UMOWA
WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ
NR 1/06/2012

Zawarta dnia.

.2012 w Dublinie pomiędzy:

, dalej Zamawiającym,
a
DD1Studio
z siedzibą w Saggart, 18 Millrace Court co. Dublin, Republika Irlandii
NIP IE2499528A
reprezentowanym przez Dariusz Drzewiecki
zwanym dalej Wykonawcą.

§1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca wobec Zamawiającego zobowiązuje się do:
a) wykonania strony WWW dla Zamawiającego.
b) umieszczenia Strony na serwerze należącym do Wykonawcy co stanowi warunek gwarancji serwisu.
2.Strona i opcjonalnie logo zostanie wykonana na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
graficznego projektu. Projekt ten zawiera w szczególności zawartość graficzną strony głównej.
3.Przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje usługi pozycjonowania serwisu internetowego, o którym
mowa w §1.
§2 TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny strony internetowej w terminie 5 dni
roboczych od dnia pojawienia się bezzwrotnej zaliczki na koncie DD1Studio.
2. Jeśli w trakcie wykonywania projektu strony internetowej pojawią sie nieoczekiwane trudności
z realizacją projektu w wyżej ustalonym terminie Wykonawca po uprzednim poinformowaniu
Zamawiającego zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu o czas niezbędny do usunięcia trudności.

3. Zamawiający ma 24 godziny na akceptację projektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował.
4. Wykonawca wykona stronę internetową w terminie (XX dni) ustalonym pomiędzy stronami od daty
zaakceptowania projektu, o którym mowa w ust.1.
5.Zamawiający ma 3 dni na odbiór strony internetowej. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących
jej wykonania i funkcjonowania w powyższym terminie, przyjmuje się, że stronę internetową zaakceptował
i odebrał.

§ 3 WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
1500 euro netto (tysiąc piećset euro)
2. Z chwilą zawarcia umowy Zamawiający zobowiązuje sie do wpłacenia 50% wynagrodzenia tytułem
bezzwrotnej zaliczki, co stanowi równowartość 750 euro, a następnie w terminie do 2 dni po jego
wykonaniu i zatwierdzeniu do wpłacenia pozostałej części wynagrodzenia 750 euro + Vat od całej sumy.
Powyższe kwoty zostaną przelane na konto bankowe Wykonawcy Irlandia: Bank Account Number:
51696047 Sort Code: 93-25-15 AIB Dariusz Drzewiecki / Polska: ( PKO BP 50 1020 5558 1111 1155
8640 0047 ).
3. Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe w trakcie
tworzenia serwisu.

§4 PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH DO STRONY WWW
1. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim.
2. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do strony internetowej wykonanej przez Wykonawcę.
3. Autorskie prawa osobiste związane z wykonanym serwisem pozostają przy Wykonawcy.
4. Wykonawca zamieści w serwisie znak autorski prowadzący do strony internetowej Wykonawcy, będący
linkiem tekstowym lub graficznym o treści: „Design by DD1Studio”.
§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Dostarczanie materiałów przez Zamawiającego niezbędnych do wykonania serwisu może następować
sukcesywnie w trakcie trwania umowy, jednak nie później niż do7 dni przed planowanym zakończeniem
wykonania strony internetowej.
2. W szczególnym przypadku na uzasadnione żądanie Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie przekaże
dodatkowe materiały potrzebne do wykonania Strony.
3. Jeżeli materiały dostarczone przez Zamawiającego nie nadają się do prawidłowego wykonania umowy
albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w wykonaniu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

4.W przypadku stwierdzenia wadliwości strony internetowej (istniejącej po stronie Wykonawcy),
Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia.
5.Jeśli zamawiający zrezygnuje w trakcie realizacji projektu z dalszego wykonania serwisu, wszelkie
dotychczas wykonane prace należą do DD1Studio.
6.W rozumieniu niniejszej umowy za „materiały” ujęte w §5 pkt.1 rozumie się przygotowane teksty do
podstron i zdjęcia do galerii.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

