……………………………….., dnia ……………………

UMOWA O MODYFIKACJĘ STRONY WWW

zawarta między

1. ……………………………………………………………..…, zamieszkałym/z siedzibą w
…………………………………………………………….……………..….,

PESEL/NIP/nr

KRS ………………………………………………………., zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez ………………………………………….
a
2. FL4RE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, AL. GRUNWALDZKA 56/202
80-241 GDAŃSK, KRS 0000758250 , zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym
przez Tobiasza Horodko
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania funkcjonalności
umożliwiającej

wezwanie

pomocy

drogowej

przez

internet

na

stronie:

………………………………. (adres Państwa strony) według wzoru ze strony https://autolaweta.net/demo.
2. W usłudze uwzględnione są:
a) Weryfikacja strony internetowej zamawiającego pod kątem możliwości uruchomienia
systemu "Wezwij pomoc drogową on-line"
b) Stworzenie przycisku na stronie internetowej
c) Konfiguracja bramki SMS która będzie przesyłała powiadomienia o zgłoszeniach
d) Instalacja systemu na serwerze zamawiającego
e) Szkolenie z użytkowania systemu

f)

Personalizacja przycisku, komunikatów, formularza z danymi o aucie klienta i opisie
awarii

g) 100% wdrożenie systemu wzywania pomocy drogowej online na stronę internetową
zamawiającego
h) 3 letnie wsparcie w poprawnym działaniu systemu „Zamawianie lawety on-line”

§2
1. Wykonawca odda stronę do użytku w dniu ………………………………………………..
2. Miejscem wykonania umowy jest Gdańsk
3. Wykonawca odpowiada za czynności osób trzecich jak za swoje.

§3
1. Jeżeli

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu

funkcjonalność

niezgodną

z

postanowieniami niniejszej umowy, a Zamawiający zażąda wprowadzenia poprawek,
Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić je w terminie 7 dni.
2. Jeżeli Zamawiający nie zażąda wprowadzenia poprawek w terminie 7 dni od
przedstawienia funkcjonalności, uznaje się ją za przyjętą, zaś Wykonawca nie jest
zobowiązany do wprowadzenia poprawek.

§4
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie.
2. Zamawiający

może

korzystać

z

funkcjonalności

na

następujących

polach

eksploatacji:
a. Korzystanie z niej na własnej stronie internetowej……………………….
b. Dokonywanie modyfikacji funkcjonalności działającej na stronie …………………...

3. Administratorem strony będzie …………………………………………………….…..…….

§5
1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą
miały kodeks cywilny i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku sporów między stronami, wynikających z niniejszej umowy właściwy
będzie sąd w Gdańsku.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być wprowadzane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

…………………………………..
Zamawiający

……………………………..
Wykonawca

