
Ogólne Warunki Umów 

o Współpracy

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze  Ogólne  warunki  umów  o  współpracy  (zwane  dalej  „OWU”)  mają
zastosowanie do umów o współpracy zawieranych przez Spółkę z Wykonawcami, a
obejmującymi wykonywanie na zlecenie Spółki Usług, o których mowa w punkcie 2
OWU.

1.2. Ilekroć w niniejszym dokumencie albo w zawartych na jego podstawie Umowach
szczegółowych jest mowa o:

1.2.1. Spółce –  należy  przez  to  rozumieć  iSting  Spółką  z  ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. M. Wolskiego 9/5, 41-500
Chorzów,  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  –  rejestru
przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Katowice-Wschód  w
Katowicach,  Wydział  VIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem KRS: 555210, posiadającą numer REGON: 360881734, NIP: 627-274-
07-77;

1.2.2. Wykonawcy – należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną lub  jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych,  z którym Spółka
zawarła Umowę szczegółową;

1.2.3. Umowie szczegółowej – należy przez to rozumieć zamówienie na Usługi
złożone  przez  Spółkę  a  zaakceptowane  przez  Wykonawcę,  określające
szczegółowy  rodzaj  prac,  jakie  mają  być  wykonane,  termin  oddania  i
wynagrodzenie;

1.2.4. Dziele  – rozumie się przez to witrynę internetową albo jej aktualizację,
jaka ma być wykonana w oparciu o Umowę szczegółową;

1.2.5. Dniu roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; każda ze Stron jest uprawniona do
ustalenia innego rozkładu Dni roboczych, o czym jest obowiązana zawiadomić
drugą Stronę, przy czym ilość Dni roboczych w przeciętnym tygodniu nie może
być mniejsza, niż pięć, zaś Dzień roboczy nie może przypadać na niedzielę ani
dzień ustawowo wolny od pracy;

1.2.6. Godzinach roboczych – rozumie się przez to godziny od 8:00 do 16:00 w
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Dniu roboczym; każda ze Stron jest uprawniona do ustalenia innego rozkładu
Godzin  roboczych,  o  czym  jest  obowiązana  zawiadomić  drugą  Stronę,  przy
czym ilość Godzin  roboczych w Dniu  roboczym nie  może być mniejsza,  niż
siedem i co najmniej dwie Godziny robocze powinny przypadać w godzinach od
8:00 do 16:00, zaś pełen zakres Godzin roboczych musi zawierać się między
godziną 8:00 a 20:00;

1.2.7. Kliencie – rozumie się przez to kontrahenta Spółki, z którym zawarła ona
umowę,  na  podstawie  której  zobowiązała  się  dostarczyć  świadczyć  Usługi
zlecone następnie Wykonawcy;

1.2.8. Serwerze – rozumie się przez to przestrzeń serwera internetowego, na
którym zamieszczone są witryny, do korzystania z której to przestrzeni Spółka
ma wyłączne prawo;

1.2.9. Operatorze Serwera – rozumie się przez to Grupę KKI-BCI Sp. z o. o. z
siedzibą  w  Krakowie,  jej  następców  prawnych,  a  także  inne  podmioty
zarządzające serwerami internetowymi, z których korzysta Spółka;

1.2.10. Wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagrodzenie Wykonawcy za
Usługę  obejmujące  także  wynagrodzenie  za  przeniesienie  autorskich  praw
majątkowych oraz praw z licencji;

1.3. Wszelkie terminy określone w niniejszych OWU mogą ulec przedłużeniu w drodze
negocjacji Stron, co powinno zostać potwierdzone oświadczeniem Spółki w formie
elektronicznej.  Nie  dotyczy  to  jednak  terminów  określonych  w  Umowie
szczegółowej, których zmiana wymaga zmiany Umowy szczegółowej.

2. Usługi

2.1. Wykonawca będzie wykonywał na rzecz Spółki, za wynagrodzeniem usługi opisane
w Umowie szczegółowej, a polegające na:

2.1.1. wykonywaniu  na  zamówienie  Spółki  witryn  internetowych pracujących
na  gotowym  oprogramowaniu  typu  CMS,  a  także  sklepów  internetowych
(„Witryny”);

2.1.2. aktualizowaniu  i  poprawianiu  Witryn  oraz  wprowadzaniu  zmian  do
Witryn;

2.1.3. aktualizowaniu oprogramowania stanowiącego podstawę pracy Witryn;

2.1.4. projektowaniu  i  wykonywaniu  na  zamówienie  Spółki  innych  serwisów
internetowych;

2.2. Wynagrodzenie  za  Usługi  określone  w  ust.  1  pkt  3,  5-6  jest  zawarte  w
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wynagrodzeniu za pozostałe Usługi.

