UMOWA WYKONANIA DZIEŁA WZÓR
Zawarta w dniu DATA r. pomiędzy:
LOREM IPSUM z siedzibą w Warszawie przy ulicy PRZYKLADOWEJ 8 lokal 7 (Kod
pocztowy: 00-554) | NIP 00000000000,
a
LOREM IPSUM z siedzibą w Warszawie przy ulicy PRZYKLADOWEJ 8

lokal 7 (Kod pocztowy: 00-554) | NIP 00000000000
, zwaną dalej “Zamawiającym”.

§1
Przedmiot UMOWY

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania DZIEŁA w postaci
Wykonanie i instalacja na wybranym serwerze strony internetowej opartej o CMS
WordPress z wykorzystaniem motywu GNU/GPL z licencją od firmy 3-ciej wraz ze
stworzeniem motywu potomnego i naniesienia wymaganych i opisanej aneksem lub
umową ustną poprawek i usprawnie na wskazanej stronie.
Przedmiot umowy w tym załączniki mogą być zmienione w każdej chwili, warunkiem jest
wysłanie ich na adres e-mail lub inny wskazany przez wykonawcę kanał komunikacji oraz
potwierdzenie przez niego odbioru zaktualizowanej wersji.
§2
WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA
Wykonawca zobowiązuje się wykonać DZIEŁO, o którym mowa w paragrafie 1 do DATA r.

Wykonawca wykona DZIEŁO, korzystając z własnych narzędzi i materiałów. Wykonawca
oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonanie DZIEŁA
w sposób odpowiadający standardom dla tego typu prac.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania DZIEŁA innej osobie i odpowiada w pełni za
poprawność jego wykonania.
§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie DZIEŁA strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 1560 zł brutto
(słownie: Tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy).
2. Wynagrodzenie (Kwota NETTO) płatna przed wykonaniem dzieła na poniższy
rachunek bankowy:
Rachunek bankowy przypisany do zlecenia
§4
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 3, w ramach tego
wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia zlecającemu bezterminowe, bez możliwości
wypowiedzenia, wyłączne, nieprzenoszalne prawo do korzystania z PROJEKTU
będących przedmiotem DZIEŁA w niniejszej Umowie (paragraf 1) na następujących
polach eksploatacji:

1.1. korzystania z przedmiotu DZIEŁA w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny
sposób w liczbie nielimitowanej liczbie stanowisk oraz przez nielimitowaną liczbę
użytkowników i osób,
1.2. odtwarzanie,
1.3. utrwalanie,
1.4. przekazywanie,
1.5. przechowywanie,
1.6. wyświetlanie,
1.7. stosowanie,
1.8. instalowanie i deinstalowanie DZIEŁA pod warunkiem zachowania liczby
udzielonych licencji,
1.9. sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i
nośników z DZIEŁEM
1.10.przystosowywanie (customizacja),
1.11.tłumaczenie,
1.12.wprowadzanie zmian,
1.13.zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w DZIELE w tym uzupełnianie,
skracanie, przeróbki oraz sporządzenie nowej wersji DZIEŁA z zachowaniem
wszystkich, określonych w niniejszym ustępie, pól eksploatacji na części zmienione
w ww. sposób,
1.14.publikacja i wyświetlanie w całości i w części w Internecie i innych mediach bez
ograniczeń,
1.15.korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji DZIEŁA, w
szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w
ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich
korzystania.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego DZIEŁO, nie narusza jakichkolwiek
praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach
towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i
że posiada prawo do sprzedaży DZIEŁA, które Wykonawca dostarczył, zgodnie z
postanowieniami paragrafu 1 i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku
roszczeń osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że aktualizacja DZIEŁA, nie powoduje zmian w zakresie
uprawnień uzyskanych przez zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.
§5
KLAUZULA POUFNOŚCI
Za poufne Strony uznają w informacje dotyczące kwestii: finansowych, technicznych w tym
haseł, handlowych, know – how, koncepcji, strategii, źródeł i sposobów finansowania,
szczególne warunki umowy (w tym sposoby płatności, terminy płatności i realizacji) oraz
wszystkie dokumenty i wiadomości e-mail podlegające wzajemnej wymianie pomiędzy
Podmiotem, a stroną - Podmiot udziela Stronie zgody na publikowanie ogólnych informacji
na temat zlecenia tzw. "Portfolio" (w ograniczeniu do Nazwy firmy podmiotu/Adresu
stron/ogólnej informacji o zadaniach, które zostały wykonane).
§6
DODATKOWE USTALENIA (na podstawie ustale ustnych)

Zamawiający utrzymuje dzieło na własnym serwerze WWW (hostingu) oraz domenie
internenetowej w ramach własnej infrastruktury lub usług zakupionych u firm zewnętrznych w przypadku braku takiej usługi lub jej awarii/wygaśnięcia dzieło może zostać odzyskane
tylko z kopii zapasowej wykonanej przez zamawiającego lub upoważnioną do tego osobę.
§7
POSTANOWIENIA KO COWE
Do umowy jako uzupełnienie jej warunków dodaje się dokumenty znajdujące się na stronie:
http://jaworowi.cz/terms-polityka-cookies w tym klauzule o przetwarzaniu danych, informacje
o odstąpieniu od umowy, regulaminy dodatkowe w tym promocji i inne.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
.........................................
WZÓR..................................
Zamawiający

….......
Wykonawca

