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Strony umowy
Umowa zawarta dnia poniedziałek, 9 lutego 2009 roku pomiędzy:

[Pełna nazwa firmy]
ul. [nazwa ulicy] [numer ulicy], [kod pocztowy] [miasto]
NIP: [NIP]
reprezentowana przez Pana/Panią [imię, nazwisko] , [stanowisko]
zwaną dalej Zamawiającym
a

INTERCUBE S.C. - Marcin Bojków, Piotr Nieścioruk
ul. Struga 42/356, 70-784 Szczecin
NIP 955-215-76-32
reprezentowana przez Pana Piotra Nieścioruka
zwaną dalej Wykonawcą

Oświadczenie
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją prac i dokładnie rozumie oczekiwania
dotyczące produktów końcowych, jak także oświadcza, że posiada wystarczające kwalifikacje
i wiedzę, żeby te prace wykonać.

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie serwisu internetowego zgodnie z ustaloną
specyfikacją Załącznik nr 1
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest licencja na oprogramowanie musoCMS dla 1 (słownie
jednego) serwisu internetowego. Licencja musoCMS – Załącznik nr 3
3. Przedmiotem niniejszej umowy jest licencja na oprogramowanie musoSHOP dla 1 (słownie
jednego) sklepu internetowego. Licencja musoSHOP – Załącznik nr 4
4. Przedmiotem niniejszej umowy jest terminowe wykonanie ustalonych etapów prac zgodnie z
terminami w Załączniku nr 2
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Wynagrodzenie wykonawcy
1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych
etapów Załącznik nr 2
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za kolejne etapy po złożeniu protokolarnego odbioru
przez Zamawiającego poszczególnych etapów
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy:

Bank Zachodni WBK,
Nr konta: 11 1090 1492 0000 0001 0514 380
w terminie 14 dni roboczych od daty protokolarnego odbioru każdego z poszczególnych etapów
przedmiotu umowy Załącznik nr 2.
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Kary umowne
1. Przy przekroczeniu terminu wykonania całości umowy wskazanego w Załączniku nr 2
Zleceniodawca ma prawo do naliczania kary umowne w wysokości w wysokości 50 zł za
każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne są naliczane po przekroczeniu terminu na wykonanie całego przedmiotu
umowy, nie dla poszczególnych etapów.
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Postanowienia końcowe
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności na warunkach opisanych w
Załączniku nr 5
2. Wykonawcy zabranie się udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji odnośnie
przedmiotu umowy, w szczególności dotyczących dokumentacji, kodu źródłowego, chyba, że
udostępnienie tych informacji będzie konieczne w związku w powierzeniem wykonania
pewnych prac osobom trzecim. Wykonawca zobowiązuje się w takim wypadku udostępnić
tylko niezbędne informacje i uzyska zgodę Zleceniodawcy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wadliwości stron internetowych uznaje się
przedmiot umowy jako niewykonany zgodnie ze zleceniem a Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego usunięcia błędów w terminie 14 dni od daty przyjęcia i potwierdzenia
zgłoszenia przez Zleceniodawcę.
4. Zamawiający nabywa wszelkie prawa autorskie na wszystkich etapach przedmiotu umowy
wykonanych przez Wykonawcę. Za wyłączeniem oprogramowania licencjonowanego o którym
mowa w Załączniku nr 3, Załączniku nr 4.
5. Wykonawca nie nabywa praw do udostępniania, kopiowania, odsprzedawania, modyfikowania
systemu do zarządzania treścią musoCMS, systemu sprzedażowego musoSHOP.
6. Wykonawca nabywa prawa do grafik stworzonych przez Zleceniodawcę:
•

logo

•

układu strony internetowej

•

elementów graficznych

•

przycisków

7. Wykonawca nabywa prawa do zdjęć wykonanych przez Zleceniodawcę
8. Wykonawca nie nabywa praw do zdjęć zakupionych na potrzeby wykonania przedmiotu
umowy.
9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nim związane Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu
drugiej Strony, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem
właściwym będzie Sąd Gospodarczy w Warszawie.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
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Załączniki
Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Załącznik nr 2 – Etapy i terminy
Załącznik nr 3 – Licencja na oprogramowanie musoCMS
Załącznik nr 4 – Licencja na oprogramowanie musoSHOP
Załącznik nr 5 – Zachowanie poufności
Załącznik nr 6 – Specyfikacja funkcjonalności musoCMS
Załącznik nr 7 – Specyfikacja funkcjonalności musoSHOP
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