UMOWA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

Zawarta w Dobrzechowie w dniu ....... , pomiędzy:
.........................
z siedzibą w ..........................................................
reprezentowaną przez: ..................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
21w.pl Sylwester Kowal
z siedzibą w DOBRZECHÓW 509., 38-100 Strzyżów, NIP: PL7951418889,
reprezentowaną przez Sylwester Kowal
zwanym dalej, „Wykonawcą”

Zamawiający oraz Wykonawca łącznie w dalszej części umowy nazywani
Stronami niniejszym zawierają umowę o następującej treści:

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów

Dobrzechów 509
NIP 7951418889
REGON 650969947

Preambuła
Strony niniejszym oświadczają, że przedmiotem umowy jest wykonanie przez
Wykonawcę w terminach i na zasadach określonych niniejszą umową sklepu www,
który ma zostać zainstalowany na wskazanym przez Zamawiającego serwerze oraz
udostępnione pod przysługującą Zamawiającemu domeną.

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl

www.21w.pl
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§1
Definicje podstawowych wyrażeń użytych w umowie
Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje wyrażeń
użytych w umowie:
a) sklep www – funkcjonalność strony, umożliwiająca sprzedaż przez Internet
gotowych produktów oraz kodów do gier,
b) specyfikacja prac – opis, projekt funkcjonalności jaki ma posiadać sklep
www,
c) szablon graficzny – wygląd sklepu oferowany przez Wykonawcę na
podstawie merytorycznych wytycznych od Zamawiającego,
d) wykonanie sklepu www – prace programistyczne, polegające na
stworzeniu witryny internetowej odpowiadającej schematom funkcjonalnym
i merytorycznym wraz z wdrożeniem oprawy graficznej,
e) zasilenie serwisu www treścią – obejmuje wprowadzenie oraz
sformatowanie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów tekstowych
oraz graficznych (strona główna, strona kontaktowa, regulamin, polityka
prywatności, o firmie),
f)

przedmiot umowy – stworzenie sklepu www zwane dalej Projektem.
§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiający mając na względzie doświadczenie oraz profesjonalny charakter
działalności Wykonawcy powierza mu wykonanie sklepu internetowego
zgodnie ze specyfikacją prac stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, zaś
Wykonawca powierzone do wykonania zlecenie zobowiązuje się wykonać
w terminach i na zasadach określonych niniejszą umową.
2. Wykonanie Przedmiotu umowy obejmuje następujące etapy:

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów

Dobrzechów 509
NIP 7951418889
REGON 650969947
+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl

www.21w.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instalacja i konfiguracja Magento
Instalacja i konfiguracja szablonu Magento
Instalacja pakietu płatnych modułów dla Magento
Przygotowanie cech produktów
Testy aplikacji Magento
Szkolenie z podstawowych funkcji Magento
Integracja i konfiguracja aplikacji Google
Przekazanie sklepu Magento do wersji produkcyjnej

3. Zakres prac, o których mowa w ust. 2 do wykonania których zobowiązany jest
Wykonawca, jak również sposób ich wykonania, określa Specyfikacja prac
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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4. Kolejno wykonywane etapy będą umieszczane przez Wykonawcę na
docelowym adresie www, w celu umożliwienia Zamawiającemu bieżącego
śledzenia realizacji prac. Ze względu na powyższe, Zamawiający zobowiązany
jest na bieżąco zawiadamiać Wykonawcę o dostrzeżonych wadach lub
nieprawidłowościach w wykonaniu danego etapu prac.

§3
Warunki techniczne wykonania sklepu www
1.
2.
3.
4.

Sklep będzie wykonany w oparciu o system Magento w wersji 1.9.x z
możliwością aktualizacji.
Magento wykonane jest w języku skryptowym PHP i współpracuje z bazą
danych MySQL.
Szablon sklepu wykonany jest w HTML5, CCS3 , jQuery.
Sklep dopasowuje się do dowolnej rozdzielczości i przystosowana jest do
urządzeń mobilnych.
§4
Przygotowanie prac
1. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli umowa wyraźnie nie stanowi
inaczej, wszelkie niezbędne do wykonania oraz zasilenia treścią sklepu www
materiały, elementy i dokumenty: tekstowe oraz graficzne (w tym fotografie)..
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w terminie nie
poźniejszym niż 7 dni od dnia otrzymania listy niezbędnych materiałów
przygotowanych przez Wykonawcę.

