
 

Budowa Strony WWW  
Umowa nr. BS………………. 

Zawarta w Warszawa dnia ………………….… roku pomiędzy: 

1. ………………………………. ………………………………. 
 
 
………………………………. ………………………………. 
 
 
………………………………. ………………………………. 
 
 
………………………………. ………………………………. 

reprezentowaną przez: 
 ………………………………. ………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

2. METIS MEDIA Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 86 / 410, kod pocztowy 00-682,  
REGON: 38946212400000,  
NIP 7011043778, 

 KRS 0000908706 

reprezentowaną przez: 
Macieja Majchrowskiego – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Wykonawcą. 
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Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest stworzenie przez Wykonawcę Strony internetowej: 
www.TWOJADOMENA.PL zwanej dalej Witryną zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą 
Załącznik numer 1 do niniejszej umowy.  

2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian do Specyfikacji w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. Zmiany takie muszą mieć formę pisemnego aneksu i mogą być 
wprowadzone jedynie za zgodą obu Stron.  

3. Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w 
wykonaniu niniejszej umowy oraz będą się wspierać podczas dokonywania uzgodnień i 
koordynacji procesu przygotowania i wykonania Witryny. 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób profesjonalny, z należytą 
starannością i dbałością o interesy Zamawiającego.Wykonawca może powierzyć 
wykonanie całości lub części  
przedmiotu umowy osobom trzecim.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu raporty obrazujące postęp 
prac nad stroną internetową, a także konsultować z nim kwestie jej funkcjonalności i 
estetyki. 

§ 3 
Termin i odbiór Witryny WWW  

1. Wykonawca odda Witrynę do użytku w dniu………………….… 
2. Jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Witryny niezgodny z postanowieniami 

specyfikacji (Załącznik nr.1), a Zamawiający zażąda wprowadzenia poprawek, 
Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić je w terminie 14 dni roboczych.  

3. Termin poprawek liczony jest od daty oddania Witryny. 
4. Jeżeli Zamawiający nie zażąda wprowadzenia poprawek w terminie 7 dni od 

przedstawienia Witryny, uznaje się pracę za przyjętą, zaś Wykonawca nie jest 
zobowiązany do wprowadzenia poprawek. 

5. Administratorem Witryny będzie Zamawiający 
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§ 4 
Wynagrodzenie 

1. W zamian za wykonanie prac nad budową Witryny przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  
w dwóch transzach  
Pierwsz w wysokości ……………………….. zł do dnia ………  
(słownie: ……………………………………………………… ) złotych Netto,  
oraz 
Druga w wysokości ……………………….. zł do dnia ………  
(słownie: ……………………………………………………… ) złotych Netto, 
wynagrodzenie powiększone o należny podatek VAT w stawce  
obowiązującej w chwili wystawienia faktury. 

2. Należne wynagrodzenie Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie: 
7 dni od dnia przesłania mu wystawionej faktury VAT  
na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktury VAT za pomocą poczty elektronicznej 
na następujący adres e-mail Zamawiającego: 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco dostarczać Wykonawcy wszelkie potrzebne 
informacje i dane, niezbędne Wykonawcy do wykonania Witryny. Przede wszystkim 
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia 
podpisania umowy wzory używanych przez Zamawiającego znaków, logotypów, 
niezbędnych zdjęć produktowych oraz nazw produktów (“oznaczenia firmowe”) do 
zastosowania w trakcie prac nad budową Witryny. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego dokonania płatności wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy. 

§ 6 
Oświadczenia Stron 

1. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej (w 
tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, w tym w 
szczególności prawa ochronne do znaków towarowych, prawa rejestracji wzorów 
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przemysłowych oraz prawa autorskie udostępnianych zdjęć) do oznaczeń firmowych 
określonych w § 5 ust. 1, które Zamawiający udostępni Wykonawcy w celu realizowania 
budowy Witryny w ramach niniejszej umowy, oraz że wykorzystanie przez Wykonawcę 
przekazanych materiałów nie będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia przepisów 
obowiązującego prawa, ani nie będzie naruszać praw osób trzecich. 

2. Zamawiający niniejszym potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie w materiałach 
fotograficznych i graficznych stworzonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej 
umowy oznaczeń firmowych należących do Zamawiającego, które Zamawiający 
udostępni Wykonawcy w celu wykonania niniejszej umowy. Udostępnienie przez 
Zamawiającego oznaczeń firmowych oraz udzielenie zgody na ich wykorzystanie nie 
stanowi przeniesienia na Wykonawcę jakichkolwiek praw do tych oznaczeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia na rzecz Zamawiającego 
usług opisanych w umowie a także, że świadczenie na rzecz Zamawiającego takich 
usług nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wykonaniu umowy, a także 
po jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron. 

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

1. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 10 dni od 
zawarcia umowy oraz po zapłacie prz Zamawijącego kwoty w wysokości 55% 
należności, wynagrodzenia liczonego od całości wynagrodzenia opisanej w §4. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy 
przez Zamawiającego, przez co rozumie się:  
a. niedostarczania przez Klienta informacji i danych niezbędnych do wykonania prac 
nad budową Witryny, jeżeli pomimo dwukrotnych wezwań Zamawiający nie dostarczył 
wymaganych informacji i danych;  
b. opóźnienia w płatności wynagrodzenia przekraczającego 7 dni od daty wymagalności 
roszczenia. 

§ 8 
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę; siła wyższa 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregoś z 
obowiązków określonych w niniejszej umowie na skutek okoliczności, za które 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami siły wyższej. 

3. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o 
charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia 
umowy, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania 
wojenne, ataki terrorystyczne, akty władzy państwowej, uszczerbki na zdrowiu które w 
części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 
poinformować o tym Zamawiającego. 

