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UMOWA na wykonanie aplikacji mobilnych WZÓR 

  
podpisana w Szczecinku  pomiędzy:  

  
Comdrev.PL Spółka . z o.o. , ADRES, XXXXXX NIP: XXXXXXXX, Regon XXXXXX, KRS XXXXXXXXXX 

zwanych  dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  

  
a   
  
………………………………… ul………………………………………………………………..,  

NIP:…………………………………….Regon:………………………………………………zwanym  w 

dalszej części umowy „Wykonawcą”.  

  
  
 1.   

1.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego z należytą 
starannością oraz zasadami wiedzy technicznej aplikację mobilne. Przedmiotem 
zamówienia jest stworzenie trzech aplikacji dla trzech systemów mobilnych - Android, 
Windows 10 Mobile oraz iOS, zgodnie ze specyfikacją.  zwaną w dalszej treści niniejszej 
umowy  „Protecti aplikacje mobilne”  

1.2. Protecti aplikacje mobilne będzie posiadała funkcjonalność, która została dołączona jako 

załącznik nr 1 niniejszej umowy.  

  
 2.   
 2.1. Rozpoczęcie wykonania zamówionej aplikacji nastąpi od dnia podpisania umowy i  
 zakończone zostanie  w  terminie  30  dni.    

2.2. Wykonawca użyje  do   wykonania   systemu własnych 

materiałów   z zastrzeżeniem, że muszą to być materiały 

najwyższej jakości.  

  
 3.   
 3.1. Wykonawca wykona i uruchomi aplikację oraz przeszkoli wskazane przez  

zamawiającego osoby w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  w 

nieprzekraczającym  terminie   wynikającym   z  punktu   2.1.

   

3.2. Za dzień wykonania niniejszej umowy Strony przyjmują dzień podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w obecności upoważnionych przedstawicieli  
Wykonawcy  i Zamawiającego, bez   zastrzeżeń   Zamawiającego

   co   do   jakości  i prawidłowego funkcjonowania aplikacji.  

 3.3. Wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi wszelkie  
prawa dotyczące aplikacji na rzecz Zamawiającego.  

  
 4.   

4.1. Wykonawca tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy otrzyma 
od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości ………………….PLN 
(słownie……………………………………………………), plus podatek od towarów i 
usług VAT (23%), płatne   
w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia i przekazania Zamawiającemu  
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przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury,  
 przelewem na jego rachunek bankowy  wskazany  w  treści  faktury.   

4.2. Kwoty określone w pkt 4.1 są całkowite i ostateczne oraz obejmują koszt transportu, 
montażu, rozruchu, szkolenia  oraz wykonania  napraw  w  okresie  udzielonej  
gwarancji.  

 4.3. Ewentualne zmiany wynagrodzenia związane z poszerzeniem albo zmniejszeniem  
zakresu prac określają Strony w drodze  pisemnego   aneksu,   

sporządzonego   i podpisanego przed zmianą zakresu  przedmiotu umowy.  

4.4. Poprawki związane z aktualizacją systemów operacyjnych i narzędzi, za pomocą których 
aplikacja została przygotowana będą wykonywane przez Wykonawcę bezpłatnie przez 
okres 1 miesiąca, licząc od dnia oddania przedmiotu umowy  
Zamawiającemu.  Po tym okresie Wykonawcy przysługiwać będzie  wynagrodzenie

   w wysokości 100,00 PLN ( sto złotych), plus należny podatek od towarów i 

usług VAT za jedną godzinę pracy.   

  
 5.   

5.1. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, Wykonawca zobowiązany będzie do 
ich usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez Strony w protokole zdawczo-
odbiorczym, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia zakończenia odbioru.  
  

 6.   
6.1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości ceny, o której 
mowa w pkt  4.1. umowy za każdy dzień zwłoki.  

6.2. W razie zaistnienia po stronie Wykonawcy rażącej zwłoki, rozumianej jako okres 
przekraczający 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać kary umownej lub 
tylko zażądać kar umownej od Wykonawcy.  

6.3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia na drodze sądowej 
odszkodowania przewyższającego karę umowną.  

  
 7.   
 7.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na  wykonane 

 aplikację i zobowiązuje się usunąć w tym okresie na własny koszt wszelkie  wady
    

i usterki wynikające z wad materiałowych lub nieprawidłowej konstrukcji systemu 
aplikacji w terminie 72 godzin, licząc od chwili poinformowania go przez 
Zamawiającego. W przypadku poważniejszych usterek Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego w ciągu 24 godzin od chwili poinformowania go o nieprawidłowym 
działaniu aplikacji, o czasie potrzebnym do ich usunięcia. Jednocześnie Wykonawca 
oświadcza, iż postara się o jak najszybsze usunięcie usterek. W przypadku nie podania 
terminu naprawy w ciągu 24 godz. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy w czasie 
normalnym 72 godz. Po jego przekroczeniu Wykonawca zapłaci na rzecz  
Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% wartości ceny, o której mowa w pkt.  
4.1. umowy za każdy dzień zwłoki.   

 7.2. Strony przyjmują następujące zasady świadczenia usług gwarancyjnych:  

7.2.1. Wykonawca wyznaczy numer telefonu awaryjnego, pod który Zamawiający będzie 
zgłaszał wszelkie  usterki  aplikacji;  

 7.2.2. Wykonawca oświadcza, iż telefon ten będzie czynny 8 godzin na dobę w dni  
 powszednie w godz. 8:00  -  16:00 ;  
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 7.2.3. Osobą kontaktową z ramienia  Wykonawcy będzie ……………………………………….. 