2. Strony postanawiają, że materiały, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane
przez Zamawiającego wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres poczty
elektronicznej e-mail Koordynatora Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie,
na płycie CD/DVD lub przenośnej pamięci, przy czym:

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów

a) materiały tekstowe (treść strony) zostaną przekazane wyłącznie w
formatach (*.txt, *.rtf, *.doc),

Dobrzechów 509

b) materiały graficzne: logotypy, znaki towarowe i inne elementy graficzne
zostaną przekazane wyłącznie w formatach (*.tif, *.cdr, *.psd, *.jpg).

NIP 7951418889
REGON 650969947
+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl

www.21w.pl
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§5
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy
1. Strony ustalają, że Sklep www będzie wykonywane etapami w terminach
określonych w ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać sklep www w następujących etapach
oraz terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy z uwzględnieniem
terminowości na poszczególne etapy:
1) Instalacja i konfiguracja Magento
15.08.2016 – 27.08.2016.
2) Instalacja pakietu płatnych modułów dla Magento
15.08.2016 – 21.08.2016.
3) Przygotowanie cech produktów
22.08.2016 – 28.08.2016
4) Instalacja i konfiguracja szablonu Magento
22.08.2016 – 03.09.2016
5) Testy aplikacji Magento
29.08.2016 – 10.09.2016
6) Szkolenie z podstawowych funkcji Magento
12.09.2016 – 18.09.2016
7) Integracja i konfiguracja aplikacji Google
19.09.2016 – 20.09.2016.
8) Przekazanie sklepu Magento do wersji produkcyjnej
21.09.2016 – 25.09.2106.
3. Strony postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia każdego z
wymienionych w ust. 2 etapów prac następuje w przypadku:
a) braku współdziałania Zamawiającego (w tym nie udzielenia Wykonawcy
istotnych informacji, tj. takich, które są niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy) w realizacji któregokolwiek z etapów prac wymienionych w ust. 2,
b) potrzeby wykonania prac dodatkowych tzn. takich, których wykonania
Strony nie przewidywały przy zawarciu niniejszej umowy –
nieuwzględnionych w specyfikacji prac, stanowiącej załącznik nr 1,

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
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c) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu niezbędnych do zasilenia strony
www treścią dokumentów tekstowych i graficznych,
d) gdy Wykonawca z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi, a w
szczególności z powodu działania siły wyższej, za którą uważa się
zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu
niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie
jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają lub znacznie
utrudniają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią - nie może
wykonywać obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których
mowa w ust. 3 Koordynatorzy Stron ustalą nowe terminy realizacji każdego
etapu prac. Nowe terminy zostaną wydłużone, co najmniej o ilość dni, w których
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nastąpiły zdarzenia wymienione w ust. 3 oraz czas niezbędny do wznowienia
prac przez pracowników i współpracowników Wykonawcy.

§6
Wynagrodzenie i zasady rozliczania
1. Zakup płatnych modułów oraz koszty instalacji (rozliczenie wg załacznika nr 2)
2. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową strony ustalają wynagrodzenie
netto w wysokości ..................... złotych netto (słownie: ......... tyś., 00/100).
a) Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, następować będzie po
wykonaniu prac poszczególnych punktów etapów przez Wykonawcę w
zakresie Par.2, pkt 2, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
Wystawienie faktury nastąpi przy założeniu odbioru i akceptacji prac przez
Zamawiającego.
b) Plan rozliczeń:
1. 15.08.2016 - Przygotowanie serwera testowego oraz serwera
produkcyjnego, instalacja i konfiguracja Magento.
.................... zł netto
2. 10.08.2016 – Instalacja i konfiguracja płatnych Modułów Magento
(rozliczenie wg załącznika nr 2 – płatne moduły)
3. 25.09.2016 - Instalacja, konfiguracja, dostosowanie szablonu Magento
..................... zł netto
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie wynikające z niniejszej
umowy na rachunek bankowy Wykonawcy znajdujący się na fakturze VAT.

