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Zawarta dnia 02.11.2020 roku w Poznaniu pomiędzy: 
 

 
FORAM Sp. Z o.o. sp. k ul. Podgórna 16 
Karpicko 64-200 Wolsztyn zwanym dalej 
Zamawiającym 
 

a 
 

DD1Studio  
Zaawansowane Programowanie  
Dariusz Drzewiecki  
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC 
 

§ 1 
1. Zamawiający  zleca,  a Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  aplikacji 

mobilnej na Rasberry Pi 4  (zwany dalej "stroną"), tj. 

 

a) utworzenie projektu graficznego serwisu WWW (layout) – strony głównej i 
podstron w formacie .PSD (PHOTOSHOP), z wykorzystaniem elementów 
statycznych  
b) opracowanie serwisu ze wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami.  
c) instalacja i uruchomienie aplikacji na wskazanym przez Zamawiającego Rasberry 
Pi 4. 
 

2. Na aplikację ARTFORMA 
składa się:  
a)   Projekt graficzny 
b)   Szablon XHTML/CSS zawierający projekt graficzny 
c)   Język programowania JavaScript, HTML 5 

 
3. Aplikacja powinna spełniać warunki określone przez Zamawiającego w załączniku 
numer 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2  
1.Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować 
w wykonaniu niniejszej umowy oraz będą się wspierać podczas dokonywania 
uzgodnień i koordynacji procesu przygotowania i wykonania strony.  



2. Strony uzgodniły, że wszelkie sprawy organizacyjne i merytoryczne związane z 
realizacją niniejszej umowy będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Panem 
Michał Pańczyniak. 
 

II. OBOWIĄZKI STRON 
§ 3 Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania strony. 

 
2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z poczynionymi ustaleniami oraz obowiązującą sztuką zawodową. 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich informacji, materiałów 
itp. otrzymanych od Zamawiającego, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania 
umowy. 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania bieżących informacji dotyczących 
realizacji czynności o których mowa w § 1, w tym w szczególności o trudnościach  
i problemach jakie napotkał w związku z realizacją umowy. 
 

 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego  
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji 
wymaganych do poprawnego wykonania strony oraz pomocy merytorycznej.  
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów. 
Materiały będą dostarczone drogą mailową. 
 
2. Zamawiający oświadcza, że dostarczone na potrzeby wykonania przedmiotu 
umowy materiały (treści oraz materiały graficzne) nie naruszają niczyich praw  
autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 
1994r. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.) 
 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności, co do 
technicznej realizacji przedmiotu umowy i wykorzystanych rozwiązań 
technologicznych. 

 
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy administracyjnych 
parametrów dostępowych do swojego konta hostingu w celu dokonania instalacji i 
konfiguracji przedmiotu umowy na serwerze. 

 

III. PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY 
§ 5 

 
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny interfejsu do akceptacji 
w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania zaliczki, o której mowa w § 7 pkt.3 

 
2. Zamawiający ma 48 godzin na akceptację projektu, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że 
projekt zaakceptował.  



3. Wykonawca wykona aplikację w terminie 60 dni roboczych od daty podpisania 
umowy. 

 
4. Zamawiający ma 2 dni na odbiór aplikacji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag 
dotyczących jej wykonania i funkcjonowania w powyższym terminie, przyjmuje się, że 
stronę internetową zaakceptował i odebrał. 

 
5. W przypadku stwierdzenia wadliwości aplikacji  Wykonawca zobowiązuje sie do 
ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 
 

§ 6 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zamówionej strony na wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności (w tym wyłączna wina Zamawiającego, wyłączna wina osoby 
trzeciej, siła wyższa), Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego terminu na 
realizację zamówionej strony. 
 
2. Jeśli w trakcie wykonywania strony internetowej pojawią się 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.Wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego nie może stanowić podstawy do roszczeń Zamawiającego w 
stosunku do Wykonawcy za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonania 
przedmiotu umowy  
4. Dostarczanie materiałów przez Zamawiającego niezbędnych do wykonania 
serwisu może następować sukcesywnie w trakcie trwania umowy, jednak nie później 
niż do 14 dni przed planowanym zakończeniem wykonania aplikacji. 

 

5.Jeśli zamawiający zrezygnuje w trakcie realizacji projektu z dalszego wykonania 
serwisu, wszelkie dotychczas wykonane prace należą do DD1Studio. 
 

 

III.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI 
§ 7 

 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości 38 000,00 PLN (trzydzieści osiem tysięcy złotych zero groszy ). 

 
2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy PKO BP 
50 1020 5558 1111 1155 8640 0047 Dariusz Drzewiecki ul. Wołkowyska 4c/7 61-132 
Poznań 

 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 tego paragrafu będzie płatne w trzech 
ratach, z czego pierwsza rata to zaliczka wpłacona w dniu akceptacji umowy.  



IV. WYKONANIE PRAC DODATKOWYCH 
§ 8  

1. Jeżeli wykonanie dodatkowych prac okaże się konieczne, to prace takie zostaną 
wykonane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność ich wykonania wyniknie z błędów 
lub zaniedbań Wykonawcy. 

