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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego  
 

 

UMOWA nr ………………………… 
 
 

Zawarta w Olsztynie, w dniu ……………………………………… 2021 r., pomiędzy:  
Stowarzyszeniem gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, NIP 739 27 74 058, 
reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu – Piotra Grzymowicza oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia 
– Izabelę Narożniak- Jakubowską, zwanych w dalszej części „Zamawiającym”  
a  
…………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą/osobą ………………………………………….……..,  
zam. ………………………………………………………., posiadającym nr NIP/PESEL ……………………………………., zwanym dalej 
„Wykonawcą” o następującej treści:  
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy realizację usługi polegającej na stworzeniu od podstaw multimedialnej 
mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, 
niemieckim, rosyjskim, w tym opracowanie koncepcji, instalację i pełne uruchomienie mapy wraz grą na 
stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl 
 
2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje następujące sfery:  
 
a. zapewnienie możliwości wirtualnego zwiedzenia przynajmniej 21 zamków krzyżackich, biskupich i 
kapitulnych dawnego państwa krzyżackiego z obszaru współczesnej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego FR 
(Człuchów, Bytów, Lębork, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Malbork, Sztum, Działdowo, Nidzica, Ostróda, Olsztyn, 
Lidzbark Warmiński, Giżycko, Kętrzyn, Ryn, Bałga, Pokarmin, Królewiec, Ragneta, Lochstedt).  
b. Multimedialna mapa powinna udostępnić uproszczone, trójwymiarowe wizualizacje zamków w ich kształcie  
z XV w. widziane z lotu ptaka, z możliwością przybliżania lub oddalania modelu. Modele zamków powinny 
posiadać zaznaczone otwory okienne, krenelaż, wykusze latrynowe, krużganki, ozdobne szczyty dachów, 
wejścia i studnie oraz inne elementy architektoniczne. Modele powinny także posiadać fotorealistyczne 
tekstury, dodatkowo wyposażone w odpowiednią szatę roślinną (drzewa, krzewy), ukształtowanie terenu, 
animacje wody (fosy zamkowe, rzeki i naturalne zbiorniki wodne), oraz dymu (kominy) i mgły. Każda 
wizualizacja powinna zawierać krótki opis zamku, o max ilości do 500-600 znaków, w zakresie jego konstrukcji 
i historii. Opisy zamków powinny zostać wykonane w czterech wersjach językowych: polski, angielski, 
niemiecki i rosyjski.  
c. W multimedialną mapę powinna zostać zaimplementowana gra, polegająca na odszukaniu liter hasła, 
poukrywanych wśród detali konstrukcyjnych różnych zamków z interaktywnej mapy. Uczestnik gry będzie 
musiał ułożyć z odszukanych liter hasło i wysłać je na stronę Zamawiającego. Osoby, które prawidłowo 
odgadną hasło wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych, które zwycięzcom zostaną przesłane pocztą.  
d. Opracowanie regulaminu, scenariusza, pytań i odpowiedzi dla gry umiejscowionej w przestrzeni 
turystycznej, historycznej i kulturowej miast i regionów województwa pomorskiego/kujawsko-
pomorskiego/warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego FR, według zasad ustalonych  
z Zamawiającym, np.: na stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl zostaną umieszczone 
podpowiedzi, gdzie należy szukać kolejnych liter hasła. Podpowiedzi będzie tyle, ile jest liter hasła. Poniżej 
podane są trzy przykładowe: 1. Marienburg  – to dawna nazwa zamku, przy którym odnajdziesz pierwszą literę 
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hasła (Malbork); 2. ten zamek był letnią rezydencją wielkich mistrzów Zakonu, znajdziesz tam drugą literę 
hasła (Sztum);  3. zamek ten był siedzibą administratora dóbr własnych kapituły warmińskiej, znajdziesz tam 
trzecią literę hasła (Olsztyn). Następnie gracz przechodzi do interaktywnej mapy państwa zakonnego. 
