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Umowa na wykonanie usług informatycznych

zawarta w dniu …. roku pomiędzy:
…
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
Pawłem Lewczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Pixel Perfect
Paweł Lewczuk”, ul. Słoneczna 39A, 05-180 Pomiechówek, NIP: 531-161-01-63
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, osobno zaś „Stroną”, została zawarta umowa
na wykonanie usług informatycznych, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1. Definicje
1. Pojęciom pisanym w Umowie i Załącznikach wielką literą Strony nadają znaczenie

określone poniżej, chyba że dane postanowienie Umowy lub Załącznika wyraźnie
definiuje dane pojęcie w odmienny sposób:

a. Umowa - niniejsza umowa.
b. Wykonanie Serwisu – usługa informatyczna polegająca na wykonaniu przez

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Serwisu.
c. Oprogramowanie Autorskie – wszelkie autorskie dobra własności

intelektualnej wykonane przez Wykonawcę w ramach Umowy, w szczególności
utwory (w tym programy komputerowe) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

d. Oprogramowanie Bazowe – oprogramowanie CMS WordPress stanowiące
bazę, istniejące i dystrybuowane przed zawarciem Umowy przez osoby trzecie
na bazie licencji Open Source, dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę
zgodnie z warunkami licencji dotyczących tego oprogramowania. Treść licencji
dostępna jest pod adresem https://wordpress.org/about/license/.

e. Elementy Licencjonowane – elementy przekazanych przez Wykonawcę
rezultatów prac (w tym elementy graficzne, wtyczki, szablony lub dodatki)
licencjonowane na zasadach Open Source lub innych podobnych licencji
otwartych lub licencjonowane komercyjnie.

f. Serwis – serwis internetowy wykonany i umieszczony pod adresem
internetowym. Serwis zbudowany zostanie przez Wykonawcę w oparciu
o Oprogramowanie Bazowe, Oprogramowanie Autorskie i Elementy
Licencjonowane.

g. Materiały kluczowe – niezbędne materiały do rozpoczęcia pracy nad Serwisem:
specyfikacja projektu, zdjęcia, teksty, logotypy, materiały audio/video.

h. Projekt graficzny – wizualizacja stworzona w programie graficznym obrazująca
wygląd tworzonego serwisu na ekranie komputera o szerokości 1600 lub 1920
pikseli

i. Widok strony głównej – projekt graficzny strony głównej Serwisu, będący
głównym widokiem determinującym kolorystykę, typografię i ogólny styl
graficzny Serwisu (chyba że Specyfikacja Serwisu i inne ustalenia pomiędzy
Stronami stanowią inaczej).
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j. Pozostałe widoki i/lub elementy Serwisu – projekty graficzne innych podstron
Serwisu i/lub pojedynczych elementów strony (bloków Gutenberga),
wykonywane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Widoku
strony głównej; ich dokładna liczba zależy od bezpośrednich ustaleń między
Stronami i jest określona w Specyfikacji.

k. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku poza dniami
ustawowo wolnymi od pracy w Polsce.

l. Sesja poprawkowa – jednorazowa możliwość zgłoszenia przez Zamawiającego
korekt do Projektu graficznego.

m. Specyfikacja – szczegółowe wymagania odnoszące się do Serwisu, określone
w Załączniku nr 1 do Umowy.

n. Link (odnośnik) – adres kierujący do konkretnego miejsca w sieci Internet.
o. Usterka – nieprawidłowe działanie Serwisu wynikające z niezgodności Serwisu

z Umową, w tym Specyfikacją.
p. Konto Redaktora – konto użytkownika systemuWordPress z uprawnieniami

Redaktora.
q. Konto Administratora – konto użytkownika systemuWordPress

z uprawnieniami Administratora.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest Wykonanie Serwisu, w zakresie szczegółowo opisanym

w § 5 Umowy oraz w Specyfikacji.
2. Zamawiający zleca Wykonawcy Wykonanie Serwisu i zobowiązuje się do zapłaty

Wykonawcy z tego tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy.
3. Wykonawca przyjmuje zlecenie do realizacji i zobowiązuje się je wykonać na

warunkach opisanych w niniejszej Umowie, zgodnie z posiadaną wiedzą
i doświadczeniem.