 
2. Jeżeli wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu konieczność wykonania prac 
dodatkowych wyniknie ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub wskutek 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisywania niniejszej 
umowy pomimo zachowania należytej staranności, prace takie zostaną wykonane 
przez Wykonawcę za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalonym z Zamawiającym  
oraz w nowym, uzgodnionym przez Strony terminie. 
 

 

V. PRAWA AUTORSKIE 
§ 9 

1. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim. 
 
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 z dniem przyjęcia strony, o 
którym mowa §5 pkt. 4, 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. 
 
 

. 
 

VI. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE 
§ 10. Gwarancja 

 

1 .Wykonawca udziela gwarancji na okres 6 miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy.  
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad technicznych w przedmiocie umowy 
powstałych z winy Wykonawcy w następujących terminach: 
 

a) bezpłatne usuwanie awarii powstałych z winy Wykonawcy uniemożliwiających 
eksploatację systemu w ciągu 24 godzin roboczych od momentu potwierdzonego 
zgłoszenia pocztą elektroniczną awarii od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 
17.00. Awarie zgłaszane w godz. 17.00 - 9.00 oraz w soboty, niedzielę i święta 
traktowane będą jako zgłoszenie o godz. 9.00 pierwszego następnego dnia 
roboczego. 

 
b) świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie wykonywanych prac przez okres 6 
miesięcy od daty zakończenia prac. 

 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie 
przedmiotu umowy wynikające z:  



a) wadliwego działania i konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania 
koniecznego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy; 

 
b) zmian w konfiguracji serwera internetowego, jego oprogramowania oraz 
oprogramowania stanowiska użytkownika 
 
c) nieautoryzowanego dostępu do systemu 
 
d) przerw w dostępie do sieci Internet; 
 

§11. Zgłaszanie usterek 

 

1. Usterki o których mowa w § 9 będą zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-
mail: info@dd1studio.pl Otrzymanie zgłoszenia Wykonawca potwierdza niepóźnej 
niż w przeciągu 24 godzin drogą elektroniczną na adres e-mail  
Zamawiającego michal.panczyniak@artforma.eu 
 
2. Do dokonywania zgłoszeń oraz potwierdzania ich odbioru upoważnione są: ze 
strony Zamawiającego FORAM Sp. Z o.o. k zaś w przypadku Wykonawcy 

– DD1Studio Dariusz Drzewiecki. 
 

 

3. Ewentualne usterki strony powstałe w okresie gwarancyjnym będą usuwane przez 
Wykonawcę w terminie 48 godzin od chwili otrzymania, chyba, że usunięcie błędu 
wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 24 godziny. 
 

§12. Zachowanie poufności 

 

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji dotyczących 
kalkulacji cen oraz treści umowy. 

 
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji 
dotyczących obu Stron, a stanowiących w ich ocenie tajemnicę przedsiębiorstwa 
każdej Strony w zakresie informacji handlowych i innych, o której mowa w art. 11 ust.  
4 Ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr  
47, poz. 211 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej tajemnicą handlową, pod 
warunkiem, że obowiązek ujawnienia informacji, o których mowa w §12 umowy nie 
został nałożony na strony przez upoważnione władze i w granicach bezwzględnie 
obowiązujących norm prawnych. 

 
3. Ochronie podlegają informacje określone przez każdą ze Stron jako stanowiące 
tajemnicę handlową, przekazane we wszelkich formach (w tym: pisemnej, 
elektronicznej). W szczególności dotyczy to wszelkich informacji technicznych, 
ekonomicznych, finansowych, prawnych, handlowych i organizacyjnych drugiej 
Strony, uzyskanych od tej Strony. 
 

4. Strony mogą wykorzystywać uzyskane informacje jedynie w sposób zgodny z 
niniejszą umową i umowami zawartymi w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.  



5. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę 
handlową do przedsięwzięć innych niż z udziałem Strony udzielającej informacji. 

 

6. Postanowienia o zachowaniu tajemnicy handlowej nie mają zastosowania do 
informacji, które: 

 

a) są opublikowane, znane urzędowo lub podane do wiadomości publicznej bez 
naruszenia postanowień niniejszej Umowy, 

 
b) zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań 
o nieujawnieniu stosunku do Stron, 
 
c) zostają podane przez jedną ze Stron na podstawie pisemnej zgody drugiej strony. 

 

7. Strony ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną w zakresie udostępniania 
informacji objętych tajemnicą handlową. 

 
8. Strony zobowiązują się również do zapewnienia zachowania tajemnicy przez 
swoich pracowników i współpracowników oraz przedsięwzięcia odpowiednich 
zabezpieczeń przed jej ujawnieniem. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§13. 

 

1.Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. Strony nie mogą powoływać 
się na ustalenia pozaumowne. 
 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83). 
 
3. Ewentualny spór wynikający z niniejszej umowy będzie rozstrzygany przez strony 
polubownie, a dopiero w przypadku niemożliwości jego polubownego rozstrzygnięcia  
w terminie 30 dni od dnia powiadomienia jednej ze stron przez drugą stronę o 
powstaniu sporu – przez sąd powszechny właściwy dla Siedziby Zamawiającego. 
 

4.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

Załączniki:          
 

1.Szczegółowa specyfikacja projektu.  


