UMOWA O DZIEŁO
zawarta we Wrocławiu w dniu ………. r. pomiędzy:

…..........
.............
….........

a
Okinet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Ruskiej 51b, 50-079 Wrocław , wpisaną do
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr. KRS 000045026, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP 899 274 07 95, REGON: 022050506

reprezentowaną przez …..............
zwanym dalej Wykonawcą.

I. PRZEDMIOT UMOWY, ZAKRES PRAC, TERMINY WYKONANIA,
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie serwisu internetowego
oraz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 1, stanowiącym integralną część umowy, dalej zwanego
Dziełem.

2.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dzieło w postaci plików źródłowych.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do
Dzieła na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Dzieło wykonane zgodnie z niniejszą Umową, wolne od
wad, dysponować prawami do korzystania z Dzieła z uwzględnieniem jej postanowień oraz rozliczyć wszelkie wymagane należności dla osób uczestniczących w jego realizacji, w tym z tytułu
przeniesienia majątkowych praw autorskich.

5.

W tych ramach Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie kody źródłowe
oraz wersje projektowe plików, a w szczególności pliki projektów graficznych oraz kody źródłowe oprogramowania.

6.

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.

II. TERMIN REALIZACJI
§2
1.

Termin realizacji Dzieła podzielony jest na Etapy, których czas wykonania określa Załącznik nr 1
– Etapy Projektu.

2.

Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować dany Etap z Załącznika nr 1 będący przedmiotem niniejszej umowy w formie elektronicznej (e-mail) lub wnieść zastrzeżenia na piśmie w terminie
do 2 dni roboczych od dnia doręczenia mu Etapu projektu. Zastrzeżenia powinny wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej zmiany tak, aby jej uwzględnienie mogło zostać wykonane w sposób
niebudzący wątpliwości. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić i wykonać każdą, zgodną z prawem, zastrzeżoną przez Zamawiającego zmianę. Przez formę pisemną rozumiany jest również email.

3.

Jeżeli Zamawiający opóźnia się z akceptacją lub wniesieniem zastrzeżeń, o których mowa w
ust.2. niniejszego przez okres dłuższy niż 14 dni roboczych następujących po upływie określonego w ust. 3 terminu, po 14 dniach Wykonawca uznaje Dzieło za zaakceptowane i odebrane przez
Zmawiającego chyba, Ze strony ustaliły inny termin w trybie pisemnym.
III. SPOSÓB REALIZAJI DZIEŁA
§3

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Dzieło we własnym zakresie, przy użyciu materiałów
własnych lub materiałów przygotowanych przez podmioty współpracujące.
W przypadku podmiotów współpracujących, Wykonawca odpowiada za ich działania lub
zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały źródłowe w formie i formacie
ustalonym przez Strony.
3. Materiały źródłowe oraz informacje określone w niniejszym paragrafie zostaną przekazane
Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego drogą mailową
na adres: biuro@okinet.pl
4. Jeżeli materiały źródłowe

o których mowa w niniejszym paragrafie nie zostaną przekazane

Wykonawcy w terminach określonych w ust.3 i 4 to termin wykonania Dzieła zostaje przesunięty
o tyle dni roboczych, o ile dni nastąpiło opóźnienie w przekazaniu materiałów źródłowych
5. Jeżeli materiały o których mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu zostaną dostarczone
wcześniej to Wykonawca zobowiązuje wykonać Dzieło o tyle dni wcześniej ile materiały zostały
dostarczone

IV. WYNAGRODZENIA WYKONAWCY
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie i wydanie mu
przez Wykonawcę poszczególnych Etapów Dzieła, których wysokość jest określona w Załączniku nr.1.
Wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
Dzieła.
2. Prawo Wykonawcy do Wynagrodzenia za dany Etap Dzieła powstaje z chwilą akceptacji Etapu
Dzieła przez Zamawiającego według ustaleń z Par.2 ust.3. Natomiast w razie odbioru Etapu z zastrzeżeniem usunięcia usterek – prawo Wykonawcy do Wynagrodzenia za dany Etap Dzieła powstaje
z chwilą potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia tych usterek, nie później jednak aniżeli w
terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o usunięciu usterek.
3. Wynagrodzenie za Etap Dzieła jest płatne przez Zamawiającego:
a) po Odbiorze Etapu Dzieła lub potwierdzeniu przez Zamawiającego
b) na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez Wykonawcę faktury VAT; o wystawieniu faktury Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu jej wystawienia, poprzez przesłanie wystawionej faktury VAT drogą
elektroniczną na następujący adres Zamawiającego.
c)

w terminie określonym na tej fakturze, nie krótszym jednak niż 14 (czternaście) dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

d) przelewem, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że
za dzień zapłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie uwzględnia elementów
związanych z ewentualnymi dodatkowymi kosztami - utrzymanie na serwerze, zakup domen, koszty
zakupu dodatkowych materiałów graficznych, mogącymi powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy. O możliwości powstania oraz przewidywalnej wysokości ww. kosztów dodatkowych Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę. Zleceniodawca ma prawo odmówić zapłaty dodatkowych kosztów, jeżeli uzna je za bezzasadne.