Podpowiedzi są fragmentami opisów zamków zamieszczonych obok interaktywnych wizualizacji tychże 
zamków. Uczestnik gry musi zatem uprzednio przeczytać i zapamiętać choć część opisów dotyczących 
poszczególnych warowni, co jest niewątpliwym walorem edukacyjnym i popularyzatorskim zarówno gry, jak  
i mapy. Aby odnaleźć literę hasła po wytypowaniu właściwego zamku, użytkownik obraca zamek z każdej 
strony (może również przybliżać obraz) próbując zlokalizować literę. Po odnalezieniu litery, gracz zapisuje ją 
sobie na kartce. Potem czyta następną podpowiedź i typuje kolejny zamek z ukrytą literą. Po odnalezieniu 
kolejnej litery, zapisuje ją sobie na kartce i powtarza czynności aż do odnalezienia ostatniej litery. Następnie 
pisze e-maila do Zamawiającego podając swoje dane teleadresowe i wpisując odnalezione hasło. Jest to 
potrzebne do rozstrzygnięcia konkursu i wysłania nagrody. Hasła będą zawierać od 6 do10 liter. Hasła powinny 
nawiązywać do historii obszaru, na którym znajdują się zamki, ich budowy i przeznaczenia poszczególnych 
członów, historii wybitnych postaci z nimi związanych. Przykładowe hasła: Jungingen - nazwisko mistrza 
poległego pod Grunwaldem, Czerwińsk- miejsce przeprawy wojsk Jagiełły w drodze na Grunwald, bergfried - 
określenie wieży głównej zamku krzyżackiego, dormitorium - wspólna sypialnia braci rycerzy na zamku. Celem 
zapewnienia większego zainteresowania interaktywną mapą w sieci, Wykonawca powinien przygotować 
przynajmniej cztery hasła, zmieniane np. co kwartał, pozwalając na zorganizowanie czterech konkursów  
w ciągu roku. 
e. Gra wraz z regulaminem powinna zostać przygotowana w czterech wersjach językowych: polski, angielski, 
niemiecki i rosyjski.  
f. Wykonawca powinien wykonać pisemne tłumaczenia tekstów na potrzeby przygotowania mapy oraz gry na 
język polski, niemiecki, angielski, rosyjski, o łącznej objętości wszystkich tekstów, we wszystkich 
tłumaczeniach, około 24 (±10%) stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę) wliczając w to 
instrukcję obsługi gry. 
g. Podstawą do budowy modeli zamków na potrzeby multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. 
wraz z grą edukacyjną powinny być dostępne  materiały historyczne i archeologiczne autorstwa: Conrada 
Steinbrechta, Friedricha Lahrsa, dr Mieczysława Haftki, dr Michała Starskiego (UW), dr Bogusza Wasika 
(Muzeum w Malborku), dr. Christofera Herrmanna (UG), dr Marcina Wiewióry (UMK), prof. Tomasza Torbusa 
(UG).  
i. Koncepcja oraz teksty dla multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną  
powinny zostać skonsultowane z dwoma osobami posiadającymi przynajmniej stopień naukowy - dr nauk 
humanistycznych. Wykonawca w tym celu powinien przedstawić pisemne referencje dwóch takich osób, 
potwierdzające zgodność wykonanego dzieła z nauką i faktami historycznymi. Zamawiający przed 
podpisaniem umowy, w terminie 5 dni od wyboru Wykonawcy, ma prawo zażądać od wybranego Wykonawcy 
pisemnego potwierdzenie udziału takich taki osób w przedsięwzięciu, pod rygorem odrzucenia oferty 
Wykonawcy.  
j. Promocja multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną przynajmniej na 5 
polskich lub zagranicznych serwisach internetowych.  
k. Parametry techniczne multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną powinny 
uwzględniać następujące wymagania: dowolny język programowania gwarantujący dostępność z poziomu 
średnich wymagań dostępnych na rynku przeglądarek internetowych i komputerów, zbudowane na silniku gry 
Unity3d lub Unreal, możliwość pobrania ze strony Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl,  wersja online, 
bez konieczności pobierania na komputer, bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników, polska, 
angielska, niemiecka, rosyjska wersja językowa. 
 

