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UMOWA O WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ 

 

zawarta w dniu ______________ w _______________ pomiędzy: 

 

Panem/Panią _______ prowadzącą działalność gospodarczą jako _________________ z siedzibą w 

___________________________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, 

NIP______________,  

 

zwanym dalej AGENCJĄ 

 

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

_________ w ________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS __________, NIP______________, kapitał zakładowy ____________________, 

 

reprezentowanym przez: 

_______________ – Członka Zarządu 

 

zwanym dalej AGENCJĄ 

 

i  

 

___________ z siedzibą w __________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, NIP 

______________, kapitał zakładowy ________________________  

 

reprezentowaną przez: 

_______________ – Członka Zarządu 

 

zwaną dalej KLIENTEM 

 

 

Panem _______ prowadzącym działalność gospodarczą jako _________________ z siedzibą w 

_____________________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, NIP______________  

 

zwanym dalej KLIENTEM 

 

Panią _______ prowadzącą działalność gospodarczą jako _________________ z siedzibą w 

_____________________ pod adresem: ul. __________, __-___ ________, NIP______________  

 

zwaną dalej KLIENTEM 

 

 

Comment	[BG1]:	Wybierz	nazwę	dla	swojej	umowy,	która	
możliwie	najbardziej	będzie	oddawać	przedmiot	zamówienia	
klienta.	Nie	musisz	jednak	się	obawiać,	że	nazwa	będzie	
nieprawidłowa,	bo	z	prawnego	punktu	widzenia	liczy	się	tylko	
treść	umowy.	
	

Comment	[BG2]:	Określ	miejsce	i	datę	zawarcia	umowy.		

Comment	[BG3]:	Uzupełnij,	jeżeli	prowadzisz	agencję	w	
formie	jednoosobowej	działalności	gospodarczej.	

Comment	[BG4]:	Uzupełnij,	jeżeli	prowadzisz	agencję	w	
formie	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	lub	spółki	
akcyjnej.	

Comment	[BG5]:	Zmień	na	„Wspólnika”	jeżeli	prowadzisz	
agencję	w	formie	spółki	jawnej,	komandytowej	lub	
komandytowo-akcyjnej.	
	

Comment	[BG6]:	Uzupełnij,	jeżeli	klient	prowadzi	działalność	
w	formie	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	lub	spółki	
akcyjnej.	Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	klienta	we	
właściwym	rejestrze.	

Comment	[BG7]:	Zmień	na	„Wspólnika”	jeżeli	klient	prowadzi	
działalność	w	formie	spółki	jawnej,	komandytowej	lub	
komandytowo-akcyjnej.	

Comment	[BG8]:	Uzupełnij,	jeżeli	klient	prowadzi	działalność	
w	formie	jednoosobowej	działalności	gospodarczej.	
Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	klienta	we	
właściwym	rejestrze.	

Comment	[BG9]:	Uzupełnij,	jeżeli	klient	prowadzi	działalność	
w	formie	jednoosobowej	działalności	gospodarczej.	
Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	klienta	we	
właściwym	rejestrze.	
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b. względem niego nie ogłoszono upadłości, nie jest on stroną postępowania 

upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz nie jest w likwidacji i nie toczą się też żadne 

postępowania w tych przedmiotach; 

c. każdorazowo posiadać będzie tytuł prawny do Materiałów Dodatkowych przekazywanych 

AGENCJI w celu wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności autorskie prawa 

majątkowe, licencję, prawo ochronne na znak towarowy lub zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunków osób na nich uwiecznionych. 

d. udzieli AGENCJI wszelkich niezbędnych informacji oraz będzie współdziałać z nią przy 

wykonywaniu umowy. 

3. Przyjmując materiały przygotowane przez AGENCJĘ, KLIENT wyraża zgodę na ich 

prezentowanie w portfolio AGENCJI dostępnym za pośrednictwem strony internetowej oraz 

mediów społecznościowych. 

 

§3 

Przedmiot umowy 

 

1. AGENCJA wykona i umieści na serwerze KLIENTA stronę internetową przygotowaną wedle 

jego wytycznych (dalej „Strona Internetowa”), a KLIENT zobowiązuje się  

Stronę Internetową odebrać i zapłacić umówione wynagrodzenie.  

2. Istotne cechy, parametry oraz właściwości Strony Internetowej STRONY określiły w 

specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do umowy (dalej „Specyfikacja”).  

3. AGENCJA przeniesienie na KLIENTA autorskie prawa majątkowe do Strony Internetowej. 

4. Przy wykonywaniu umowy AGENCJA może posługiwać się podwykonawcami, za których 

działania lub zaniechania odpowiada jak za własne.  

 

§4 

Materiały Dodatkowe 

 

1. Przy wykonywaniu Strony Internetowej AGENCJA wykorzysta Materiały Dodatkowe 

zapewnione przez KLIENTA w uzgodnionym przez STRONY zakresie. Wydanie Materiałów 

Dodatkowych nastąpi w formie elektronicznej lub na nośniku. 

2. KLIENT wyda AGENCJI niezbędne Materiały Dodatkowe w terminie ____ dni od zawarcia 

umowy.  

