
Regulamin WWW
szczegółowych warunków produktu WWW, Reverse Marketing Grzegorz Karaś .
„Reverse Marketing” z siedzibą w Tychach, przy ulicy Elfów 61/63 43-100 NIP 6321951647
oferuje stworzenie strony WWW 

1) Optymalizacja treści na stronę internetową nadesłanych przez zlecającego pod kątem 
wyszukiwarek internetowych (m.in Google)

2) Rejestracja i utrzymanie domeny
3) Utrzymanie strony na serwerze
4) 3-10 zakładek (w zależności od wybranego pakietu)
5) Szyfrowanie SSL
6) Wersja responsywna strony internetowej
7) Aktualizacje - bez limitu wyłącznie na podstawie danych dostarczonych przez Zlecającego, 

z wyłączeniem tworzenia nowych podstron
I. Definicja pojęć:
1) Klient – Zamawiający tj. firma zlecająca Wykonawcy prowadzenie działań z zakresu  

stworzenia strony internetowej.
2) Wykonawca – Reverse Marketing z siedzibą w Tychach, przy ul. Elfów 61/63 43-100
NIP 6321951647 REGON 384626957
3) Witryna internetowa - komplet powiązanych dokumentów HTML, stanowiący zamkniętą całość, 
możliwy do otworzenia i wyświetlenia za pomocą przeglądarki internetowej po udostępnieniu w 
sieci 
4) Domena - element adresu internetowego wskazujący na kraj i rodzaj organizacji
5) Optymalizacja treści – poszukiwanie za pomocą metod matematycznych najlepszego, ze 
względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego zagadnienia, przy uwzględnieniu określonych 
ograniczeń
6) Serwer – komputer centralny lub program umożliwiający dostęp do jakiejś usługi innym 
programom lub komputerom połączonym z nim w sieci
7) Zakładka - podstrona w witrynie internetowej
8) Umowa/zamówienie – umowa stron, na podstawie której Wykonawca zobowiązuje się do 
świadczenia usługi na rzecz Klienta , w zakresie wybranego przez niego produktu, oraz zgodnie z 
warunkami oferty Wykonawcy i niniejszego Regulaminu, a Klient jest zobowiązany do zapłaty 
ustalonego Wynagrodzenia.
9) Szyfrowanie SSL - jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń 
internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL 
zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. ... Oznacza to, że za pomocą 
SSL mogą być szyfrowane połączenia do poczty, serwera ftp, strony WWW itp.
10) Responsywna strona internetowa - strony internetowe zaprojektowane w sposób przyjazny dla 
użytkownika oraz dostosowane do przeglądania na ekranach różnego rozmiaru (od monitorów po 
smartfony)
11) Hosting - dodatkowe usługi świadczone przez dostawców internetu oprócz samego jego 
dostarczania (np. możliwość zakładania stron internetowych na ich serwerach, oferowanie dostępu 
do różnych plików, czy utrzymywanie skrzynek pocztowych
12) Stworzenie strony internetowej - Stworzenie przez firmę Reverse Marketing Karaś Grzegorz 
strony internetowej, zgodnej z wybranym przez Klienta pakietem.
13) Obsługa strony internetowej - wykonywane na zlecenie Klienta modyfikacje elementów Strony 
Internetowej w trakcie trwania Umowy przez dedykowanego opiekuna Klienta

http://m.in


§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, na warunkach i zasadach określonych w dalszej części 

Umowy jest: 

a. Wykonanie strony internetowej wraz z jej instalacją na serwerze; 

b. Utrzymanie strony internetowej na serwerze. 

2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§2 

Obowiązki stron 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia Zlecającemu Usług opisanych w §1, a także 

zapewnienia ich prawidłowego działania w okresie obowiązywania Umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji Zlecającego strony internetowej 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

3. Zlecający zobowiązany jest do akceptacji realizacji Usług w ciągu 14 (czternastu) dni 

roboczych od daty ich udostępniania do testów i akceptacji. Brak odpowiedzi we wskazanym 

czasie oznaczać będzie akceptację realizacji Usług. 

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo do zgłaszania nieograniczonej liczby poprawek do strony 

internetowej. Zgłoszenie poprawek wydłuża czas akceptacji realizacji Usług o liczbę dni 

przeznaczoną na ich wdrożenie.

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek technicznych w terminie nie 

dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia wadliwego działania przez Zlecającego. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu realizacji Usług, o których mowa w §1, Zleceniobiorca otrzyma jednorazowe 

wynagrodzenie w wysokości ………………………………………… 

2. Począwszy od 13-ego miesiąca, Zlecający będzie uiszczał na rzecz Zleceniobiorcy, miesięczny 

abonament w wysokości 69 zł. 