§ 2 
1. Usługa jest przedsięwzięciem:  
a. projektu ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-
East Poland’/ Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-
wschodniej Polski nr PR/1/008/2018,  dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO: Promocja kultury lokalnej  i zachowanie dziedzictwa 
historycznego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa 
historycznego, przyrodniczego i kulturowego; 

http://www.zamkigotyckie.org.pl/
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b. zadania publicznego pn. „Interaktywny Szlak zamków gotyckich” współfinansowanego ze środków 
Samorządu Województwa Pomorskiego; 
c. zadania publicznego pn. „Interaktywny Szlak zamków gotyckich” współfinansowanego ze środków 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 
d. zadania publicznego pn. „Interaktywny Szlak zamków gotyckich” współfinansowanego ze środków Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie. 
 

§ 3 
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 października 2021 r., według następującego 
harmonogramu prac: 

 etap  1. wykonanie projektu multimedialnej mapy w terminie do 30 sierpnia 2021;  

 etap 2. przygotowanie koncepcji/scenariusza/pytań  gry w terminie do 30 sierpnia 2021;  

 etap 3. testowanie mapy oraz gry w terminie do 30 września 2021;  

 etap 4. szkolenie administratora Zamawiającego w terminie do 15 października 2021;  

 etap 5. ostateczna korekta treści mapy oraz gry we wszystkich wersjach językowych (Pl, De, En, Ru)     
do 31 października 2021;  każdorazowo potwierdzonych przez strony protokołem bez zastrzeżeń.   

§ 4 
1. Z tytułu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  ……………… zł 
brutto (słownie: …………………………………………………… złotych).  
2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i uruchomieniu multimedialnej mapy państwa krzyżackiego  
w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim na 
stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl oraz po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku.  
3. Cena określona w § 4 ust. 1 jest niezmienna w okresie obowiązywania umowy i obejmuje wykonanie całości 
zobowiązań objętych Umową, a także kosztów z tym związanych, jak również przejście wszelkich praw 
majątkowych, pokrewnych, zależnych, jak też w zakresie artystycznego wykonania i praw do egzemplarzy 
fotografii (jeśli znajdzie zastosowanie), na wszystkich polach eksploatacji oraz terytoriach, jak też w zakresie 
wszelkich zgód oraz upoważnień, zaś Wykonawcy z tytułu zawarcia oraz wykonania Umowy nie będzie 
przysługiwać żadne dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie własności 
Dzieła (fizycznego nośnika lub egzemplarza – jeżeli znajdzie zastosowanie).  
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, dokonana zostanie na podstawie  faktury/rachunku, 
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.  
 