2.3. Wykonawca  będzie  świadczył  usługi  według  swojej  najlepszej  wiedzy,  z
uwzględnieniem  profesjonalnego  charakteru  jego  działalności,  z  zachowaniem
najwyższej staranności.

2.4. Wykonawca jest obowiązany do:

2.4.1. bieżącego śledzenia wymagań wiodących rozwiązań sieciowych, w celu
świadczenia  usług  w  oparciu  o  najlepsze  rozwiązania  oraz  zapewnienia
najwyższej jakości świadczonych Usług;

2.4.2. dobierania najlepszych rozwiązań do potrzeb klientów;

2.4.3. zaprojektowania narzędzia webowego, które spełni  potrzeby klienta na
najwyższym  poziomie,  zgodnego  z  obecnymi  trendami,  chyba  że  Umowa
szczegółowa albo wskazówki Spółki nie stanowią inaczej;

2.4.4. zaprojektowania  nawigacji  najbardziej  efektywnej  dla  użytkowników
strony, o ile Umowa szczegółowa albo wskazówki Spółki nie stanowią inaczej;

2.4.5. stosowania:

2.4.5.1. przejrzystego kodu;

2.4.5.2. optymalizacji Witryn;

2.4.5.3. przyjaznych adresów URL;

2.4.5.4. przyjaznych  i  naturalnych  informacji  w  meta  tagach,  alt  tagach,
nagłówkach, tytułach itp.;

2.4.5.5. przyjaznego układu i nawigacji witryny;

2.4.5.6. dobrze opracowanej architektury witryny, silosu;

2.4.5.7. witryny  mobilnej  albo  responsywnej,  w  zależności  od  potrzeb
Klienta;

2.4.5.8. spójnej z witryną informacji o plikach cookie;

2.4.5.9. efektywnego  i  przemyślanego  podpięcia  mapy  ścieżek  Google
Analitycs;

2.4.6. tworzenia  witryn  z  wykorzystaniem  najbardziej  skutecznych  metod
umożliwiających indeksowanie witryny;

2.4.7. wprowadzania zmian do kodu gotowego oprogramowania zewnętrznego
(w szczególności systemów zarządzania treścią) w taki sposób, aby wszelkie
zmiany i aktualizacje tego oprogramowania nie powodowały powstania błędów
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w działaniu albo wyświetlaniu witryny.

2.5. Wykonawca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, czego się dowie w
ramach realizacji  Umowy szczegółowej,  na  zasadach  określonych  w niniejszych
OWU.

2.6. Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z narzędzi służących do zarządzania
projektami  i  ewidencji  czasu  pracy  określonych  przez  Spółkę.  Spółka  jest
obowiązana przy tym zapewnić Wykonawcy dostęp do określonych przez siebie
narzędzi i zapewni, że Wykonawca nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

3. Zawarcie i wykonywanie Umowy szczegółowej

3.1. Usługi są świadczone w oparciu o każdorazowo zawieraną Umowę szczegółową.

3.2. Do zawarcia Umowy szczegółowej dochodzi w drodze każdorazowych negocjacji
albo wskutek:

3.2.1. złożenia przez Spółkę zapytania ofertowego;

3.2.2. złożenia przez Wykonawcę Spółce oferty;

3.2.3. wyraźnej  akceptacji  oferty  przez  Spółkę  dokonanej  w  formie
elektronicznej.

3.3. Strony postanawiają, że do zawarcia Umowy szczegółowej nie będzie dochodziło
przez milczące przyjęcie oferty przez Spółkę.

3.4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do świadczenia
Usługi,  w  szczególności  koszt  nabycia  licencji  do  programów  komputerowych  i
innych  utworów,  przeniesienia  tych  licencji  na  rzecz  Spółki  i  wynagrodzenie
Wykonawcy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne uzupełniające roszczenie
o wynagrodzenie, albo zwrot kosztów.