7.2.4. Wykonawca ma obowiązek do natychmiastowego przystąpienia do usuwania 
awarii;  

7.2.5. W przypadku usterki nie dającej się naprawić „od ręki” Wykonawca określi 
przybliżony czas jej naprawy.  

7.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do projektów, 
opracowań i innych utworów powstałych w związku z wykonywaniem umowy, z prawem 
do  wykorzystania na następujących polach  eksploatacji:  

7.3.1. W ramach  wynagrodzenia określonego w § 4, z dniem zaakceptowania Protecti aplikacje 
mobilne przez podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca przenosi  
na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do Protecti 
aplikacje mobilne oraz innych utworów powstałych w związku z wykonywaniem umowy 
(zwanych łącznie "Utworem"), co uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania 
i rozporządzania Utworem bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących 
polach eksploatacji: 

a. w zakresie obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, 
wprowadzanie ich do obrotu, bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy Utworu oraz 
terytorium, w tym sprzedaż Utworu, jego użyczenie, najem oryginału albo jego 
egzemplarzy,  

b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - utrwalanie w pamięci komputera, 
zwielokrotnianie, kopiowanie i powielanie dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, 

c. w zakresie rozpowszechniania Utworu – publiczne wystawienie, rozpowszechnianie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do pamięci komputerów, 
dystrybucja w sieci komputerowej, internetowej, wykorzystywanie do materiałów 
reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych.  

  

7.3.2. Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa i wyraża zgodę na dalsze działania 
związane z korzystaniem przez Zamawiającego z przysługujących Wykonawcy 
autorskich praw osobistych do Utworu. 

 

7.3.3. W razie ujawnienia nowych, nieznanych w chwili zawarcia Umowy pól eksploatacji, 
Wykonawca zobowiązuje się przenieść, bez dodatkowego wynagrodzenia, na rzecz 
Zamawiającego, prawo do rozporządzania Utworem, pobierania wynagrodzenia oraz 
wykorzystywania Utworu także na tych nowych polach eksploatacji.  

 

7.3.4. Zamawiający uprawniony jest do korzystania z Utworu w dowolny sposób, chyba że 
korzystanie  
to naruszać będzie osobiste prawa autorskie Wykonawcy w zakresie: a) autorstwa 
Utworu, b) oznaczenia Utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 
udostępniania  
go anonimowo. W pozostałym zakresie, w tym w szczególności: a. nienaruszalności 
treści i formy Utworu oraz ich rzetelnego wykorzystania, b. decydowania o pierwszym 
udostępnieniu Utworów publiczności, c. nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów, 
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania tych praw względem 
Zamawiającego.  

 

7.3.5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu. Wykonawca 
wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian Utworu, jego modyfikacji i 
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przeróbek we wszystkich jego warstwach, w tym w szczególności w jego warstwie 
graficznej, technicznej, cyfrowej oraz informatycznej, także przy pomocy innych niż 
Wykonawca podmiotów.  

 

7.3.6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest  
do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 
W takim wypadku Wykonawca  będzie również zobowiązany do naprawienia szkody, 
jaką poniósł Zamawiający.   

 

7.3.7. Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego na drogę sądową z roszczeniami 
opartymi  
na zarzucie, iż korzystanie z jakiegokolwiek elementu Utworu stworzonego przez 
Wykonawcę narusza jej prawa, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o 
tym fakcie. Wykonawca wystąpi  
z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty procesowe 
oraz koszty ewentualnych odszkodowań.  

7.4. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego prawo do dokonywania zmian, adaptacji i 
innych przeróbek w utworach, o których mowa w ust. 1 (prawa autorskie zależne).  

7.5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych wraz z prawami 
zależnymi, mieści się w wynagrodzeniu z tytułu wykonania przedmiotu umowy, 
określonym w § 4.1. niniejszej umowy.  

  
 8.   

8.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  pełną   instrukcję   techniczną   i  

działania  systemu  aplikacji oraz dokonać przeszkolenia wskazanych przez 

Zamawiającego osób.  

  
 9.   
 9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe  

przepisy Kodeksu cywilnego.  

9.2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy  miejscowo dla  siedziby  Zamawiającego.  

9.3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

9.4. Strony zgodnie postanawiają, że wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy 
winna być przesyłana listem poleconym na adresy wskazane w niniejszej umowie. W 
przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną listem 
poleconym na adres wskazany w niniejszej umowie, uważa się za skutecznie 
doręczoną z dniem jej nadania.  

  
 10.   

10.1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze Stron.  

  
  
  
  
  

Wykonawca  Zamawiający  
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Załącznik numer 1   
 
Zakres funkcjonalności aplikacji mobilnych Protecti 
 
 

 Konfiguracja urządzeń dopisanych w systemie Protecti, synchronizowanych z serwerów 
Protecti przez API, 

 Możliwość konfiguracji i włączania/wyłączania opcji Kategorie, Białe Listy, Czarne Listy, 
Kalendarz, synchronizowanych z serwerami Protecti przez API, 

 Podgląd aktualnie ustawionych parametrów, synchronizowany z serwerami Protecti przez API, 
 Zgłaszanie stron i przesyłanie do bazy danych Protecti przez API, 

 


