Umowa o stworzenie strony WWW
W dniu .................... w ....................
między:
1.	Spółką działającą pod firmą ...................., z siedzibą w ...................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ...................., pod numerem ...................., NIP ...................., reprezentowaną przez .................... (zwaną dalej Wykonawcą), z jednej strony, 
a
2.	Spółką działającą pod firmą ...................., z siedzibą w ..........................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ...................., pod numerem ...................., NIP ...................., reprezentowaną przez .................... (zwaną dalej Zamawiającym), z drugiej strony,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 [definicje umowne]
Strony nadają stosowanym w niniejszej umowie terminom następujące znaczenie:
1.	Internet - ogólnoświatowy zbiór sieci komputerowych, które są ze sobą połączone, umożliwiając w ten sposób swobodną wymianę informacji między jego użytkownikami.
2.	Strona internetowa - pojedynczy dokument HTML, który użytkownik widzi w oknie przeglądarki po wprowadzeniu jej adresu. Strona oprócz tekstu może zawierać również grafikę, hiperłącza i inne rozszerzenia multimedialne.
3.	Portal - jest rodzajem strony internetowej, większej i bardziej rozbudowanej od typowych stron informacyjnych czy hobbystycznych. Portal internetowy, oprócz funkcji typowo informacyjnej, oferuje użytkownikowi udogodnienia w postaci usług interaktywnych, takich jak: wyszukiwarka stron internetowych, możliwość założenia konta, możliwość pobierania plików, możliwość wnoszenia opłat. 
4.	Nazwa domeny - łatwy do zapamiętania adres danej strony WWW, pod którą można umieścić serwis WWW oraz założyć konta e-mail itp.
5.	Domena internetowa - element adresu służący do identyfikowania komputerów w Internecie.
6.	Hosting - zachowanie strony internetowej w pamięci serwera w celu udostępnienia jej użytkownikom Internetu.
§ 2 [przedmiot umowy]
1.	Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia portalu internetowego o charakterze hobbystycznym noszącego nazwę .................... oraz do jego późniejszej aktualizacji. Wykonawca zapewnia, że portal będzie efektem działalności twórczej o indywidualnym charakterze pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę do jego realizacji.
2.	Wykonawca zobowiązuje się do rejestracji (ewentualnie nabycia od osoby trzeciej domeny internetowej ....................) na swój rachunek domeny internetowej oraz do jej późniejszej sprzedaży Zamawiającemu.
3.	Wykonawca nie będzie przeprowadzał hostingu portalu internetowego ani nie będzie w nim pośredniczył.
§ 3 [realizacja portalu]
1.	Portal zostanie zrealizowany w ciągu .................... dni/miesięcy od zawarcia niniejszej umowy.
2.	Wykonawca wyznacza do wykonania portalu internetowego:
a)	panią/pana ...................., nr dowodu osobistego ....................,
b)	panią/pana ...................., nr dowodu osobistego ....................,
c)	panią/pana ...................., nr dowodu osobistego ....................,
d)	.................... .
(zwanych dalej Realizatorami).
3.	Zamawiający wyznacza do kontaktów z Realizatorami panią/pana ...................., nr dowodu osobistego .................... (zwaną/zwanego dalej Koordynatorem), jako osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego.
4.	Realizując koncepcję graficzną portalu, Realizatorzy będą uwzględniali:
a)	sugestie Zamawiającego zawarte w story board (stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy),
b)	zaakceptowane przez Zamawiającego "rozgałęzienia" stron (stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej umowy),
c)	specyfikację techniczną portalu (stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy).
5.	Wszelkie propozycje dotyczące strony graficznej portalu podlegają uprzedniej akceptacji Koordynatora. Koordynator dokonuje akceptacji propozycji Realizatorów w formie pisemnej. Pismo zostanie doręczone Realizatorom za pośrednictwem poczty, faksu lub drogą e-mailową w terminie .................... dni od złożenia propozycji.
6.	W przypadku braku akceptacji ze strony Koordynatora Realizatorzy są zobowiązani przedstawić w terminie .................... dni nową wersję zgodną z sugestiami Koordynatora.