3.5. Wykonawca  przystępuje  do  wykonania  Umowy  szczegółowej  niezwłocznie  po
otrzymaniu materiałów.

3.6. Wykonawca jest obowiązany stosować się do wskazówek i zaleceń Spółki.

3.7. Wykonawca nie ma prawa nawiązywać bezpośredniego kontaktu z Klientem, chyba
że otrzyma takie wyraźne polecenie Spółki. W tym ostatnim przypadku Wykonawca
jest  obowiązany  zawiadamiać  Spółkę  o  każdym przypadku  kontaktu  z  Klientem
przesyłając do wiadomości Spółki wszelkie wiadomości poczty elektronicznej oraz
zawiadamiać o treści odbytych rozmów telefonicznych.

3.8. Wykonawca  jest  obowiązany  zgłosić  Dzieło  do  odbioru  najpóźniej  jeden  Dzień
roboczy przed upływem terminu wykonania.
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3.9. W  ramach  przedstawienia  Dzieła  do  odbioru  Wykonawca  jest  obowiązany
zamieścić je na Serwerze, w miejscu określonym przez Spółkę.

3.10. W  toku  odbioru  Spółce  przysługuje  prawo  do  zgłaszania  nieograniczonej
ilości poprawek. Spółka powinna zgłosić poprawki w terminie 10 Dni roboczych od
zgłoszenia Dzieła do odbioru.

3.11. Niezgłoszenia  poprawek  nie  poczytuje  się  za  akceptację  Dzieła.  Upływ
terminu  do  zgłaszania  poprawek  nie  powoduje  prawa  Spółki  do  zgłaszania
poprawek.

3.12. W razie zgłoszenia poprawek Wykonawca jest obowiązany wprowadzić je w
terminie jednego Dnia roboczego Dni roboczych.

3.13. Odbiór Dzieła uważa się za dokonany z chwilą akceptacji Dzieła przez Spółkę.

3.14. W razie nieprzedstawienia Dzieła do odbioru w wymaganym terminie albo
niewprowadzenia do Dzieła żądanych zmian w terminie, Spółka jest uprawniona do
Wykonania zastępczego.

4. Przeniesienie praw z licencji

4.1. W odniesieniu do utworów:

4.1.1. wchodzących w skład Dzieła;

4.1.2. niezbędnych do korzystania z Dzieła, 

do których to utworów Wykonawca uzyskał – we własnym imieniu i na swoją rzecz
–  licencje  do  korzystania  z  tych  utworów,  Wykonawca,  z  chwilą  Odbioru  Dzieła,
przenosi bezwarunkowo i nieodwołalnie wszelkie licencje do opisanych utworów na
rzecz Spółki.

4.2. Wynagrodzenie za przeniesienie licencji wlicza się do Wynagrodzenia.

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych

5.1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przeniesienia  na  rzecz  Spółki  autorskich  praw
majątkowych do Dzieła i do wszystkich utworów wchodzących w skład Dzieła, w
szczególności do utworzonych kodów źródłowych, treści, elementów graficznych,
ich modyfikacji i utworzonych na ich podstawie utworów zależnych.

5.2. Wykonawca jest  obowiązany  do  zawarcia  umowy przeniesienia  autorskich praw
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania takiej
umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

5.2.1. w odniesieniu do utworów niebędących programami komputerowymi:

5.2.1.1. korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem;
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5.2.1.2. w zakresie  utrwalania oraz zwielokrotniania  utworu w całości  lub
części  –  utrwalanie,  powielanie  lub  wytwarzanie  w  dowolnej  ilości
egzemplarzy  oraz  każdą  możliwą  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,
cyfrową,  wykonywania  odbitek,  poprzez  wprowadzenie  do  i
przechowywanie  w  pamięci  komputera,  na  magnetycznym  nośniku
informacji  (w  tym  na  taśmie  magnetycznej,  w  pamięci  bębnowej,  na
dyskietce lub twardym dysku), z wykorzystaniem technologii cyfrowej, na
nośniku  optycznym  (CD,  DVD,  nośniku  cyfrowym  HD),  na  nośniku
magnetyczno-optycznym,  na  nośniku  półprzewodnikowym  (w  tym  na
karcie  pamięci  lub  pamięci  USB),  w  tym  zwielokrotnienie  egzemplarzy
utworu  w  celu  ich  komercyjnego  rozpowszechnienia  na  wszelkich
nośnikach  właściwych  dla  wykorzystywanej  techniki,  a  także  wszystkie
formy utrwalenia i zwielokrotnienia poprzedzające osiągnięcie ostatecznej
postaci zwielokrotnienia, w tym digitalizacja;

5.2.1.3. wykorzystywanie  w  oznaczaniu  towarów  lub  usług,  w  tym  w
charakterze znaku towarowego, wzoru użytkowego;

