Umowa o wykonanie serwisu internetowego (WWW)
zawarta w dniu ………………………………. w …………………………………., pomiędzy:

…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...… ……………………...…...…...…...………………....…...…...…...…...…...

…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...… ……………………………………....…...…...…...…...…...…...…...…

zwaną dalej również „Zleceniodawcą”,

a
……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………..……..……………………….

……………………………………., reprezentowaną przez: ………………………………… ………………………………………….……..……………

zwany dalej również „Zleceniobiorcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”
§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na zlecenie Zleceniodawcy i dla Zleceniodawcy, serwisu internetowego (WWW) z opracowaniem graficznym wg przesłanego przez Zleceniodawcę briefu lub analizy przedwdrożeniowej.
2. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace obejmujące
wykonanie WWW a w szczególności:
a) wprowadzenia niezbędnych odnośników,
b) opracowania sposobu prezentacji treści na poszczególnych podstronach,
c) utworzenia kodu niezbędnego do poprawnego działania WWW,
d) zainstalowania WWW na serwerze oraz jego uruchomienia,
e) wdrożenie systemu CMS Soluma - umożliwiającego aktualizacje i modernizacje

poszczególnych podstron serwisu przez Zleceniodawcę.
3. Szczegóły produkcji:
a) Hosting / opłata za 1 rok /,
cena netto:
parametry usługi:
b) Oprawa graficzna serwisu:
cena netto:
parametry usługi:
Cena zawiera wykonanie projektów: strona główna, …………… typ(ów) podstron. Poszczególne projekty zostaną przygotowane w ilości wersji: ……………… Do każdej wersji pozostanie wprowadzona ………… ilość poprawek (1 poprawka do 15 minut pracy).
c) System CMS,
cena netto:
d) Implementacja,
cena netto:
e) Opracowanie koncepcji,
cena netto:
f) Opracowanie projektu graficznego logo,
cena netto:
g) Testy
cena netto:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
razem cena netto (100% wartości zamówienia):
Wszelkie dodatkowe prace zostaną wykonane wg cennika usług.

§2 Warunki wykonania umowy
1. Do wykonania umowy Zleceniobiorca użyje materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę który oświadcza, że posiada wyłączne prawa do przekazanych Zleceniobiorcy
materiałów oraz że przekazane materiały nie są obciążone prawami osób trzecich.
2. Strony ustalają wykonanie serwisu WWW, o którym mowa w §1 p.1 w terminie
............................. roboczych liczonych od następnego dnia roboczego, w którym został wpłacony zadatek, pod warunkiem:

dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich materiałów stanowiących główne założenia potrzebne do rozpoczęcia prac przez Zleceniobiorcę
akceptacji etapów realizacji oraz udzielania niezbędnych informacji przez Zleceniodawcę związanych z realizacją projektu w ustalonych terminach opisanych w §2 pkt. 3b.
3. Sposób realizacji, procedury
a. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu będą przesyłane w korespondencji
e-mail i są one wiążące dla obu stron.
E-mail Zleceniodawcy: ……………………………………………………………………….
E-mail Zleceniobiorcy: …………………………………………………………………………….
b. Zleceniodawca ma obowiązek zaakceptować przesłane na jego e-mail etapy realizacji oraz udzielić informacji niezbędnych do realizacji projektu w ciągu 48 godzin roboczych od daty ich wysłania przez Zleceniobiorcę. W przypadku przekroczenia tego terminu:
termin realizacji zostanie wydłużony: za każdy 1 dzień opóźnienia o 7 dni wydłuża się
data wykonania serwisu.
w przypadku opóźnień w udzielaniu odpowiedzi / informacji o 120 godzin Zleceniodawca pokrywa koszty utrzymania projektu w wysokości ……. % wartości projektu.
4. Z chwilą zakończenia zlecenia Zleceniobiorca przekaże wszelkie prawa materialne
(poza systemem CMS), na użytkowanie i dokonywanie zmian /aktualizowanie/ w wykonanym serwisie WWW na Zleceniodawcę.
5. Zleceniodawca zostanie za pomocą e-mail (e-mail na adres: .............................................) powiadomiony o poprawnym działaniu serwisu WWW na serwerze. Jeżeli w ciągu 7 dni
roboczych od powiadomienia przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca nie wskaże warunków niedopełnienia niniejszej umowy, za pomocą e-mail (na adres e-mail: soluma@soluma.pl), wówczas cały niniejszy przedmiot umowy uważa się za zaakceptowany i odebrany, i jednocześnie dzień ten przyjmuje się za wypełnienie wszystkich postanowię
umowy.

