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UMOWA O ADMINISTROWANIE 

STRONĄ INTERNETOWĄ  

I WYKONYWANIE PRAC WEBMASTERSKICH 

NR ___/ADMIN/202__ 

 

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______________  

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]:	Nie	wiesz	kto	powinien	reprezentować	
klienta	przy	zawieraniu	umowy	z	Twoją	agencją?	Tutaj	i	tutaj	
podaję	przykłady	praktycznie	wszystkich	możliwych	formuł	
prawnych	w	jakich	klient	może	prowadzić	działalność	oraz	
sposoby	reprezentowania	tych	podmiotów	przy	zawieraniu	
umowy.			

Comment	[BG8]:	Zmień	na	„Wspólnika”	jeżeli	klient	prowadzi	
działalność	w	formie	spółki	jawnej,	komandytowej	lub	
komandytowo-akcyjnej.	

Comment	[BG9]:	Uzupełnij,	jeżeli	klient	prowadzi	działalność	
w	formie	jednoosobowej	działalności	gospodarczej.	
Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	klienta	we	
właściwym	rejestrze.	

Comment	[BG10]:	Uzupełnij,	jeżeli	klient	prowadzi	
działalność	w	formie	jednoosobowej	działalności	
gospodarczej.	Koniecznie	sprawdź	poprawność	danych	
klienta	we	właściwym	rejestrze.	
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1. AGENCJA oświadcza, że: 

a. dane objęte informacją z właściwego rejestru przedsiębiorców odpowiadają rzeczywistemu stanowi 

prawnemu i nie uległy zmianie; 

b. względem niej nie ogłoszono upadłości, nie jest ona stroną postępowania upadłościowego, 

restrukturyzacyjnego oraz nie jest w likwidacji i nie toczą się też żadne postępowania w tych 

przedmiotach; 

c. posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do prawidłowego wykonania umowy; 

d. wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności; 

e. będzie udzielać KLIENTOWI wszelkich informacji i umożliwi mu bieżącą kontrolę postępów w 

wykonywaniu umowy.  

2. KLIENT oświadcza, że: 

a. dane objęte informacją z właściwego rejestru przedsiębiorców odpowiadają rzeczywistemu stanowi 

prawnemu i nie uległy zmianie; 

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

umowy. 

 

§3 

Przedmiot umowy 

 

1. STRONY oświadczają, że umowa została zawarta w związku przyjęciem przez KLIENTA oferty na usługę 

abonamentową złożoną przez AGENCJĘ. Oferta stanowi załącznik nr 1 do umowy („Oferta”). 

2. W wykonaniu umowy AGENCJA będzie świadczyć na rzecz KLIENTA usługę abonamentową polegającą na: 

a. pozostawaniu w gotowości i wykonywaniu prac określonych w umowie jako wchodzących w zakres 

administrowania Stroną Internetową (dalej „Administrowanie Stroną Internetową”); 

b. pozostawaniu w gotowości i wykonywaniu prac określonych w umowie jako wchodzących w zakres 

prac Webmasterskich wykonywanych na Stronie Internetowej (dalej „Prace Webmasterskie”); 

a KLIENT zobowiązuje się płacić umówione wynagrodzenie oraz wykonywać inne swoje obowiązki 

określone w umowie. 

3. Strona Internetowa KLIENTA znajduje się w domenach: 

a. ___________________ 

b. ___________________ 

c. ___________________ 

d. ___________________ 

dalej zbiorczo „Strona Internetowa”. 

4. KLIENT w terminie trzech (3) dni od zawarcia umowy dostarczy AGENCJI loginy i hasła niezbędne do 

uzyskania dostępu do systemów teleinformatycznych (serwerów, paneli, kont etc.), którymi AGENCJA ma 

posługiwać się przy wykonywaniu umowy. KLIENT oświadcza, że upoważnia AGENCJĘ do korzystania z 

udostępnionych jej systemów teleinformatycznych w czasie wykonywania umowy oraz że zapewni AGENCJI 

nieprzerwany do nich dostęp.  

 

§4 

Podwykonawcy 

 

1. Przy wykonywaniu umowy AGENCJA może korzystać z podwykonawców. 

2. AGENCJA odpowiada za działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne.  

3. AGENCJA zobowiąże swoich podwykonawców do zachowania poufności przekazywanych im informacji w 

zakresie odpowiadającym swojemu zobowiązaniu w stosunku do KLIENTA. 

Comment	[BG15]:	Jestem	zdania,	że	umowa	powinna	mówić	
do	klienta	językiem	wartości.	Nie	bój	się	więc	rozbudowywać	
umowy	o	dodatkowe	czynności,	jeżeli	faktycznie	je	
wykonujesz	w	trakcie	jej	wykonywania.	Klient	to	doceni.	

Comment	[BG16]:	Dodawanie	oferty	jako	załącznika	do	
umowy	jest	bardzo	dobrą	praktyką,	która	pomaga	uniknąć	
nieporozumień.	