§ 5 
1. Z chwilą stworzenia w ramach wykonania Umowy Dzieła (lub jakiejkolwiek jego części) lub innego utworu, 
lub przedmiotu praw pokrewnych (dalej łącznie zwane „Utworem") w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) (dalej „Ustawa") Wykonawca w cenie 
usługi, o której mowa w § 4 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, a także prawa 
zależne do Utworu i wszystkich jego części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, tj. na terytorium całego 
świata, na następujących polach eksploatacji: (i) określonych w art. 50 Ustawy, (ii) trwałe lub czasowe 
utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części Utworu, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 
formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w szczególności w zakresie utrwalania  
i zwielokrotniania Utworu lub jego części – wytwarzanie każdą techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (iii) wprowadzanie Utworu do pamięci 
komputera lub innego urządzenia elektronicznego w całości lub w części, czasowe utrwalanie lub 
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie  
i rozporządzanie tymi kopiami, (iv) stosowanie, uruchamianie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu oraz uzyskiwanie dostępu do Utworu lub jego części, (v) 
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym elektroniczne udostępnianie na żądanie, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie oraz w sieciach zamkniętych, niezależnie od metody połączenia tych sieci, (vi) 
publiczne wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie Utworu lub nośnika, na jakim utrwalono Utwór, (vii) 
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użyczanie egzemplarza lub oryginału Utworu lub nośnika, na jakim utrwalono Utwór, (viii) w zakresie obrotu 
oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór lub jego część utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także udzielanie licencji, sublicencji, użytkowania, 
dzierżawy lub w inny sposób udzielanie praw do korzystania z Utworu na wszystkich lub wybranych polach 
eksploatacji, (ix) tworzenie nowych wersji i adaptacji, w szczególności przystosowywanie, zmiana układu lub 
dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub przeróbek w Utworze, w najszerszym dopuszczalnym prawnie 
zakresie, a także dokonywanie przedruków całości albo części, oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 
opracowań na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji, jak też eksploatację Utworu z innymi utworami, 
wybranymi przez Zamawiającego (prawa zależne), (x) wykorzystywanie Utworu do celów marketingowych lub 
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów 
i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, a ponadto (xi) 
w odniesieniu do części Utworu stanowiącego artystyczne wykonanie również w zakresie praw określonych w 
art. 86 ust. 2 Ustawy,  
2. Wykonawca udziela na rzecz Zamawiającego upoważnienia – z prawem do udzielania dalszych upoważnień 
– do wykonywania praw osobistych Wykonawcy, w tym: (i) decydowania, czy, kiedy oraz w jakim zakresie 
rozpowszechniać Utwór, a także decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, (ii) 
dokonywania zmian oraz modyfikacji w zakresie objętym prawem do integralności Utworu, w tym łączenia  
z innymi utworami lub materiałami, (iii) oznaczania Utworu samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami 
oraz materiałami, w tym wskazywania, że całość praw przysługuje na rzecz Zamawiającego lub z pominięciem 
autorstwa Wykonawcy. 
3. Wykonawca zapewnia, że przed przeniesieniem praw autorskich majątkowych i innych praw określonych  
w Umowie prawa takie przysługiwały wyłącznie na jego rzecz, jak też nie były obciążone jakimikolwiek 
prawami osób trzecich. W przypadku gdy Wykonawca posługiwał się przy realizacji Dzieła osobami trzecimi, 
Wykonawca zapewnia, że uzyskał od tych osób prawa oraz upoważnienia niezbędne do wykonania 
zobowiązań przyjętych w Umowie. 
4. Wykonawca z momentem przekazania protokołem odbioru multimedialnej mapy państwa krzyżackiego  
w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim na 
stronie Zamawiającego www.zamkigotyckie.org.pl, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1. 
 

§ 6 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie 
kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  
a. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1;  

b. w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do naliczania 
kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
przekraczający terminy określone w § 3.  
2. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.  
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone kary 
umowne, na zasadach ogólnych.  
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy, Wykonawca ma prawo 
do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.  
 

§ 7 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonanie umowy 2 lata gwarancji.  
2. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw i usunięcia usterek w 
funkcjonowaniu multimedialnej mapy państwa krzyżackiego w XV w. wraz z grą edukacyjną on-line, 
dostępnych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim zamieszczonych na stronie 
www.zamkigotyckie.org.pl, w terminie nie krótszym niż 14 dni.  
3. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez strony ostatniego protokołu odbioru.  
4. Jeżeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie wykona czynności naprawczych, Zamawiający ma prawo 
zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi gospodarczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty 
gwarancji. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.  
 

§ 8 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Olsztynie.  
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności.  
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.  
5. Odstąpienie od umowy w  wypadku określonym w § 8 ust. 4 powinno nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy. 
 

 

Integralną częścią umowy są:  
 
 
a. Załącznik nr 1  – oryginał oferty Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 
c. Zapytanie ofertowe z dnia 26 kwietnia 2021. 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