4. Strony dopuszczają możliwość rozszerzenia przedmiotu Umowy i/lub wprowadzenia
dodatkowych cech funkcjonalnych do Serwisu wykraczających poza zakres określony
w Specyfikacji, na zasadzie odrębnych uzgodnień pomiędzy Stronami i za odrębnym
wynagrodzeniem – usługi dodatkowe, zlecane w oparciu o wzajemne ustalenia Stron.

5. Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować
w wykonaniu niniejszej Umowy oraz będą się wspierać podczas dokonywania
uzgodnień i koordynacji procesu przygotowania i Wykonania Serwisu.

6. O ile Strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej:
a. wszelkie treści na strony Serwisu, w tym także dokumenty prawne takie jak

regulamin, polityka prywatności oraz plików cookies, dostarcza Zamawiający;
b. w zakresie obsługi plików cookies Wykonawca dostarcza domyślne rozwiązanie

polegające na informacji (pop-up lub banner) z odnośnikiem do treści polityki
prywatności oraz plików cookies. Zaawansowana obsługa plików cookies
dostępna jest jako dodatkowa usługa.

7. Strony zapewniają należyte współdziałanie w realizacji przedmiotu Umowy poprzez:
a. zapewnienie posiadających kompetencje i umocowanie przedstawicieli;
b. realizowanie czynności w ustalonych obustronnie terminach.

8. Opóźnienie Zamawiającego w realizacji czynności do których jest zobowiązany,
powoduje przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu
poszczególnych czynności przez Wykonawcę, o czas opóźnienia Zamawiającego.

9. Termin realizacji przedmiotu Umowy ulega zawieszeniu przez okres pozostawania
przez Zamawiającego w opóźnieniu z jakąkolwiek płatnością względemWykonawcy
(zadatek, część lub całość należnego wynagrodzenia).

10. Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy może korzystać z usług
podwykonawców, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zgody Zamawiającego.
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania
podwykonawców, w tym za wszelkie szkody przez nich wywołane.

11. Celem realizacji obowiązku współdziałania określonego w § 4 ust. 2 pkt b. Umowy,
Zamawiający wskazuje swojego koordynatora w osobie: ...., adres e-mail: ....

12. Wszelki kontakt ze strony Wykonawcy następować będzie przy wykorzystaniu adresu
e-mail: kontakt@pixel-perfect.pro.

13. Dla zachowania terminów zakreślonych w niniejszej Umowie, wszelkie informacje
wysłane na wskazane powyżej adresy e-mail uważane będą za doręczone w dniu ich
wysłania. Informacje przekazywane z podanych wyżej adresów e-mail uznaje się za
wiążące dla Stron.

§ 3 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu

Umowy z zachowaniem należytej staranności lub korzysta z usług podwykonawców
posiadających niezbędne kwalifikacje i kompetencje.

2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze
Specyfikacją.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich informacji, materiałów itp.
otrzymanych od Zamawiającego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania Umowy.

4. Wykonawca nie przyjmuje odpowiedzialności za wykorzystanie dostarczonych przez
Zamawiającego materiałów w postaci fotografii, grafiki, dźwięków, kodu
programistycznego, tekstu lub innych materiałów mających służyć do Wykonania
Serwisu.

5. Wykonawca zobowiązuje się użyć do Wykonania Serwisu dostępnych mumateriałów,
do których posiada pełnię praw majątkowych i/lub materiałów dostępnych na
stosownych licencjach, pozwalających na ich wykorzystanie dla celów realizacji
niniejszej Umowy.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający ma świadomość, że Wykonanie Serwisu wymaga jego współdziałania

z Wykonawcą.
2. W ramach obowiązku współdziałania Zamawiający zapewni w szczególności

następujące świadczenia:
a. Przygotowanie i dostarczenie Materiałów kluczowych w tym w szczególności:

opisu struktury Serwisu, materiałów graficznych lub zdjęć oraz materiałów
tekstowych, które mają być wykorzystane do wykonania lub zamieszczenia
w Serwisie;

