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
Przedmiot Umowy
1) Wdrożenie strony internetowej Zamawiającego rozumiane przez:
a) Dobór odpowiedniego projektu graficznego strony
b) Instalacja i konfiguracja systemu CMS WordPress
c) Konfigurację strony według specyfikacji:

Nazwa zakładki

Strona główna

Zawartość zakładki

Treść + zdjęcia

1

Nazwa zakładki 1

Opis

Nazwa zakładki 2

Opis

……..

d) Rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics
e) Rejestracja strony w wyszukiwarce Google
f)

Instalacja skryptu informującego o plikach Cookie

g) Wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies
h) Uruchomienie w pełni funkcjonalnej strony pod adresem:
2) 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.
§2
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. 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.
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§3
Ograniczenia wykonania Umowy
1. Dopuszcza się ograniczenia wykonania Umowy w przypadkach wystąpienia:
a) Siły Wyższej - Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie warunków niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej.
Przez okoliczności siły wyższej rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, którego żadna ze
Stron nie mogła przewidzieć, jak i nie mogła mu, jak i jego skutkom (następstwom)
zapobiec,
b) zaległości Zamawiającego z opłatami na rzecz Wykonawcy
c) niedotrzymanie terminów zawartych w § 9
2. Zamawiający oraz Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązywanie się z Umowy w
przypadku wystąpienia przypadków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt a
3. Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy, z przyczyn podanych w ust. 1 pkt a, b, c będzie trwało dłużej
niż 2 tygodnie, Strony umowy przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia dalszego
postępowania dotyczącego wykonania przedmiotu Umowy.
4. 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.
§4
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 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 nie wywiąże się z terminów zawartych w niniejszej umowie, szczególnie terminów
zawartych w § 9
b) Zamawiający zerwie umowę w sposób nieokreślony w Umowie
3) Wykonawca oraz Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez ponoszenia żadnej
odpowiedzialności w przypadku gdy ograniczenie w wykonaniu Umowy spowodowane przyczynami
opisanymi w § 3 w ust. 1 a) oraz § 4 w ust. 1 a) oraz § 4 w ust. 2 a) trwa dłużej niż jeden miesiąc.

§5
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Fakturowanie
1. a) Przed rozpoczęciem prac wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową z 3 dniowym
terminem płatności.
b) Po ukończeniu pracy nad stroną wykonawca wystawia zamawiającemu fakturę z 7 dniowym
terminem płatności.
c) Po ukończeniu sesji poprawkowej wykonawca wystawia zamawiającemu 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.

§6
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.
§7
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. Po ukończeniu projektu, zamawiającemu przysługują 3 bezpłatne sesje poprawkowe w ciągu 7 dni od
dnia przekazania strony do sesji poprawkowej. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia
poprawek, klient automatycznie traci możliwość skorzystania z bezpłatnej sesji poprawkowej.
Zamawiającemu przysługuję możliwość skorzystania z płatnej sesji poprawkowej w cenniku: 100zł/ h.
3. Po upływie okresu bezpłatnej sesji poprawkowej, wykonawca wystawia zamawiającemu fakturę z 7
dniowym terminem płatności.
4. Wykonawca od momentu otrzymania treści zawierających poprawki ma 48h z wyłączeniem
weekendów i dni wolnych od pracy na wdrożenie poprawek.
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§8
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy:
a) 50% wartości zamówienia w formie zaliczki na poczet rozpoczęcia prac w terminie 3 dni od daty
podpisania niniejszej umowy,
b) 40 % wartości zamówienia po dostarczeniu strony internetowej do sesji poprawkowej w terminie 7
dni od przekazania strony do odbioru.
c) 10% wartości zamówienia po upływie okresu bezpłatnej sesji poprawkowej.

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.

§9
Harmonogram projektu
1. Zamawiający oraz wykonawca zobowiązują się do przestrzegania następującego harmonogramu
projektu:
a) Wpłata zaliczki na poczet rozpoczęcia prac nastąpi do dnia: ……………………………………...
b) Dostarczenie materiałów nastąpi do dnia: …………………………………………………………….
c) Projekt strony głównej zostanie oddany do dnia: …………………………………………............…
d) Pozostałe podstrony zostaną dostarczone do dnia: …………………………………..............……..
e) Wpłata za zrealizowaną część umowy nastąpi do dnia: ………………………………………………
f) Okres bezpłatnej sesji poprawkowej obowiązuje do dnia: …………………………………………….
g) Wpłata za zrealizowaną część umowy nastąpi do dnia: ……………………………………………….
h) Okres bezpłatnej 30 dniowej opieki wdrożeniowej trwa do dnia: ………………………....……………
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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 § 6 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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