5.2.1.4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, przeniesienie własności w drodze
sprzedaży lub w inny sposób, użyczanie, najem, publiczne udostępnianie;

5.2.1.5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony
powyżej – odtwarzanie, reemitowanie, wyświetlanie, nadawanie, publiczne
udostępnianie,  w  szczególności  na  ogólnodostępnych  wystawach,  przy
prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych,
publikacji, a także wystawienie, oraz publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie  wybranym,  w  tym  poprzez  stacje  naziemne,  za  pośrednictwem
satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych,
serwery  lub  inne  urządzenia  i  systemy,  w  tym  także  osób  trzecich,  w
obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub
formacie, z lub bez możliwości zapisu;

5.2.1.6. udzielanie licencji na korzystanie z utworu, zarówno wyłącznych, jak
i niewyłącznych, na wszystkich terytoriach;

5.2.1.7. decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych
wykorzystania utworów;

5.2.2. w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi:

5.2.2.1. trwałe  lub  czasowe  zwielokrotnianie  w  całości  lub  w  części
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jakimikolwiek  środkami  i  w  jakiejkolwiek  formie  (z  zastrzeżeniem,  iż  w
zakresie,  w  którym  dla  wprowadzania,  wyświetlania,  stosowania,
przekazywania  i  przechowywania  programu  komputerowego  niezbędne
jest jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody Wykonawcy);

5.2.2.2. tłumaczenie,  przystosowanie,  zmiana układu lub jakiekolwiek inne
zmiany w programie komputerowym (z zastrzeżeniem, iż czynności te nie
wymagają zgody uprawnionego);

5.2.2.3. wprowadzenie  do  obrotu  –  zarówno  oryginalnego  nośnika,  jak  i
egzemplarzy  programu  komputerowego,  rozpowszechnianie,  w  tym
użyczenie lub najem programu komputerowego lub jego kopii;

5.2.2.4. publiczne  wykonanie  i  rozpowszechnianie,  w  szczególności
udostępnianie  w ten  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, poprzez
sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne
urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub
zamkniętym,  w jakiejkolwiek  technice,  systemie  lub  formacie,  z  lub  bez
możliwości zapisu;

5.2.2.5. udostępnianie w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z
zastosowaniem  jakichkolwiek  systemów  i  urządzeń  (m.in.  telefonów
komórkowych,  komputerów  stacjonarnych  lub  przenośnych,  a  także
przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM,
UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych).

5.3. Uprawnienia, o jakich mowa w punkcie 5.2. będą obejmować także:

5.3.1. zezwolenie na wykonywanie praw zależnych przez Spółki;

5.3.2. wyłączne prawo Spółki do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego,  w  szczególności  poprzez  wprowadzanie  wszelkich  zmian  do
utworów,  o  których  mowa  w  ustępie  poprzedzającym,  w  tym  także  do
tłumaczenia, przeróbki, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian,  jak  również  do  adaptacji  w  odniesieniu  do  dostarczonych  utworów,
podziału ich na części i łączenia z innymi utworami;

5.3.3. korzystanie z opracowań, o których mowa w punkcie poprzedzającym na
wszelkich polach eksploatacji określonych w punkcie 5.2.

5.4. Umowa będzie przewidywać, że Spółka nie jest obowiązana do oznaczania Dzieła
nazwiskiem ani firmą autora.

5.5. Wykonawca zawrze umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych w formie
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pisemnej w terminie wyznaczonym przez Spółkę. Jeżeli zawarcie umowy będzie się
odbywać bez jednoczesnej obecności Stron w tym samym miejscu, umowa będzie
uważana za zawartą z chwilą doręczenia Spółce podpisanego przez Wykonawcę
egzemplarza tejże umowy.

5.6. Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  żadne  dodatkowe  wynagrodzenie  za
przeniesienie autorskich praw majątkowych.

5.7. W razie,  gdyby po zawarciu  umowy przeniesienia  autorskich  praw majątkowych
zostały  odkryte  jakiekolwiek  nowe  pola  eksploatacji,  Wykonawca  będzie
zobowiązany zawrzeć ze Spółką, na jej wezwanie i w terminie przez nią określonym
umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dzieła na nowoodkrytych
polach  eksploatacji.  Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwać  dodatkowe
wynagrodzenie za takie przeniesienie.

5.8. Wykonawca  zobowiązuje  się  ujawnić  i  wydać  Spółce  wszystkie  utwory,  których
przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  dotyczy  nie  później,  niż  w  terminie
trzech  dni  roboczych  od  przedstawienia  Dzieła  do  odbioru.  Wydanie  utworów
następuje poprzez zamieszczenie ich na Serwerze i zawiadomienie Spółki.

