
 
 

UMOWA NR 050622/2017 

NA STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ PROJEKTÓW DO 

DRUKU 
NINIEJSZA UMOWA została zawarta w dniu 05.06.2017  w Koszalinie, pomiędzy: 

(1) PlayNet Solutions, z siedzibą i adresem w Koszalinie, przy ulicy Wieniawskiego 9/9, kod pocztowy 75-528, 
o numerze NIP 7822254196, reprezentowaną przez Radosława Jankowskiego, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

a   

(2) Military English Zbigniew Zalewski, ul .Sucharskiego 5e/6 Koszalin o numerze NIP 8471123367 reprezen-
towaną przez Zbigniewa Zalewskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”. 

 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do stworzenie i wdrożenia strony internetowej, 
zwanej dalej Serwisem oraz wykonania projektów graficznych do druku. 

2. Na wdrożenie Serwisu składają się następujące prace: 

a. Zaprojektowanie i wdrożenie nowego szablonu graficznego dla strony www 

b. Dostosowanie szablonu strony do urządzeń mobilnych i dotykowych (responsywny layout) 

c. Wdrożenie szablonu do systemu zarządzania treścią (CMS) Wordpress 

d. Instalacja Serwisu na domenie i serwerze Zamawiającego 

3. Projekty graficzne do druku będące przedmiotem umowy: 

a. projekt logo 

b. projekt planu lekcji w formacie A4 

c. projekt plafonu o wymiarach 115,5 x 76 cm 

d. projekt bajeru o wymiarach 410 x 240 cm 

e. projekty okleiny o wymiarach: 76 x 73 cm, 76 x 99 cm, 87 x 79 cm (x2) i 87 x 109 (x2) 

 

§ 2 
 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt Serwisu w terminie do 14 dni po otrzymaniu zaliczki 
od Zamawiającego. Zostanie on przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.  
Wszelkie projekty graficzne zostaną przygotowane w terminie do 10 dni od dnia wpłaty zaliczki. 

2. Projekt zawiera wdrożoną oprawę graficzną Serwisu. 

3. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zgłoszenie ewentualnych uwag odnośnie projektu, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi drogą elektroniczną żadnych uwag 
przyjmuje się, że projekt zaakceptował. 

4. W ramach zaproponowanego przez Wykonawcę projektu Zamawiającemu przysługuje prawo do 
dwukrotnego zgłoszenia poprawek. Każda dodatkowa poprawka jest wyceniana indywidualnie. 

 

 

 



 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca wdroży Serwis w terminie 5 dni roboczych od daty zaakceptowania projektu. 

2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy projektu wszystkie elementy, które mają być 
umieszczone w Serwisie (zdjęcia, logo, treść).  

3. Strona zostanie umieszczona na serwerze Wykonawcy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie 
niezbędne do jego obsługi, modernizacji oraz administracji loginy, hasła itp. 

4. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących wdrożenia i funkcjonowania Serwisu w terminie 14 dni 
od dnia uruchomienia strony na serwerze, przyjmuje się, że Serwis zaakceptował i odebrał bez 
zastrzeżeń. 

 

§ 4 
 

1. W przypadku stwierdzenia wadliwości serwisu internetowego nie powstałych na skutek działania siły 
wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia. 

 

§ 5 
 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 3500 zł 
netto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) + VAT, pomniejszone o kwotę wpłaconej zaliczki w 
wysokości 1750 zł netto (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) + VAT. Zaliczka zostanie 
wypłacona w ciągu 7 dni od daty podpisania tej umowy na konto bankowe Wykonawcy (zostanie 
podane na fakturze). Pozostałe wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy w 
terminie 7 dni od zakończenia prac i akceptacji serwisu przez Zlecającego po otrzymaniu przez niego 
faktury VAT. 

 

§ 6 
 

1. Z chwilą odebrania Dzieła przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń oraz po uregulowaniu wystawionej 
faktury VAT, następuje automatycznie przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do Serwisu 
w zakresie publicznego udostępniania kodu wynikowego (pola eksploatacji) wyłącznie na jednej stronie 
internetowej należącej do Zamawiającego. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie. 

 

§ 7 
 

1. Wykonawcy przysługuje prawo do zamieszczenia w Serwisie (w stopce) logo jego firmy oraz linku 
prowadzącego do jego strony internetowej, tytułem wskazania wykonawcy Dzieła. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Wykonawcy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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Data i czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 

Pieczątka firmy 