§ 3. Własność Intelektualna
1. Z chwilą dokonania pełnej opłaty za wykonanie WWW (§1 pkt 3g.) , Wykonawca przekazuje Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wykonanej strony, w tym elementów graficznych oraz wykonanego logotypu – z wyłączeniem systemu CMS, który
jest użytkowany zgodnie z licencją.

2. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego w zakresie wszystkich
pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Razem z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego przechodzi wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
4. Wykonawca nie odpowiada za naruszenie praw własnych osób trzecich w sytuacji,
gdy nastąpiły one na wskutek działania Zamawiającego po umieszczeniu WWW na serwerze.
5. W przypadku zmiany bądź modyfikacji serwisu WWW przez Zamawiającego przez
osoby lub firmy w wyniku którego został naruszony kod struktury programu, traci on
gwarancje na WWW określoną w §5 pkt 3.
6. Zamawiający akceptuje warunki licencji systemu CMS, zawarte na stronie: https://soluma.pl/faq/system-cms/licencja-systemu-cms-soluma
7. Zaakceptowana cena przez Zamawiającego obejmuje umieszczenie w stopce witryny: logo Wykonawcy, oraz opisu wraz z linkami: Projekt i wykonanie: agencja reklamowa Soluma (link) | System CMS (link), lub podobnego.
8. Wykonawca udostępnia materiały źródłowe (PSD) pod warunkiem wniesienia przez
Zamawiającego dodatkowej opłaty.

§4 Płatności
1. Za wykonanie zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę w wysokości:
………………………. zł netto (słownie: ……………………………………………………..………………….. zł) netto, powiększonej
o 23% podatku VAT.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy lub gotówką na
podstawie wystawionej faktury pro forma.
3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy przed rozpoczęciem prac - zadatek w wysokości: ………………………… netto (słownie: ……………………………………………………………………………………), powiększonej o
23% podatku VAT.
4. Pozostała należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 7 dni od
momentu odebrania przedmiotu umowy.
5. Obie strony wyrażają zgodę na wysyłanie Faktur VAT drogą elektroniczną (na e-mail).
6. Do momentu uregulowania płatności (100% wartości zamówienia) przez Zamawiającego, Wykonawca pozostaje właścicielem przedmiotu umowy.

§5 Odpowiedzialność
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac wyszczególnionych w
niniejszej umowie zgodnie z wiedzą i możliwościami Zleceniobiorcy.
2. Wszelkie dodatkowe prace związane z niniejszym zleceniem a nie ujęte w umowie,
mogą być wykonane przez Zleceniobiorcę tylko za dodatkowym wynagrodzeniem i w
nowym terminie zgodnie z pisemnym porozumieniem.
3. Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od momentu odebrania przedmiotu umowy. Wszelkie wykryte i zgłoszone błędy
(w czasie trwania gwarancji) w funkcjonowaniu Serwisu będą bezpłatnie usuwane w
terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. Błędy i wady zgłoszone po okresie gwarancyjnym
będą usuwane w przypadku zawarcia nowej umowy lub wnoszenia opłat według cennika.

§6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkiego rodzaju zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Jednocześnie strony oświadczają, że otrzymały egzemplarz niniejszej
umowy i po zapoznaniu się z jej treścią wyrażają zgodę na zaproponowane warunki
współpracy i wynagrodzenia
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkiego rodzaju spory wynikłe z zawarcia niniejszej umowy Zleceniobiorca i Zleceniodawca zobowiązani są rozwiązywać w drodze porozumienia. Jeśli natomiast nie będzie to skutkowało zażegnaniem sporu, sądem właściwym do rozpatrywania sporów
jest Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i zawarta jest na czas
wykonania umowy.

Zamawiający: _______________________ Wykonawca: _______________________

