……………………………….., dnia ……………………

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

zawarta między
1. ……………………………………………………………..…,

zamieszkałym/z

siedzibą

w

…………………………………………………………….……………..…., PESEL/NIP/nr KRS
………………………………………………………., zwanym dalej Zamawiającym,
a
2. Laurex Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kopernika 21, NIP 527 276 36 60
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony WWW o
domenie ………………………………. (nazwa domeny internetowej). Strona WWW będzie
funkcjonowała w formie ………………………………………………………………….….
2. Projekt strony zawiera:
a. …………………………………………………………………………………………….….,
b. …………………………………………………………………………………………….….,
c. ……………………………………………………………………………………………..….
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do dokonania innych czynności, wiążących się z
wykonaniem i obsługą techniczną strony. Będą to:
a. ……………………………………………………………………………………………….,
b. ……………………………………………………………………………………………….,
c. ………………………………………………………………………………………………..

§2
1. Wykonawca odda stronę do użytku w w ciągu ………….. dni roboczych od zamówienia.
2. Miejscem wykonania umowy jest Częstochowa, ul. Kopernika 21.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie. Zlecanie zadań,
związanych z wykonaniem umowy, osobom trzecim każdorazowo wymaga zgody
Zamawiającego.
4. Wykonawca odpowiada za czynności osób trzecich jak za swoje.
5. Wszelkie materiały dotyczące strony internetowej, Zamawiający zobowiązuje się
przekazać Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od daty zamówienia, chyba że strony
postanowiły inaczej.
§3
1. Jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stronę niezgodną z postanowieniami
niniejszej umowy, a Zamawiający zażąda wprowadzenia poprawek, Wykonawca jest
zobowiązany wprowadzić je w terminie 5 dni roboczych.
2. W cenie wykonania usługi Zamawiający ma prawo do zgłoszenia dwukrotnie poprawek
dotyczących projektu strony. Każda kolejna zmiana wiąże się z dodatkową opłatą w
kwocie 50zł netto / godzinę pracy.
3. Jeżeli Zamawiający nie zażąda wprowadzenia poprawek w terminie 3 dni roboczych od
przedstawienia strony, uznaje się ją za przyjętą, zaś Wykonawca nie jest zobowiązany
do wprowadzenia poprawek.
§4
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie.
§5
1.

Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązany jest zapłacić przy podpisaniu umowy
zaliczkę w kwocie 50% całości, czyli ………………………. zł netto.

2.

Resztę kwoty Zamawiający ma obowiązek zapłacić po wykonaniu usługi. Całkowity
koszt wykonania usługi ustala się na: ……………………………….. zł netto.

3. Dodatkowe ustalenia dotyczące strony (jak kolorystyka, serwer itp.)
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
§6
1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą
miały kodeks cywilny i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

…………………………………..
Zamawiający

……………………………..
Wykonawca

