UMOWA O WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ
zawarta dnia …………………... pomiędzy:
…………………………………...
…………………………………...
…………………………………...
…………………………………...
…………………………………...

zwanym dalej Zamawiającym, a:
PRESTO MEDIA
Joanna Kozak
Pcim 890
32-432 Pcim
NIP: 681-196-26-12
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Wykonawca na podstawie umowy zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:
1. Wykonania strony internetowej opartej o system zarządzania treścią WordPress (strona internetowa
dostosowująca się do odczytu na urządzeniach mobilnych typu tablet, smartfon)
2. Po ukończeniu projektu strony internetowej Zamawiający udostępni nam dostęp do konta FTP i nowej
bazy danych MySQL lub panelu administracyjnego serwera w celu wgrania strony na serwer klienta (lub
przekażemy stronę internetową Zamawiającemu do samodzielnego wgrania plików pod serwer.)
§2
1. Strona stanowiąca przedmiot umowy zostanie wykonana zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiającego projektem graficznym opracowanym przez Wykonawcę, na podstawie materiałów
wskazanych do umieszczenia na stronie internetowej, dostarczonych przez Zamawiającego.
2. Uzgodniony przez Strony projekt graficzny, o którym mowa w ust. 1, stanie się załącznikiem do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu gotową stronę w terminie 14 dni roboczych od
daty ostatecznego uzgodnienia projektu o którym mowa w ust. 1 oraz otrzymania od Zamawiającego
wszelkich niezbędnych materiałów merytorycznych do wykorzystania w projekcie, a także wpłaty kwoty
pierwszej faktury na konto Wykonawcy. Dni robocze nie obejmują sobót.
4. Po ukończeniu projektu Wykonawca przekazuje prawa do strony internetowej Zamawiającemu.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie strony stanowiącej przedmiot umowy zgodnie z projektem, o
którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, leży w granicach jego możliwości technicznych i nie istnieją żadne
przeszkody uniemożliwiające wykonanie strony.
2. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do materiałów wskazanych do umieszczenia
na stronie, o których mowa w § 2 ust. 1, a opracowanie projektu przez ich digitalizację nie narusza praw
osób trzecich.

§4
1. Za wykonanie strony internetowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie .………... zł za
wykonanie strony internetowej.
• pierwsza w kwocie 25% po podpisaniu umowy
• druga w kwocie 75% za wykonanie przedmiotu umowy
2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 płatne będzie gotówką lub przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w Banku Pekao na nr konta: 59 1240 5064 1111 0010 7135 0948
3. Wpłata 25% zaliczki jest równoznaczna z podpisaniem umowy (po dokonaniu pierwszej wpłaty projekt
zostaje przyjety do realizacji i nie ma konieczności odsyłania podpisanej umowy).

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec zamawiającego do zamieszczenia wykonanej strony internetowej pod
domeną Zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu opłacenia drugiej faktury w wysokości 75 %
§5a
1. Autorskie prawa majątkowe do których ma prawo firma Presto Media lub są jej własnością, w tym
również prawa pochodne, do przedmiotu umowy stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 17
maja 2006 r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.), zostaną przeniesione na Zamawiającego.
2. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworu, o którym mowa w ust. 1, majątkowe prawa autorskie (w
tym prawa pochodne) do przyjętego utworu przeniesione zostaną na Zamawiającego i staną się jego
własnością, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
§6

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z póź. zm.).
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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