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Umowa o wykonanie strony internetowej
Umowa zawarta w dniu ………………………………………………… pomiędzy
ZLECENIODAWCA
Zleceniodawca
(Pełna nazwa firmy)

Adres siedziby firmy
(Adres firmy do faktury, NIP)

Firma reprezentowana przez
(Imię i nazwisko osoby podpisującej umowę)

Dane kontaktowe
(Numer telefonu, adres email)

a
ZLECENIOBIORCA
Zleceniobiorca

Agencja Interaktywna Imoli

(Pełna nazwa firmy)

Radosław Mól

Adres siedziby firmy

Gruszewnia, ul. Andrzeja Kmicica 42
42-125 Kamyk

(Adres firmy do faktury, NIP)

NIP 5741799743
Firma reprezentowana przez

Radosław Mól

(Imię i nazwisko osoby podpisującej umowę)

(Numer telefonu, adres email)

884 884 088
biuro@imoli.pl

Numer rachunku bankowego

61 1140 2004 0000 3202 3109 2161

Dane kontaktowe

§1
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy realizację strony internetowej zwanej dalej
„Stroną”.
2. Szczegółowe parametry Strony (m.in struktura, wygląd, działanie, treść, sposób
wykonania) określone zostały w załączniku nr 1.
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych do
realizacji zlecenia materiałów, a w szczególności tekstów, zdjęć, logotypów itp.
najpóźniej do dnia …......................
2. Treści dostarczone po terminie mogą być traktowane przez Zleceniobiorcę jako odrębne
zlecenie na aktualizację strony.
3. Zleceniodawca oświadcza, że ma pełne prawa do wykorzystania tych materiałów na
Stronie,
4. Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność za treści zawarte w dostarczonych
materiałach.
5. Zleceniodawcy przysługuje prawo do :
 Wglądu w aktualny stan prac nad Stroną (o ile jest to technicznie możliwe).
 Udzielania wskazówek i zaleceń Zleceniobiorcy dotyczących Strony.
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Żądania umieszczenia lub usunięcia określonych treści na Stronie.
Informacji o wszelkich parametrach Strony.

§3
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji Strony w sposób profesjonalny, z dołożeniem
należytej staranności oraz zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykorzystywać przy realizacji Strony tylko te materiały
źródłowe (m.in. obrazy, teksty, skrypty, pliki), do których ma prawa, licencje lub
pozwolenia.
3. W przypadku ujawnienia istotnych wad Strony, Zleceniobiorca zobowiązuje się
niezwłocznie je usunąć (bez dodatkowych opłat). Wadami nie są braki funkcji i treści
wykraczające poza parametry Strony określone w załączniku nr 1.
4. Zleceniobiorca nie odpowiada za problemy związane z użytkowaniem Strony
Internetowej, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności :
 Problemy z serwerami utrzymującymi Stronę (hosting).
 Problemy z serwerami utrzymującymi nazwę Strony (domena).
 Problemy z serwerami poczty Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca ma prawo do zamieszczenia na Stronie Internetowej niewielkiego
oznaczenia autorstwa w formie łącza (linku) prowadzącego do jego strony internetowej.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

§4
Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy projekt serwisu internetowego w terminie …...
dni od dnia podpisania niniejszej umowy i otrzymania zadatku. Projekt może poprawiany
w 3 iteracjach. Kolejne iteracje poprawek i zmian w projekcie mogą być odpłatne.
Projekt zawiera oprawę graficzną oraz system odnośników.
Zleceniodawca ma 7 dni na akceptację projektu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Jeżeli Zleceniodawca nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że projekt
zaakceptował.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Strony w ciągu …..... dni od momentu
dostarczenia wszystkich treści i zatwierdzenia projektu graficznego.
Termin wykonania może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, a w
szczególności w przypadku:
1. wprowadzania przez Zleceniodawcę licznych zmian Strony,
2. braku kontaktu ze Zleceniodawcą, lub opóźnień w zatwierdzaniu przez Zleceniodawcę
poszczególnych etapów realizacji Strony Internetowej,
3. nie dostarczenia przez Zleceniodawcę materiałów źródłowych niezbędnych do
realizacji Strony Internetowej,
Zleceniodawca ma 7 dni na odbiór Strony (od dnia zgłoszenia zakończenia prac przez
Zleceniobiorcę). Jeżeli Zleceniodawca nie wyrazi uwag dotyczących wykonania i
funkcjonowania przyjmuje się, że Stronę zaakceptował i odebrał.
Umowa nie obejmuje późniejszych zmian, dodawania nowych podstron i elementów do
wykonanego
serwisu.

§5
1. Za wykonanie Strony Internetowej o parametrach określonych w §1 strony ustaliły
wynagrodzenie Zleceniobiorcy w wysokości ….............. zł netto (słownie
…...........................................................).
2. Zleceniodawca wypłaca Zleceniobiorcy wynagrodzenie wymienione w ust. 1 w terminie 7
dni po każdym z trzech etapów realizacji strony:
1. pierwszy etap – stworzenie projektu graficznego – …..................... zł
2. drugi etap – stworzenie kodu strony i umieszczenie treści - …................... zł

Strona 2 z 4

strona

2

imoli.pl
Wykonanie strony WWW - umowa

3. Zleceniodawca wpłaci zadatek na rachunek bankowy w wysokości …............... zł w dniu
…........................... (słownie ….............................. złotych). Prace zostaną
rozpoczęte po zaksięgowaniu przelewu na koncie Zleceniobiorcy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności z tytułu nabycia
przez Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych,
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje:
◦ Kosztów domeny (nazwy) internetowej,
◦ Kosztów utrzymania strony internetowej (hosting)
◦ Pozycjonowania strony.
§6
1. Do chwili wypłacenia pełnego należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, wykonana Strona
Internetowa pozostaje jego własnością (z wyjątkiem materiałów dostarczonych przez
Zleceniodawcę i/lub osoby trzecie).
2. Z chwilą wypłacenia Zleceniobiorcy pełnego wynagrodzenia następuje przeniesienie praw
własności do Strony Internetowej na Zleceniodawcę (z wyłączeniem punktu 2.1).
1. Prawa autorskie do elementów o charakterze oprogramowania (i innych ściśle z nimi
związanych) nie podlegają przeniesieniu.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§9
W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy, sądem
właściwym, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
§10
1. Umowa może być rozwiązana w trakcie realizacji zlecenia po uregulowaniu wszelkich
wzajemnych
roszczeń
materialnych
Zleceniodawcy
i
Zleceniobiorcy.
2. Wynagrodzenie za częściowo ukończoną Stronę ustala się na podstawie stanu prac oraz
użyteczności Strony dla Zleceniodawcy.
3. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie Zleceniodawcy, a tego
współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zleceniodawcy
odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

………………………………….

……………………………………
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Załącznik 1. Pakiety

Pakiety stron internetowych

Pakiet
SaaS

Ładny nowoczesny szablon strony
Wersje na urządzenia mobilne
Zgodność z wymogami WCAG 2.0
Informacja o cookies
Statystyki Google Analytics
System CMS do zarządzania stroną
Instalacja na serwerze klienta
Konfiguracja systemu CMS
Roczny hosting strony 100 GB
Dane na superszybkich dyskach SSD
Indywidualny projekt graficzny strony
Przeniesienie treści z obecnej strony

Do 20 podstron

Czas wykonania strony

10 dni

Cena miesięcznie brutto

98 zł

Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

………………………………….

……………………………………
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