Umowa o wykonanie strony internetowej

zawarta w Kwidzynie w dniu ………………………… pomiędzy:
Zleceniodawca: …………………………………….
Siedziba firmy: …………………………………….
NIP: ……………………………………….

Reprezentowana przez:
………………………………...
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a
AMETI TECHNOLOGY Mateusz Rettig
z siedzibą 82-500 Kwidzyn, ul Górki 3A,
NIP: 5811962818, Regon: 367804553

reprezentowanym przez Mateusz Rettig zwanym dalej WYKONAWCĄ.

§1
Pojęcia ogólne:
1. Podstrona – jedna ze stron zawartych na stronie internetowej, przedstawiająca pewne informacje
tekstowe, graficzne, fotograficzne lub multimedialne.
2. Awaria systemu informatycznego – niesprawność infrastruktury informatycznej, spowodowana
nagle, uniemożliwiająca pracę nad przedmiotem Umowy. Niesprawność zostanie usunięta w
przeciągu 24h od jej powstania.
3. Serwer www - komputer pełniący rolę serwera podłączonego do sieci Internet umożliwiający
osadzenie i udostępnianie strony internetowej tak, aby była możliwa do oglądania przez
wszystkich bądź wybranych użytkowników sieci.
4. Metoda WYSIWYG – metoda zarządzania treścią strony internetowej umożliwiająca wizualne
wstawianie i modyfikacja treści na witrynie, bez konieczności posiadania umiejętności pisania w
języku HTML.
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§2
Przedmiot Umowy
1) Wdrożenie strony internetowej Zamawiającego rozumiane przez:
a) Założenie konta na serwerze www
b) Założenie bazy danych MySql
c) Założenie kont FTP
d) Instalacja i konfiguracja systemu CMS WordPress
e) Zakup szablonu strony internetowej
f)

Konfiguracja szablonu strony internetowej w systemie WordPress

g) Dostosowanie szablonu do wymagań Klienta w zakresie w którym umożliwia to panel
Administracyjny WordPress i modyfikacje natywnie doinstalowane przez Szablon
h) Konfiguracja formularza kontaktowego
i)

Rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics

j)

Rejestracja strony w wyszukiwarce Google

k) Instalacja skryptu informującego o plikach Cookie
l)

Wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies

m) Wprowadzenie dostarczonych przez Zamawiającego danych do strony internetowej
n) Uruchomienie w pełni funkcjonalnej strony pod adresem:
dostarczone materiały przez Zamawiającego.
2) Zakup domeny internetowej:
zakupu

zawierające ustalone i

oraz utrzymanie przez okres jednego roku od daty jej

3) Utworzenie wskazanych przez Zamawiającego kont pocztowych w domenie:
Konto1:

Konto2:

Jeśli mamy utworzyć więcej kont pocztowych to proszę napisać to wyżej w punkcie „konto2”

4) Hosting strony internetowej oraz kont pocztowych przez okres 1 roku od daty zakupu domeny
internetowej jeśli klient nie posiada własnego hostingu. W przypadku posiadania przez zamawiającego
własnego hostingu punkt ten nie obowiązuje.
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5) Udzielenie wsparcia technicznego przez okres 1 miesiąca od daty realizacji Umowy obejmującego 3
godziny prac edytorskich, konsultacyjnych lub programistycznych w zakresie przedmiotu Umowy.
Prace te mogą być związane z modyfikacją treści, które można zrealizować wyłącznie przy użyciu
WordPress lub wymagające modyfikacji kodu źródłowego systemu WordPress. Po upływie tego czasu
zamawiający może wykupić pakiet usługi pomocy technicznej w cenie 79 zł/ msc.
§3
Zobowiązania stron i prawa autorskie
1. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa do modyfikacji oraz wykorzystywania
dostarczonych Wykonawcy materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem oraz modyfikacją
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do zrealizowania
przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy we własnej siedzibie oraz wykorzystując
własny sprzęt i oprogramowanie wymagane do wykonywania przedmiotu Umowy.
4. Właścicielem praw do usług lub wartości intelektualnych bądź licencji na ich wykorzystywanie staje się
Zamawiający w chwili uregulowania na rzecz Wykonawcy należności wynikającej z Umowy.

