
Cyfra Web Design 

www.cyfrawebdesign.pl 

Umowa na wykonanie strony internetowej (abonament) 

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

…………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………..……… 

Zwanym dalej Zamawiającym 

a 

Firmą Cyfra Anna Banasiak 

z siedzibą w Swarzędzu 

ul. Graniczna 63/38, NIP 7811346670 

reprezentowaną przez Adama Banasiaka 

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego 

stronę internetową o domenie:  

………………………………….……………………..…………………... (nazwa domeny) 

2. Pojęcie strony internetowej oznacza: 

- utworzenie projektu graficznego serwisu, Zamawiający wybiera motyw graficzny ze 

strony: pl.wordpress.org/themes/ 

(w przypadku braku wyboru motywu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

podpisania umowy, motyw zostanie wybrany przez Przyjmującego zamówienie) 

- opracowanie serwisu ze wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami 

- instalacja i uruchomienie strony internetowej na serwerze zenbox.pl (nie 

instalujemy stron na innych serwerach) 



- naniesienie treści w języku polskim (strona wielojęzyczna +60% ceny / 1 język) 

- kodowanie RWD dla urządzeń mobilnych 

- pomoc merytoryczna w zakresie podstawowej konfiguracji serwisu po uruchomieniu 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający opłaca na rzecz 

Przyjmującego zamówienie abonament w wysokości …………………………… netto 

miesięcznie, przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od 

miesiąca: ………………………………………………….. 

(kwota abonamentu słownie): ………………………………............................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Pierwsze 2 raty abonamentu Zamawiający wpłaca od razu, a następne 10 rat 

począwszy od 3 miesiąca. 

3. Umowa sporządzona jest na okres 12 miesięcy. Po 12 miesiącach Zamawiający 

może zrezygnować z kontynuowania niniejszej umowy bez żadnych konsekwencji, z 

jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

4. Wszelkich wpłat z tytułu niniejszej Umowy Zamawiający dokonuje na konto 

bankowe: 29 1020 4027 0000 1202 1346 9327 (PKO BP). 

5. Zamawiający wpłaca zaliczkę w wysokości 2 pierwszych rat abonamentu w 

wysokości ……………………. przelewem na konto Zamawiającego w terminie 

maksymalnie 3 dni od daty podpisania Umowy. 

6. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji Umowy w chwili gdy 

Wordpress został już zainstalowany na serwerze zaliczka przepada na rzecz 

Przyjmującego zamówienie. 

7. W przypadku opóźnień w zapłacie należą się Przyjmującemu Zamówienie odsetki 

ustawowe. 

 

§ 3 

1. Opóźnienie opłaty abonamentu przez okres 1 miesiąc skutkować będzie 

zawieszeniem wyświetlania strony internetowej. 

2. Odblokowanie i ponowne uruchomienie strony nastąpi w okresie 2 dni od chwili 

uregulowania przez Zamawiającego wszelkich zaległości w opłatach wraz z 

ustawowymi odsetkami. 



§ 4 

Cennik abonamentu strony internetowej w Cyfra Web Design: 

 

- 100 zł / mc – strona internetowa w formie wizytówki firmy (strona gówna + 

maksymalnie 2 podstrony) 

- 150 zł / mc – rozbudowana strona internetowa (strona główna + 3 do 5 podstron) 

- od 250 zł / mc – sklep internetowy (dokładna cena ustalana jest indywidulanie w 

zależności od wielkości sklepu) 

- dodatkowa podstrona – plus 20 zł /mc 

- certyfikat SSL – plus 20 zł / mc 

- ceny zawierają opłatę za serwer i domenę oraz jedną darmową aktualizację strony 

w miesiącu (darmowa aktualizacja obejmuje 1 godz. pracy specjalisty, każda 

dodatkowa godzina pracy podlega opłacie w wysokości 20 zł) 

- kampania reklamowa Google Ads / Google Adwords - cena ustalana indywidualnie 

- brak ukrytych kosztów – nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty instalacyjnej 

- wszystkie podane ceny są cenami netto 

 

UWAGA! W przypadku wybrania przez Zamawiającego nazwy domeny której 

cena jest znacząco wyższa od średniej ceny rynkowej dla domen, cena 

abonamentu może ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany 

PRZED PODPISANIEM UMOWY. Zamawiający może wówczas wybrać inną nazwę 

domeny aby nie ponosić dodatkowych kosztów. 