7.	Wykonawca dostarczy podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie hostingu portalu elementy techniczne niezbędne, aby użytkownik Internetu mógł swobodnie łączyć się ze stronami portalu.
8.	Koordynator dostarczy Realizatorom wszelkie informacje oraz dokumenty i materiały własne niezbędne do stworzenia portalu internetowego. W sytuacji kiedy Realizatorzy we własnej ocenie nie zostaną poinformowani w wystarczającym stopniu, mogą domagać się udostępnienia uzupełniających dokumentów i materiałów własnych Zamawiającego koniecznych do wykonania zobowiązania. Ze swej strony Koordynator spełni żądania Realizatorów. W przeciwnym razie Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z powodu niewykonania portalu w umówionym terminie.
9.	Strony zobowiązują się uczestniczyć w spotkaniach organizowanych co miesiąc w siedzibie Wykonawcy w celu omówienia postępów prac Realizatorów. Termin każdego kolejnego spotkania będzie ustalany na poprzedzającym spotkaniu. Z każdego spotkania będzie sporządzane sprawozdanie przedkładane Wykonawcy i Zamawiającemu. Spotkania te mają za zadanie zasygnalizowanie stronom pojawiających się trudności w realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
§ 4 [przyjęcie portalu]
1.	Realizatorzy przedstawiają do akceptacji Koordynatorowi wersję ostateczną portalu internetowego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
2.	Koordynator ma prawo sprawdzenia, czy przedstawiona przez Realizatorów wersja ostateczna portalu odpowiada potrzebom Zamawiającego oraz czy jest zgodna z wymogami wynikającymi z Załączników nr 1, 2 i 3.
3.	Koordynator dokona sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie .................... dni od przedstawienia mu wersji ostatecznej. Jeżeli stwierdzi istnienie usterek albo niezgodności z Załącznikami, sformułuje na piśmie uwagi i prześle je Realizatorom, co będzie równoznaczne z przyjęciem utworu pod warunkiem wprowadzenia wskazanych zmian. Jeżeli Koordynator nie prześle uwag we wskazanym terminie, przyjmuje się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.
4.	Realizatorzy wprowadzą wskazane korekty w terminie .................... dni/miesięcy od doręczenia im pisma zawierającego uwagi i przedstawią Koordynatorowi wersję ostateczną ponownie do sprawdzenia.
5.	Koordynator dokona ponownego sprawdzenia w terminie .................... dni/miesięcy od dostarczenia poprawionej wersji ostatecznej portalu. Jeżeli ponownie stwierdzi, że portal nadal nie odpowiada potrzebom Zamawiającego albo jest niezgodny z Załącznikami, zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego.
6.	W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Zamawiający może:
a)	odstąpić od umowy;
b)	żądać stosownego obniżenia ceny;
c)	zlecić wykonanie poprawek innemu podmiotowi (wykonanie zastępcze).
§ 5 [przeniesienie praw autorskich]
1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania z portalu oraz do rozporządzania prawem do korzystania z portalu bez ograniczeń terytorialnych.
2.	Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:
a)	utrwalanie jakąkolwiek techniką, zwłaszcza cyfrową w jakimkolwiek systemie; 
b)	zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera; 
c)	rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej; 
d)	publiczne udostępnianie portalu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL;
e)	rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej, zwłaszcza WAP;
f)	prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania;
g)	prawo do udzielania zezwolenia na wykorzystanie fragmentów portalu w celach promocyjnych i merchandisingu.
§ 6 [wynagrodzenie]
1.	W zamian za przeniesienie majątkowego prawa autorskiego w zakresie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości .................... . Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
2.	W zamian za nabycie od osoby trzeciej domeny internetowej .................... i przeniesienie prawa z jej rejestracji Wykonawca otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości .................... . Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
3.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane w ratach według następujących zasad:
a)	rata pierwsza w wysokości .................... w terminie do dnia ....................;
b)	rata druga w wysokości .................... w terminie do dnia ....................;
c)	rata trzecia w wysokości .................... w terminie .................... dni po przedstawieniu wersji ostatecznej portalu;
d)	rata czwarta w wysokości .................... w terminie .................... dni po akceptacji wersji ostatecznej portalu.
