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Umowa wykonania i administrowania strony internetowej 

 

 Zawarta w dniu ……………………. w Żorach pomiędzy:  

 ……………………… z siedzibą w ul. ………………………………………. Adres e-mail: ………………………………. 

 reprezentowaną przez: ………………………………… zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ  

 a,  ASPERS Przemysław Biegała  os. Korfantego 18d/10 44-240 Żory  

 którą reprezentuje:  Przemysław Biegała zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie strony internetowej (zwanej dalej „stroną”) na warunkach 
i zasadach określonych w dalszej części umowy oraz załącznikach. 

§ 2 

Strona internetowa powinna spełniać warunki określone przez Zleceniodawcę w załączniku 
numer 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§ 3 

1. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy przyjmujący zamówienie Wykonawca 
zaprezentuje Zleceniodawcy do zatwierdzenia projekt graficzny strony (zwany dalej 
„projektem”). 

2. Zleceniodawca może zgłosić na piśmie (możliwa forma elektroniczna) uwagi co do 
projektu w terminie 2 dni od prezentacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zleceniodawcy oraz przedstawienia 
poprawionego projektu w terminie ustalonym przez strony, nie krótszym jednak niż 5 dni od dnia 
wniesienia uwag przez Zamawiającego. 
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§ 4 

1. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni wszystkich uwag Zleceniodawcy o których mowa w § 3 
pkt. 2, Zleceniodawca może odstąpić od umowy, płacąc jednocześnie wynagrodzenie za 
wykonanie projektu w wysokości 250 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt zł). 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu stronę zgodną 
z zaakceptowanym projektem. 

2. Wykonawca wykona i przedstawi Zleceniodawcy stronę w terminie 14 dni od dnia 
akceptacji projektu. 

3. Zleceniodawca dokona przyjęcia wykonanej strony w terminie  5 dni. 

§ 6 

Za administrowanie stroną w domenie …………………… Wykonawca otrzyma comiesięczne 

wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych ). Wynagrodzenie 

zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy (zostanie wskazane na fakturze) w terminie 

7 dni od daty otrzymania faktury w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

Zleceniodawcy. 

§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania strony internetowej zamieszczonej pod adresem 

………………………………. według wskazówek i wytycznych Zleceniodawcy oraz na żądanie 

Zleceniodawcy (nie częściej niż 6 razy w miesiącu). Wykonawca potwierdza w ciągu 24 godzin 

zakres aktualizacji, zaś Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia i przekazania 

przyjmującemu wszelkich niezbędnych danych umożliwiających przeprowadzenie aktualizacji. 

Wszystkie informacje będą przekazywane na konto e-mailowe Wykonawcy 

(p.biegala@gmail.com) w formatach:  

 

1. Grafika ( JPG, PNG, CDR, PDF, GIF )  

2. Teksty ( DOC, TXT, PDF, XLS ) 

3. Multimedia ( SWF, MPG, AVI, ) 

§ 8 

Za realizację umowy odpowiedzialny będzie ASPERS Przemysław Biegała reprezentowany przez:   

Przemysław Biegała: 697 380 006 p.biegala@gmail.com 
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§ 9 

Umowę zawarto na czas 24 miesięcy z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron 
w terminie jednego miesiąca, jednak nie wcześniej jak po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. Po upływie 24 miesięcy niewypowiedziana umowa przechodzi na czas nieokreślony.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 Powyższą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 Wszelkie zmiany do powyższej umowy wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności.  

 Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą regulowane zgodnie z przepisami 
Kodeksu Cywilnego.  

 

  WYKONAWCA             ZLECENIODAWCA  


