Umowa
Zawarta w dniu ................................. 2012 roku w ................................. pomiędzy:
..............................................................................................................................................................,
z siedzibą w .........................................................................................................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
……………………………………………………………………………………………….
a
LTC Sp. z o.o. z siedzibą 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2,
zarejestrowaną pod numerem KRS 196558 przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
Wiceprezes Zarządu – Dorota Witkowska
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§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest udostępnienie, obsługa i publikacja (hosting) w okresie trwania
niniejszej umowy multimedialnej bazy informacyjnej Katalogu obiektów POI (ang. Point of
interest) oraz Kalendarium kart informacyjnych wydarzeń i imprez regionu prezentowanych na
interaktywnych mapach cyfrowych.
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewnia:
1) Zestaw interaktywnych map cyfrowych oraz kart informacyjnych Katalogu obiektów POI
w 12 standardowych tematach.
2) Narzędzia do obsługi Kalendarium kart informacyjnych wydarzeń i imprez regionu
prezentowanych na interaktywnych mapach regionu,
3) Bieżącą aktualizację zasobów bazy informacyjnej POI,
4) Zaawansowane narzędzia do planowania podróży (Planer),
5) Portal mobilny,
6) Narzędzia do tworzenia raportów statystycznych regionu w zakresie POI, oparte o
zaawansowane kryteria wyszukiwania w bazie informacyjnej,
7) Narzędzia do eksportu współrzędnych GIS obiektów POI do wykorzystania w mobilnych
urządzeniach do nawigacji GPS,
8) Promocję regionu na ogólnopolskim portalu map4U.pl,
9) Zestaw standardowych interaktywnych map cyfrowych posiada i publikuje przygotowane
przez Wykonawcę następujące tematy: Atrakcje, Wycieczki, szlaki, Kultura, Rozrywka, Sport
i rekreacja, Noclegi i gastronomia, Bezpieczeństwo, Zdrowie, Edukacja, Urzędy,
Komunikacja, Informacja, inne.
Zamawiający ma prawo korzystać z interaktywnych map cyfrowych generowanych przez
udostępnione narzędzia aplikacyjne w innych serwisach WWW i BIP na następujących polach
eksploatacji:
1) publicznego wykonania lub odtworzenia,
2) wystawienia i wyświetlenia,
3) wykorzystania w celu przygotowania innych opracowań elektronicznych i drukowanych,
4) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez
siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych oraz w ramach
dowolnych usług telekomunikacyjnych).
Wykonawca zapewnia bieżącą aktualizację zasobów bazy informacyjnej Katalogu obiektów POI
na podstawie materiałów własnych oraz materiałów przekazanych przez Zamawiającego, z
zastrzeżeniem, że materiały przekazane przez Zamawiającego są nie gorszej, jakości niż w
przyjętym standardzie.
Zaawansowane narzędzia do planowania podróży (Planer) umożliwiają budowanie planu (trasy)
poruszania się po wybranych miejscach i obiektach danego obszaru oraz zdefiniowanie trasy
dojazdu z dowolnego miejsca w Polsce do wybranej miejscowości w danej gminie lub powiecie.
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Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewnia gotowość do wykonania dodatkowych
usług w zakresie: opracowania dedykowanych interaktywnych map cyfrowych w uzgodnionych
tematach, konsultacji, szkoleń, aktualizacji wskazanych obiektów, wsparcia konsultantów przy
tworzeniu map.
Usługi będą realizowane na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego.

§ 2. Pozostałe ustalenia
1. Wykonawca odpowiada za:
1) poprawność działania publikowanej multimedialnej bazy pod względem technicznym,
2) bezpieczeństwo powierzonych i przechowywanych danych na jego serwerze,
3) ciągłość publikacji w Internecie.
2. Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania
niniejszej umowy.
3. Wykonawca ma prawo umieszczać treści o charakterze komercyjnym.
4. Zamawiający zezwala Wykonawcy na umieszczenie jego znaków firmowych.
§ 3. Postanowienia dotyczące ceny i płatności
1. Strony ustaliły roczną cenę usług opisanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto:
1 000,00 zł + 23% VAT (brutto 1 230,00 zł).(cena dla gminy wiejskiej).
2 000,00 zł + 23% VAT (brutto 2 460,00 zł).(cena dla gminy miejskiej i powiatu ziemskiego).
5 000,00 zł + 23% VAT (brutto 6 150,50 zł). (cena dla miasta na prawach powiat).
Zapłata rocznej opłaty następować będzie na podstawie faktury VAT, wystawianej w 6 miesiącu
każdego kolejnego roku trwania umowy, przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
2. Usługi opisane w § 1 ust. 8 będą rozliczane wg cen ustalanych indywidualnie dla określonych
zadań. Zapłata na podstawie faktury VAT, przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury.
3. W związku z powyższymi postanowieniami Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do
wystawienia przewidzianych w umowie faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich
odbioru.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Umowa jest zawarta na okres dwóch lat.
2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Okres wypowiedzenia wynosi sześć
miesięcy od daty otrzymania wypowiedzenia.
3. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralne części i są podpisane przez obie
Strony.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników dla swej ważności wymagają form
pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. W przypadku przekształcenia Zamawiającego lub Wykonawcy w inny podmiot posiadający
osobowość prawną, następcy prawni Stron przejmą wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.
7. Wszelkie sprawy sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia w drodze rokowań, będą podlegały
rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla strony pozwanej.
8. Niniejsza umowa sporządzona została i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zamawiający:
.......................................

Wykonawca:
..............................................
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