UMOWA
zawarta w dniu ……………………. w Warszawie,
pomiędzy:
…………………… z siedzibą w ……………………… (kod pocztowy ………), przy ul. ……………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………,
o numerze NIP ……………………, REGON: ……………………………,
o kapitale zakładowym ………………….zł,
reprezentowaną przez: ……………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
a
ANDRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-226), przy ul. Pryzmaty 6/8,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000128727,
o numerze NIP 522-00-00-499, REGON: 00820339800000,
o kapitale zakładowym w wysokości 450 000 zł,
reprezentowaną przez: ………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
zwanymi łącznie Stronami.
Niniejsza umowa na projekt i wdrożenie strony internetowej dla ANDRA Sp. z o.o. pod
adresem www.andra.com.pl została zawarta na podstawie oferty przyjętej w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę nr 2.2017 z dnia 14.07.2017 r.
§ 1.
1.

2.

3.

Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest określenie zasad współpracy Stron
w zakresie realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z
przygotowaniem strony internetowej (dalej „Strona internetowa”).
Strony potwierdzają, że Strona internetowa zostanie przygotowana w następujących
etapach:
a) wykonanie projektu graficznego Strony internetowej,
b) kodowanie, cięcie layout-u Strony internetowej oraz przygotowanie wersji mobilnej,
c) przygotowanie i podłączenie systemu zarządzenia stroną CMS,
d) publikacja Strony internetowej na serwerze Zamawiającego.
e) po zakończeniu wszystkich prac w ciągu 30 dni od publikacji strony, zostanie
przeprowadzony audyt pod kątem SEO.
Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia
zdjęć z banku zdjęć (dalej „Zdjęcia”) , które będą wykorzystane na Stronie internetowej.
§ 2.

1.
2.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny Strony internetowej w terminie
do …………………. 2017 r.
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawiania projektu graficznego
Strony internetowej dokona akceptacji projektu graficznego Strony internetowej lub
zgłosi uwagi, zastrzeżenia do projektu graficznego Strony internetowej.
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3.

4.

5.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag do projektu graficznego
Strony internetowej, Zamawiający każdorazowo niezwłocznie poinformuje o tym
Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do
uwzględniania uwag, zastrzeżeń i wprowadzenia stosowanych zmian w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, zastrzeżeń do projektu
graficznego Strony internetowej.
Strony zgodnie postanawiają, że niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, jakichkolwiek zastrzeżeń, uwag do projektu graficznego Strony
internetowej, równoznaczne jest z zaakceptowaniem przez Zamawiającego projektu
graficznego Strony internetowej.
Akceptację projektu graficznego Strony internetowej uważa się za dokonaną po
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru projektu graficznego Strony
internetowej bez zastrzeżeń.
§ 3.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedstawiania Zamawiającemu Strony
internetowej do dnia ………..….. 2017 r.
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedstawiania Strony internetowej
dokona akceptacji Strony internetowej lub zgłosi do uwagi, zastrzeżenia do Strony
internetowej.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag do Strony internetowej,
Zamawiający każdorazowo niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę w terminie
wskazanym w ust. 2 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag,
zastrzeżeń i wprowadzania stosowanych zmian w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, zastrzeżeń.
Strony zgodnie postanawiają, że niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie, o którym
mowa w ust. 2 powyżej, jakichkolwiek zastrzeżeń, uwag, równoznaczne jest z
zaakceptowaniem przez Zamawiającego Strony internetowej.
Akceptację Strony internetowej uważa się za dokonaną po podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu odbioru projektu Strony internetowej bez zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązuje się umieścić Stronę internetową pod wskazaną przez
Zamawiającego domeną internetową w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania
protokołu odbioru Strony internetowej bez zastrzeżeń.
§ 4.

1.

2.

3.

