświadczeń 

nr ……………………  

 

zawarta dnia …………………………… w ………………………………………………… pomiędzy:  

Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa,  

NIP: 525-000-84-07, REGON: 000001502, reprezentowaną przez: 

Katarzynę Kacperczyk, Kierownik Projektu 

Lidię Tomaszewską, Kierownik Działu Obsługi Projektów  

Zwaną dalej Zamawiającym,   

a  

nazwa: ..…………………………………………………………………………….……………  

adres: ......…………………………………………………………………………………………  

REGON: …………………………..........…………………………………...……………………………  

NIP: ..........…………………………………………………………………………….……………………………  

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………  

zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

łącznie zwane Stronami. 

§ 1 Zakres umowy 

1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania stronę internetową / platformę 

wymiany doświadczeń (zwaną dalej „platformą”) poświęconą obsłudze studentów, kadry z 

zagranicy i problematyce umiędzynarodowienia, finansowaną ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt 

pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w 

przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania 

określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18. 

2.  Platforma będzie zamieszczona pod adresem URL Platforma4U.sgh.waw.pl (nazwa domeny 

może ulec zmianie).  

3.  Na platformę składają się następujące elementy – utwory (w rozumieniu Ustawy):  

• projekt graficzny platformy,  

• elementy graficzne platformy,  

• oprogramowanie komputerowe – System Zarządzania Treścią (CMS).  
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4.  Platforma zostanie zbudowana  zgodnie z załączoną Specyfikacją Zamówienia, stanowiącą 

załącznik nr 1. i będzie się charakteryzowała responsywnością (dostosowaniem do urządzeń 

mobilnych).  

5.  Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia platformy na serwerze wskazanym przez 

Zamawiającego.    

6.  W zakres Umowy wchodzi również:  

a)  wdrożenie platformy w sieci Internet;  

b)  przeprowadzenie szkolenia min. trzech osób z obsługi CMS wraz z przekazaniem instrukcji 

obsługi i konfiguracji systemu;  

c)  przekazanie dokumentacji technicznej w zakresie konfiguracji systemu oraz autorskich 

majątkowych praw do utworów;  

d)  wsparcie techniczne Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.  

§ 2 Projekt platformy 

1.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt platformy w terminie 10 dni roboczych od dnia 

podpisania niniejszej Umowy.  

2.  Projekt będzie zawierał oprawę graficzną oraz system odnośników (site map).  

3.  Projekt platformy zostanie wykonany przez Wykonawcę w oparciu o:   

a)  specyfikację zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy i przesłany przez 

Zamawiającego brief kreacyjny   

b)   przesłane przez Zamawiającego logotypy (obowiązkowo) i zdjęcia (opcjonalnie), które mają 

być wykorzystane na platformie  

oraz z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Księdze Znaku i Księdze Akcydensów Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie.  

4.  Zamawiający ma 5 dni roboczych na akceptację projektu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych 

uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował.  

5. Wykonawca wykona platformę w terminie 15 dni roboczych od daty zaakceptowania projektu.   

6.  Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

§ 3 Terminy wdrożenia 

1. Za dzień utworzenia platformy przyjmuje się dzień wdrożenia kompletnej witryny w sieci 

Internet na serwerze Zamawiającego, co nastąpi w terminie określonym w § 2 ust. 5, nie później 

jednak niż 16.12.2019.   

2. Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór platformy. Przyjęcie zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru.  
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3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w zakresie konfiguracji 

systemu oraz autorskich majątkowych praw do utworów w dniu podpisania protokołu odbioru, 

o którym mowa w ust. 2.  

4. W terminie 5 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru o którym mowa w ust. 2, 

Wykonawca przeprowadzi również szkolenia z obsługi CMS wraz z przekazaniem instrukcji 

obsługi i konfiguracji systemu, o których mowa w § 1 ust 6 lit. c.  

§ 4 Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy 

1.   Wykonawca, przyjmując zamówienie, zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością, jak 

również chronić wszelkie prawa i interesy Zamawiającego.  

2.  Do wykonania zamówienia Wykonawca użyje materiałów powierzonych przez Zamawiającego 

oraz materiałów własnych. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że posiadają wyłączne 

prawa do użytych materiałów własnych oraz że materiały użyte nie są obciążone prawami osób 

trzecich.  

3   Wykonawca nie ma prawa używać nazwy, logo ani żadnych innych materiałów otrzymanych od 

Zamawiającego do jakichkolwiek innych celów niż określone w niniejszej Umowie.  

4.   Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania projektu graficznego i elementów 

graficznych serwisu internetowego opracowanego i wykonanego dla Zamawiającego we 

własnym interesie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, do których uzyska dostęp w związku z 

udzielaniem wsparcia technicznego Zamawiającemu, zgodnie z 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, z późn. sprost.),  oraz umową powierzenia 

przetwarzania, na podstawie której Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych. 

§ 5 Gwarancja 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz wsparcia technicznego na okres 24 

miesięcy, licząc od daty wdrożenia kompletnej witryny w sieci Internet na serwerze 

Zamawiającego.   