b. Wyznaczenie ze swojej strony koordynatora odpowiedzialnego za bieżące
uzgodnienia i nadzór nad realizacją Umowy wskazanego w § 2 ust. 11 Umowy
oraz zapewnienie jego bieżącego udziału wWykonaniu Serwisu – udzielanie
odpowiedzi, wyjaśnień, podejmowanie decyzji projektowych. W zakresie
opisanym w niniejszym punkcie, Wykonawca oświadcza, że wskazany przez
niego koordynator posiada odpowiednie umocowanie do składania oświadczeń
wiedzy i woli w imieniu Zamawiającego (o ile nie jest to osobiście Zamawiający);

c. Udostępnienie, zapewnienie i utrzymanie na własny koszt niezbędnej do
wdrożenia Serwisu i jego późniejszego działania infrastruktury informatycznej,
w postaci hostingu i domeny; o ile Strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej
wszelkie koszty w tym zakresie ponosić będzie Zamawiający;

d. W przypadku gdy będzie to konieczne w celu realizacji Serwisu, Zamawiający
zobowiązany jest przekazać Wykonawcy dane dostępowe do odpowiednich
zasobów;

e. Udostępnienie danych do migracji do Serwisu.
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3. Zamawiający zachowuje wszelkie prawa, w tymmajątkowe prawa autorskie, do
materiałów oraz treści przez niego dostarczonych Wykonawcy w celu Wykonania
Serwisu. Zamawiający przekazując materiały Wykonawcy w celu wykorzystania i/lub
umieszczenia ich w ramach Serwisu, udziela Wykonawcy licencji uprawniającej
Wykonawcę do korzystania z tych materiałów na polach eksploatacji umożliwiających
wykonanie Umowy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności co do technicznej
realizacji przedmiotu Umowy i wykorzystywanych rozwiązań technologicznych.

5. Zamawiający wyraża zgodę na ingerencję Wykonawcy w treść Serwisu i materiałów
wskazanych w ust. 3 powyżej w celu należytego wykonania niniejszej Umowy
i ingerencja ta nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich Zamawiającego, ani
osób trzecich.

6. Zamawiający oświadcza, że wykorzystanie materiałów, o których mowa w ust. 3
powyżej, nie uchybia przepisom prawa powszechnie obowiązującego oraz zapewnia,
że przysługuje mu nieograniczone prawo majątkowe do przekazanych Wykonawcy
materiałów, a także że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich, w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z póź.
zm.).

§ 5. HarmonogramWykonania Serwisu
1. Wykonanie Serwisu nastąpi w trzech Etapach:

a. Etap I – Widok strony głównej oraz Pozostałe widoki i/lub elementy Serwisu,
składający się z następujących czynności:

i. dostarczenia gotowego Projektu graficznego opartego na wybranym
przez Zamawiającego szablonie oraz na podstawie materiałów
kluczowych, Specyfikacji Serwisu oraz wszelkich ustaleń pomiędzy
Stronami.

b. Etap II – Zakodowanie Projektu graficznego, składający się z następujących
czynności:

i. zakodowania Projektu graficznego do postaci plików HTML oraz
wdrożenia plików HTML do postaci motywu dla systemuWordPress,

ii. zainstalowania i konfiguracji pluginów (wtyczek) do systemuWordPress
niezbędnych do zrealizowania funkcjonalności ustalonych
w Specyfikacji,

iii. przetestowania i optymalizacji przygotowanych rozwiązań,
iv. wprowadzenia do Serwisu treści dostarczonych przez Zamawiającego,
v. udostępnienia Zamawiającemu Serwisu na serwerze hostingowym

Wykonawcy,
vi. założenia i udostępnienia Zamawiającemu Konta Redaktora,

umożliwiającego mu pełne zarządzanie treścią strony.
c. Etap III – Wdrożenie Serwisu, składający się z następujących czynności:

i. instalacji na serwerze hostingowym wskazanym przez Zamawiającego,
ii. założenia i udostępnienia Zamawiającemu Konta Administratora do

celów technicznych, takich jak wykonywanie aktualizacji systemu
WordPress i pluginów (wtyczek).

[Etap I]
2. W ramach Etapu I, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Widok strony głównej

oparty na wybranym szablonie, w terminie ... Dni roboczych od dnia potwierdzenia
przez Wykonawcę otrzymania od Zamawiającego Materiałów kluczowych i wszelkich
niezbędnych informacji oraz zadatku na Wykonanie Serwisu (łączne spełnienie się
warunków). Wykonawca zobowiązuje się wykonać Pozostałe widoki i/lub elementy
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Serwisu składające się na I Etap prac, w terminie ... Dni roboczych od dnia
zaakceptowania przez Zamawiającego Widoku strony głównej.