5. Strony w terminie do 7 dni zobowiązują się przeprowadzić konsultacje w celu ustalenia 
wspólnego postępowania, dostosowania wzajemnych zobowiązań do nowych 
warunków i zmienienia warunków umowy. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w 
terminie do 14 dni, każdej z nich przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze 
skutkami opisanymi w §7.  

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy - Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie 
aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem umowy, będą 
rozstrzygane w ramach wzajemnych negocjacji. Gdyby Strony nie zdołały osiągnąć 
porozumienia w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, spór 
będzie rozstrzygany przez Sąd dla miasta stołecznego Warszawa.  

§ 10 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

………………………………………..    ………………………………………. 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
(podpis)        (podpis) 
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Specyfikacja Witryny 
Załącznik nr.1  

Rodzaj pakietu: Budowa Witryny Internetowej 
Wynagrodzenie uwzględnia rabat, który otrzyma klient posiadający wszystkie niezbędne 
materiały do wykonania projektu Witryny Internetowej. Przekaże materiałów 
musi się odbyć w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty podpisania umowy lub w dniu 

rozpoczęcia realizacji, ustalonym przez strony umowy. Nie przesłanie niezbędnych 
materiałów spowoduje podwyższenie wynagrodzenia za projekt Witryny do ceny regularnej. 

Cena Pakietu …………………….. bez rabatu wynosi……………….… 

———————————————————————————————————————— 

Wdrożenie bazowe Witryny Internetowej obejmuje:  
1. Wdrożenie i konfiguracja systemu zarządzania treścią WordPress (CMS).  
2. Projekt graficzny i funkcjonalny Witryny zgodny z identyfikacją wizualną Zamawiającego,  
3. Tłumaczenia Witryny wersja językowa: PL,  
4. Konfiguracja wysyłki standardowych e-maili oraz synchronizacja z systemem  

mailowym Send in Blue,  
5. Wdrożenie systemu do pozycjonowania Witryny SEO 
6. Automatyczna kompresja multimediów oraz CSS 
7. Opisy ALT meta do mediów umieszczanych w Witrynie ( do 30 mediów ) 
8. Dopracowana ścieżka komunikacyjne - indywidualny formularz kontaktowy 
9. Podłączenie prostego edytora treści do Witryny 
10. Konfiguracja systemu wysyłki mailowe - FollowUp - NewsLetter SendInBlue 

11. Wdrożenie i konfiguracja narzędzi marketingowych Pixel Facebook oraz Google Kit  
12. Możliwość komunikacji Facebook Messenger  

———————————————————————————————————————— 

Dodatkowa konstrukcja Witryny oraz podstrony:  
1. Strona Główna - prezentacja firmy oraz wybranych głównych produktów / usług (skrót platformy) 

2. Od 3 do 5 podstron przestawiających usługi oferowane przez działaność Zamawijącego  
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3. Strona Regulaminu oraz Polityki Prywatności + RODO 

4. Integracja treści Instagram z Witryną WWW. 
5. Kontakt - strona z danymi firmy oraz formularz kontaktowy  
6. Optymalizacja graficzna oraz spójność z wizerunkiem  

7. Pliki do pobrania - możliwość umieszczenie multimediów oraz dokumentów  
8. Stopka - Konfiguracja Mapy Linków oraz danych firmy  

———————————————————————————————————————— 

Materiały niezbędne do wykonania praca:  
1. Hosting i domena: dostęp z poziomu administratora 
2. Materiały: zdjęcia i opisy produktów (w zależności od indywidualnych ustaleń) 

3. Dane Witryny: dane firmy i adres operatora Witryny, numer konta bankowego 
4. Przesłanie dokumentów takich jak: Regulamin, Regulamin RODO 
5. Utworzenie konta oraz przekazanie dostępu: Send in Blue, Facebook, Google G-mail. 

6. Google: dostęp do konta Google Analytics / Google Tag Manager i Google Ads (login + hasło) 

———————————————————————————————————————— 

Dodatkowe prace na rzecz całości projektu:  
1. Instrukcja obsługi strony - Pakiet wideo - filmy z ekranu (Nagrywany indywidualnie) 
2. Konsultacja telefoniczna - 3 godziny zegarowe - rozmowa telefoniczna  
3. Optymalizacja poprzez cykliczne zadania Cron *jeśli Wykonwca uzna to za niezbędne 

np. dla wykonywania Kopii zapasowych witryny 

———————————————————————————————————————— 
Administratorem Witryny będzie: Zamawiający 

Wersje językowe: PL 
 Wdrożenie dodatkowych wersji językowych to +20% wyceny podstawowej za każdą nową wersję językową. 

Administracja Witryny - Opcjonalnie:  
Aktualizacja WordPressa, backup Witryny, kwestie bezpieczeństwa itd.  
Wynagrodzenie miesięczne od 420 zł netto Pakiet administracji Witryny WordPress WooCommerce 
————————————————————————————————————————————————— 

*** Ceny nie zawierają kosztów zakupu zdjęć, innych niezbędnych materiałów do realizacji projektu.  
Ostateczna cena Witryny internetowej jest uzależniona od pełnych ostatecznych rozmiarów projektu oraz 

ilości modyfikacji. Cennik wybranego pakietu Witryny internetowej obejmuje projekt graficzny wykonany 

według wytycznych klienta oraz ilość modyfikacji zgodnie z Specyfikacją. W przypadku dodatkowych prac 

pod oddaniu Witryny, projekt rozliczany jest na zasadach indywidualnych lub roboczogodziny 80 zł (netto) 

po wykonaniu usługi lub według stawek wynegocjowanych indywidualnie. 
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