UMOWA
NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ
zawarta w Rykach w dniu

.,.....

r.

pomiqdzy:

Lokalnq Grupq Dzialania ,,LEPSZA PRZYSZLOS6 zfeMf RYCKIEJWyczolkowskiego 10A, reprezentowanq przez
zwanymi dalej,,Zleceniodawcami "

z

siedzibq

w

Rykach, ul,

2

zwanym dalej,,Zleceniobiorc4"

zwani lqcznie dalej

"Stronami"

o nastqpujEcej tre5ci:

$ 1. Definicje
L. Przez u2yte dalej w tre5ci niniejszej umowy, nastqpujqce okreSlenia, nale2y rozumie6:
a) Portal (internetowy) - strona internetowa, kt6rej zaprojektowanie, wykonanie, wdro2enie,
zainstalowanie, uruchomienie jest przedmiotem niniejszej umowy;
g 2. O6wiadczenia Stron
1. Wykonawca o6wiadcza, i2 posiada wiedzq, kwalifikacje i umiejqtno6ci niezbqdne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

2,

Wykonawca oSwiadcza, 2e wykona przedmiot umowy

w spos6b staranny i prawidfowy,

zgodnie z

informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiaj4cego.

3. Strony ustalajq, 2e Portal jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 7994 r. o

prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wykonawca o6wiadcza, ze Portal bqdzie wynikiem jego oryginalnej tw6rczoSci i nie bqdzie naruszai
praw os6b trzecich, w szczeg6lno6ci praw autorskich oraz d6br osobistych, jak r6wniez, i2 osobiste i
majqtkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy nie sq ograniczone jakimikolwiek prawami os6b
trzecich.

g 3. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest utworzenie portalu internetowego na necz Zamawiajqcego
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczeg6lnoSci:

a) zaprojektowanie, wykonanie, wdro2enie i

zainstalowanie strony internetowej zgodnie
warunkami okre6lonymi w zapytaniu ofeftowym

b)

z

uruchomienie i utrzymanie na serwerze

3. Uslugi, o kt6rych mowa w ustqpach poprzedzajEcych, 5wiadczone sE odplatnie.
4. Wymagania funkcjonalne i techniczne Portalu ujqte zostaly w ofercie handlowej, zaakceptowanej przez
Zamawiajqcego.
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$ 4. Prawa iobowiqzki Stron
1. W ramach niniejszej umowy, obowiqzki iuprawnienia Stron ksztaltujqsiq nastqpujqco:
a) Wykonawca przystqpi do realizacji przedmiotu umowy od dnia przekazania przez Zamawiajqcego
material6w do opracowania projektu graficznego strony internetowej i zakoiczyi jego realizacjq w
terminie do dnia 16 czerwca 2076 r., przy czym Wykonawca, w ramach uslug z 5 3 zobowiEzany jest:

a) wykonai projekt graficzno-funkcjonalny Portalu, zgodnie z opisem funkcjonalno6ci zawartym w ofercie
handlowej, (Zamawiajqcy zaakceptuje projekt w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedstawienia
przez Wykonawcq);

b) wykonai wersjq testowE Portalu, na podstawie zaakceptowanego przez Tamawiajqcego projektu
g

raficzno-fu n kcj ona nego,
I

b.1) Zamawiajqcy zaakceptuje wersjq testowE w terminie do 3 dni roboczych od jej przedstawienia przez
Wykonawcq, pod warunkiem zgodno6ci wersji testowej z wymaganiami Zamawiajqcego;
c) Wykonawca zainstaluje i uruchomi ostateczna wersjq Portalu, w terminie do dnia 16 czerwca 2076

r.

c.1) Zamawiajqcy zaakceptuje ostatecznq wersjq Portalu w terminie do 3 dni roboczych od jej
uruchomienia przez Wykonawcq, pod warunkiem zgodno6ci ostatecznej wersji z wymaganiami
Zamawiajqcego;

2. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, wylqcznym obowiqzkiem Wykonawcy jest:

a) przeszkolenie w obsludze poftalu os6b wskazanych przez Zamawiajqcego, w obustronnie ustalonym
terminie, w siedzibie Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Strony
b) udzielanie odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiajqcego, wprowadzanie
poprawek na 2yczenie (w zakresie nie zmieniajqcym zakresu funkcjonalnego i technicznego), zapewnianie
pomocy technicznej przy instalowaniu lub przeinstalowaniu - wsparcie przez okres 12 miesiqcy od dnia
podpisania protokolu ostatecznego odbioru zam6wienia,

w terminie nie p62niej niz 4 dni od dnia

zgloszenia potrzeby udzielenia wsparcia;

c) usuwanie usterek i blqd6w ujawnionych w toku eksploatacji poftalu w okresie 12 miesiqcy od dnia
podpisania protokolu ostatecznego odbioru przezZamawiajqcego, w terminie nie p62niej ni24 dni od dnia
zgloszenia potrzeby udzielenia wsparcia,

d) awarie uniemozliwiajqce korzystanie z serwisu zostanq usuniqte w ci4gu 16 godzin od czasu zgloszenia
awant.

3, W zakresie realizacji przedmiotu umowy, wylqcznym obowiqzkiem Zamawiajqcego jest:
a) upowa2nienia wyznaczonych przedstawicieli Wykonawcy do dostqpu do wlasnych system6w
informatycznych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy;

b) wyznaczenia i upowaznienia przedstawicieli do wsp6lpracy z Wykonawcq w zakresie zwiqzanym

z

realizacjq niniejszej umowy;
c) zapoznania Wykonawcy z wlasnymi wewnqtrznymi przepisami w zakresie bezpieczefstwa

IT.