 

§ 5 

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 strony internetowej. 

 

§ 6 

Zamawiający zobowiązuje się udzielić Przyjmującemu zamówienie konsultacji 

merytorycznej w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej Umowy. 



§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkie materiały w wersji 

elektronicznej, które chce opublikować na stronie w terminie 7 dni od daty 

podpisania Umowy. Wspomniane materiały mogą być dostarczane sukcesywnie 

jednak nie później niż w ciągu 31 dni od podpisania umowy. 

2. Maksymalny termin na stworzenie strony to 21 dni pracujących, rozpoczyna się 

od chwili przekazania kompletu materiałów przez Zamawiającego oraz wpłacenia 

przez Zamawiającego zaliczki w wysokości 2 miesięcznych rat abonamentu. 

 

§ 8 

Zamawiający dokona odbioru strony w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od daty 

zgłoszenia przez Przyjmującego zamówienie gotowości do odbioru. 

 

§ 9 

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie Umowy Przyjmujący 

zamówienie zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. 

Po odbiorze strony Zamawiającemu przysługuje 1 darmowa aktualizacja strony na 

miesiąc w ramach opłacanego abonamentu. 

 

§ 10 

Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do 

materiałów dostarczonych na potrzeby realizacji strony internetowej, w szczególności 

prawo do zamieszczenia tego typu materiałów na wykonywanych i utrzymywanych 

na jego zamówienie witrynach internetowych. 

 

§ 11 

Przyjmujący zamówienie ma prawo do zamieszczania w swoich materiałach 

informacyjnych i ofertach informacji o świadczeniu usług dla Zamawiającego, a także 

na realizowanym przedmiocie Umowy. 

 

 



§ 12 

Zamawiający ma prawo do bieżącego zaznajamiania się z postępem realizacji prac. 

 

§ 13 

1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości że nie jest właścicielem strony internetowej 

stworzonej przez Przyjmującego zamówienie, natomiast użytkuje w/w stronę na 

zasadzie dzierżawy w ramach opłacanego abonamentu. 

2. Abonament opłacany przez Zamawiającego obejmuje: 

- wykonanie strony internetowej 

- utrzymanie i administrowanie stroną 

- 2 adresy e-mail w domenie strony: info@nazwadomeny, biuro@nazwadomeny 

Zamawiający może zmienić domyślną nazwę kont pocztowych e-mail na: 

……………..................................................................................................................... 

- opłatę za domenę 

- opłatę za serwer 

- opłata za certyfikat SSL 

- aktualizacje strony 

- ochrona antywirusowa strony 

- backup (regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa) 

- wsparcie techniczne 

3. Po 12 miesiącach opłacania abonamentu Zamawiający ma możliwość wykupienia 

praw do strony internetowej, a tym samym przejęcia majątkowych praw autorskich. 

Opłata za wykupienie strony na własność wynosi 2-krotność abonamentu 

miesięcznego. 

4. Po wykupieniu strony Zamawiający nie musi opłacać abonamentu, ponosi 

natomiast standardowe koszty utrzymania strony internetowej takie jak: opłata za 

domenę, opłata za serwer, opłata za certyfikat SSL, opłaty za aktualizacje i 

ewentualne naprawy strony internetowej. 

 

§ 14 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 



§ 15 

Ewentualny spór wynikający z niniejszej Umowy będzie rozstrzygany przez strony 

polubownie, a dopiero w przypadku niemożliwości jego polubownego rozwiązania, 

kierowany będzie do sądu właściwego dla siedziby Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 16 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej (w postaci 

aneksu do Umowy) pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

…………………………………………………………………………………………….......... 

Przyjmujący zamówienie                Zamawiający 

 