6. Rękojmia za wady

6.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
Umowy szczegółowej.

6.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Jeśli wada została
wykryta przed upływem roku od chwili odbioru Dzieła domniemywa się, że tkwiła w
Dziele w chwili jego odbioru.

6.3. W razie wykrycia wady Dzieła Spółka może żądać w pierwszej kolejności usunięcia
wad albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

6.4. Spółka powinna zawiadomić Wykonawcę o wadzie  w terminie  miesiąca od dnia
dowiedzenia  się  o  wadzie,  przy  czym uchybienie  temu  terminowi  nie  powoduje
wygaśnięcia uprawnień z rękojmi. Za dzień dowiedzenia się o wadzie Strony będą
uważać dzień, w którym Klient zgłosił Spółce usterkę. Do zachowania powyższego
terminu wystarczy wysłanie przez Spółkę oświadczenia.

6.5. Po  otrzymaniu  oświadczenia  Spółki  o  wadach  Wykonawca  jest  obowiązany  do
ustalenia  przyczyn usterki  i  usunięcia  wady w terminie  jednego Dnia  roboczego,
chyba że Strony ustalą inny termin.

6.6. Nieustosunkowanie się do zawiadomienia Spółki o wadach poczytuje się za uznanie
istnienia wad.
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6.7. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie albo złożenia przez
Klienta  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny,  Spółka  może  złożyć  oświadczenie  o
obniżeniu ceny niezależnie od złożonego wcześniej żądania usunięcia wad i usterek.

6.8. Spółka może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy szczegółowej, jeżeli:

6.8.1. Wykonawca nie usunął w terminie wad;

6.8.2. Klient  złożył  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy między  Spółką  a
Klientem.

6.9. W  razie,  gdyby  osoby  trzecie,  w  szczególności  Klient,  skierowały  wobec  Spółki
jakiekolwiek roszczenia związane z:

6.9.1. Usługami, w szczególności z tytułu rękojmi za wady;

6.9.2. naruszeniem  praw  autorskich  lub  praw  własności  przemysłowej
dotyczących Dzieła albo utworów składających się na Dzieło albo użytych do
wytworzenia Dzieła;

6.9.3. uznaniem jakichkolwiek Usług za czyn nieuczciwej konkurencji,

Wykonawca  zobowiązuje  się  przejąć  wynikający  stąd  dług  Spółki  oraz  naprawić
wszelką wynikłą stąd szkodę, w szczególności pokryć koszty postępowań sądowych
i zastępstwa procesowego w wysokości rzeczywiście przez Spółkę poniesionej. W
razie sporu sądowego Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w
celu wstąpienia w miejsce Spółki po stronie pozwanej, a gdyby było to niemożliwe –
przystąpić  do  postępowania  w  charakterze  interwenienta  ubocznego  po  stronie
Spółki.

6.10. Niezależnie od uprawnień Spółki z zakresu rękojmi i gwarancji Spółka może
żądać naprawienia szkody rzeczywistej  i  zwrotu utraconych korzyści  w zakresie
przekraczającym zakres, w jakim szkoda została naprawiona w wyniku korzystania
z uprawnień z rękojmi i gwarancji.

7. Gwarancja jakości

7.1. Wykonawca udziela Spółce gwarancji jakości świadczonych Usług.

7.2. Wykonawca udziela Spółce gwarancji jakości na okres jednego roku i w tym okresie
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, jakie w tym
czasie ujawnią się w Dziele w terminie jednego Dnia roboczego od zgłoszenia wad.

8. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady

8.1. Poza innymi  przypadkami  odpowiedzialności  Wykonawcy,  w szczególności  poza
odpowiedzialnością  z  rękojmi  i  gwarancji,  Spółce  przysługuje  prawo do  żądania
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naprawienia szkody.

8.2. Roszczenie  o  naprawienie  szkody  jest  niezależne  od  uprawnień  Spółki  z  tytułu
rękojmi  i  gwarancji  i  jego  istnienie  jest  niezależne  od  skorzystania  albo
nieskorzystania przez Spółkę z tychże uprawnień.