4. Wykonawca zobowiqzuje siq do:
a) Utrzymania na serwerze opublikowanej wersji strony (hosting) oraz utrzymanie unikalnej domeny.pl
orzez

b)
c)

okres

5 lat.

Pozycjonowanie strony.
O ile zajdzie taka potrzeba, Zamawiajqcy majq prawo wykorzystac produkt w ramach utrzymania

strony na innych serwerach, bez dodatkowych optat.

d)

Zleceniobiorca udzieli pomocy technicznej przy migracji na wskazany przez Zleceniodawc6w serwer o
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ile zajdzie taka potrzeba, bez dodatkowych oplat.

e)

Po uplywie

5lat

przekazanie wyeksportowanej zwierajqcej calqtre6i wrazz plikami 2r6dlowymi

i

graficznymi wersjq strony internetowej (wraz zbazE danych) umo2liwiajqcq bezproblemowA samodzielnq
instalacjq na nowym serwerze.

f)

wrazz dowodem zaplaty za uiszczenie oplaty za hosting idomenq na okres 5 lat.
g) dokona cesji praw do domeny i hostingu na rzecz Zamawiajacego.
Przeka2e fakturq

g 5. Przeniesienie praw autorskich
1. Z chwilq podpisania Protokolu odbioru nastqpuje przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw
majqtkowych do Portalu, bez 2adnych ograniczed czasowych i terytorialnych w zakresie okre6lonym w
ust. 2 bez koniecznoSci skladania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych o5wiadczeri woli przez Strony.

2.

Przeniesienie autorskich praw majqtkowych

do przedmiotu umowy obejmuje nastqpujqce

pola

eksploatacji:

a)

prezentacja Portalu w sieci oraz na promocyjnych materialach multimedialnych.
g 6. Zaplata wynagrodzenia

l.

Za realizowane uslugi bqdqce przedmiotem niniejszej umowy Zamawiajqcy dokona na rzecz

Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia w formie platno5cijednorazowej w wysokoSci .........

2. Zaplatq za realizacjq przedmiotu umowy Zamawiajqcy zrealizuje w formie przelewu po przedlozeniu
przez WykonawcQ stwierdzajqcej wykonanie czynnoSci faktury VAT, w terminie 14 dni od daty

jej

otrzymania.

4. Niniejszym Wykonawca upowaznia Zamawiajqcego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
upowaznienie uwaza siq za wi42qce na czas trwania umowy,
5. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbi6r Portalu potwierdzony stosownym koricowym

-

protokolem odbioru.

6.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zglaszania propozycji dodatkowych modyfikacji
oprogramowania w zakresie rozszerzajqcym jego funkcjonalno66. Zakres, terminy, wynagrodzenie oraz
obowiqzki stron w przypadku zgloszenia tych propozycji kazdorazowo okre6lai bqdzie odrqbna umowa.

$ 7. Kary umowne
1, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne w nastqpujqcych przypadkach iwysoko6ciach:
a) za zwlokg w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami okre6lonymi w g4 ust.1 iust.2,

z przyczYn nie lezqcych po stronie Zamawiajqcego w wysokoSci 0,7

o/o wynagrodzenia brutto

okre6lonego w g 6 ust. 1 umowy za ka2dy dzieri zwtoki.

b) za zwlokq w usuniqciu

c)

i

usterek stwierdzonych przy odbiorze strony internetowej w
wysoko6ci O,Io/o liczonych od wynagrodzenia brutto okre6lonego w 5 6 ust. 1 umowy za kaldy
dziefi zwloki po bezskutecznym uplywie terminu ustalonego obustronnie w formie pisemnej na
usuniqcie wad i usterek,
w razie odstqpienia od umowy przez Tamawiajqcego z przyczyn, za kt6re odpowiada Wykonawca,
w wysoko6ci tO

o/o

wad

wynagrodzenia okre6lonego w g 6 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownq za odstqpienie od umowy przez WykonawcQ z przyczyn
nie le2qcych po jego stronie, w wysoko6ci 10o/o wlnagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

3.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyZszajEcego wysoko66 kar
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umownych na zasadach og6lnych.

$ 8. Rqkojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rqkojmi za wady przedmiotu umowy. W okresie rqkojmi
Wykonawca jest obowiEzany do nieodplatnego usuwania wad, usterek, brak6w ujawnionych po
podpisaniu poszczeg6lnych Protokol6w odbioru i przekazania, kt6re wyniknq z nieprawidlowego
wykonania jakiegokolwiek opracowania, jego czq6ci,;. lub z jakiegokolwiek dzialania lub zaniedbania
Wykonawcy.

2. Wiq2qcq Strony formq zglaszania usterek

jest

platforma komunikacyjna Wykonawcy:

g 9. Postanowienia koficowe
l.Wszelkie spory mogEce wyniknqd z niniejszej umowy lub z niq zwiqzane bqdE rozstrzygane przez Sqdy
wlaSciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszA umowfu stosuje siq przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej.

4. Umowa sporzqdzona zostala w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla ka2dej ze Stron.
5. Strony wskazujq na swoich przedstawicieli upowa2nionych do utrzymywania bie2qcych kontakt6w w
zakresie realizacji umowy:
Ze strony

Wykonawcy:

Ze strony Zamawiajqcego

'

:

Wykonawca

Zamawiaj4cy
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