3. Zamawiający za pośrednictwem swojego koordynatora zobowiązuje się poinformować
Wykonawcę drogą e-mailową o akceptacji I Etapu prac lub przedstawić swoje uwagi
i propozycje zmian w Projekcie graficznym niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu
3 Dni roboczych od dnia przedstawienia Projektu graficznego przez Wykonawcę, pod
rygorem uznania, że Zamawiający nie wnosi żadnych uwag do Etapu I. Uwagi
i propozycje zmian nie mogą odnosić się jednak do zasadniczych elementów
wybranego przez Zamawiającego gotowego szablonu. W pozostałym zakresie niż
wskazanym w poprzednim zdaniu, Zamawiający może zgłaszać uwagi i propozycje
zmian w ramach Sesji poprawkowych, o których mowa w ust. 4 poniżej. Wykonawca
każdorazowo określi czas potrzebny na dokonanie zmian.

4. W ramach Etapu I Zamawiającemu przysługują:
a. maksymalnie 1 Sesja poprawkowa do Widoku strony głównej oraz maksymalnie

1 Sesja poprawkowa do pozostałych widoków i/lub elementów Serwisu.
b. zgłoszenie uwag w ramach Sesji poprawkowych musi nastąpić każdorazowo

w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.
c. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z Sesji poprawkowych.

[Etap II]
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać II Etap prac w terminie ... Dni roboczych od dnia

zaakceptowania przez Zamawiającego I Etapu lub upływu terminu na zgłoszenie
uwag wskazanego w ust. 3. powyżej.

6. Zamawiający za pośrednictwem swojego koordynatora zobowiązany jest do
ostatecznej akceptacji II Etapu prac lub zgłoszenia Usterek w terminie 5 dni roboczych
od dnia przesłania przez Wykonawcę Odnośnika (linku) do uruchomionego na
serwerze hostingowymWykonawcy Serwisu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego
Usterek w terminie określonym powyżej oznacza przyjęcie przez Zamawiającego
wykonania II Etapu prac bez zastrzeżeń.

7. W przypadku stwierdzenia Usterek, Wykonawca jest zobowiązany będzie do ich
usunięcia. Wykonawca każdorazowo określi czas potrzebny na usunięcie Usterek.
[Etap III]

8. W ramach Etapu III nastąpi wydanie Zamawiającemu Serwisu w formie zainstalowanej
i uruchomionej na serwerze hostingowym Zamawiającego. Postanowienie ust. 6
stosuje się odpowiednio. Przyjęcie wykonania Etapu III stanowi odbiór Serwisu
i potwierdzenie prawidłowej realizacji usługi Wykonania Serwisu.

9. Zamawiający jest świadomy, iż Wykonanie Serwisu zgodnie z uzgodnionymi
założeniami z Etapu I i II stanowić będzie poprawne Wykonanie Serwisu,
a Zamawiający nie będzie uprawniony do zgłaszania w tym zakresie zastrzeżeń, uwag
lub Usterek.
[Postanowienia wspólne]

10. Strony wyraźnie zastrzegają, iż w ramach uwag, propozycji zmian lub zgłaszanych
Usterek nie będą uwzględniane przez Wykonawcę oczekiwania uzupełnienia Serwisu
o dodatkowe funkcjonalności (względem ustalonych w Specyfikacji lub innych
wyraźnie ustalonych odrębnie przez Strony), o ile Strony nie ustalą ich realizacji
w ramach usług dodatkowych (za dodatkowym wynagrodzeniem).

11. W ramachWykonania Serwisu, Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji
czynności opisanych w ust. 1 powyżej. Realizacja innych czynności, w tym dodatkowych
Widoków lub Sesji poprawkowych może nastąpić na zasadzie odrębnych uzgodnień
pomiędzy Stronami i za odrębnym wynagrodzeniem – usługi dodatkowe, zlecane
w oparciu o wzajemne ustalenia Stron.

