
Umowa
  o wykonanie strony internetowej i
przeniesienia praw autorskich oraz
jednorazowego uświadczenie usługi

konfiguracyjnej 

zawarta w                                     (miejscowos�c�) w dniu                                (data) r.

pomiędzy:

                                                                (imię i nazwisko), zamieszkała/y w                                    

(miejscowos�c�) przy ul.                                                                            (nazwa ulicy i numer 

domu), legitymującym się dowodem osobistym                                                   (numer i 

seria dowodu osobistego), wydanym przez                                                                 (organ 

wydający), zwanym dalej Zamawiającym,

a

Damianem Nass prowadzącym działalnos�c� gospodarczą pod firmą Adwers.com 
Damian Nass, z siedzibą ul Szczuka 44a, 87-300 Brodnica, o nr NIP 8741664720 
zwanym dalej w tres�ci umowy Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: Włas�ciciela Damiana Nass, w dalszej częs�ci łącznie nazywani 
Stronami o następującej tres�ci:

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy:
a. wykonanie strony internetowej (dalej jako Dzieło) w formie wizyto� wki, z 
uzgodnionego wczes�niej jednego z układo� w struktury dostępnej na stronie 
„https://adwers.com/project/wizytowka/”.;
 b. jednorazowym us�wiadczenie usługi polegającej na doprowadzeniu do 
funkcjonalnos�ci wyz:ej wymienionej strony internetowej w sieci, poprzez konfiguracje 
wykupionego przez Zamawiającego hostingu i pomoc w dobraniu nazwy domeny, oraz 
wprowadzenie danych do oferowanej przez firmę Google usługi google dla firm. 
2. W ramach prac okres� lonych w § 1 ust. 1 lit. a niniejszej umowy Zamawiający 
zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonac� dla Zamawiającego dostarczyc� kod 
z�ro� dłowy zamo� wionej strony internetowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc� Dzieło w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. Termin nie podlega dacie oddania do pełnego uz:ytku usługi google 
dla firm, kto� ry będzie liczony od dostarczenia Wykonawcy, przez Zamawiającego listu z
kodem aktywacyjnym, potwierdzającym adres siedziby firmy, wystawionym przez 
Google.
4. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Dzieła, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
w formie pisemnej lub drogą emaliową o jej przyjęciu lub zgłosi potrzebę naniesienia 
jednorazowo, okres� lonych zmian, w dodatkowym terminie 7 dni.
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5. Prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje 
Zamawiającemu wo� wczas, gdy Wykonawca nie dostarczy Dzieła Zamawiającemu w 
wyznaczonym w tym celu terminie.

§ 2 Prawa autorskie 
1. Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa wyłączne prawo do korzystania z 
Dzieła i do rozporządzania nim na poszczego� lnych polach eksploatacji w Polsce i 
zagranicą przez czas trwania autorskich praw majątkowych do tego utworu, zgodnie z 
Ustawą z 4 kwietnia 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola 
eksploatacji:
a) wprowadzania do obrotu,
b) wprowadzania do pamięci komputera, 
c) wprowadzanie do sieci Internet i innych sieci komputerowych.
3. Two� rca zezwala Zamawiającemu na modyfikowanie dzieła, w tym m.in. na 
dokonywanie korekt, przero� bek, zmian i adaptacji dzieła oraz jego pojedynczych 
fragmento� w, bez nadzoru autorskiego.
4. Wykonawca ma prawo do umieszczenia informacji z linkiem do strony Wykonawcy 
w sekcji stopki. Zamawiający moz:e usunąc� informację z linkiem do strony Wykonawcy 
jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy. 

§ 3 Wynagrodzenie 
1. Z tytułu wykonania Dzieła i przeniesienia autorskich praw majątkowych 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie 499 złotych netto.
Cena nie podlega negocjacji, nawet w przypadku posiadania przez Zamawiającego 
jednego lub więcej podpunkto� w z § 1, chyba z:e uzgodniony został osobny aneks do 
niniejszej umowy.  Płatnos�c� dokonana zostanie przelewem na konto, w terminie 7 dni, 
na podstawie dostępnej na stronie, z § 1 ust. 1. pkt. a.  danych przelewowych lub linku 
w Systemie płatnos�ci internetowych. 
2. Zamawiający zobowiązany jest wszystkie niezbędne materiały (zdjęcia, teksty, 
tytuły,  informacje i dane kto� re chce wprowadzic� do układu strony, zwanej Dziełem) do 
stworzenia strony internetowej, do przekazania nie po� z�niej niz:  do 2 dni od daty 
podpisania niniejszej umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwoty wskazane w § 3 ust. 1. niniejszej 
umowy i przekaz:e ją Zamawiającemu.

§ 4 Postanowienia kon� cowe 
1. Postanowienia umowy wiąz:ą następco� w prawnych Stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaz:nos�ci.
3. Umowa została sporządzona w dwo� ch jednobrzmiących egzemplarzach dla kaz:dej 
ze stron.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.0.1025) oraz Rozporządzenia UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

                                                                                                                                                        
    Zamawiający                                                                                             Wykonawca 
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