8.3. Wykonawca  jest  obowiązany  do  pełnego  naprawienia  szkody  wynikłej  z  wad  i
usterek.

9. Wykonanie zastępcze

9.1. W razie opóźnienia Wykonawcy w zakresie:

9.1.1. zgłoszenia Dzieła do Odbioru;

9.1.2. wykonania Usługi w terminie;

9.1.3. wprowadzenia poprawek do Dzieła w toku odbioru;

9.1.4. usunięcia wad i usterek w terminie w zakresie rękojmi i gwarancji,

Spółka,  bez  konieczności  żądania  upoważnienia  sądowego,  jest  upoważniona  do
zlecenia wykonania tych czynności  innemu,  dowolnie wybranemu wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy („Wykonanie zastępcze”).

9.2. Spółka  może  skorzystać  z  Wykonania  zastępczego  także,  jeżeli  Wykonawca
opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem Dzieła tak znacznie, że jest pewne,
że Dzieła nie ukończy w terminie.

9.3. Spółka może skorzystać z Wykonania zastępczego po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy.  W  zawiadomieniu  Spółka  jest  obowiązana  podać,  że  zamierza
skorzystać  z  Wykonania  zastępczego,  jednakże  nie  musi  zawiadamiać  o  osobie
wykonawcy zastępczego.

9.4. Spółka  może  żądać  od  Wykonawcy  zwrotu  kosztów  Wykonania  zastępczego  w
pełnym zakresie. W tym zakresie Spółce przysługuje umowne prawo potrącenia tej
wierzytelności z Wynagrodzenia bez składania odrębnego oświadczenia woli.

10. Wynagrodzenie.

10.1. Strony określają Wynagrodzenie w Umowie szczegółowej.

10.2. O ile w Umowie szczegółowej nie postanowiono inaczej, wszystkie kwoty są
kwotami brutto, to znaczy zawierają należny podatek od towarów i usług.

10.3. O ile  warunki  Umowy szczegółowej  nie  przewidują  innego trybu i  terminu
zapłaty Wynagrodzenia, Wynagrodzenie jest płatne z dołu, po dokonaniu Odbioru
Dzieła  albo  wykonaniu  Usługi  odpłatnej,  w terminie  30 dni  od otrzymania  przez
Spółkę  prawidłowo wystawionej  faktury  VAT,  a  w każdym razie  pod  warunkiem
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zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dzieła, w terminie
nie krótszym, niż siedem dni od zawarcia takiej umowy.

10.4. Spółce przysługuje umowne prawo potrącenia z Wynagrodzenia należnego
do zapłaty kwot wszelkich roszczeń względem Wykonawcy, w szczególności kar
umownych oraz roszczeń z tytułu obniżenia ceny w wyniku stosowania przepisów o
rękojmi. 

11. Obowiązek zachowania poufności

11.1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ochrony  oraz  utrzymania  w  tajemnicy
informacji  udostępnionych mu przez  Spółkę  na podstawie  Umowy szczegółowej
oraz w trakcie ich wykonywania, w szczególności:

11.1.1. warunków Umowy szczegółowej;

11.1.2. przekazanych przez Spółkę i  Klientów treści,  materiałów, dokumentów,
danych technicznych, know-how;

11.1.3. danych  handlowych,  w  szczególności  danych  kontrahentów  Spółki,
danych dotyczących zawartych przez Spółkę umów;

11.1.4. informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki;

11.1.5. informacji  chronionych  przez  inne  przepisy  prawa,  w  szczególności
przepisy  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  ustawy  o  ochronie
danych osobowych,

niezależnie,  czy  Spółka  wyraźnie  zastrzegła  ich  poufny  charakter,  niezależnie  od
sposobu, charakteru i formy ich przekazania, z wyłączeniem informacji dostępnych
publicznie  albo przeznaczonych do publicznego udostępnienia,  o  ile  następuje  to
zgodnie z prawem lub za zgodą Spółki i  pozostaje bez szkody dla interesu Spółki
(„Informacje poufne”).

11.2. Wykonawca  jest  obowiązany  do  zachowania  w  tajemnicy  Informacji
poufnych bezterminowo.

11.3. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z Informacji poufnych wyłącznie
dla celów niezbędnych z wykonywaniem Umowy szczegółowej.

11.4. Niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca
jest obowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

11.5. Wykonawca  jest  obowiązany  do  stosowania  zabezpieczeń  techniczno-
organizacyjnych  niezbędnych  dla  ochrony  Informacji  poufnych  przed
nieuprawnionym ujawnieniem.
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11.6. W razie wątpliwości co do postępowania z określonymi rodzajami informacji,
w  szczególności  w  razie  wątpliwości  w  zakresie  zakwalifikowania  określonych
informacji  jako Informacji  poufnych Wykonawca jest  obowiązany zwrócić  się  do
Spółki z odpowiednim zapytaniem.

