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UMOWA ZLECENIA WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ 

Nr /2014 

 

zawarta dnia …………………………… w Miejscu Piastowym pomiędzy: 

 

nazwa firmy: F.U.H. MARKAND Marek Marecki 

adres  siedziby: 38-430 Miejsce Piastowe 

NIP: 6841107194 

REGON: 370382118 

adres e-mail: fuhmarkand@interia.pl 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

a 

 

nazwa firmy: ..………….…………………………………………………………………………….…………… 

adres siedziby: .……......………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………..........…………………………………...…………………………… 

REGON: …..………………………………………………………………………….…………………………… 

adres e-mail: ..……………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia strony internetowej. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt strony internetowej w terminie 7 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy. Zostanie on przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail 

Zamawiającego. 

2. Usługa zawiera projekt graficzny* / hosting* / domenę*. 

3. Zamawiający ma 5 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag odnośnie projektu, o którym mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi drogą elektroniczną żadnych uwag 

przyjmuje się, że projekt zaakceptował. 

4. Ilość poprawek projektu uzgadniana jest indywidualnie. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca wdroży stronę internetową w terminie 14 dni od daty zaakceptowania projektu. 

2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy w terminie 7 dni od zaakceptowania 

projektu wszystkie elementy, które mają być umieszczone na stronie internetowej (zdjęcia, logo, 

treść). 
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3. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących wdrożenia i funkcjonowania strony internetowej 

w terminie 3 dni od dnia dostarczenia projektu strony, przyjmuje się, że zaakceptował i odebrał 

bez zastrzeżeń. 

 

§ 4 

 

W przypadku stwierdzenia wadliwości serwisu internetowego nie powstałych na skutek działania siły 

wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego 

usunięcia. 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 

…………………… PLN netto (słownie ……………………). Wynagrodzenie zostanie przekazane na 

konto bankowe Wykonawcy (zostanie wskazane na fakturze VAT) w terminie 7 dni od daty 

otrzymania faktury VAT lub gotówką. 

 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w terminie 3 dni roboczych stanowiącą 50% wartości 

niniejszej umowy. Brak otrzymania zaliczki wiąże się z wstrzymaniem zlecenia.  

 

 

§ 6 

 

1. Z chwilą odebrania strony internetowe, bez zastrzeżeń, następuje automatycznie przeniesienie na 

niego autorskich praw majątkowych w zakresie: 

1) publicznego udostępniania kodu wynikowego (pola eksploatacji) wyłącznie na jednej stronie 

internetowej należącej do Zamawiającego. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie. 

3. W skład przenoszonych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 

wchodzi szablon graficzny strony internetowej (do którego majątkowe prawa autorskie przysługują 

jego autorom). 

 

§ 7 

 

1. Wykonawcy przysługuje prawo do zamieszczenia na stronie internetowej (w stopce) logo jego 

firmy oraz linku prowadzącego do jego strony internetowej, tytułem wskazania wykonawcy strony 

WWW oraz linku prowadzącego do strony autora szablonu graficznego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, karę umowną w kwocie 290 PLN netto 

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt) w razie odstąpienia od niniejszej umowy. 

3. Ponadto w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego (w 

przypadku gdy zamawiający nie wywiązuje się z warunków niniejszej umowy), Zamawiający 

zostanie obciążony karą umowną w kwocie 150 PLN netto (słownie: sto pięcdziesiąt). 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Wykonawcy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

     ________________________________________                                 ________________________________________     

            Czytelny podpis Zamawiającego       Czytelny podpis Wykonawcy 

 


