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Umowa na opiekę serwisu internetowego 

 

Zawarta …………………..…… w …………….., pomiędzy agencją interaktywną dkstrony.pl, zwanej 

w dalszej części zleceniobiorcą 

a 

………………………………………….…………………….. 
 (Podpis zleceniobiorcy) 

………………………………………….…………………….. 
(Pieczęć imienna lub podpis osoby/osób reprezentujących firmę) 

 

§ 1 Przedmiot zlecenia 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę opieki serwisu 

internetowego adres strony internetowej. 

2. Strony za opiekę serwisu internetowego ustalają dla Zleceniobiorcy wynagrodzenie w 

kwocie …….. zł netto miesięcznie. 

3. Opieka serwisu internetowego będzie obejmować: 

 

Lp. Rodzaj usługi Częstotliwość wykonania usługi 

1. 
Wykonanie i trzymanie kopii zapasowej 
strony 

1 raz w miesiącu 

2. 
Systematyczne aktualizowanie systemu 
CMS 

Niezwłocznie po pojawieniu się nowej wersji 
systemu 

3. 
Systematyczne aktualizowanie wtyczek 
CMS 

Niezwłocznie po pojawieniu się aktualizacji 
wtyczek CMS 

4. Monitoring antywirusowy 
Usuwanie złośliwego oprogramowania w 
przypadku ataku hackerskiego na stronę www 
oraz jego skutków 
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5. 

Edycja strony czyli zmiany wykonane na 
zlecenie klienta dotyczące obecnej strony 
internetowej (aktualizacja 
treści, zdjęć, dodanie zakładek itp.) 

Do 5 godzin pracy w miesiącu 

6. 

Wszelkie zmiany wymagające wiedzy 
specjalistycznej typu ingerencja w pliki oraz 
kod strony, zmiany na serwerze, zmiany i 
implementacji czcionek 

Do 2 godziny pracy w miesiącu. Powyżej 2 
godziny do wyceny indywidualnej  

 

 

§ 2 Zobowiązania 

1. Strony zobowiązują się przekazać wszelkie informacje, które są konieczne do realizacji 

niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się przesłać w terminie do 3 dni roboczych od daty 

podpisania umowy, kody dostępowe do serwera FTP, bazy danych,  panelu 

administracyjnego usługodawcy hostingowego oraz systemu CMS, które umożliwią 

administrację serwisu internetowego. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania o wykonaniu czynności 

administracyjnych w ciągu max. 2 dni roboczych. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Zleceniobiorcy należy się co miesięczne wynagrodzenie przez cały czas trwania niniejszej 

umowy w wysokości …….. zł netto. 

2. Przed rozpoczęciem każdego miesiąca rozliczeniowego należącego do czasu trwania 

niniejszej umowy Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy fakturę proforma z 7 dniowym 

okresem płatności, po opłacie Zleceniobiorca prześle końcową fakturę VAT za dany 

miesiąc. 

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur za pośrednictwem serwisu 

Useme sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Oławskiej 19/5, 50-123 Wrocław, występująca pod 

numerem NIP: 8992744965 (dalej zwana: „Useme”) będąca operatorem serwisu 

internetowego https://useme.com. 

 

§ 4 Czas trwania umowy 
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1. Umowę zawiera się na czas …….. miesięcy od dnia podpisania umowy 

2. Po tym okresie umowa przechodzi na czas nie określony z jednomiesięcznym okresem jej 

wypowiedzenia. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Każda zmiana w treści niniejszej umowy wymaga pisemnego przedstawienia w formie 

aneksu do umowy pod groźbą unieważnienia umowy za wyjątkiem zmian nazwy firmy, 

danych adresowych, oraz formy organizacyjno-prawnej każdej ze stron umowy. 

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania umowy przez Zleceniodawcę i 

przesłaniu jej pocztą elektroniczną w formie skanu do Zleceniobiorcy lub pocztą 

tradycyjną. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania wszelkich 

powierzonych danych dostępowych oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej i nie ujawnianiu 

niniejszego dokumentu osobom trzecim. 

 

ZLECENIOBIORCA 
 
 
 

………………………………………….…………………….. 
(Pieczęć imienna oraz podpis osoby/osób 
reprezentujących firmę Zleceniobiorcy) 

ZLECENIODAWCA 
 
 
 

………………………………………….…………………….. 
(Pieczęć imienna oraz podpis osoby/osób 
reprezentujących firmę Zleceniodawcy) 
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