3. Materiały Dodatkowe będące: 

a. materiałami tekstowymi – zostaną wydane w postaci plików w formatach .txt, .rtf, 

.doc lub innych uzgodnionych przez STRONY, 

b. materiałami graficznymi – zostaną wydane w postaci plików w formatach .jpg, .tif, 

.cdr, .eps, .psd lub innych uzgodnionych przez STRONY, 

c. materiałami video – zostaną wydane w postaci plików w formatach .avi, .flv, .mkv, 

.mov, .mp4, .wmv, 

d. materiałami audio - – zostaną wydane w postaci plików w formatach .mp3, .aac, 

.ogg, .wav, .aiff; 

lub innych, uzgodnionych przez STRONY. 

4. AGENCJA niezwłocznie zawiadomi KLIENTA o stwierdzeniu wad Materiałów Dodatkowych. 

5. Za wadę Materiałów Dodatkowych STRONY w szczególności uznawać będą: 

Comment	[BG13]:	Ta	zgoda	klienta	jest	Ci	potrzebna,	żeby	
zgodnie	z	prawem	móc	pochwalić	się	wynikami	swojej	pracy	
w	portfolio	agencji.	

Comment	[BG14]:	W	zależności	od	konkretnej	sytuacji	Twoja	
agencja	może	ponosić	lub	nie	ponosić	odpowiedzialności	za	
podwykonawcę.	

Comment	[BG15]:	Zawiadomienie	o	wadach	materiałów	
dodatkowych	uchroni	Cię	przed	roszczeniami	ze	strony	
klienta.		
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§9 

Harmonogram 

 

1. Strona Internetowa będzie wykonywana etapami i przedstawiana KLIENTOWI zgodnie z 

poniższym harmonogramem. 

2. Zakres prac objętych poszczególnymi etapami określa Specyfikacja. 

3. AGENCJA wykona Stronę Internetową w następujących terminach: 

a. Etap I - ______________________ zostanie ukończony do dnia _______________, 

b. Etap II - ______________________ zostanie ukończony do dnia _______________, 

c. Etap III – Strona Internetowa zostanie umieszczona na serwerze do dnia 

_______________. 

4. AGENCJA niezwłocznie zawiadomi KLIENTA o ukończeniu każdego z Etapu i umożliwi 

KLIENTOWI zapoznanie się z pracami. 

5. KLIENT może zgłosić AGENCJI Poprawki lub Zastrzeżenia do prac objętych każdym z 

Etapów w terminie ____ dni od dnia udostępnienia tych prac przez AGENCJĘ. 

6. AGENCJA zawiadomi KLIENTA o wprowadzeniu Poprawek lub usunięciu wad wskazanych w 

Zastrzeżeniach i umożliwi zapoznanie się z pracami naprawczymi.  

7. KLIENT może ponownie zgłosić AGENCJI Zastrzeżenia do prac naprawczych, ale dalsze 

Poprawki nie mające na celu usunięcia wad mogą być wykonane tylko jako Prace Dodatkowe.  

8. Ukończenie każdego z Etapów zostanie potwierdzone przez STRONY poprzez podpisanie 

Protokołu Odbioru Prac. Protokół może zostać sporządzony poprzez jego podpisanie przez 

STRONY i przesłanie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

9. Milczenie KLIENTA lub nieuzasadniona odmowa podpisania Protokołu Odbioru Prac uprawnia 

AGENCJĘ do sporządzenia jednostronnego Protokołu Odbioru Prac.  

10. Terminy ukończenia każdego z Etapów ulegną przedłużeniu w przypadku, gdy: 

a. KLIENT zleci AGENCJI wykonanie Prac Dodatkowych – o czas niezbędny na 

wykonanie tych prac; 

b. KLIENT opóźnia się z dostarczeniem AGENCJI Materiałów Dodatkowych 

niezbędnych do ukończenia lub rozpoczęcia etapu – o czas opóźnienia KLIENTA, 

c. KLIENT opóźnia się z odbiorem Etapu – o czas opóźnienia KLIENTA; 

d. KLIENT opóźnia się z dostarczeniem materiałów lub materiałów wolnych od wad – o 

czas opóźnienia KLIENTA; 

e. KLIENT opóźnia się z zapłatą za wykonany Etap, a AGENCJA złożyła KLIENTOWI 

oświadczenie o wstrzymaniu dalszych prac – o czas opóźnienia KLIENTA;  

f. KLIENT uniemożliwił AGENCJI korzystanie z systemów teleinformatycznych 

określonych w Specyfikacji (w szczególności poprzez zmianę haseł dostępowych) – o 

czas braku dostępu do tych systemów przez AGENCJĘ; 

g. KLIENT nie zapewnił serwera hostingowego lub zapewnił AGENCJI serwer 

hostingowy o niewystarczających parametrach, a AGENCJA niezwłocznie 

zawiadomiła o tej okoliczności KLIENTA - o czas braku zapewnienia odpowiedniego 

serwera hostingowego; 

h. KLIENT nie zapewnił domeny internetowej a AGENCJA niezwłocznie zawiadomiła o 

tej okoliczności KLIENTA - o czas braku zapewnienia domeny internetowej.  