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów

Dobrzechów 509
NIP 7951418889
REGON 650969947
+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl
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4. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wyłącznie prace
wynikające ze specyfikacji prac – załącznik nr 1.

5. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 2 nie uwzględnia:
a) Zakupu zdjęć wraz z licencją
b) Zakupu domeny, hostingu i bazy danych
c) Praw licencyjnych do zastosowania rozwiązań programistycznych w innych
podmiotach (pluginy z licencją do Magento)
Dobrzechów, ś roda, 28 wrześ nia 2016
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d)
e)
f)
g)

Kreacji treści
Dokonywania aktualizacji serwisu po zakończeniu prac
Obsługi serwisu
Importu produktów. Prace związane z przygotowaniem wersji
elektronicznej (pliki CSV) produktów oraz ich wprowadzeniem mogą
być uwzględnione w odrębnej wycenie oraz umowie.

6. Opóźnienie w płatności faktury VAT o której mowa w § 6 ust. 3, upoważnia
Wykonawcę do wyłączenia (zablokowania) serwisu zainstalowanego na
serwerze testowym i zaprzestania prac nad kolejnymi etapami.

7. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia przysługujące
Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich
oraz udzielenia licencji, o których mowa w § 12 umowy.

§7
Koordynatorzy
1. Strony niniejszym wyznaczają Koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy
przebieg realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w
szczególności za właściwy przepływ informacji między Stronami. Strony
upoważniają koordynatorów do podpisywania dokumentów dotyczących
realizacji poszczególnych etapów prac będących przedmiotem niniejszej
umowy.
a) Koordynator Zamawiającego:
...............................................
b) Koordynator Wykonawcy:
Sylwester Kowal, e-mail sylwester.kowal@21w.pl, tel. 608 012 047

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów

2. Każda ze Stron ma prawo do zmiany koordynatorów za uprzednim pisemnym
powiadomieniem drugiej Strony.

Dobrzechów 509

3. Koordynatorzy uprawnieni są do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu
reprezentowanych przez nich Stron w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, za
wyjątkiem prawa rozwiązania niniejszej umowy, odstąpienia od niej oraz
zwolnienia z długu.

NIP 7951418889
REGON 650969947

4. O ile w umowie mowa o poczcie/korespondencji elektronic znej e-mail, Strony
rozumieją przez powyższe adresy e-mail wskazane w ust. 1 lit a) i b).

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl

www.21w.pl
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§8
Prace dodatkowe
1. Ewentualne prace dodatkowe (ulepszenia) nieprzewidziane i nie ujęte w
specyfikacji prac będą rozliczane w ramach tej umowy bez naliczania
dodatkowych roboczogodzin za wyjątkiem kosztów związanych z zakupem
dodatkowego oprogramowania nie uwzględnionego w specyfikacji. Zlecenie
wykonania prac dodatkowych może zostać złożone Wykonawcy przez
Koordynatora Zamawiającego za pośrednictwem korespondencji elektronicznej
e-mail.
2. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu wykonania przez Wykonawcę prac
dodatkowych nie wpływających na ulepszenie systemu a jedynie jego
rozbudowę o nowe funkcjonalności nie uwzględnione w specyfikacji
przysługiwać mu będzie wynagrodzenie za każdą roboczogodzinę za pracę
grafika, koordynatora projektu, programisty lub copywritera w wysokości 100,00
zł netto.

§9
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a)

realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie ze specyfikacją prac,
określoną w załączniku nr 1 do umowy w terminach określonych w § 5
Umowy;

