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NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ 

NR ___/WWW/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______________  

 

zwaną dalej KLIENTEM 
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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. W wykonaniu umowy AGENCJA zaprojektuje stronę internetową wraz z: 

a. zaprojektowaniem funkcjonalnego i przyjaznego Użytkownikom (user friendly) interfejsu strony 

internetowej (UI/UX); 

b. wykonaniem podstawowej optymalizacji SEO (search engine optimization) strony internetowej; 

c. skonfigurowaniem panelu administratora i systemu kont użytkowników; 

d. jej wydaniem KLIENTOWI w sposób określony w Specyfikacji. 

(dalej „Strona Internetowa”). 

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

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

3. KLIENT zobowiązuje się współpracować z AGENCJA przy wykonywaniu Strony Internetowej, a zamówione 

prace odebrać i zapłacić za nie należne wynagrodzenie.  

 

 

§4 

Materiały Dodatkowe 

 

1. Przy wykonywaniu Strony Internetowej AGENCJA wykorzysta Materiały Dodatkowe dostarczone przez 

KLIENTA w uzgodnionym przez STRONY zakresie. Wydanie Materiałów Dodatkowych nastąpi w formie 

elektronicznej lub na nośniku. 

2. Materiały Dodatkowe będące: 

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

b. materiałami graficznymi – zostaną wydane w postaci plików w formatach .jpg, .tif, .cdr, .eps, .psd; 

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 formatach uzgodnionych przez STRONY. 

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

a. zbyt niską rozdzielczość materiałów graficznych; 

b. treści, które w sposób oczywisty naruszają prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez 

osoby trzecie; 

c. treści, które w sposób oczywisty naruszają autorskie prawa majątkowe osób trzecich; 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

SPECYFIKACJA 

DO UMOWY NA WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ 

NR ___/WWW/202__ 

 

 

§1 

Etapy 

 

1. AGENCJA wykona Stronę Internetową w następujących etapach: 

a. Etap I – obejmuje następujące prace: ______________ 

b. Etap II – obejmuje następujące prace: ______________ 

c. Etap III – obejmuje następujące prace: ______________ 

 

§2 

Systemy teleinformatyczne 

 

1. KLIENT na czas wykonywania umowy zapewni AGENCJI dostęp do następujących systemów 

teleinformatycznych: 

a. ______________ 

b. ______________ 

c. ______________ 

 

§3 

Strona Internetowa 

 

1. AGENCJA wykona Stronę Internetową, która:  

a. będzie posiadać wersję dedykowaną do przeglądania na komputerach stacjonarnych (desktop);  

b. będzie wykonana przy wykorzystaniu techniki projektowania pozwalającej, aby jej układ 

automatycznie dostosowywał się rozmiarów okna przeglądarek (responsive web design);  

c. będzie przystosowana do jej przeglądania na urządzeniach mobilnych (mobile) wyświetlających treści 

w rozdzielczości, gdzie szerokość ekranu wynosi nie mniej niż 320 px;  

d. będzie wykorzystywać technologie html5, css3, jquery, php; 

e. będzie wykorzystywać system zarządzania treścią (CMS) Wordpress; 

f. będzie wykorzystywać bazę danych MySQL. 

2. AGENCJA zapewni prawidłowe wyświetlanie się Strony Internetowej na następujących przeglądarkach: 

a. Google Chrome (w wersji 92.0); 

b. FireFox (w wersji 90.0); 

c. Safari (w wersji 14.1.1); 

d. Microsoft Edge (w wersji 92.x); 

e. Opera (w wersji 77.x). 

3. AGENCJA zapewni prawidłowe wyświetlanie się Strony Internetowej na następujących systemach 

operacyjnych i urządzeniach: 

a. Windows; 

b. macOS; 

c. Android; 

d. iOS; 

e. urządzenia desktopowe typu PC i laptop; 

 