§ 6. Wynagrodzenie
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1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty
Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ... zł netto;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zadatek w wysokości ... zł netto, na poczet
wynagrodzenia należnego z tytułu I Etapu Wykonania Serwisu. Zapłata nastąpi na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury proforma, w terminie 7 dni od dnia
przesłania faktury na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego do faktur. Po
opłaceniu faktury proformaWykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową.

3. Zapłata zadatku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, warunkuje skuteczne zawarcie
niniejszej Umowy i stanowi podstawę do rozpoczęcia jej wykonywania przez
Wykonawcę. Brak zapłaty zadatku uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od Umowy,
bez potrzeby wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu.

4. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego I Etapu Wykonania Serwisu lub upływu
terminu na zgłoszenie uwag wskazanego w § 5 ust. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
zadatek w wysokości ... zł netto, na poczet wynagrodzenia należnego z tytułu
II i III Etapu Wykonania Serwisu. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury proforma, w terminie 7 dni od dnia przesłania faktury na adres
e-mail wskazany przez Zamawiającego do faktur. Po opłaceniu faktury proforma
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową.

5. Po Wykonaniu Serwisu, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT
rozliczeniową, uwzględniającą zapłacone tytułem wynagrodzenia zadatki.

6. Wynagrodzenie za Wykonanie Serwisu obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w § 7 Umowy poniżej.

7. Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności wynoszącym 7 dni.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
9. Kwoty wynagrodzenia wskazane w Umowie są kwotami netto. Do wynagrodzenia,

należnego na podstawie niniejszej Umowy doliczony zostanie podatek od towarów
i usług VAT według obowiązującej stawki w chwili wystawiania faktury VAT.

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony przyjmują dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.

11. Faktury przesyłane będą elektronicznie na następujący adres e-mail Zamawiającego: ....
12. Zamawiający zobowiązuje się do nie regulowania opłat za faktury w drodze płatności

podzielonej (split payment).

§ 7. Prawa autorskie
1. Serwis oparty jest na Oprogramowaniu Bazowym. W tym zakresie Wykonawca nie

przenosi na Zamawiającego praw autorskich ani nie udziela mu licencji na korzystanie.
Niemniej Wykonawca zapewnia, ze Oprogramowanie Bazowe jest powszechnie
dostępne i objęte jest licencją Open Source, która umożliwia Zamawiającemu
nieodpłatne korzystanie z takiego oprogramowania. Zamawiający przyjmuje do
wiadomości, iż Serwis stanowi całość składającą się z Oprogramowania Bazowego,
Oprogramowania Autorskiego i Elementów Licencjonowanych, co oznacza, że
realizacja jego funkcji wymaga ich współdziałania. Oprogramowanie Autorskie
obejmuje także warstwę graficzną Serwisu, w tym jego szablon.

2. Oprogramowanie Bazowe i Elementy Licencjonowane są dostarczane
Zamawiającemu przez Wykonawcę w wersji w takiej jakiej są („as is”) tj. bez gwarancji
i udzielania w tym zakresie praw przez Wykonawcę. Zamawiający może korzystać
z Oprogramowania Bazowego i Elementów Licencyjnych, w zakresie w jakim
wyznaczają to odpowiednie warunki licencyjne.

3. Zgodnie z ustaleniami Stron, Zamawiający jest świadomy, iż wykonany w ramach
Umowy Serwis oparty jest na szablonie dostarczanym przez Wykonawcę, który został
customizowany do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający akceptuje fakt, iż szablon
pozostaje własnością Wykonawcy (Wykonawcy przysługiwać będą autorskie prawa
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majątkowe do szablonu). Wykonawca uprawniony jest do dalszego wykorzystywania
szablonu Serwisu (z wyłączeniem cech odnoszących się do marki Zamawiającego)
w innych projektach, co nie będzie stanowiło naruszenia praw autorskich lub innych
praw jakie mógłby posiadać Zamawiający.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na Oprogramowanie
Autorskie z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: odbiór Wykonania
Serwisu oraz zapłata przez Zamawiającego całości należnego Wykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia z tego tytułu. Udzielona licencja nie jest ograniczona
terytorialnie i udzielona jest na czas nieoznaczony.

