……………………………….., dnia ……………………

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

zawarta między

1. ……………………………………………………………..…,

zamieszkałym/z

siedzibą

w

…………………………………………………………….……………..…., PESEL/NIP/nr KRS
………………………………………………………., zwanym dalej Zamawiającym,

a
2. …………………………………………………………...…...., zamieszkałym/z siedzibą w
…………………………………………………………………………..…, PESEL/NIP/nr KRS
…………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania strony WWW o
domenie

……………………………….

(nazwa

………………………………………………..

domeny

(autor

internetowej)

projektu).

Strona

według

projektu

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. ………………………………………………………………………………………………..
(na przykład prowadzenie konserwacji strony, wdrożenie firewalla, okresowe aktualizacje)

§2
1. Wykonawca odda stronę do użytku w dniu ………………………………………………..
2. Miejscem wykonania umowy jest ……………………………………………………....…..
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.

§3
1. Jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stronę niezgodną z postanowieniami
niniejszej umowy, a Zamawiający zażąda wprowadzenia poprawek, Wykonawca jest
zobowiązany wprowadzić je w terminie ……………………………………………………
2. Jeżeli

Zamawiający

nie

zażąda

wprowadzenia

poprawek

w

terminie

…………………………………………. 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.
2. Zamawiający może korzystać z utworu na następujących polach eksploatacji:
a. …………………………………………………………………………………………….….,
b. ………………………………………………………………………………………….…….,
c. ………………………………………………………………………………………….……..
3.

Zamawiający może dokonywać modyfikacji strony w zakresie obejmującym:

a. …………………………………………………………………………………………..……,
b. …………………………………………………………………………………………..……,
c. …………………………………………………………………………………………..…….
4. Administratorem strony będzie …………………………………………………….…..…….

§5
1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą
miały kodeks cywilny i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku sporów między stronami, wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie
sąd …………………….……………………………………………………………..
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

…………………………………..
Zamawiający

……………………………..
Wykonawca

