Umowa zlecenia wykonania sklepu internetowego
nr …….. / 2011
zawarta dnia …………………………… w Nidzicy pomiędzy:

nazwa firmy: Paulina Adamowicz Agencja Interaktywna CHILI MEDIA
adres siedziby: 13-100 Nidzica ul. Kościuszki 5B/35
NIP: 984-017-95-43
REGON: 280572720
adres e-mail: biuro@chilimedia.pl
zwanym dalej „Wykonawcą”

a

nazwa firmy: ..………….…………………………………………………………………………….……………
adres siedziby: .……......…………………………………………………………………………………………
NIP: ………….……………………………..........…………………………………...……………………………
REGON: ...…………………………………………………………………………….……………………………
adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………….
zwanym/ą dalej „Zamawiającym”.
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania sklepu internetowego, zwanego
dalej Serwisem.
§2
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt Serwisu w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy. Zostanie on przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
2. Projekt zawiera oprawę graficzną Serwisu.
3. Zamawiający ma 3 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag odnośnie projektu, o którym mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi drogą elektroniczną żadnych uwag
przyjmuje się, że projekt zaakceptował.
4. Ilość poprawek projektu uzgadniana jest indywidualnie.
§3
1. Wykonawca wykona Serwis w terminie 14 dni od daty zaakceptowania projektu.
2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy w terminie 7 dni od zaakceptowania
projektu wszystkie elementy, które mają być umieszczone w Serwisie (zdjęcia, logo, treść).
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3. Wydanie Dzieła na nośniku elektronicznym nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie
„Protokołu Przekazania Dzieła”. Wraz z wydaniem Serwisu, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wszelkie niezbędne do jego obsługi, modernizacji oraz administracji loginy,
hasła itp. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia Serwisu na serwerze
wskazanym przez Zamawiającego.
4. Odbiór Dzieła nastąpi w terminie 3 dni od jego dostarczenia Zamawiającemu.
5. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących wykonania i funkcjonowania Serwisu w
terminie 3 dni od dnia dostarczenia Dzieła, przyjmuje się, że Serwis zaakceptował i odebrał bez
zastrzeżeń.
§4
W przypadku stwierdzenia wadliwości serwisu internetowego nie powstałych na skutek działania siły
wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego
usunięcia.
§5
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
………………… zł netto (słownie: ..…………………………………………….………………………… ).
Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy (zostanie wskazane na fakturze
VAT) w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.
§6
1. Z chwilą odebrania Dzieła przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, następuje automatycznie
przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do Serwisu w zakresie:
1) utrwalania techniką cyfrową oraz
2) publicznego udostępniania kodu wynikowego (pola eksploatacji).
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie.
3. W skład przenoszonych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
wchodzi program komputerowy (CMS) Quick.Cart.Pro (do którego majątkowe prawa autorskie
przysługują jego autorom).
§7
1. Wykonawcy przysługuje prawo do zamieszczenia w Serwisie (w stopce) logo jego firmy oraz
linku prowadzącego do jego strony internetowej, tytułem wskazania wykonawcy Dzieła.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, karę umowną w kwocie 400 zł. netto
(słownie: czterysta złoty) w razie odstąpienia od niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Wykonawcy.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

________________________________________

________________________________________

Czytelny podpis Zamawiającego
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