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UMOWA Nr ___/__/____
wykonanie strony internetowej
zawarta w dniu ______________ r., we Włoszczowie, pomiędzy:
emesz.pl Michał Szafrański
Nieznanowice 15
29-100 Włoszczowa
NIP 656-216-41-35
reprezentowaną przez Michała Szafrańskiego, zwaną dalej Wykonawcą,
a
_______________________________,
ul. ____________, _________________,
NIP __________
reprezentowaną przez ___________________, zwaną dalej Zamawiającym.
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie strony internetowej na warunkach i zasadach
określonych w dalszej części umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
2.1. Wykonanie responsoryjnej strony internetowej dla ___________________________.
2.2. Rejestracja domeny ______________ (domena aktywna/bezpłatna w ramach umowy do dnia
__________ r.). Po dacie bezpłatnego korzystania Zamawiające może przedłużyć ważność domeny
– za dodatkową opłatą.
2.3. Zakup hostingu i instalacja plików strony internetowej na serwerze. Konfiguracja systemu
DNS dla domeny i hostingu (hosting ważny/bezpłatny w ramach umowy do dnia __________ r.).
Po dacie bezpłatnego korzystania Zamawiające może przedłużyć ważność hostingu – za dodatkową
opłatą.
2.4. Wykonanie bloga, wbudowanego w stronę internetową,
2.5. Wykonanie loga zgodnie z ustaleniami między stronami,
2.6. Instruktaż i instrukcja (pdf) samodzielnej obsługi strony internetowej,
2.7. ___________________________________________________
2.8. ___________________________________________________
2.9. ___________________________________________________
2.10. __________________________________________________
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§2
1. W terminie do dnia ________________ r. Wykonawca zaprezentuje Zamawiającemu do
zatwierdzenia projekt graficzny strony internetowej.
2. Zamawiający może zgłosić na e-mail (biuro@emesz.pl) telefonicznie (730 775 333) lub na
piśmie (emesz.pl Michał Szafrański, Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa), uwagi co do
projektu w terminie 10 dni roboczych od prezentacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz przedstawienia
poprawionego projektu w terminie ustalonym przez strony, nie krótszym jednak niż 10 dni
roboczych od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
§3
1. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi e-mailem lub na piśmie (protokół odbioru).
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu stronę zgodną z
zaakceptowanym projektem.
2. Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiającemu kompletną stronę, o której mowa w § 4
pkt. 1, w terminie 20 dni roboczych od dnia akceptacji projektu graficznego.
3. Zamawiający dokona przyjęcia wykonanej strony internetowej (na podstawie podpisania
protokołu przyjęcia), w terminie 5 dni roboczych od jej ukończenia.
4. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy niezbędne materiały (grafikę w
pełnej rozdzielności, materiały wideo, certyfikaty, teksty, informacje itp), które chce
zamieścić na finalnej stronie – chyba że umowa stanowi inaczej.
§5
1. Wykonawca zapewnia poprawność wyświetlania strony jedynie w aktualnych (w chwili
podpisania umowy) wersjach przeglądarek internetowych oraz urządzeń mobilnych.
§6
1. Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ________ zł brutto
(słownie: _______________________ złotych brutto).
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane usługi, po podpisaniu Protokołu odbioru
i otrzymaniu Faktury od Wykonawcy.
3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:
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§7
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 z dniem przyjęcia strony, o którym mowa
§ 4 pkt. 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich
praw majątkowych do projektu oraz strony. Zamawiający z tym dniem staje się wyłącznie
uprawnionym do korzystania i rozporządzania projektem oraz stroną.
2. W stopce wykonanej strony Wykonawca zamieści zwięzłą informację dotyczącą twórcy
strony.
3. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania zmian w stopce.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
1. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.
§ 10
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania przedmiotu umowy oraz przepisy prawa
autorskiego.

……………………………………………
WYKONAWCA

……………………………………………
ZAMAWIAJĄCY
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