b) prowadzenie wszystkich rodzajów prac przez osoby z odpowiednią wiedzą
techniczną i merytoryczną;
c) wykorzystanie otrzymanych od Zamawiającego materiałów graficznych
oraz tekstowych wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej
umowy.
2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie całości lub części prac wynikających
z niniejszej umowy przez podwykonawcę, za którego działania lub zaniechania
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
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3. Dla realizacji celów określonych niniejszą umową oraz w zakresie niezbędnym
do jego osiągnięcia, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do bezpłatnego
korzystania, z przekazanych na podstawie niniejszej umowy, materiałów
tekstowych oraz graficznych.
4. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie
realizowanego projektu. W ramach powyższego Zamawiający zobowiązany jest
niezwłocznie - nie później jednakże niż w terminie 6 dni roboczych od dnia
wezwania - przekazać Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
informacje oraz dokumenty.
5. Zamawiający zobowiązuje się w terminie zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie.
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§ 10
Akceptacja poszczególnych etapów prac - Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Strony niniejszym ustalają następującą procedurę akceptacji poszczególnych
etapów prac, o których mowa w § 2 ust. 2:
a) o zakończeniu poszczególnych etapów prac Koordynator Wykonawcy
zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail Koordynatora
Zamawiającego, wzywając go do sprawdzenia i odbioru danego etapu prac.
b) Koordynator Zamawiającego zobowiązany jest w terminie 2 (dwóch) dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie
poprzedzającym, do przesłania Koordynatorowi Wykonawcy za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, kompletnego protokołu uwag,
dotyczącego danego etapu prac lub też do dokonania w tym terminie
akceptacji danego etapu prac,
c) Uwagi i poprawki zawarte w protokole, o którym mowa w lit. b mogą
dotyczyć wyłącznie danego etapu prac, jednakże pod warunkiem, że są
zgodne ze specyfikacją prac zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
lub wcześniejszymi ustaleniami.
d) Wykonawca wprowadzi wskazane przez Koordynatora Zamawiającego
uwagi i poprawki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego
protokołu. Czas wprowadzenia poprawek i uwag, może zostać wydłużony,
o ile będzie to uzasadnione ich rodzajem i ilością, w takim przypadku
wydłużeniu ulega termin wykonania danego etapu prac.
e) Strony zgodnie postanawiają, że nie zgłoszenie przez Zamawiającego w
terminie, o którym mowa w lit b) powyżej jakichkolwiek uwag i poprawek
równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez Zamawiającego danego
etapu prac, ze wszystkimi wynikającymi z powyższego konsekwencjami.
f)

Zamawiający nie może odmówić Odbioru danego etapu prac, jeżeli w
trakcie odbioru nie stwierdzone zostaną błędy i wady.

g) Jeżeli Zamawiający po zaakceptowaniu danego etapu prac lub nie
zgłoszeniu do niego w umówionym terminie zastrzeżeń, zgłosi żądanie
modyfikacji tego etapu, koordynatorzy stron pisemnie ustalą harmonogram
ich wykonania, termin oraz dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy z
tego tytułu w oparciu o stawkę roboczogodziny określoną w § 8.

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów
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h) Ponadto Zamawiający na zasadach określonych wyżej zobowiązuje się na
każde żądanie Wykonawcy przystąpić do odbioru/akceptacji wykonanych
przez niego prac częściowych oraz modułów. Zwłoka Zamawiającego
będzie skutkowała wydłużeniem terminu realizacji danego etapu prac.
2. Strony postanawiają, że do akceptacji projektu graficznego Serwisu www stosuje
się zasady określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, z poniższymi zmianami:

NIP 7951418889
REGON 650969947

a) W terminie określonym w § 5 ust. 2 lit a), Wykonawca udostępni
Zamawiającemu projekt graficzny serwisu www (projekt strony głównej i
jednej podstrony).

+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl

b) Po wprowadzeniu przez Wykonawcę uwag i poprawek zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 1 lit c) i d), Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 2
dni roboczych, do zaakceptowania projektu lub przekazania Wykonawcy
kolejnych poprawek i uzupełnień.

www.21w.pl
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Po wprowadzeniu pierwszych poprawek przez Wykonawcę, Zleceniodawca
ma prawo do zgłoszenia jeszcze raz uwag i porawek uzupełniających, które
uznawane będą za ostateczne.
c) W przypadku przekazania ostatecznych poprawek i uzupełnień Wykonawca
naniesie je na projekt w terminie kolejnych 4 dni roboczych.
d) Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje przedstawionego projektu graficznego
Serwisu www, pomimo ujęcia w nim całości uwag i sugestii
Zamawiającego, przygotowanie kolejnego projektu (w tym zmiana
obecnego) traktowana będzie jako praca dodatkowa o której mowa w § 8.
e) przekazanie (udostępnienie) przez Wykonawcę projektu graficznego
Serwisu www zawierającego ostateczne uwagi i sugestie Zamawiającego,
o których mowa w lit. c), uważane jest za wykonanie tego etapu prac, oraz
uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.
f)

Po akceptacji przez Zamawiającego projektu graficznego serwisu www lub
po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie uwag i poprawek do
niego, Wykonawca nie będzie dokonywał w nim żadnych zmian.
Ewentualne zmiany projektu graficznego traktowane będą jako praca
dodatkowa, o której mowa w § 8.