V. PRAWA AUTORSKIE
§5

1. Wszelkie dokumenty opracowane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas wykonywania
Dzieła stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

2. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego płatności za wykonanie Etapu Dzieła z Załącznika
nr 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Produktów tego
Etapu projektu, w tym projektów graficznych, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000, Nr 80, poz 904 z późn.
Zm.) na wszelkich polach eksploatacji, w tym prawo do wielokrotnego wykorzystania
Produktów (lub ich fragmentów) w działalności informacyjnej, reklamowej i marketingowej,
a w szczególności prawo do:
a) trwałego lub czasowego utrwalania, zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Produkcie;
c) wystawienia, wyświetlania, rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu
Produktu lub jego kopii.
d) wyłącznego używania i wykorzystania,
e) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet,
f) wprowadzania do obrotu
g) sporządzenia wersji obcojęzycznych,
h) dokonywania opracowań, zmian, modyfikacji i poprawek.
i) zwielokrotniania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
j) publicznego wykonania, odtworzenia, albo publicznego udostępniania utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, łącznie z
udostępnieniem w sieci Internet
k) udzielania licencji na wykorzystanie,
l) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
ł) nadanie za pośrednictwem satelity,
m) reemitowanie,
n) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową
lub telewizyjną,
o) sprzedaży innemu podmiotowi

3. Zamawiający oświadcza, że posiada niczym nieobciążone majątkowe prawa autorskie do
materiałów źródłowych przekazywanych Wykonawcy. Zamawiający zachowuje swoje prawa
do wszelkich przekazywanych Wykonawcy materiałów źródłowych.

4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się przekazać

Zamawiającemu wszystkie elektroniczne wersje tych materiałów w formatach zapisu, w
jakich zostały pierwotnie utworzone

VI. KARY UMOWNE
§6
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie wykonania danego Etapu Dzieła lub w terminie usunięcia usterek danego Etapu Dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień
opóźnienia karę umowną w wysokości 1% należnego Wykonawcy wynagrodzenia netto za dany
Etap Dzieła.
2. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji
swoich obowiązków z niniejszej Umowy, które będą wynikać z siły wyższej.
3. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych niniejszą Umową kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Maksymalna wartość kary nie może przekraczać wartości całego Dzieła.
VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu Dzieła lub terminu usunięcia usterek tego Etapu Dzieła, przekroczy 30 (trzydzieści) dni roboczych w stosunku
do ustaleń zawartych w Załączniku nr 1 oraz ewentualnych późniejszych ustaleń drogą mailową.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia z wyznaczeniem dodatkowego 7-dniowego terminu,
jeżeli zwłoka Zamawiającego w zapłacie należnego Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia
wynikającego z niniejszej umowy i w jakiejkolwiek części, przekroczy 20 (dwadzieścia) dni roboczych.
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron na mocy niniejszego paragrafu,
Zamawiający zachowa odebrane już od Wykonawcy Etapy, a także autorskie prawa majątkowe
na warunkach określonych w § 5 niniejszej umowy do tych Produktów, które odebrał od Wykonawcy i za które zapłacił.
VIII. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE
§8
1

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy w prawidłowym funkcjonowaniu Dzieła.

2

Okres udzielonej gwarancji na serwis www wynosi 24 miesiące. Gwarancja wygasa w
przypadku ingerencji osób niebędących pracownikami lub współpracownikami Wykonawcy w
pliki źródłowe projektu.

3

Ewentualne usterki serwisu www powstałe w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane przez
Zamawiającego na adres: biuro@okinet.pl i usuwane przez Wykonawcę w terminie 24 godzin
od chwili otrzymania, chyba, że usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy
przekraczającego 24 godziny.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, za zgodą obu Stron.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83).
§ 11
Ewentualny spór wynikający z niniejszej umowy będzie rozstrzygany przez strony polubownie, a
dopiero w przypadku niemożliwości jego polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od dnia
powiadomienia jednej ze stron przez drugą stronę o powstaniu sporu – przez sąd powszechny
właściwy dla Siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

