Umowa …../……/2021 o wykonania sklepu internetowego …………………….
Umowa Nr …./…../2021 zawarta w Mławie, dnia ……… 2021 rok pomiędzy Agencja
WordPress WooCommerce-GodWeb Robert Gołębiewski NIP: 5711590056 z siedzibą w
Sienkiewicza 3/13 06-500 Mława, zwanym dalej wykonawcą a ………………………………….
………………………………………….. NIP: ………………… z siedzibą w ……………………….. zwanym dalej
Klientem.
§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest stworzenie przez Wykonawcę sklepu internetowego …………………………………..
zwanego dalej Dziełem zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej umowy.
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. 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 Dzieła.
§ 2 Terminy
Termin realizacji został określony w Specyfikacji. Klient zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy
materiałów niezbędnych do realizacji (w szczególności wskazanych w Specyfikacji). W przypadku
opóźnienia w dostarczeniu materiałów wskazanych w punkcie 2 terminy wskazane w specyfikacji ulegają
przesunięciu proporcjonalnemu do opóźnienia.
§ 3 Odbiór Dzieła
Klient zobowiązuje się zaakceptować Dzieło będące przedmiotem niniejszej umowy w formie
elektronicznej (e-mail) lub wnieść modyfikacje i poprawki w formie wysłanej wiadomości e-mail do
wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu wersji Dzieła. Modyfikacje wersji
projektu powinny wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej zmiany tak, aby jej uwzględnienie mogło
zostać wykonane w sposób nie budzący wątpliwości. Klient ma prawo do kolejnych dwóch zastrzeżeń
w formie elektronicznej w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia mu wersji zmienionej
Dzieła. W przypadku gdy Klient nie wniesie zastrzeżeń w terminie do 14 dni roboczych, Wykonawca
uznaje Dzieło za zaakceptowane i odebrane przez Klienta.
§ 4 Gwarancja
Wykonawca udziela Klientowi gwarancji w ramach trzydziestodniowej pomocy technicznej po
wdrożeniowej, w której zobowiązuje się na własny koszt naprawić rażące błędy nie pozwalające na
normalne korzystanie ze sklepu internetowego będącego Dziełem. Sklep internetowy wykonany przez
Wykonawcę będzie prawidłowo wyświetlać się na urządzeniach, rozdzielczościach i przeglądarkach z
ponad 90% udziałem w rynku. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłową edycję
treści, aktualizacje prowadzone samodzielnie przez Klienta oraz wykasowanie treści spowodowane
działaniem Klienta. Klient odpowiada za ingerencję w kluczowe pliki witryny, które mogą powodować
niestabilne lub niewłaściwe działanie, lub całkowity brak działania sklepu internetowego.
Klient może uzyskać 12 miesięczną gwarancję na wykonane Dzieło wraz z wykupieniem usługi
Administracja sklepu WordPress.
§ 5 Prawa autorskie
Twórca przenosi na Nabywcę całość praw majątkowych do Dzieła. Przeniesienie autorskich praw
majątkowych do dzieła obejmuje wszystkie pola eksploatacji. Twórca zezwala Nabywcy na

modyfikowanie dzieła, w tym m.in. na dokonywanie korekt, przeróbek, zmian i adaptacji dzieła
oraz jego pojedynczych fragmentów, bez nadzoru autorskiego. Wykonawca ma prawo do
umieszczenia informacji z linkiem do strony Wykonawcy w sekcji stopki na każdej podstronie.
Zleceniodawca może usunąć informację z linkiem do strony Wykonawcy jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Wykonawcy.
§ 6 Wynagrodzenie
Z tytułu wykonania Dzieła i przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca otrzyma od Klienta
wynagrodzenie w kwocie określonej w Specyfikacji. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto, w
terminie 7 dni, na podstawie przesłanej w formie elektronicznej faktury wystawianej po jego akceptacji.
Klient do dnia rozpoczęcia prac wpłaci na konto wskazane przez Wykonawcę zaliczkę w wysokości 30%
wynagrodzenia za projekt brutto: Nr. Konta wykonawcy 68 2490 0005 0000 4000 8602 0648 Alior bank
(Tytuł nr umowy + zaliczka).
§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy
Klient zamawia natychmiastowe wykonanie umowy o wykonanie dzieła i przyjmuje do wiadomości, że
traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o
wykonanie dzieła.
§ 8 Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie spory
mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
dla Wykonawcy. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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