3. Strony zgodnie ustalają, że terminy wymienione w niniejszej umowie mogą ulec
zmianie, z powodu opóźnień po stronie Zamawiającego, jak i z uwagi na szybsze
wykonanie pracy przez Wykonawcę. Może to zmienić ostateczny czas
obowiązywania niniejszej umowy.
§ 11
Odbiór Dzieła
1. Wykonawca zainstaluje i uruchomi wykonane Dzieło na zastępczym serwerze
należącym do Wykonawcy. Zobowiązuje się nadać Zamawiającemu pełne
uprawnienia do administrowania funkcjonalnością Dzieła poprzez system do
zarządzania
treścią,
zwany
dalej
„systemem
CMS”.
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2. Zamawiający zbada każdy etap Dzieła w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przedstawienia go do odbioru, a jeżeli przedstawione do odbioru Dzieło nie
spełnia wymogów Umowy lub w trakcie testów (akceptacyjnyc h, funkcjonalnych
na serwerze okaże się, że Dzieło działa nieprawidłowo, Zamawiający przedstawi
w tym terminie ewentualne uwagi. Brak uwag oznacza w wyznaczonym terminie
oznacza akceptację Dzieła i przejście do czynności opisanych w ust. 4 poniżej.
3. W przypadku zgłoszenia uwag strony uzgodnią zakres koniecznych poprawek w
granicach objętych zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z niniejszej umowy.
Uzgodnione poprawki Wykonawca naniesie w terminie 3 dni roboczych. Po
naniesieniu poprawek strony w terminie 2 dni roboczych ponowią procedurę
odbioru Dzieła. Postanowienia ust.1--4 niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
4. Po upływie terminu wskazanego w ust 2 powyżej, Strony sporządzą protokół
odbioru Dzieła według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy (bez
zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami). W razie zgłoszenia zastrzeżeń stosuje się
Dobrzechów, ś roda, 28 wrześ nia 2016
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postanowienia ust.3 powyżej
5. Po dokonaniu odbioru Dzieła Wykonawca umieści Dzieło na domenie oraz
serwerze produkcyjnym wskazanym przez Zamawiającego.

§ 12
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na prawidłowe
działanie serwisu WWW.
2. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia Odbioru Końcowego Przedmiotu
Umowy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania
błędów:
a)
błędy krytyczne - przez które rozumie się sytuacje, kiedy Serwis
www w ogóle nie funkcjonuje lub kiedy nie można wykonać kluczowych
czynności – czas reakcji, rozpoczęcie prac zmierzających do naprawienia
błędu: 3 godziny robocze,
b)
błędy zwykłe - przez które rozumie się sytuacje, że Serwis www nie
funkcjonuje poprawnie tzn. że nie można wykonać pewnych czynności w
standardowy sposób, ale istnieje możliwość ich wykonania inaczej – czas
reakcji, rozpoczęcie prac zmierzających do naprawienia błędu: 8 godzin
roboczych.
Przez godziny robocze o których mowa wyżej rozumie się godziny od
poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 – 16.00 z wyjątkiem dni wolnych od
pracy.
4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek nieuprawnionej ingerencji w
kod serwisu lub innych wad powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
(błędy nie podlegające reklamacji).
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5. Ponadto gwarancja nie obejmuje dostosowania Serwisu www do nowych wersji
przeglądarek wprowadzonych na rynek po terminie odbioru projektu. Wówczas
dostosowanie poprawności funkcjonowania w nowych wersjach przeglądarek
lub innych, niewskazanych w umowie, będzie traktowane, jako prace
dodatkowe, o których mowa w § 8 i wyceniane indywidualnie. W dniu oddania
dzieła, Serwis kompatybilny z wszystkimi dostępnymi
w tym dniu
przeglądarkami stron WWW.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć błędy podlegające reklamacji niezwłocznie,
nie dłużej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. Jeżeli ze
względów technicznych nie będzie możliwe usunięcie błędu w w/w terminie,
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego oraz Strony ustalą
nowy termin usunięcia błędu.
7. Gwarancja wygasa w przypadku, gdy Zamawiający dokona nieuprawnionych
zmian w systemie poprzez ingerencję w kod serwisu www lub ingerencję w bazę
danych lub samodzielnie, bez zgody Wykonawcy przeniesie serwis www na inny
serwer.
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8. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja (na podstawie rękojmi lub gwarancji)
okaże się bezzasadna z powodu:
a) ustalenia braku wad, lub;
b) ustalenia, iż za ich powstanie odpowiedzialność ponosi Zamawiający
Gdy reklamacja okaże się bezzasadna, wykonawcy przysługuje zwrot kosztów
ustalenia zasadności złożonej reklamacji w wysokości 70 zł netto za każdą
godzinę pracy informatyka/programisty/ wykazanych w postaci raportu
godzinowego z podaniem daty i godziny realizacji oraz dokładnym opisem
realizowanych zadań.
§ 13
Własność Intelektualna, Przeniesienie majątkowych praw autorskich do
Serwisu www
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1.

Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy nie naruszy
praw autorskich osób trzecich.

2.

Wykonawca, z chwilą odebrania Dzieła lub jego części przenosi na
Zamawiającego, bezwarunkowo niezwłocznie i w sposób nieograniczony
czasowo, wszelkie przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do tego Dzieła
jako całości, jak i poszczególnych jego części, Dla uniknięcia wątpliwości
Wykonawca oświadcza, że przeniesienie majątkowych praw autorskich zgodnie
ze zdaniem pierwszym, nie odnosi się w szczególności do utworów licencyjnych
(np. plików graficznych), przy pomocy których Wykonawca wykonał Dzieło, jak
również aplikacji internetowych na licencji GNU General Public License, w tym
tych składających się na system CMS. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że
treść licencji użytych przez niego do wykonania Dzieła utworów licencyjnych
oraz utworów na licencji GNU General Public License nie sprzeciwiają się
swobodnemu korzystaniu z tych utworów po odbiorze Dzieła przez
Zamawiającego, w tym również w przyszłości – przez jego następców prawnych
lub podmiotów, na które Zamawiający może przelać nabyte przez niego
majątkowe prawa autorskie do Dzieła.

3. Strony zgodnie postanawiają, że przeniesienie majątkowych praw autorskich do
Serwisu www następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego całości
wynagrodzenia, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek
dodatkowych oświadczeń woli przez Strony.
4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich w myśl ust. 1 odnosi się do
terytorium całego świata i obejmuje wszelkie pola eksploatacji znane w chwili
tego przeniesienia, w szczególności zaś na określone w art. 50 oraz art. 74 ust.
4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
następujące pola eksploatacji:
a) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
Dobrzechów, ś roda, 28 wrześ nia 2016
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c) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w
tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi
kopiami,
d) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo
egzemplarzy,
e) tworzenie nowych wersji i adaptacji, zmian,
f)

publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne
odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub
standardzie a także publiczne udostępnianie serwisów w ten sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

g) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
h) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą
naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i
standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
i)

zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji oraz korzystanie
z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w
niniejszej umowie,

j)

prawo do określania nazw serwisów www, pod którymi będą one
wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych,
włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków
towarowych, którymi oznaczone będą utwory lub znaków towarowych,
wykorzystanych w serwisie www,

k) prawo do wykorzystywania serwisów www do celów marketingowych lub
promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do
oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów
działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
l) wpisanie do pamięci komputera;
m) udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu,
Intranetu i Extranetu;