4.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie wypłacone jednorazowo w terminie .................... od przeniesienia na Zamawiającego prawa z rejestracji.
5.	Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedstawionych faktur VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr .................... w banku .................... .
§ 7 [oświadczenia i gwarancje stron]
1.	Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że:
a)	zatrudnia pracowników posiadających doświadczenie w zakresie mediów elektronicznych gwarantujące realizację obowiązków wynikających z niniejszej umowy na optymalnym poziomie;
b)	portal jako całość oraz każda z tworzących go stron będą prawidłowo działać na serwerze przez okres .................... miesięcy od zawarcia niniejszej umowy;
c)	portal jako całość ani żadna z tworzących go stron internetowych nie zawierają treści, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego, zwłaszcza z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich ani naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
d)	portal jako całość ani żadna z tworzących go stron internetowych nie zawierają nieautoryzowanych zapożyczeń, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego;
e)	uregulował z osobami trzecimi, które mogłyby w przyszłości rościć sobie prawa do portalu lub którejkolwiek tworzącej go strony, kwestie przejścia majątkowych praw autorskich i udzielenia licencji.
2.	Zamawiający oświadcza i gwarantuje Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do będących utworami informacji i dokumentów udostępnianych Realizatorom w celu umożliwienia im realizacji portalu.
§ 8 [aktualizacja portalu]
1.	Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania aktualizacji portalu na pisemny wniosek Zamawiającego.
2.	W terminie miesiąca od akceptacji wersji ostatecznej portalu aktualizacje będą dokonywane nieodpłatnie. Po upływie tego terminu Zamawiający będzie pobierał wynagrodzenie w wysokości .................... za każdą aktualizację. 
§ 9 [klauzula poufności]
1.	Strony uzgadniają, że informacje techniczne, handlowe oraz dotyczące organizacji i zarządzania uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2.	Informacje, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3.	Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, nawet jeżeli jej działania nie zagrażają interesom drugiej strony. 
4.	Każda ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy warunki niniejszej umowy.

§ 10 [znak autorski]
Wykonawca może umieścić w witrynie portalu znak autorski o treści ...................., będący linkiem do jego strony internetowej http://www.................... .
§ 11 [opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z umowy]
1.	Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych spowodowanych działaniem siły wyższej. Strony zgodnie uznają, że siła wyższa oznacza nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po podpisaniu umowy i niemożliwe do przewidzenia, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Każda ze Stron może powołać się na siłę wyższą, pod warunkiem że niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie o jej zaistnieniu. 
2.	W przypadku zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji portalu (zwłoka) Zmawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości ....................% należnej raty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
3.	W przypadku zawinionego przez Zamawiającego opóźnienia w zapłacie którejkolwiek raty wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości ....................% tej raty za każdy dzień zwłoki.
§ 12 [odstąpienie od umowy]
1.	Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie .................... dni od jej zawarcia.
2.	Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres przekraczający .................... dni.
3.	Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka w dostarczeniu wersji ostatecznej portalu przekracza .................... dni.
4.	Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Koordynator pomimo wezwań nie dostarczy Realizatorom wszelkich informacji oraz dokumentów i materiałów własnych niezbędnych do stworzenia portalu internetowego.
5.	Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek raty wynagrodzenia przekracza .................... dni.
§ 13 [zmiany umowy]
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, aneksy do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 14 [klauzula arbitrażowa]
1.	Strony postanawiają, że wszelkie spory mogące w przyszłości wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd polubowny.
2.	Sąd będzie obradował w siedzibie Wykonawcy.
3.	Sąd składa się z trzech arbitrów.
4.	Strony wyznaczają po jednym arbitrze, a arbitrzy superarbitra.
5.	Wyrok sądu polubownego wywołuje skutki określone w kodeksie postępowania cywilnego.
§ 15 [prawo właściwe]
Strony postanawiają, że prawem właściwym dla oceny niniejszej umowy jest prawo polskie.
§ 16 [egzemplarze i wersje umowy]
1.	Niniejsza umowa została sporządzona w .................... egzemplarzach, po .................... dla każdej ze stron, w językach polskim i .................... .
2.	W razie wątpliwości wiążąca jest wersja .................... .