5. Udzielenie licencji do Oprogramowania Autorskiego następuje na polach eksploatacji:
a. w zakresie udostępnienia, wykorzystywania i rozpowszechniania

Oprogramowania Autorskiego poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp wmiejscu i w czasie przez siebie
wybranym w sieci internetowej;

b. w zakresie zwielokrotniania i instalowania na serwerach własnych lub
hostingowych;

c. w zakresie utrwalania techniką cyfrową,
d. w zakresie modyfikacji, w tym poprzez zmianę kodu źródłowego, modyfikację

skryptów oraz zmiany układu.
6. Wynagrodzenie za Wykonanie Serwisu obejmuje udzielenie Zamawiającemu licencji

na wszystkich wskazanych wyżej polach eksploatacji.
7. Do momentu udzielenia licencji, Zamawiający może korzystać z Oprogramowania

Autorskiego na podstawie licencji tymczasowej, udzielonej przez Wykonawcę bez
konieczności uiszczania dodatkowych opłat licencyjnych, przy czym licencja ta wygasa,
jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia o więcej niż 7 dni.

8. Z chwilą nabycia praw autorskich majątkowych, Wykonawca udziela Zamawiającemu
również prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku
do Oprogramowania Autorskiego, tj. prawa do zezwalania na rozporządzanie
i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

§ 8. Zasady odpowiedzialności Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte Umową z należytą starannością,

w szczególności z zachowaniem terminów i warunków świadczenia poszczególnych
usług, zgodnie z parametrami opisanymi w Specyfikacji.

2. W ramach należytej staranności Wykonawca podejmie działania mające na celu
poprawne działanie Serwisu we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach
internetowych w wersjach najnowszych na dzień podpisania Umowy. Jednocześnie
Wykonawca nie może zagwarantować całkowicie poprawnego działania Serwisu
w przyszłości, w związku z ewentualnymi przyszłymi zmianami w systemach
teleinformatycznych, takimi jak aktualizacje przeglądarek, systemów operacyjnych,
Oprogramowania Bazowego lub wtyczek (pluginów) do Oprogramowania Bazowego.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy, które spowodowane było okolicznościami, za które odpowiedzialności nie
ponosi na zasadzie zawinienia. W szczególności Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności:

a. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane
przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, w tym za ingerencję osób
trzecich w kod źródłowy Serwisu;

b. gdy Serwis nie działa z przyczyn leżących po stronie operatora
teleinformatycznego zapewniającego dostęp do sieci Internet;
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c. za błędy w działaniu Serwisu wynikłe z modyfikacji strony lub ustawień
dokonanych samodzielnie przez Zamawiającego lub podmiot trzeci działający
na jego zlecenie, w tym zmiany konfiguracji serwera;

d. za nieprawidłowe działanie Serwisu wynikłe z niezapewnienia przez
Zamawiającego wymaganych parametrów technicznych np. w zakresie
hostingu;

e. za udostępnianie przez Zamawiającego osobom trzecim hasła
zabezpieczającego dostęp do panelu administracyjnego ani za jego złamanie
i wynikające stąd skutki;

f. z powodu cyberataku na Serwis lub serwer, na którym Serwis jest umieszczony;
g. z powodu siły wyższej.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały multimedialne
przekazane Wykonawcy do zamieszczenia w Serwisie przez Zamawiającego lub
zamieszczone w Serwisie samodzielnie przez Zamawiającego, w szczególności odnosi
się to do ewentualnych naruszeń praw autorskich do tych utworów.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone oraz publikowane za
pomocą strony internetowej przez Zamawiającego treści oraz dane i nie wykonuje
jakiejkolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych,
kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych
utraconych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy. Obowiązek
sporządzenia kopii zapasowych danych aktualnych i archiwalnych oraz odtwarzania
utraconych lub zmienionych danych obciąża wyłącznie Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy
odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Wykonawcy, niezależnie od podstawy
prawnej jej dochodzenia, ograniczona jest wyłącznie do strat rzeczywistych, z tym
zastrzeżeniem, że łączna odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie Umowy nie
przekroczy kwoty równej wartości sumy zapłaconego przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia. Odpowiedzialność za utracone korzyści (przychody lub
klientów) jest wyłączona.