3. W ramach jednorazowego wynagrodzenia o którym mowa w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania strony na serwerze oraz utrzymania 

domeny przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia strony internetowej.

4. Po akceptacji przez Zlecającego realizacji Usług opisanych w §1 Zleceniobiorca  wystawi 

Zlecającemu fakturę VAT z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie będzie płatne przez na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym paragrafie powiększone będzie o należny 

podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów prawa. 



6. Zlecający oświadcza, iż na potrzeby realizacji niniejszej Umowy upoważnia Zleceniobiorcę do 

wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury w imieniu 

Zlecającego. 

§4 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących tajemnicy 

przedsiębiorstwa, chyba, że na podstawie szczególnych przepisów prawa osoby trzecie są 

uprawnione do uzyskania takiej informacji, lub też jedna ze Stron jest zobowiązana do ujawnienia 

takiej informacji. 

2. Informacjami Poufnymi podlegającymi ochronie na podstawie niniejszej Umowy będą objęte 

wszelkie informacje wyrażone zarówno w formie pisemnej, ustnej albo zawarte na nośnikach 

informacji innego rodzaju, które dotyczą prowadzenia działalności przez Strony. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki ostrożności i gwarantuje, że 

zapewniają one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub 

wykorzystaniu Informacji Poufnych. 

4. Informacji Poufnych nie stanowią informacje: 

a. które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej 

umowy przez Stronę; lub  

b. które były w posiadaniu Strony lub były jej znane przed uzyskaniem od drugiej Strony, 

c. które zostaną ujawnione przez Stronę (i) po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej 

Strony lub (ii) bez takiej zgody, po okresie trzech lat od daty ustania niniejszej Umowy. 

5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Strony zobowiązują się do niewykonywania kopii albo 

reprodukcji informacji uzyskanych od drugiej Strony. 

§5 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowę zawarto na czas nieokreślony. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

3. Umowę niniejszą można rozwiązać za wypowiedzeniem, bez podania przyczyn. 

4. Strony mają prawo wypowiedzieć Umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od 

końca miesiąca, w którym druga Strona zostanie zawiadomiona o wypowiedzeniu 

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane listem 

poleconym pod rygorem nieważności. 

§6 

Prawa autorskie 



1. Zlecający po uregulowaniu wynagrodzenia opisanego w §3 niniejszej umowy, otrzyma od 

Zleceniobiorcy oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych w odniesieniu do 

strony internetowej. 

2. Zakres praw autorskich w odniesieniu do strony internetowej, a w szczególności do jej szaty 

graficznej będzie wynikał z zapisów licencji szablonu wybranego przez Zlecającego. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związana z realizacją Umowy, winna 

być kierowana na adresy Stron wskazane na wstępie niniejszej Umowy. W przypadku zmiany 

adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem 

uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni wskazany przez tę Stronę 

adres do doręczeń. 

2. Strony wyznaczają koordynatorów w celu realizacji postanowień niniejszej umowy: 

Koordynator ze strony Zleceniobiorcy: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Koordynator ze strony Zlecającego: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

3. Postanowienia niniejszej umowy stanowią całość uzgodnień pomiędzy Stronami w zakresie 

świadczenia usług, o których mowa w §1 i zastępują wszelkie wcześniejsze uzgodnienia 

pomiędzy Stronami, zarówno ustne, jak i pisemne w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia niniejszej Umowy są lub będą prawnie nieskuteczne lub 

nieważne w całości lub w części, to nie narusza to ważności i mocy obowiązującej pozostałych 

postanowień umowy, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez 

postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością, umowa nie zostałaby 

zawarta. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym wypadku zastąpić postanowienia 

bezskuteczne lub niewykonalne - innymi, w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel 

gospodarczy postanowień zastąpionych. 

5. W sprawach nieuregulowanych bezpośrednio w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdują 

odpowiednie normy prawa polskiego, w szczególności zawarte w przepisach ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



7. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  każdej 

ze Stron. 

8. Spory Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby 

pozwanego. 

9. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

Załącznik nr 1 

Wytyczne do przygotowania strony internetowej 

Treści na stronę 
Przygotowane przez Zlecającego 
Optymalizacja pod kątem SEO
TAK/NIE 
Rejestracja i utrzymanie domeny 
TAK/NIE 
Utrzymanie strony na serwerze 
TAK/NIE 
Liczba zakładek 
Pakiet 3WWW - 3 zakładki 
Pakiet - 6WWW - 6 zakładek 
Pakiet - 10WWW - 10 zakładek 

Szyfrowanie SSL 
TAK/NIE 
Wersja responsywna 
TAK/NIE 
Aktualizacje 
Bez limitu – wyłącznie na podstawie danych dostarczonych przez Zlecającego, z wyłączeniem 
tworzenia nowych podstron 




