Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

zawarta w Gdyni w dniu ………………………….. r.
pomiędzy:
Fundacją Gospodarczą Fundacją Gospodarczą z siedziba w Gdyni ul. Olimpijska 2
Reprezentowaną przez: ………………………………………..………………..
1.
2.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………
Reprezentowaną przez: …………………………………………………………..
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.
§1
Przedmiotem umowy jest :
1. wykonanie responsywnej strony www na komputery i urządzenia mobilne spełniającej
standardy WCAG 2.1, posiadającej certyfikat SSL (zwanej dalej „stroną”) na warunkach i
zasadach określonych w dalszej części umowy.
2. Zapewnienie hostingu.
3. Zakup domeny do……………………………………..
§2
Strona internetowa powinna spełniać warunki określone przez Zamawiającego w załączniku
numer 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
§3
1. Przyjmujący zamówienie zaprezentuje Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt
graficzny strony (zwany dalej „projektem”) do dnia ……………………….
2. Zamawiający może zgłosić na piśmie uwagi do projektu w terminie do 5 dni
roboczych od dnia prezentacji.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego
oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie ustalonym przez strony, nie
krótszym jednak niż 7 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100
zł za każdy dzień zwłoki względem terminów określonych w § 3 pkt. 1 i 3.
§5
Akceptacja poprawionego projektu nastąpi na piśmie.
§6
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu
stronę zgodną z zaakceptowanym projektem.
2. Przyjmujący zamówienie wykona i przedstawi Zamawiającemu stronę, o której mowa
w § 6 pkt. 1, w terminie …………….……………… od dnia akceptacji projektu.
3. Zamawiający dokona przyjęcia wykonanej strony bez błędów w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedstawienia strony zgodnej z zaakceptowanym projektem.
§7
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i błędów na stronie, o której mowa w § 6
pkt. 1, Zamawiający wezwie Przyjmującego zamówienie do ich usunięcia w terminie
5 dni roboczych od dnia przedstawienia nieprawidłowości i błędów.
§8
1. Wobec bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w § 6 pkt. 2 oraz w § 7
Zamawiający będzie mógł żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł od każdego
dnia zwłoki.
2. W przypadku określonym w punkcie 1 Zamawiający wyznaczy Przyjmującemu
zamówienie dodatkowy termin, nie dłuższy niż 3 dni robocze, po upływie którego będzie
mógł odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Przyjmującemu nie należy się wynagrodzenie.
§9
1. Za prawidłowo wykonane zamówienie określone w par 1 i 2 wraz z hostingiem, zakupem
domeny i działania strony prawidłowo, przekazaniem kodów źródłowych Przyjmujący
zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………..… zł netto + podatek
VAT…………razem ……….…zł .brutto.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane zamówienie w ciągu 14 dni od daty
przyjęcia strony bez nieprawidłowości i błędów.
3. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w ust 1 Przyjmujący zlecenie przeszkoli
personel Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy (wdrożenie).
4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie ………………….…….

§ 10
1. Przyjmujący zamówienie gwarantuje i zapewnia, że każdorazowo na dzień przekazania
Zamawiającemu utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
dostarczonego Zamawiającemu przez Przyjmującego Zamówienie, w tym między innymi
do projektu graficznego Strony i ich kodów źródłowych (dalej jako ,,Utwór”), będzie mu
przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do Utworu, w tym prawo do
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez jakichkolwiek ograniczeń, a
prawa te wolne będą od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich.
2. W ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. niniejszej Umowy
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość
majątkowych praw autorskich Utworów.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa nastąpi na wszystkich
znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji o których mowa w
Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Zamawiający ma prawo do dalszego przenoszenia nabytych praw autorskich majątkowych.
Strony wyłączają postanowienie przepisu art. 49 ust 2 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych i postanawiają, że następca prawny Zamawiającego może, bez zgody
twórcy, czynić zmiany w Utworach.
5. Zamawiający może eksploatować Utwory bez ograniczeń terytorialnych, czasowych,
przedmiotowych i podmiotowych, w zakresie dozwolonym polskimi przepisami prawa, co
oznacza, że Przyjmujący zamówienie przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa
autorskie oraz zależne prawa autorskie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6. Przyjmujący zamówienie niniejszym rezygnuje z nadzoru autorskiego oraz decyzji o
pierwszym opublikowaniu Utworu, a tym samym zezwala Zamawiającemu na decyzję o
pierwszym udostępnieniu Stron Internetowych lub ich poszczególnych elementów oraz
rezygnuje z osobistego prawa nadzoru nad sposobem korzystania z nich.
7. Przyjmujący zamówienie upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Fundację Gospodarczą
do wyrażania zgody na włączanie Utworów, w całości lub w części, do innego dzieła lub
utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub też do
połączenia albo wykorzystania z takim dziełem lub utworem.
8. Przyjmujący zamówienie udziela wyłącznego i nieodwołalnego zezwolenia do
rozporządzania i korzystania z materiałów, składających się na Utwory.
9. Wykonawca zezwala Fundacji Gospodarczej na dokonywanie wszelkich zmian,
przeróbek, korekt oraz uzupełnień Utworów i nadania im ostatecznego kształtu
dźwiękowego, graficznoedytorskiego oraz do zmiany formatu, w jakim pierwotnie zostały
utrwalone, a także rozporządzania i korzystania powstałymi w ten sposób opracowaniami.
10. Przyjmujący zamówienie upoważnia wyłącznie i nieodwołanie Fundacje Gospodarczą
do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów tj. wykonywania
zależnych praw autorskich do Utworów.

11. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw, w
tym praw osób trzecich, w przypadku bezprawnego wykorzystania przy wykonywaniu
przedmiotu niniejszej Umowy jakichkolwiek materiałów lub narzędzi, z zastrzeżeniem
ust. 13.
12. Przyjmujący zamówienie wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu
zwolnią Fundację Gospodarczą z wszystkich roszczeń osób trzecich wynikających z
okoliczności, o których mowa w ust. 13 i zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikające z
tego tytułu szkody oraz koszty.
13. Za wykorzystanie przez Przyjmującego zamówienie materiałów lub narzędzi
przekazanych przez Zamawiającego, odpowiedzialność za ich wykorzystanie i
opublikowanie na Stronach Internetowych, spoczywa na Zamawiającym.
14. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa do wykonywania
zależnych praw autorskich do opracowań Utworów oraz innych praw, o których mowa w
niniejszym paragrafie, nastąpi każdorazowo z chwilą udostępnienia Zamawiającemu
przedmiotu umowy.
§ 11
1. Strony ustalają, iż Strona Internetowa powstała na skutek wykonania niniejszej Umowy
będzie w całości dostępna dla Zamawiającego w zakresie uprawnień do modyfikacji.
2. Przeniesienie przez Przyjmującego zamówienie na Zamawiającego uprawnień do
wszelkich narzędzi informatycznych oraz środowisk informatycznych niezbędnych do
modyfikacji Strony Internetowej oraz ich prawidłowego funkcjonowania zgodnie z
warunkami Umowy, następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.
Przyjmujący zamówienie, w ramach Umowy zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającemu uprawnienia dokonanie wszelkich modyfikacji, napraw i innych
ingerencji w zawartość oraz funkcjonowanie Strony Internetowej, również po
ewentualnym rozwiązaniu lub zakończeniu niniejszej Umowy z Przyjmującym
zamówienie.
3. Wraz z podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego Przyjmujący
zamówienie przekaże Zamawiającemu wszelkie kody źródłowe i inne niezbędne dane
dotyczące przekazywanej strony internetowej, w szczególności kody źródłowe, które
umożliwiały będą jej prawidłowe bieżące funkcjonowanie i dokonywanie modyfikacji.
4. Sposób przekazania kodów źródłowych oraz innych danych, o których mowa w ust. 3
Zamawiającemu uzgodniony zostanie przez Strony przed zakończeniem umowy.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 13
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 14
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania dzieła oraz przepisy prawa autorskiego.

............................................

Zamawiający

..............................................

Przyjmujący zamówienie

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wymagania dotyczące budowy strony Pomorskie Miasteczko Zawodów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stworzenie responsywnej strony www na komputery i urządzenia mobilne
Strona spełniająca standardy WCAG 2.1
Certyfikat SSL
Zapewnienie hostingu oraz zakup domeny co najmniej do 2022-12-31
Cesja praw autorskich i majątkowych
Dział aktualności
Dział galeria
Działy: oferta, informator/poradnik, formy wsparcia, najbliższe wydarzenia (z
kalendarza), Junior Biznes, BiznesMam, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,
Marzec na obcasach, Poradnictwo zawodowe, Nasz zespół, Kontakt, mapa strony
9. Możliwość zakładania dodatkowych działów i podstron
10. Zarządzanie treścią za pomocą panelu CMS
11. Integracja z portalami społecznościowymi (FB)
12. Funkcja rezerwacji terminów spotkań z klientami
13. Załączona klauzula informacyjna RODO
14. Informacja o ciasteczkach cookies
15. Konta Administratora, Doradcy, Klienta o różnych uprawnieniach
16. Możliwość dodawania/usuwania oraz edycji kont przez Administratora
17. Możliwość automatycznego zamknięcia i usunięcia konta przy braku aktywności po x
dniach (RODO)
18. Możliwość rejestracji konta poprzez mail
19. Brak możliwości założenia konta na ten sam adres mail
20. Możliwość zamknięcia(blokady)/usunięcia konta
21. Możliwość zresetowania hasła do konta
22. Formularz zgłoszeniowy podczas rejestracji konta z możliwością drukowania/eksportu
do PDF
23. Możliwość wypełnienia ankiety z poziomu konta przez Klienta z funkcją
wydruku/eksportu do PDF przez Doradcę
24. Możliwość edycji formularza/ankiety przez Administratora
25. Możliwość edycji wypełnionego przez Klienta formularza/ankiety przez
Administratora
26. Strona z kalendarzem, z możliwością ustawiania wolnych terminów
(dzień/godzina/ilość godzin) przez Doradców i możliwością rezerwacji spotkania z
doradcą przez Klienta
27. Powiadomienie wysyłane na mail Doradcy o rezerwacji terminu przez Klienta
28. Wysyłanie powiadomienia do Klienta z przypomnieniem o spotkaniu
29. Możliwość potwierdzania, anulowania, zmiany terminu lub liczby godzin spotkania
przez Doradcę
30. Możliwość ustawienia domyślnej maksymalnej liczby godzin na spotkanie oraz
interwału spotkań
31. Możliwość ustawienia indywidualnie maksymalnej liczby godzin na spotkanie oraz
interwału spotkań dla danego Klienta

32. Możliwość zapisów przez Klienta na spotkania grupowe (warsztaty/szkolenia) z
określoną liczbą miejsc i dni
33. Możliwość ukrywania działów i dodatkowych podstron
34. Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych działów
35. Konto Doradcy – możliwość zliczania klientów, ilości godzin w wybranym przedziale
czasowym
36. Możliwość zapisywania Klienta na spotkanie przez Doradcę bez konieczności
rejestracji konta