8. Wykonawca może zastosować ograniczenia w dostępności do Serwisu, łącznie
z całkowitym zablokowaniem dostępu do Serwisu w przypadku powstania zaległości
w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zostanie uprzedzony
o zamiarze podjęcia takich działań przez Wykonawcę wraz z wyznaczaniem
dodatkowego terminu na zapłatę.

§ 9. Czas trwania Umowy
1. Umowa zawarta jest na czas określony, wyznaczony przez czas Wykonania Serwisu. W

okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający nie jest uprawniony do wypowiedzenia
Umowy lub jej rozwiązania na jakiejkolwiek podstawie. Jeśli Zamawiający wbrew temu
zobowiązaniu wypowiedziałby Umowę w tym okresie lub w inny sposób spowodował
jej rozwiązanie lub wygaśnięcie, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconego
zadatku.

2. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy, bez okresu
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, z ważnych przyczyn, a zwłaszcza
w sytuacji gdy Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z płatnością należnego
Wykonawcy wynagrodzenia dłużej niż 7 dni.

§ 10. Inne postanowienia
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1. Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na publiczne informowanie o realizacji
niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego oraz na używanie i zamieszczanie nazwy
i logotypu Zamawiającego wmateriałach reklamowych, marketingowych Wykonawcy
oraz na zamieszczenie przez Wykonawcę informacji o realizacji Serwisu na rzecz
Zamawiającego oraz materiałów graficznych przedstawiających wykonany Serwis
w portfolio Wykonawcy.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do:
a. umieszczenia na wykonanym Serwisie (w sekcji stopka) informacji

identyfikujących Wykonawcę oraz odnośników (linków) do jego strony.
Oznaczenie autorskie będzie spójne wizualnie z serwisem oraz nie będzie
elementem rzucającym się w oczy;

b. umieszczenia w kokpicie WordPress (panel administracyjny) graficznego
materiału marketingowego Wykonawcy wraz odnośnikiem (linkiem) do jego
strony.

3. Na wyraźne żądanie Zamawiającego, Wykonawca może zgodzić się na
nieumieszczenie w przygotowywanym Serwisie oznaczenia autorskiego. Wykonawca
może uzależnić udzielenie zgody od zapłaty przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy rekompensaty w wysokości 25% wartości wynagrodzenia należnego na
podstawie niniejszej Umowy.

4. Samodzielne usunięcie przez Zamawiającego oznaczania autorskiego Wykonawcy
z Serwisu uprawni Wykonawcę do nałożenia na Zamawiającego kary umownej
w wysokości 40% wartości wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej Umowy.

5. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do Konta
Administratora w celu Wykonania Serwisu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się
do niewykorzystywania konta Administratora do celów innych niż ujęte w niniejszym
paragrafie.

6. Strony akceptują, iż po zawarciu Umowy wszelkie oświadczenia składane przez każdą
ze Stron w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane w Umowie są prawnie
skuteczne, pomimo braku własnoręcznego podpisu, chyba że Umowa przewiduje inną
formę złożenia oświadczenia woli.

7. Strony ustalają, iż podstawowym środkiem komunikacji w trakcie wykonywania
Umowy jest poczta elektroniczna, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy

i zachowania formy w jakiej została zawarta niniejsza Umowa.
2. Umowa stanowi jedyne i całkowite porozumienie pomiędzy Stronami i czyni

nieważnymi wszelkie uzgodnienia lub/i oświadczenia dokonane w jakiejkolwiek formie
przez Strony przed zawarciem Umowy.

3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne,
nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim
przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne
innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującymmożliwie najbardziej
zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.

4. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie
realizacji Umowy.

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa

powszechnie obowiązującego, tu przede wszystkim Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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7. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. Wszelkie
spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową będą podlegały wyłącznej
jurysdykcji sądów w Polsce właściwych dla Wykonawcy.

8. [OPCJA gdy umowa w dwóch wersja językowych]: Umowę sporządzono w dwóch
wersjach językowych – polskiej i [niemieckiej]. W przypadku rozbieżności pomiędzy
wersjami językowymi Umowy, rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

9. [OPCJA gdy umowa z podmiotem z zagranicy]: Strony wyłączają stosowanie
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów,
sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do Umowy

Specyfikacja