11.7. W przypadku, gdyby Informacje poufne zostały utrwalone na jakichkolwiek
rzeczach  powierzonych  Wykonawcy  albo  przeniesionych  na  jego  rzecz,  jest  on
obowiązany  do  ochrony  tych  rzeczy  przed  nieuprawnionym  dostępem  osób
trzecich; Wykonawca jest obowiązany wykorzystywać te rzeczy wyłącznie w celu
wykonania zobowiązań względem Spółki.

11.8. Wykonawca  jest  obowiązany  usunąć  Informacje  poufne  w  każdym
przypadku, gdy staną się one zbędne do wykonania jego obowiązków względem
Spółki, a także na każde żądanie Spółki, w terminie jednego dnia od złożenia przez
Spółkę odpowiedniego żądania.

11.9. Wykonawca  jest  obowiązany  zwrócić  Spółce  wszelkie  rzeczy  powierzone
Wykonawcy  na  każde  wezwanie  Spółki,  w  terminie  jednego  dnia  od  takiego
wezwania.

11.10. Wykonawca może ujawnić Informacje poufne na podstawie prawomocnego
orzeczenia  sądu  lub  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  na  żądanie  sądu,
prokuratora  organu  administracji  publicznej  albo  innego  uprawnionego  organu.
Wykonawca jest obowiązany dołożyć najwyższej staranności w celu rozpoznania
sprawy  z  użyciem  Informacji  poufnych  z  wyłączeniem  jawności.  O  każdym
przypadku  ujawnienia  Informacji  poufnych  upoważnionym organom Wykonawca
jest obowiązany zawiadomić Spółkę przed przekazaniem Informacji poufnych, o ile
jest to możliwe, oraz przekazać Spółce kopię wezwania do ujawnienia Informacji
poufnych.

11.11. W  razie  niezgodnego  z  Umową  wykorzystania  Informacji  poufnych  albo
naruszenia  obowiązku  chronienia  Informacji  poufnych  lub  nieusunięcia  ich  na
żądanie  Spółki,  Wykonawca  zapłaci  Spółce  karę  umowną  w  wysokości
piętnastokrotności Wynagrodzenia, jednakże nie mniejszej,  niż 15.000 (piętnaście
tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia.

12. Odstąpienie od Umowy szczegółowej

12.1. Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Umowy szczegółowej:

12.1.1. na podstawie przepisów ogólnych;

12.1.2. w razie korzystania z uprawnień z rękojmi;
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12.1.3. jeżeli rozpoczęcie lub wykonywanie Dzieła opóźnia się tak znacznie, że
jest pewne, że Wykonawca nie zdąży oddać Dzieła w umówionym terminie.

12.1.4. w razie rozwiązania umowy z Klientem lub odstąpienia  od tej  umowy
przez którąkolwiek ze stron tejże umowy.

12.2. W przypadku, o którym pkt 12.1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za
wykonane już prace i zwrot poniesionych kosztów. Wynagrodzenie i zwrot kosztów
nie  przysługuje,  jeżeli  do  odstąpienia  od  umowy doszło  z  przyczyn  leżących po
stronie Wykonawcy, w szczególności w razie korzystania z uprawnień z rękojmi.

12.3. W przypadku odstąpienia od umowy z Klientem przez Klienta albo z winy
Klienta, odpowiedzialność Spółki wobec Wykonawcy jest ograniczona do wysokości
uzyskanej  od  Klienta  kary  umownej  powiększonej  o  wartość  przeniesionych  na
rzecz Spółki lub nabytych na jej rzecz licencji  do utworów, które mogą być dalej
odsprzedane przez Spółkę innemu Klientowi.

12.4. Roszczenia  Wykonawcy,  o  których  mowa  w  punktach  12.2.  i  12.3.
ograniczone są w każdym razie do wartości prac wykonanych najpóźniej do chwili
złożenia przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy szczegółowej.

12.5. Roszczenia Wykonawcy, o których mowa w punktach 12.2. i 12.3. powstają
pod warunkiem wydania Spółce przez Wykonawcę:

12.5.1. wszystkich otrzymanych materiałów niezbędnych do wykonania Dzieła;

12.5.2. wszystkich wykonanych już rezultatów prac, niezależnie od tego, w jakim
stanie  się  one  znajdują,  w  szczególności  pod  warunkiem  przeniesienia
autorskich praw majątkowych do utworów.

