Umowa na stworzenie strony www nr x/x/x
Gdaosk, xx.xx.xxxx

Umowa na stworzenie strony www nr x/x/x
Zawarta w Gdaosku w dniu xx.xx.xxxx pomiędzy: Web360 Jacek Kitowski, z siedzibą przy ulicy Różyckiego 9, Gdaosk, NIP: 5842537832,
reprezentowana przez: Jacek Kitowski, zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą, a ......................., z siedzibą przy ulicy ....................,
..................., NIP:..........................., reprezentowaną przez ...................... ........................, zwanego w dalszej części umowy
Zleceniodawcą.
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązauje się do wykonania strony www zgodnie z projektem graficznym (załącznik nr 1 do
niniejszej umowy) wraz ze specyfikacją (załącznik nr 2 do niniejszej umowy), w terminie maksymalnie .... dni roboczych od podpisania
niniejszej umowy.
2. Materiały, które mają znaleźd się na stronie (zdjęcia, teksty, grafiki), muszą byd dostarczone przez Zleceniodawcę nie później niż 5 dni
roboczych przed terminem wykonania strony www określonego w §1 pkt 1 Umowy.
3. Skooczona strona www zostanie zaprezentowana pod tymczasowym adresem: nazwafirmy.web360.pl
4. Jeżeli Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy stronę www niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy, a Zamawiający zażąda
wprowadzenia poprawek, Wykonawca jest zobowiązany wprowadzid je w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. Żądanie wprowadzenia poprawek odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@web360.pl z opisem żądanych
zmian i błędów.
6. Jeżeli Zleceniodawca nie zażąda wprowadzenia poprawek w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia strony www, uznaje się ją za
odebraną, zaś Wykonawca nie jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek.
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§2
Po odebraniu strony www, Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacid Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości
...... zł netto na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności.
Jeśli Wykonawca przekroczy czas wykonania strony www określony w §1 pkt 1 Umowy, zobowiązuje się pomniejszyd swoje
wynagrodzenie, o którym mowa w §2 pkt 1 Umowy, o ..... zł netto za każdy dzieo opóźnienia, co stanowi 1,5% początkowej
wysokości wynagrodzenia.
Po zaksięgowaniu wypłaty, o której mowa w §2 pkt 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do instalacji strony www we wskazanym
przez Zleceniodawcę miejscu.
§3
Adres/y e-mail Zleceniodawcy to: ...............@.............., adres e-mail Wykonawcy to: biuro@web360.pl. Strony oświadczają, że osoby
trzecie nie mają dostępu do podanych adresów i cała korespondencja prowadzona przy użyciu tych adresów jest wiążąca.
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z ze stroną https://web360.pl/pytania-i-odpowiedzi/, gdzie wyjaśniony jest szczegółowo
proces zamawiania strony www.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie dotyczące wykonywanej strony www.
Umowa została zawarta w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
W razie ewentualnych sporów, wynikających z realizacji niniejszej Umowy, Strony zgodnie oświadczają, że będą dochodzid ich
rozwiązania na drodze polubownej. W przypadku nieuzyskania porozumienia na drodze polubownej, spory poddane zostaną pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.
Integralną częśd Umowy stanowią załączniki:
a. Załącznik nr 1 – projekt graficzny strony www
b. Załącznik nr 2 – specyfikacja strony www

Wykonawca:

Zleceniodawca:

Web360 Jacek Kitowski
Ul. Różyckiego 9
80-278 Gdaosk

NIP: 5842537832
Tel: 505-380-360
E-mail:info@web360.pl