Comment	[BG17]:	W	zależności	od	konkretnej	sytuacji	Twoja	
agencja	może	ponosić	lub	nie	ponosić	odpowiedzialności	za	
podwykonawcę.	
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§11 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu wykonania Prac Webmasterskich określonych w przyjętej przez KLIENTA ofercie AGENCJI należne 

będzie wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów stawek członków Zespołu oraz ilości roboczogodzin 

poświęconych przez nich na wykonanie Prac Webmasterskich, która to suma zostanie następnie powiększona 

o należy podatek VAT. Wynagrodzenie będzie mieć charakter szacunkowy i może ulec zmianie w związku 

z faktycznym nakładem pracy poszczególnych członków Zespołu na wykonanie Prac Webmasterskich (dalej 

„Wynagrodzenie Szacunkowe”). 

2. Jeżeli z okoliczności wykonywania Prac Webmasterskich wynikać będzie, że wysokość Wynagrodzenia 

Szacunkowego ulegnie podwyższeniu o ponad ____% AGENCJA zobowiązana jest wstrzymać się z ich 

prowadzeniem do czasu uzyskania od KLIENTA zatwierdzenia nowej wysokości Wynagrodzenia 

Szacunkowego. W przypadku braku zatwierdzenia nowej wysokości Wynagrodzenia Szacunkowego STRONY 

dokonają rozliczenia Prac Webmasterskich na podstawie stopnia ich zaawansowania i dotychczasowych 

nakładów pracy poszczególnych członków Zespołu na ich wykonanie. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego AGENCJI stanowić będzie sumę iloczynów stawek członków 

Zespołu oraz ilości roboczogodzin poświęconych na wykonanie Prac Webmasterskich, która to suma zostaje 

następnie powiększona o należy podatek VAT (dalej „Wynagrodzenie Ostateczne”). 

4. Składając zamówienie KLIENT każdorazowo zapłaci AGENCJI tytułem zaliczki kwotę odpowiadającą 

_____% Wynagrodzenia Szacunkowego. Kwota zaliczki zostanie powiększona o należy podatek VAT.   

5. Przedstawiając KLIENTOWI Wynagrodzenie Ostateczne AGENCJA przedłoży także raport zawierający 

zestawienie ilości roboczogodzin świadczonych przez poszczególnych członków Zespołu na wykonanie Prac 

Webmasterskich.  

6. Wynagrodzenie Ostateczne z tytułu wykonania Prac Webmasterskich płatne jest z dołu.  

7. AGENCJA wystawi i prześle KLIENTOWI fakturę VAT do ____ dnia od wykonania Prac Webmasterskich. 

8. Do wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące wynagrodzenia 

abonamentowego.  

 

§12 

Okres obowiązywania umowy 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania / z dniem ________________. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

3. Przez pierwsze ________ miesięcy od zawarcia umowy żadna ze STRON nie może wypowiedzieć umowy, 

chyba że zachodzą okoliczności uprawniające STRONĘ do jej wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym. 

4. Po upływie ______ miesięcy od zawarcia umowy każda ze STRON może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

na koniec miesiąca i z zachowaniem ______ miesięcy okresu wypowiedzenia. 

5. W okresie biegu terminu wypowiedzenia STRONY nieprzerwanie wykonują swoje wzajemne zobowiązania. 

6. W pierwszych _____ tygodniach obowiązywania umowy KLIENT może zrezygnować z usługi 

Administrowania Stroną Internetową składając AGENCJI oświadczenie o odstąpieniu od umowy i płacąc 

równocześnie na rzecz AGENCJI kwotę _________ PLN (słownie______________), która stanowić będzie 

odstępne w rozumieniu art. 396 kc.  

7. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym: 

a. przez KLIENTA – gdy AGENCJA świadczy usługę Administrowania Stroną Internetową z 

naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub mającym zastosowanie regulaminem serwera 

hostingowego; 

b. przez KLIENTA – gdy wystąpią ku temu ważne powody w rozumieniu art. 746 §3 kc. 

c. przez AGENCJĘ – gdy KLIENT zalega z zapłatą wynagrodzenia abonamentowego za przynajmniej 

jeden pełny okres rozliczeniowy. 

Comment	[BG20]:	Klauzula	o	odstępnym	pozwala	klientowi	
zrezygnować	z	umowy	na	wczesnych	etapach	jej	realizacja	
pod	warunkiem	jednoczesnej	zapłaty	na	rzecz	agencji	całej	
kwoty	odstępnego.	

Comment	[BG21]:	Klient	zawsze	będzie	miał	uprawnienie	do	
wypowiedzenia	umowy	z	ważnego	powodu,	bo	prawo	to	
wynika	wprost	z	kodeksu	cywilnego	i	nie	da	się	go	
zrzec/wyłączyć.		


