UMOWA WYKONANIA SERWISU WWW WRAZ Z SYSTEMEM CMS
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Zawarta w dniu  .... lipiec 2004 roku w ................... pomiędzy:
Agencja 
Dane teleadresowe
NIP .......................			




reprezentowanym przez:
............................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, a:






Klient
Dane teleadresowe
NIP: .........................	

	




   reprezentowanym przez:
   .......................................
   zwanym w dalszej części umowy Zlecającym

1.	Przedmiotem niniejszej umowy są usługi świadczone przez Wykonawcę w zakresie stworzenia serwisu WWW firmy ........... oraz Systemu CMS do Zarządzania treścią na serwisie.
2.	Do wykonania zlecenia Wykonawca użyje materiałów powierzonych przez Zlecającego oraz materiałów własnych. Wykonawca i Zlecający oświadcza, że posiada wyłączne prawa do użytych materiałów własnych oraz że materiały użyte nie są obciążone prawami osób trzecich.
3.	Wykonawca za wykonanie serwisu WWW otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..................,00 zł powiększone o należny podatek VAT. Specyfikacja techniczna serwisu oraz składniki mapy serwisu szczegółowo określone są w Załączniku nr ....
4.	Wykonawca za wykonanie Systemu CMS do Zarządzania treścią serwisu WWW otrzyma wynagrodzenie w wysokości ................,00 zł powiększone o należny podatek VAT. System wykonany (programowany) będzie po zaakceptowaniu projektu końcowego serwisu WWW.
5.	Specyfikacja techniczna Systemu CMS oraz składniki wchodzące do systemu szczegółowo określone będą w Załączniku nr ....... Wykonawca gwarantuje Zlecającemu możliwość rozbudowy Panelu Administracyjnego o dodatkowe składniki systemu. Rozbudowa Panelu negocjowana jest indywidualnie według osobnego cennika i zawierana w formie załącznika (Aneksu) do niniejszej umowy.
6.	Strony ustalają harmonogram spłat rat za wykonanie zlecenia według punktów Umowy 3 i 4 niniejszej umowy według załącznika nr 1
7.	W przypadku nie wywiązania się z harmonogramu prac zawartych w Załączniku nr ... i ... przez Wykonawcę Zlecający ma prawo obciążyć Wykonawcę za każdy dzień zwłoki karą w wysokości 0,15% od kwoty wykonania serwisu WWW i 0,15 % od kwoty wykonania systemu CMS. Wyjątkiem jest opóźnienie wynikłe w następstwie okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

8.	Wykonawca za wykonanie jednej wersji językowej serwisu WWW otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..........,00 zł powiększone o należny podatek VAT, stanowiącej równowartość 30% wartości wykonania serwisu WWW wg. punktu 3 oraz za wykonanie modułu do wpisywania jednej wersji językowej w Systemie CMS wynagrodzenie w wysokości ..............,00 zł powiększone o należny podatek VAT, stanowiącej równowartość 30 % wartości systemu CMS wg. punktu 4.
9.	Wykonanie wersji językowych następuje po zatwierdzeniu przez Zlecającego projektu graficznego końcowego serwisu WWW w wersji podstawowej jakim jest język polski oraz po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zlecającego Systemu CMS w języku polskim.

10.	Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zlecającemu projektu wstępnego serwisu WWW najpóźniej do ....... dni od odebrania materiałów niezbędnych do wykonania projektu wstępnego. Na projekt wstępny graficzny składać się będzie przygotowanie w formacie graficznym strony głównej serwisu WWW wybranej podstrony na podstawie wstępnej mapy serwisu.
11.	Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zlecającemu projektu końcowego serwisu WWW najpóźniej do ........ dni od odebrania materiałów niezbędnych do zakończenia projektu końcowego.
12.	W przypadku nie zaakceptowania graficznego projektu wstępnego serwisu WWW Zlecający ma prawo zażądać wykonania kolejnego graficznego projektu wstępnego lub nie później niż do ...... dni roboczych lub też rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem punktu 13.

13.	W przypadku rezygnacji Zlecającego z usług po zaakceptowaniu projektu wstępnego serwisu WWW, Zlecający wypłaci Wykonawcy, tytułem poniesionych kosztów, kwotę stanowiącą 60% wartości zlecenia według punktu 3 niniejszej umowy.
14.	Zlecający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w terminie najpóźniej do .... dni od zatwierdzenia projektu wstępnego, wszystkich materiałów niezbędnych do zakończenia projektu serwisu WWW. W przypadku nie dotrzymania terminu przekazania materiałów Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace, a brakujące materiały wstawić w najbliższym terminie do serwisu WWW. Brak materiałów ze strony Zlecającego nie ma wpływu na zaakceptowanie projektu końcowego serwisu WWW.
15.	Za wykonanie zlecenia utworzenia serwisu WWW przyjmuje się dzień, w którym Zlecający zatwierdza projekt końcowy serwisu WWW.
16.	Po zaakceptowaniu graficznego projektu końcowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Systemu CMS do zarządzania treścią serwisu WWW najpóźniej niż po ......... dniach od zaakceptowania projektu końcowego serwisu WWW.
17.	Uruchomienie Serwisu WWW następuje po wprowadzeniu bazy danych do serwisu WWW przez Zlecającego. 
18.	Po wykonaniu i przetestowaniu systemu CMS Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia z jego obsługi wyznaczonej osoby (osób) odpowiedzialnej za aktualizację serwisu WWW. 
19.	Wykonawca przyjmując zlecenie zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością i w najlepszej wierze, jak również chronić wszelkie prawa i interesy Zlecającego.
20.	Do rozwiązywania szczegółowych kwestii realizacyjnych wynikających z przyjętej Umowy firmy delegują:
	ze strony Zlecającego: ............................., kom.: 0......................