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że na dzień dokonania odbioru Strony
internetowej, Strona internetowa będzie:
a) wolna od wad fizycznych i prawnych;
b) realizowała w sposób poprawny wszystkie funkcje Strony internetowej opisane w
specyfikacji, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na działanie Strony internetowej na okres
12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Strony
internetowej po umieszczeniu przez Wykonawcę Strony internetowej pod docelowym
adresem www na serwerze Zamawiającego (dalej „Okres gwarancyjny”).
W Okresie Gwarancyjnym Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie wady krytyczne
oraz wady zwykłe w działaniu Strony internetowej zgłoszone przez Zamawiającego:
a) wady krytyczne, przez które rozumienie się sytuacje, że Strona internetowa w ogóle nie
funkcjonuje – czas reakcji [….] godzin, czas usunięcia wady krytycznej do [….] godz. od
zgłoszenia;
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b) wady zwykłe, przez które rozumie się sytuacje, że Strona internetowa nie funkcjonuje
poprawnie - czas reakcji [….] godzin, czas usunięcia wady zwykłej do [….] godz.
roboczych od zgłoszenia.
4.
5.
6.

Czas reakcji oraz czas usunięcia wady krytycznej lub wady zwykłej liczne są w trybie 24
godzin, 7 dni w tygodniu.
Zamawiający dokona zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony internetowej
telefonicznie pod nr ………………….., bądź drogą elektroniczną na adres ………………………….
Gwarancja nie obejmuje aktualizacji i zmian dokonanych przez producentów przeglądarek
internetowych dokonanych w okresie gwarancji, mających wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie Strony internetowej i wszystkich jej elementów. Gwarancja traci
ważność w przypadku kiedy Zamawiający zmieniając kody źródłowe doprowadzi do
uszkodzenia strony lub spowoduje brak jej wyświetlania.
§ 5.

1.

2.

3.

4.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, stosowne kwalifikacje oraz zaplecze sprzętowe,
materiałowe
oraz
personalne
niezbędne
do
wykonania
Umowy
i zobowiązuje się do przestrzegania standardów i instrukcji z zachowaniem najwyższej
staranności wymaganej od podmiotów profesjonalnie świadczących tego typu usługi.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji i dokumentacji
koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy w terminie umożliwiającym Wykonawcy
realizację Umowy w uzgodnionym terminie realizacji, a także do współdziałania z
Wykonawcą w celu wykonania Umowy. W przypadku przedłużenia się terminu
przekazania materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do przedłużenia
terminu realizacji prac.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich
dokumentów, danych i treści przeznaczonych do publikacji na Stronie internetowej,
przekazywanych Wykonawcy.
Zamawiający w okresie wykonywania Umowy obowiązany jest do informowania
Wykonawcy o wszelkich istotnych zdarzeniach, faktach, mogących mieć wpływ na
wykonywanie Umowy.
§ 6.

1.

Z tytułu prawidłowej realizacji Umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw
majątkowych do Strony internetowej zgodnie z § 4 Umowy, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości […] zł netto (słownie […] złotych) + VAT.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej będzie płatne w następujący sposób:
a) 30 % kwoty wynagrodzenia wskazanej w ust. 1 powyżej, tj. kwota …… […] zł ……………. zł
(słownie: ………………………..) plus VAT w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury pro
forma tytułem zaliczki. Wpłata zaliczki zostanie potwierdzona fakturą zaliczkową VAT
wystawioną w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaliczki.
b) kwota […] zł netto (słownie: […] zł) + podatek VAT płatna w terminie do […] dni, licząc
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie
wystawiona nie wcześniej, niż po odebraniu przez Zamawiającego Strony internetowej
i po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru Strony internetowej.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływu wynagrodzenia na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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4.
5.

Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i są upoważnione do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.
W przypadku opóźnienia w uiszczeniu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za okres od dnia wymagalności do
dnia zapłaty.
§ 7.