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów

Dobrzechów 509
NIP 7951418889
REGON 650969947
+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl

www.21w.pl

n) utrwalanie i zwielokrotnianie za pomocą zapisu magnetycznego, zapisu
elektronicznego, zapisu cyfrowego lub jakąkolwiek inną techniką;
o) korzystanie ze zwielokrotnionych egzemplarzy;
p) publiczne wykonanie lub wykonywanie; wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie, a także publiczne udostępnienie całości lub części w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;
q) wyłączne używanie i wykorzystywanie we wszelkiej działalności
Zamawiającego lub osób trzecich, w tym marketingowej i reklamowej;
r) nadawanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za
pośrednictwem satelity;
Dobrzechów, ś roda, 28 wrześ nia 2016
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s) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy
kopii; wydawanie i rozpowszechnianie;
t) odtwarzanie i reemitowanie;
u) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian.
5. Przeniesienie praw majątkowych autorskich, o którym mowa w ust.2 i 4 powyżej
nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń Wykonawcy. Przeniesienie to
następuje na wszystkich polach eksploatacji opisanych wyżej w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 niniejszej umowy
6. W wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji, nieznanego w dniu
przenoszenia na Zamawiającego przedmiotowych majątkowych praw autorskich,
mającego znaczenie dla Zamawiającego, Strony zmienią niniejszą umowę,
dodając postanowienie, na mocy którego Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego przedmiotowe prawa także na tym wskazanym przez
Zamawiającego polu eksploatacji, za uzgodnioną między Stronami kwotę w
wysokości 1,00 (słownie: jeden) złotych netto.
7. Zamawiający ma prawo wprowadzania zmian w utworach, co do których nabył
majątkowe prawa autorskie i ich dowolnej modyfikacji według własnego uznania.
Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i
rozporządzanie przez Zamawiającego z opracowań tych utworów w
szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji i innych stanowiących przedmiot
odrębnego prawa autorskiego. Wykonawca jednocześnie przenosi na
Zamawiającego prawo do udzielania zezwoleń na modyfikowanie, korzystanie i
rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań utworów pozwalając także na
przeniesienie tych uprawnień na osoby trzecie.
8. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie utwory powstałe w wykonaniu lub w
związku z wykonaniem umowy, co do których Wykonawca przenosi na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, będą, w chwili przeniesienia tych
praw, wolne od wad prawnych
9. Zamawiający umieści nieodpłatnie w serwisie www (w stopce witryny www i
sklepu www) informacje wskazujące firmę Wykonawcy jako twórcy Serwisu
www.
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10. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wykorzystania przez
Zamawiającego w zaakceptowanym przez niego projekcie zdjęć, filmów,
dźwięków, wektorów, plików flash pochodzących z tzw. stocków, licencja na te
elementy nabyta zostanie za pośrednictwem Wykonawcy na rzecz i koszt
Zamawiającego – po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego ceny,
rodzaju pliku oraz rodzaju licencji. Akceptacja o której mowa wyżej wyrażona
może być w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail za
pośrednictwem koordynatora Zmawiającego.
11. Wykonawca:
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A) zezwala na niewskazywanie swojego imienia i nazwiska przy
korzystaniu z utworów, co do których przenosi prawa majątkowe
autorskie na Zamawiającego przy czym zezwolenie to dotyczy tak
korzystania przez Zamawiającego jak i przez osoby trzecie (tj.
Zamawiający ma prawo go udzielić dowolnej osobie trzeciej lub
przenieść na nią to prawo);
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B) udziela zezwolenia na sporządzanie, korzystanie oraz
rozporządzanie utworami zależnymi w stosunku do utworów, co
do których przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe
autorskie, przy czym zezwolenie to dotyczy tak Zamawiającego
jak i osób trzecich (tj. Zamawiający ma prawo go udzielić dowolnej
osobie trzeciej lub przenieść na nią to prawo).
12. Ponadto, w przypadku nabycia przedmiotowych praw do utworów od osób
trzecich, Wykonawca zapewnia że osoby te udzieliły zezwoleń, o których mowa
w ust.11 powyżej z prawem udzielania takich, dalszych, zezwoleń osobom
trzecim.
13. Wykonawca oświadcza także, że:
A) utwory nie są lub odpowiednio najpóźniej w dniu przeniesienia
praw majątkowych autorskich do nich na Zamawiającego nie
będą w żaden sposób ograniczone na rzecz osób trzecich lub w
inny sposób korzystanie z nich lub rozporządzanie nimi nie będzie
ograniczone;
B) utwory powstałe w wykonaniu lub w związku z wykonaniem
niniejszej umowy, co do których Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawa majątkowe autorskie, będą wykonane przy
użyciu materiałów własnych, to jest co do których Wykonawca
posiada majątkowe prawa autorskie lub jest uprawniony do
korzystania na innej podstawie.
14. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i miejscu oraz
nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci pełnomocnictwa do
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworów, co do
których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem
udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które
przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian
w Utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do
złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i
korzystanie z tych opracowań. Przedmiotowe pełnomocnictwo jest udzielane
bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia
Utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego.
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15. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymywania się od wykonywania w
stosunku do Zamawiającego oraz do osób trzecich autorskich praw osobistych
do Utworów określonych w niniejszym paragrafie, co do których przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz zobowiązuje się uzyskać
identyczne zobowiązania innych twórców tych Utworów (jeżeli tacy będą np.
podwykonawców Wykonawcy).
16. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przeniesienie
przedmiotowych praw zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w niniejszej
umowie, na których prawa są przenoszone. Wraz z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, przenoszone jest również prawo własności do egzemplarza
nośnika na którym dostarczono Utwór/ry
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§ 14
Odstąpienie od umowy, Kara umowna
1. Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego, w przypadku
gdy:
a) Zamawiający pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia,
pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania go do zapłaty z
wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu
b) Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy jeśli Wykoanawcaq opóźni
się w wykonamiu poszczególnych etapów o więcej niż 5 dni.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 wypłacone Wykonawcy po realizacji
etapów zatwierdzonych przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi. Wykonawca
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w
zakresie określonym w § 12 do tej części przedmiotu umowy, za który Zamawiający
uiścił należne wynagrodzenie.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100zł netto za
kazdy dzień opóźnienia w przypadku nie terminowego wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę.
§ 15
Zasady poufności
1. Za informacje poufne Strony uważają wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne
dotyczące Zamawiającego oraz Wykonawcy, niezależnie od formy przekazania
tych informacji i ich źródła.
2. Informacje poufne mogą być przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej,
ustnej bądź utrwalonej na elektronicznych nośnikach informacji. Wykonawca
zobowiązuje się:
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wykorzystać informacje wyłącznie w celu związanym z realizowanym
Dziełem;



zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje poufne, nie ujawni
tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom
trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od
Zamawiającego.

§ 16
Zasady zawierania umowy .
1.

www.21w.pl

zachować w ścisłej tajemnicy informacje poufne, o których mowa w ust. 1;

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie będą miały zastosowania do informacji uzyskanych
przez Wykonawcę, które są powszechnie znane lub zostały podane do
publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszej Umowy.
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Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza umowa może zostać zawarta w
trybie zwykłym, to jest przy jednoczesnej obecności obu stron lub też
korespondencyjnie, poprzez wymianę podpisanych egzemplarzy umowy.
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2. W wypadku zawarcia umowy korespondencyjnie, po ustaleniu pomiędzy
Stronami treści umowy, Zamawiający podpisze dwa egzemplarze umowy oraz
wyśle je do podpisu Wykonawcy. Wykonawca, jeżeli akceptuje otrzymaną treść
umowy, zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania
podpisać otrzymane egzemplarze umowy oraz odesłać jeden z nich na adres
Zamawiającego.
3.

Strony uważają niniejszą umowę za zawartą z dniem podpisania jej przez
Wykonawcę.
§ 17
Postanowienia końcowe

1. Przez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie Strony rozumieją

wyłącznie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy, jeżeli niniejsza umowa nie stanowi inaczej,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawa i obowiązki oraz cesje jakichkolwiek wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez
każdorazowej pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, których nie da się
rozstrzygnąć polubownie, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Powoda.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Umowa niniejsza sporządzona została w
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

dwóch jednobrzmiących

Zamawiający:

Wykonawca:

21w.pl Sylwester Kowal
38-100 Strzyżów

Dobrzechów 509
NIP 7951418889
REGON 650969947
+48 608 012 047
sylwester.kowal@21w.pl
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Załączniki:

1. Specyfikacja wdrożenia sklepu Magento
2. Wykaz płatnych modułów Magento
3. Lista zadań przedwdrożeniowych dla Zamawiającego

Dobrzechów, ś roda, 28 wrześ nia 2016

S t r o n a | 16