ze strony Wykonawcy: ............................, kom.: 0.........................
21.	Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1)	Utrzymywać w tajemnicy wszelkie poufne informacje dotyczące działalności Zlecającego, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu.
2)	Zachować w tajemnicy zawodowej i nie przekazywać osobom trzecim informacji o zawartych umowach pomiędzy Klientem a Zlecającym.
3)	Przekazać na życzenie Zlecającego, wszelkie dokumenty, katalogi, ulotki reklamowe, cenniki i inne materiały otrzymane uprzednio od Zlecającego.
      4)   Nie przekazywać w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu materiałów obejmujących  
            zakres działalności Zlecającego osobom trzecim lub też użycia ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 
            W przypadku nie zastosowania się do powyższego warunku Zlecający może dochodzić wobec Wykonawcy    
            roszczeń o odszkodowanie nawet wówczas, gdy materiały były własnością Wykonawcy.
22.	Wykonawca przekazuje prawa materialne do wykonanego serwisu WWW na rzecz Zlecającego bez dodatkowej opłaty. Wykonawca nie przekazuje praw autorskich majątkowych na wykonane oprogramowanie (Panel Administracyjny).
23.	W przypadku braku porozumienia wszystkie kwestie sporne powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy o ile próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosą rezultatu.
24.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
25.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta jest na czas  wykonania Umowy.
26.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
27.	Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
28.	Strony oświadczają, że otrzymały egzemplarz niniejszej umowy i po zapoznaniu się z jej treścią wyrażają zgodę na zaproponowane warunki współpracy i wynagrodzenia.
                            
                     

                          
       ……………………………………						…………………………………........
                        Wykonawca               							       Zlecający










 SPECYFIKACJA PRAC:


  Data ............................
Zatwierdzam projekt wstępny serwisu WWW.

                    

                       
      ………………………………				              		..……………………........
                  Wykonawca               				   	                        Zlecający


   Data ............................
Potwierdzam dostarczenie materiałów do wykonania serwisu WWW.



                        
      ……………………………		             				…………………………........
                 Wykonawca               		          			                             Zlecający

  Data ............................
Zatwierdzam projekt końcowy serwisu WWW.

                     

                      
     ……………………………………						…………………………………........
                        Wykonawca               							   Zlecający


Data ............................
Potwierdzam odebranie Systemu CMS (Panelu Administracyjnego.)

                     

                      
     ……………………………………						…………………………………........
                     Wykonawca               				   		                   Zlecający


Data ............................
          Potwierdzam wykonanie wersji językowej  (jakich wpisać)  grafiki serwisu WWW oraz modułu do wpisania wersji językowych w Systemie CMS

                     

                      
    ………………………………						…………………………………........
               Wykonawca               							   Zlecający







ZAŁĄCZNIK NR 1 

Zestawienie Usług oraz rat płatności za poszczególne usługi.

l.p.
Usługa
Koszt jednorazowy
(a)
Abonament roczny
(b)
TERMIN
Płatności/Rat
(netto)
1.
Wykonania serwisu WWW

..........,00 zł netto
-
I rata/płatność po akceptacji pr. Wstępnego – .......... zł,
II rata/płatność po akceptacji pr. Końcowego serwisu  WWW – ........... zł
2.
System easy.CMS do zarządzania (salon motocyklowy
..........,00 zł netto
-
I rata/płatność po wykonaniu administratora – ........... zł,
II rata/płatność do ..... dni od uruchomienia administratora – ................ zł

SUMA NETTO
(a+b)
..............,00 zł netto
-


Suma brutto
22 % Vat
...............,00 zł netto







                         ........................................                                                                      ........................................
                              Wykonawca                                                                                    Zlecający                 

































ZAŁĄCZNIK NR .............
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWISU WWW ...............PL ORAZ MAPA SERWISU (SKŁADNIKI).

I. Specyfikacja techniczna serwisu WWW dla Firmy ...........
	Wykonawca zobowiązuje się do budowy serwisu WWW, w następującym wymiarze:

	Przystosowanie serwisu do rozdzielczości ekranu 1024x768 

analiza potrzeb serwisu
dobór narzędzi, komunikacji i nawigacji serwisu www
opracowanie struktury logicznej serwisu www
opracowanie koncepcji wizualnej zgodnej z identyfikacją wizualną Firmy ...............
przygotowanie layoutu graficznego strony głównej oraz wybranej podstrony katalogowej oferty
opracowanie sposobu prezentacji treści na poszczególnych podstronach serwisu
	Wykorzystana technologia:

	Xhtml, php, Macromedia Flash, Java script 

	Np. Automatyczny export kart produktów do pliku PDF oraz możliwość pobrania całej oferty w pliku PDF.

II. Mapa serwisu WWW dla Firmy ...............
Schemat narzędzi wchodzących w skład mapy serwisu:
	Wyszukiwarka – SZUKAJ
	ZAPYTAJ EXPERT
Personalizacja użytkownika – STREFA KLIENTA
Katalog online – POBIERZ KATALOG
.................................... 
Mapa serwisu:
O FIRMIE
KONTAKT
..................
...................
Specyfikacja szczegółowa OFERTY
................
...............
...............
Zlecający będzie miał możliwość dynamicznego dodawania elementów oferty poprzez system CMS.





                                  ........................................                                                                      ........................................
                                            Wykonawca                                                                                    Zlecający                 

