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Umowa o stworzenie i uruchomienie strony internetowej www 
 

zawarta ……..………. r  w Kłonówek-kolonia 

 

Stronami umowy o poniższej treści (Umowa) są:  

 

1) Wykonawca:  

SEOBIT inż. WALDEMAR KAŹMIERCZAK 

Kłonówek-kolonia 14 

26-634 Kłonówek-kolonia 

NIP: 7121072746 

 

Wykonawcę reprezentuje(ą):  

Waldemar Kaźmierczak- Właściciel 

  

2) Zamawiający: 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

§ 1.  

1. Wykonawca wykona dla Zamawiającego następujące świadczenia (Przedmiot Umowy): 

1) Stronę internetową www (Projekt Graficzny) strony internetowej rozumianej jako zbiór 

uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów 

prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem domeny 

internetowej (Strona Internetowa), w tym strony głównej i kilku różnych rodzajów 

podstron;  

2) instalację i konfigurację systemu zarządzania treścią „WordPress” (CMS WordPress),  

3) kod Strony Internetowej w HTML/CSS/PHP i innych właściwych językach (Kod Strony), 

mający na celu połączenie Projektu Graficznego z CMS w działającą Stronę Internetową, 

4) wgranie i uruchomienie Strony Internetowej na serwerze zapewnionym przez 

Zamawiającego (Serwer) lub na serwerze SEOBIT 

5) Rejestracja domeny na dane kupującego.  

2. Wynikiem wykonania wymienionych w ust. 1 świadczeń Wykonawcy będzie działająca Strona 

Internetowa, zgodna z Projektem Graficznym i możliwa do samodzielnego zarządzania przez 

Zamawiającego za pomocą CMS. Wykonawca wypełni Stronę Internetową przesłaną przez 

kupującego treścią.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałych w 

wykonaniu Umowy przedmiotów (Strony internetowej), w zakresie i na zasadach określonych 

w Umowie. Na Wykonaną stronę www składa się w szczególności: Projekt Graficzny, Kod 

Strony, System CMS z panelem klienta.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie w 

wysokości i na zasadach określonych w Umowie.  

5. Szczegółowe wymagania dotyczące wyglądu i funkcji Strony Internetowej uzgodniono 

meilowo. Strona Internetowa powinna być zgodna z wymaganiami.  Wymagania opisane w 

korespondencji email.  
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§ 2.  

Zamawiający zobowiązany jest współpracować z Wykonawcą w szczególności w następujący sposób: 

a. udostępnić wykonawcy Serwer spełniający następujące parametry: 

i. min 1GB pojemności, możliwość utworzenia bazy danych mSQL, certyfikat SSL, 

min. PHP 7.4  

b. udzielać Wykonawcy informacji i wyjaśnień potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy 

oraz udostępniać potrzebne w tym celu materiały – w terminie 48h od ich zażądania przez 

Wykonawcę.  

 

§ 3.  

1. W terminie do 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt 

strony www. Zamawiający przegląda projekt po czym zgłasza uwagi i zastrzeżenia, poprawki 

do projektu. W chwili przekazania Wykonawcy informacji o poprawkach wykonawca w krótkim 

czasie 24-48h poprawki nanosi i przekazuje stronę do ponownego przejrzenia przez 

zamawiającego. Poprawki wykonywane są do zadowolenia klienta ale nie dłużej niż 7 dni od 

przesłania projektu.   

2. Każda zgłaszana przez Zamawiającego propozycja zmian powinna być konkretna, tzn. 

szczegółowo wskazywać zmieniany element i kierunek zmiany. Poprawki nie powinna zmierzać 

do uzyskania radykalnie odmiennego Projektu Graficznego, a założeniem procedury poprawek, 

o której mowa w niniejszym paragrafie jest stopniowe dopracowywanie wybranej przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 1 wersji Projektu Graficznego.  

3. Ostateczny wygląd strony internetowej, powstaje po wyczerpaniu procedury, o której mowa 

w ustępach powyższych lub wcześniej, jeżeli Zamawiający uzna daną wersję za ostateczną.  

4. Wykonawca może uznać za wyczerpanie opisanej w powyższych ustępach procedury 

poprawek również wtedy jeśli nie będzie informacji zwrotniej od klienta w ciągu 7 dni.  

5. Po powstaniu ostatecznego Projektu Graficznego strony www zmiany w nim mogą być 

dokonywane tylko za zgodą Wykonawcy.  

 

§ 4.  

1. Zamawiający po zrobieniu poprawek zadowalających akceptuje stronę w korespondencji 

email.  

2. Po zaakceptowaniu projektu strony www zamawiający dostaje pełne wytyczne do edycji strony 

w formie video oraz dostęp do panelu CMS, dostęp do serwera, dostęp do panelu domeny. 

Inne informacje potrzebne do funkcjonowania strony www. Wskazówki użytkowania. 

3. Poprawki wykonuje się do usunięcia wszystkich wad Przedmiotu Umowy lub do odbioru, przy 

czym brak naniesienia poprawek  przez Wykonawcę w wyżej ustalonym terminie uważa się za 

niedotrzymanie wykonania Przedmiotu Umowy.  

 

§ 5.  

Za wykonanie Przedmiotu Umowy i wszystkie inne świadczenia określone w Umowie (w tym za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych), Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości ………..…… (……………..…………) zł + VAT, płatne w na konto wykonawcy „SEOBIT WALDEMAR 

KAŹMIERCZAK mBank: 28114020040000310281077486„ po czym wykonawca wystawia 

zamawiającego fakturę VAT. 

 

§ 6. 
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1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej strony 

internetowej, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do danej strony www (utworu) następuje z chwilą 

jej przekazania wraz z dostępami do panelu strony, i obejmuje następujące pola eksploatacji:  

i. w zakresie rozpowszechniania – publiczne wystawienie, wyświetlenie,  a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w szczególności w internecie oraz innych sieciach komputerowych, 

ii. w zakresie użytku informacyjnego, promocyjnego i reklamowego – 

umieszczanie we wszelkich materiałach, przekazach medialnych, 

zaproszeniach i wszelkich innych materiałach związanych z promocją, reklamą 

lub informowaniem o działalności lub przedsięwzięciach. 

3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do strony www, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego stronę www opartą o CMS wypełnioną treścią i z przygotowaną grafiką i 

zdjęciami. System CMS jest Rozpowszechniany na licencji GNU General Public License i jest 

dostępny bezpłatnie więc nie stanowi przedmiotu umowy. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności informacje i materiały uzyskane w 

związku z wykonywaniem Umowy, chyba że chodzi o informacje lub materiały, które są 

publicznie dostępne.  

2. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z Projektu Graficznego w 

portfolio Wykonawcy oraz publiczne informowanie o wykonaniu Przedmiotu Umowy, z 

podaniem wyłącznie tych informacji, które są publicznie dostępne dla osób odwiedzających 

Stronę Internetową oraz umieszczenie w stopce nazwy firmy wykonawcy. 

§ 8.  

1. Umowę sporządzono na piśmie, w dwóch egzemplarzach.  

2. Do Umowy znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o umowie o dzieło.  

3. Zmiany umowy, jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej, wymagają pod rygorem nieważności 

formy pisemnej lub elektronicznej.  

 

 
SEOBIT inż. WALDEMAR KAŹMIERCZAK 

___________________________________ 
Wykonawca 

 
 

___________________________________ 
Zamawiający 

 