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów Strony internetowej oraz
odpowiednio z chwilą przekazania do odbioru Strony internetowej, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Strony internetowej jako do
całości, lub odpowiednio poszczególnych elementów Strony internetowej, w tym do Zdjęć
wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w
zakresie rozporządzania i korzystania z Strony internetowej lub jej poszczególnych
elementów, w tym Zdjęć, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji:
A. w zakresie, w jakim Strona internetowa stanowi program komputerowy:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
programie komputerowym lub jego części;
c) rozpowszechnianie programu komputerowego lub jego części, w tym użyczenie
lub najem programu komputerowego lub jego kopii; publiczne udostępnianie
programu komputerowego lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w sieci internetowej, w
innych sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i
komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów
strumieniowych lub w celu zapisu;
B. natomiast w pozostałym zakresie:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w
szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego, kliszach fotograficznych, fotografii cyfrowej, CD, CD-Rom, MD,
dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, VD, DCC, chipach, minidyskach,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na
taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową,
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
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c)

obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Stronę internetową
utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za
granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d) rozpowszechnianie Strony internetowej w sposób inny niż określony w pkt a) –
c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne
udostępnianie Strony internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w
szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e) sporządzanie wersji obcojęzycznych Strony internetowej,
f)

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w
nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

g) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu
danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i
bezprzewodowe,

2.

i)

wykorzystanie Strony internetowej i jej fragmentów do celów promocyjnych i
reklamy,

j)

wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji
identyfikacji Zamawiającego i jego produktów i usług oraz innych przejawów
jego działalności.

Wykonawca zobowiązuje się, że:
a) w dacie przeniesienia autorskich praw majątkowych do Strony internetowej
jako całości wszystkie prawa do Strony internetowej jako całości i odpowiednio
do poszczególnych elementów Strony internetowej będą przysługiwały
Zamawiającemu,
b) w przypadku konieczności nabycia autorskich praw majątkowych od osób
trzecich, w tym w szczególności od podwykonawców, zostaną one skutecznie
nabyte przez Wykonawcę bezpośrednio od twórców albo innych podmiotów,
którym prawa te przysługują zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
c)

3.

w dacie przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów Strony
internetowej i odpowiednio w dacie odbioru Strony internetowej, Wykonawca
będzie uprawniony przez twórców, którzy włożyli wkład twórczy do Strony
internetowej lub jej elementów, do złożenia oświadczeń i udzielenia
upoważnień, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oświadcza, że Strona internetowa oraz jej poszczególne elementy nie będą
naruszały żadnych praw osób trzecich, w szczególności nie istnieją jakiekolwiek
ograniczenia (obciążenia), które mogłyby uniemożliwić w dacie zawarcia Umowy i w
przyszłości korzystanie z praw, o których mowa w ust. 1 w sposób zgodny z
postanowieniami Umowy. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń
bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego od wszelkiej
odpowiedzialności z tym związanej oraz zwróci wszelkie poniesione przez Zamawiającego
koszty, wydatki i odszkodowania związane z takimi roszczeniami. Ponadto Wykonawca
zobowiązuje się do wsparcia Zamawiającego w przypadku konieczności podjęcia obrony
przez roszczeniami określonymi w niniejszym ustępie.
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4.