§4
Ograniczenia wykonania Umowy
1. Dopuszcza się ograniczenia wykonania Umowy w przypadkach wystąpienia:
a) Siły Wyższej
b) zaległości Zamawiającego z opłatami na rzecz Wykonawcy
2. Zamawiający oraz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązywanie się z Umowy w
przypadku wystąpienia przypadków wymienionych w ust. 1 pkt a i b.
3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż dwa dni od wystąpienia
przypadków wymienionych w ustępie 1 pkt a i b, poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.
4. Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy, z przyczyn podanych w ust. 1 pkt a i b będzie trwało dłużej
niż 2 tygodnie, Strony umowy przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia dalszego
postępowania dotyczącego wykonania przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca ma prawo ograniczenia wykonania Umowy, jeżeli Zamawiający zalega z jakimikolwiek
opłatami na rzecz Wykonawcy co najmniej 5 dni, również w przypadku innych umów zawartych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Cofnięcie ograniczenia Umowy następuje bezzwłocznie po:
a) uregulowaniu przez Zamawiającego wszelkich zaległości finansowych w stosunku do Wykonawcy
b) w przypadku zaistnienia któregoś z przypadków wymienionych w ust. 1 pkt a i b - po jego
ustąpieniu.
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§5
Odpowiedzialności Stron za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy,
nieporozumienia, wypowiedzenia.
1) Zamawiający ma prawo nałożyć karę pieniężną na Wykonawcę w wysokości 20% wartości netto
przedmiotu Umowy, włącznie z naliczonymi opłatami dodatkowymi gdy:
a) Wykonawca nie wykona powierzonego mu zadania w określonym przez Umowę terminie.
b) Wykonawca nie wykona w całości powierzonego mu zadania w określonym przez Umowę
terminie.
c) Wykonawca zerwie umowę w sposób nieokreślony w Umowie.
2) Wykonawca ma prawo nałożyć karę pieniężną na Zamawiającego w wysokości 20% wartości netto
przedmiotu Umowy, włącznie z naliczonymi opłatami dodatkowymi gdy:
a) Zamawiający zerwie umowę w sposób nieokreślony w Umowie
3) Jeżeli Zamawiający opóźnia się ze spełnianiem świadczenia pieniężnego Wykonawca może żądać
odsetek ustawowych za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody z wyłączeniem sytuacji
w której Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi
4) Wykonawca oraz Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez ponoszenia żadnej
odpowiedzialności w przypadku gdy ograniczenie w wykonaniu Umowy spowodowane przyczynami
opisanymi w § 4 w ust. 1 a) trwa dłużej niż jeden miesiąc.

§6
Fakturowanie
1. Przed rozpoczęciem prac wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową z 7 dniowym
terminem płatności. Po ukończeniu pracy wykonawca wystawia zamawiającemy fakturę końcową z 7
dniowym terminem płatności.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów w rozliczeniach, strona wystawiająca fakturę
zobowiązuje się na wystawienie faktur korygujących.
3. Płatności wynikające z wystawianych przez Strony Umowy faktur będą realizowane w formie polecenia
przelewu na konta wskazane w fakturach.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływów środków na konto Strony Umowy.
5. Regulowanie zobowiązań Stron Umowy może nastąpić w drodze przeniesienia wierzytelności zgodnie
z art. 509-512 Kodeksu Cywilnego.
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§7
Sposoby przekazywania informacji i klauzula poufności
1. Osoby upoważnione do wymiany informacji wynikające z realizacji Umowy to:
a) Zamawiający –
b) Wykonawca – Mateusz Rettig
2. Strony umowy zobowiązują się do przekazywania sobie informacji mogących przyśpieszyć, skrócić
bądź ułatwić zrealizowanie Umowy.
3. Strony Umowy wyrażają zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym dla realizacji Umowy, oraz celów marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami.
§8
Terminy
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia zaliczki na konto
wykonawcy oraz dostarczenia przez zamawiającego wszelkich niezbędnych materiałów.
2. Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne materiały do dnia –

3. Po ukończeniu projekty, zamawiający ma 7 dni na zgłoszenie poprawek do projektu.
4. Po ukończeniu projektu wykonawca wystawia zamawiającemu fakturę z 7 dniowym terminem
płatności. Nie dotrzymanie terminu płatności skutkuję utratą bezpłatnej opieki technicznej oraz może
wiązać się z wyłączniem strony.
5. W przypadku niewywiązania się z terminów dotyczących płatności oraz dostarczena materiałów,
rozpoczęcie wykonanie przedmiotu umowy zostaję przesunięte o okres 14 dni. Tym samym termin
dotyczący wykonania przedmiotu umowy wydłuży się o 14 dni.
§9
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy 50%wartości zamówienia w formie zaliczki na
poczet rozpoczęcia prac. Pozostałe 50% zamawiający wypłaci Wykonawcy w ciągu 7 dni od
zrealizowania umowy w zakresie przedmiotu Umowy opisanego w § 2
2. Z tytułu wykonania prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w
wysokości …………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………….. brutto).
3. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek wykonawcy o numerze:
91105017641000009244278934 ….. lub gotówką za potwierdzeniem przyjęcia płatności.

4. Po zakończeniu okresu ważności domeny i hostingu opisanej w § 2 ust. 2 i 4, Strony Umowy mogą
przedłużyć okres świadczenia tych usług na okres 12 miesięcy, na podstawie złożonego przez
Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej lub mailowej na 1 miesiąc przed ich zakończeniem.
Wynagrodzenie z tego tytułu wynosi odpowiednio 49,99 zł netto za hosting oraz 50 zł netto za domenę.
W przypadku w którym Zamawiający nie określi się co do kontynuacji podtrzymania domeny
Wykonawca nie podejmie żadnych działań w celu przedłużenia jej ważności na rzecz Zamawiającego.
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§ 10
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko w formie Aneksu w postaci pisemnej pod
rygorem nieważności, wyjątek stanowi § 7 ust. 2
2. W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego którejś ze Stron, Strony zobowiązują
się do podjęcia w dobrej wierze renegocjacji warunków Umowy pod kątem dostosowania jej do nowych
okoliczności.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

……………………………………...
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

……………………………………………
Podpis przedstawiciela Zamawiającego
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