13. Zakaz podzlecania

13.1. Wykonawca  jest  obowiązany  wykonywać  Umowę  i  Umowy  szczegółowe
samodzielnie i nie może podzlecać ich wykonywania jakimkolwiek osobom trzecim.

13.2. W  razie  naruszenia  powyższego  zakazu  Wykonawca  zapłaci  Spółce  karę
umowną w wysokości 2.000 (dwóch tysięcy) złotych za każde naruszenie.

14. Terminy

14.1. Terminy oblicza się na podstawie przepisów prawa cywilnego, z tym że jeśli
koniec terminu nie przypada na Dzień roboczy, termin ten upływa następnego Dnia
roboczego.

15. Forma oświadczenia woli

15.1. Oświadczenia  Stron,  dla  których  OWU,  Umowa  szczegółowa  lub  odrębne
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przepisy  nie  wymagają  innej  formy,  mogą  być  dokonywane  w  dowolnej  formie,
jednakże dla celów dowodowych Strony winny dochować formy elektronicznej.

15.2. Złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej polega na przesłaniu go
pocztą elektroniczną na odpowiedni adres poczty elektronicznej drugiej Strony.

16. Doręczenia

16.1. Oświadczenia  woli,  dla  których  Umowa  lub  odrębne  przepisy  wymagają
formy pisemnej lub stwierdzenia pismem będą uważane za złożone skutecznie z
chwilą doręczenia pisma obejmującego to oświadczenie drugiej Stronie.

16.2. Doręczenie  pisma  może  zostać  dokonane  osobiście,  przez  posłańca  lub
listem poleconym, przy pomocy operatora pocztowego.

16.3. W razie doręczenia pisma za pomocą operatora pocztowego, pismo uważa
się za skutecznie doręczone, choćby nie zostało odebrane przez adresata z chwilą:

16.3.1. dokonania  zwrotu  przesyłki  przez  placówkę  oddawczą  operatora
pocztowego z adnotacją „pod wskazanym adresem adresat nieznany”, „adresat
wyprowadził się” lub inną, równoważną wskazującą na nieaktualność adresu;

16.3.2. upływu okresu oczekiwania przesyłki do odbioru w placówce oddawczej
operatora pocztowego,

jeżeli pismo zostało wysłane na prawidłowy adres korespondencyjny Strony.

16.4. Oświadczenie woli w formie elektronicznej będzie uważane za złożone:

16.4.1. z  chwilą  jego  wysłania,  o  ile  wysłanie  nastąpiło  w  czasie  Godzin
roboczych drugiej Strony;

16.4.2. w następnym Dniu roboczym po dniu wysłania, jeśli wysłanie nastąpiło
poza Godzinami roboczymi drugiej Strony.

16.5. Oświadczenie woli w formie elektronicznej będzie uważane za skutecznie w
razie jego wysłania na prawidłowy adres korespondencyjny Strony.

16.6. W Umowie szczegółowej Strony określają swoje adresy korespondencyjne, w
tym adresy  poczty  elektronicznej.  Jeżeli  Spółka  nie  określiła  swojego adresu do
korespondencji, korespondencja powinna być kierowana pod adres siedziby Spółki
ujawniony w rejestrze.

16.7. W  wypadku  zmiany  adresu  korespondencyjnego  Strona  jest  obowiązana
zawiadomić o tym drugą Stronę i  podać nowy adres do korespondencji.  W razie
zaniechania tej czynności ostatni znany adres będzie uważany za prawidłowy adres
korespondencyjny.
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17. Kary umowne

17.1. Ilekroć postanowienia niniejszej  Umowy zastrzegają kary umowne, Stronie
uprawnionej do żądania kary umownej przysługiwać będzie prawo do dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

18. Zmiany OWU i Umowy szczegółowej

18.1. Spółka może jednostronnie zmienić OWU w każdym czasie,

18.2. Zmiana  OWU  będzie  skuteczna  w  stosunku  do  Umów  szczegółowych
zawartych  po  dacie  zmiany  OWU,  bez  względu  na  to,  kiedy  zostały  rozpoczęte
negocjacje Umowy szczegółowej.

18.3. Zmiany Umowy szczegółowej wymagają zachowania formy pisemnej.

19. Postanowienia końcowe

19.1. Wszelkie  spory  wynikające  z  Umowy  szczegółowej  będą  rozpoznawane
przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

19.2. Umowa szczegółowa podlega prawu polskiemu.
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