Wykonawca uzyska od twórców Strony internetowej zezwolenie na rozpowszechnianie
Strony internetowej i odpowiednio do poszczególnych elementów Strony internetowej
anonimowo, tj. bez podawania imion, nazwisk lub pseudonimów twórców oraz
współtwórców Strony internetowej, oraz zobowiązania do niewykonywania prawa do
nadzoru autorskiego.
5. Wykonawca, z chwilą odbioru Strony internetowej, upoważnia Zamawiającego do
korzystania z Strony internetowej lub jej elementów bez podawania imion i nazwisk
twórców lub współtwórców utworów oraz oświadcza, ze twórcy i współtwórcy utworów
nie będą wykonywać prawa do nadzoru autorskiego.
6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wraz z przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do Strony internetowej na Zamawiającego, Wykonawca przenosi również na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych stosowanych do
budowy i obsługi Strony internetowej, tj. do zbioru wszystkich plików niezbędnych do
budowy (kompilacji, optymalizacji, konsolidacji itp.), instalacji, uruchomienia i eksploatacji
Strony internetowej, zapisanych w formie edytowalnej (otwartej), udokumentowanych w
sposób niezbędny do rozwoju Strony internetowej , wraz z plikami definiującymi sposób
przeprowadzenia powyższych czynności i spisem oprogramowania niezbędnego do ich
wykonania (dalej „Kody źródłowe”) w zakresie rozporządzania i korzystania z nich na
polach eksploatacji wskazanych w ust 1 powyżej.
7. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wszystkie Kody źródłowe na wezwanie
Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od dnia otrzymania wezwania drogą mailową, na
adres e-mail Zamawiającego […]
8. W przypadku naruszenia postanowień powyższego ustępu 7, w szczególności poprzez
nieprzekazanie Kodów źródłowych w terminie lub też przekazanie ich w części,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia
za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Strony zgodnie
zastrzegają, iż zapłata przez Wykonawcę kary umownej przewidzianej w niniejszym
ustępie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania czynności objętych przedmiotem niniejszej
Umowy. Obciążenie Wykonawcy karą umowną naliczoną przez Zamawiającego zgodnie z
postanowieniami niniejszego ustępu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość zastrzeżonej kary
umownej jest niższa aniżeli wartość poniesionej szkody.
9. Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku ze
zobowiązaniami i kosztami (w tym kosztami obsługi prawnej) lub zwróci koszty już
poniesione, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść lub poniesie w związku z
jakimkolwiek postępowaniem przed jakimkolwiek organem, które to postępowanie
związane byłoby z usługami świadczonymi przez Wykonawcę w ramach Umowy, o ile do
postępowania doszło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, oraz pod
warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zgłoszonych
roszczeniach, przekaże wszelkie posiadane informacje i dokumenty, umożliwi Wykonawcy
prowadzenie negocjacji ugodowych i obrony przed tymi roszczeniami, w tym udział lub
zastąpienie Zamawiającego w ewentualnym sporze sądowym, nie uzna (w jakiejkolwiek
części) zgłoszonych roszczeń bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą, jak również bez
porozumienia z Wykonawcą nie zawrze ugody.
10. Wykonawca upoważnia Zamawiającego i niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez
Zamawiającego przeróbek i innych opracowań Strony internetowej w toku korzystania
przez Zamawiającego z Strony internetowej w swojej działalności gospodarczej,
polegających w szczególności na zmianie jej treści, kolorystyki, rozmiarów oraz
umieszczenie Strony internetowej jako części większego projektu. W razie gdy przeróbki i
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inne opracowania Strony internetowej, o których mowa powyżej, stanowić będzie
przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4.02.94 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666), Wykonawca
niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez
Zamawiającego. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwolenia na
wykonywanie zależnych praw autorskich do Strony internetowej.
§ 8.
1.

2.
3.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek
informacji, do których będą miały dostęp w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy,
chyba że udostępnienie tych informacji będzie konieczne w związku w powierzeniem
wykonania pewnych prac osobom trzecim lub obowiązek ich ujawnienia wynika z
przepisów prawa.
Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji swoim podwykonawcom, gdy
jest to niezbędne do realizacji Umowy.
Strony zobowiążą podmioty lub inne osoby włączone w realizację umowy do zachowania
w poufności informacji określonych w ust. 1 powyżej.
§ 9.

1.

Strony postanawiają, iż Umowa może być rozwiązana za zgodą obu Stron wyrażoną w
formie pisemnej.
§ 10.

1.
2.
3.

4.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy Strony
zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać polubownie. W przypadku braku
możliwości osiągnięcia przez Strony porozumienia, ewentualne spory poddaje się pod
rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W kwestiach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i
prawa autorskiego.