2.  Wsparcie techniczne obejmuje:  

• świadczenie pomocy technicznej na poziomie administracyjnym dla użytkowników 

platformy będącej przedmiotem niniejszej Umowy;  

• usuwania w Systemie Zarządzania Treścią błędów związanych z jej poprawnym 

funkcjonowaniem i bezpieczeństwem danych.  

3.  W przypadku stwierdzenia w trakcie okresu gwarancji wadliwości platformy niepowstałych na 

skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 

ich nieodpłatnego usunięcia w terminie ……………………. do 2 dni roboczych od zgłoszenia.  
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§ 6 Wynagrodzenie 

1.  Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………… zł brutto (słownie: ………………………………). Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto 

bankowe Wykonawcy nr…………………………….. potwierdzone na fakturze VAT w terminie 30 dni 

od daty otrzymania faktury VAT.  

2.  Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru, o 

którym mowa § 3 ust. 2 i potwierdzenie przez strony przeprowadzenia szkoleń i przekazania 

dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 4. 

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 

Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy, w tym również wynagrodzenie za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji.   

§ 7 Prawa autorskie  

1.  W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, z dniem odbioru przedmiotu Umowy 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawami 

zależnymi do wykonywanej platformy oraz projektów powstałych przy ich wykonaniu, projektów 

graficznych oraz 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. 

Przeniesienie praw autorskich majątkowych nie dotyczy stron oraz mechanizmów 

administracyjnych, które zostają udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w celu 

administracji platformą.   

2.  Przed datą odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca odbierze od osób, którym powierzył 

stworzenie projektu graficznego i elementów graficznych platformy ich zobowiązanie do 

niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów w ten sposób, 

że nie oznaczą tych utworów w żaden sposób oraz nie będą żądali oznaczenia przedmiotowych 

utworów w przyszłości.   

3.  Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Umowy na 

poszczególnych polach eksploatacji, o którym mowa w ust. 1, ani z tytułu wykonywania przez 

Zamawiającego lub przez osoby przez niego wskazane zależnego prawa autorskiego. 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonywania tłumaczeń, przeróbek, uzupełnień, 

adaptacji itp. przedmiotu Umowy, a także prawo zlecania ich wykonywania przez osoby trzecie 

bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

5.  Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy przy wykorzystaniu materiałów, utworów, 

danych i informacji oraz programów komputerowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich, a w szczególności nie naruszając dóbr osobistych, 

majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub 

wzorów użytkowych bądź innych praw własności intelektualnej, a także danych osobowych osób 

trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem 

podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia  

z roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z wyżej wymienionych tytułów, 
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Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 

świadczeń z tych tytułów.  

§ 8 Kary umowne 

1. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z terminów  określonych w § 2 oraz w § 3 ust. 

1, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę za każdy dzień zwłoki karą w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od wykonania umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę bez winy lub zgody Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot z tytułu kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia lub zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania do jej zapłacenia.  

§ 9 Pozostałe ustalenia 

1.   Strony  zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, 

wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne 

oraz organizacyjne dotyczące drugiej Strony. Nie dotyczy to informacji, które Zamawiający jest 

zobowiązany ujawniać na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

2.  Materiały dostarczone przez Strony nie będą udostępniane nieuprawnionym osobom trzecim.  

3.  Do rozwiązywania szczegółowych kwestii realizacyjnych wynikających z przyjętej Umowy Strony 

delegują:  

• ze strony Zamawiającego: Katarzyna Kacperczyk, kkacpe@sgh.waw.pl, tel. 22 564 9840, Marta 

Tymińska, mtymin@sgh.waw.pl, tel. 22 564 7823 

• ze strony Wykonawcy: …..............................., tel.: …………….....................  

 § 10  Ustalenia końcowe 

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.     Wykonawca nie może przenieść praw, wierzytelności lub obowiązków na osobę trzecią bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

3.   Spory między stronami będzie rozpatrywał sąd powszechny właściwy według siedziby 

Zamawiającego. 

4.  Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

• Specyfikacja zamówienia  

• Formularz ofertowy 

• Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
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5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

 

 

Zamawiający                Wykonawca 

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie 

1. Administrator  

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy  al. Niepodległości 162,  
02-554 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”. 

2.  Inspektor Ochrony Danych  

Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail 
iod@sgh.waw.pl. 

3. Cel przetwarzania danych  

Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, jej realizacja, rozliczenie i 
archiwizacja. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanego dalej RODO.  

Podane przez Wykonawcę dane osób do kontaktu (w postaci imienia i nazwiska, danych kontaktowych) przetwarzane będą 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora), w celu zapewnienia 
możliwości kontaktu ze strony administratora i jego pracowników w celu wykonania umowy. Osobom wskazanym do 
kontaktu przez Wykonawcę, których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo wniesienia 
sprzeciwu. 

5. Informacja o odbiorcach danych  

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na 
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności 
przetwarzanych danych. 

6. Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji. 

7. Czas przetwarzania  

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. 

8. Prawa związane z przetwarzaniem 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 
RODO. 

9. Informacja o prawie wniesienia skargi  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

mailto:iod@sgh.waw.pl