…………………………………………

…………………………………………

ZAMAWIAJĄCY
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Załączniki do Umowy stanowiące integralną jej część:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja funkcjonalna i wizualna serwisu www.andra.com.pl, w tym
systemu zarządzania treścią serwisu [CMS]
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Załącznik nr 1 do Umowy
Specyfikacja funkcjonalna i wizualna serwisu www.andra.com.pl, w tym systemu zarządzania treścią
serwisu [CMS]

TECHNOLOGIA
Serwis wykonany zostanie w technologii przyjaznej dla wyszukiwarek internetowych,
przeglądarek, oraz w sposób optymalizujący efektywność transferu danych.
Serwis wykonany zostanie w sposób gwarantujący prawidłowe wyświetlanie na wszystkich
typowych formatach urządzeń mobilnych i stacjonarnych oraz w różnych przeglądarkach
internetowych
Zastosowane zostaną przyjazne adresy podstron.
CMS – WYMAGANIA OGÓLNE
•
•
•
•
•
•
•
•

Strona będzie zarządzana i edytowana w oparciu o system zarządzania treścią – CMS.
Zastosowanie CMS nie będzie się wiązać z dodatkowymi opłatami licencyjnymi lub innymi
opłatami warunkującymi jego poprawne działanie i upgrade w przyszłości.
Zastosowany CMS będzie przeznaczony do zarządzania treścią stron internetowych dużych
firm/organizacji.
Zastosowany CMS będzie umożliwiał swobodne dodawanie/usuwanie/redagowanie treści
i elementów struktury serwisu przez Zamawiającego.
CMS będzie zapewniał bezpieczny, autoryzowany dostęp wyłącznie osobom uprawnionym,
w zakresie zgodnym z przydzielonymi im uprawnieniami.
CMS będzie w polskiej wersji językowej, będzie systemem rozwojowym, kompatybilnym z
aktualnymi wersjami systemów operacyjnych i wszystkich popularnych przeglądarek
internetowych.
CMS umożliwi dodawanie i edycję każdego typu strony poprzez dedykowany formularz
zawierający odpowiednie pola (np. ikona, tytuł, streszczenie, treść).
CMS umożliwi definiowanie powiązań między stronami (np. produkt X związany jest z
segmentem A, korzyścią B i grupą produktową C).

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI
•

Automatycznie aktualizowana mapa strony.

•

Jednopoziomowa autoryzacja nowych treści i elementów strony + możliwość ukrycia na
czas edycji.

•

Możliwość wyłączenia dowolnych treści.

•

Wyszukiwarka treści według słów kluczowych w treści serwisu.

•

Możliwość wstawiania dowolnych treści w każdym miejscu serwisu (linki, obrazy, materiały
audio/wideo, tabele, tekst).

•

Obrazy skalowane proporcjonalnie (za róg obrazka), z tekstem alternatywnym i tytułem,
ramka opcjonalna. Opcja opływania obrazu przez tekst z zachowaniem odstępu ze
wszystkich stron. Możliwość wstawienia obrazu po lewej, pośrodku oraz po prawej.

•

Copy/paste treści w ramach serwisu oraz treści zewnętrznych, z automatycznym
zastosowaniem formatu zdefiniowanego przez szablon podstrony.

•

Możliwość usuwania elementów z bazy obrazów i plików.
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•

Tabele: zdefiniowane style treści, nagłówka i podnagłówka. Możliwość dodania nagłówka
dla wierszy z obu stron tabeli. Możliwość wstawiania każdego rodzaju treści do tabeli.
Możliwość definiowania szerokości kolumny tabeli suwakiem. Domyślnie równe szerokości
kolumn wstawianej tabeli, z możliwością późniejszej edycji. Szerokość kolumny stała
niezależnie od długości tekstu (z możliwością edycji), wyrównanie domyślnie do lewej, z
możliwością edycji wyrównania treści w pionie i w poziomie.

•

Formularz kontaktowy z funkcją wyboru tematu. Przypisanie różnych adresów mailowych
do poszczególnych tematów (do edycji).

•

Szablony stron: home, podstrona główna oferty, podstrona produktowa w konwencji
grupy produktowej, podstrona produktowa w konwencji korzyści, podstrona produktowa
w konwencji segmentu, podstrona neutralna.

•

Zdefiniowane style dla poszczególnych typów podstron (tło, elementy wizualne, czcionka,
wyrównanie). Możliwość edycji wizualnej tekstu w ramach zdefiniowanych stylów.

•

Menu główne pojawia się przy ruchu w górę, znika przy ruchu w dół.

•

W przypadku stron dłuższych niż wysokość ekranu, znaczniki w górę i w dół w miejscach
podziału sekcji.

•

Znacznik ‘więcej’, linia oddzielająca oraz ramka tekstowa w zdefiniowanym stylu.

•

Archiwum aktualności. W archiwum widoczne aktualności w układzie chronologicznym, z
wyłączeniem aktualności znajdujących się na home. Po wprowadzeniu nowej aktualności
na home, automatyczne przeniesienie najstarszej chronologicznie aktualności do
archiwum. Możliwość edycji daty aktualności.

•

Komunikat o polityce cookies na home.

•

Interfejs wizualny z możliwością przełączenia na widok HTML.

•

Minimalizacja widocznych funkcji nieużywanych w praktyce.

WERSJE JĘZYKOWE
Należy zapewnić możliwość dodawania wersji językowych oraz aktywowania/ukrywania wersji
językowych w dowolnym momencie.
Należy zapewnić możliwość tworzenia wersji językowych dla wybranych części serwisu.
SERWIS WWW.ANDRA.COM.PL - ZAŁOŻENIA WIZUALNE
•

Gama kolorystyczna serwisu powinna nawiązywać do kolorystyki logo, a co najmniej z nim
korespondować.

•

W części serwisu dotyczącej oferty firmy, podstrony powinny zawierać znak graficzny
przyporządkowany do danej grupy produktowej oraz elementy w adekwatnym kolorze.

•

Teksty nie powinny występować w negatywie (zawsze ciemniejszy tekst na jaśniejszym
tle).

•

Zdjęcia pełniące funkcję wizerunkową powinny pojawić się na home oraz na pierwszym
poziomie podstron menu oferta (tematyka zdjęć zostanie przekazana Wykonawcy).

•

Strona powinna budzić skojarzenia z firmą nowoczesną, rzetelną i wiarygodną, a
równocześnie przyjazną i otwartą.
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•

Mile widziane niestandardowe rozwiązania graficzne w zakresie kształtów, menu itp.
(wyjście poza wszechobecny schemat prostokątów i kątów prostych).

•

Elementy aktywne podświetlane.

•

Menu główne typu drop-down.

•

W sekcjach dotyczących oferty widoczne menu pomocnicze do dwóch poziomów w głąb.

•

Główny element wizualny na home – banner/pasek z autoprzewijaniem (3 zdjęcia/treści w
pętli, do edycji, w tym jedna dotycząca rozwiązań M2M).

•

Na home powinno być przewidziane miejsce rezerwowe na banner, reklamę lub innego
rodzaju treść włączaną czasowo, najchętniej w dwóch formatach (pasek i pole
kwadratowe).

•

Pola/przyciski „wsparcie posprzedażowe”, „nasze wdrożenia” oraz „klub użytkownika
MultiCash” na home i na wybranych podstronach (lub gotowe, do samodzielnego
wstawienia).

•

Brak treści typu pop-up (poza ewentualnie informacją o polityce cookies).

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższymi założeniami, i że przedmiot zamówienia
zostanie zrealizowany z ich uwzględnieniem.

…………………………………………

…………………………………………
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