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Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www 
 
zawarta w Toruniu w dniu 10.10.2010 roku (dalej zwana jako „Umowa”) pomiędzy: 
 

Wykonawca: 
Art Delarte Rafał Bonselewski 

Zlecający: 
 

Adres Wykonawcy: 
ul. Strzałowa 17N/8, 87-100 Toruń 

Adres Zlecającego: 
 

Adres do doręczeń Wykonawcy: 
ul. Strzałowa 17N/8, 87-100 Toruń 

Adres do doręczeń Zlecającego: 
 

NIP Wykonawcy: 
879-243-20-43 

NIP Zlecającego: 
 

REGON Wykonawcy: 
3406161108 

REGON Zlecającego: 
 

Adres e-mail: 
biuro@artdelarte.pl 

Adres e-mail: 
 

Reprezentowany przez: 
Rafał Bonselewski – Właściciel 

Reprezentowany przez: 
 

 
zwani dalej łącznie jako „Strony’ lub każda z osobna jako „Strona”. 
 
§1. [Definicje] 
 
Na gruncie Umowy (w tym Załączników do niej) wszelkie poniższe wyrażenia pisane wielką literą będą miały 
następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały one użyte w liczbie pojedynczej lub mnogiej: 
 

1. Serwis internetowy – rozumie się przez to stronę internetową, do której tytuł prawny przysługuje 
Zlecającemu, na którą składają się strona główna oraz jej wszystkie podstrony; 
 

2. Pozycjonowanie – rozumie się przez to podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie Serwisowi 
internetowemu jak najwyższej Pozycji (miejsca) w Wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki dla określonych 
przez Zlecającego Wyrażeń kluczowych; 
 

3. Wyrażenia kluczowe – rozumie się przez to słowa lub znaki, lub też ich kombinację określoną przez 
Zlecającego, wskazaną w Załączniku nr 1 do Umowy; 
 

4. Wyszukiwarka – rozumie się przez to wyszukiwarkę internetową www.google.pl (Polska, wersja polska); 
 

5. Wyniki wyszukiwania – rozumie się przez to listę serwisów internetowych generowaną przez Wyszukiwarkę 
na skutek wpisania w pole zapytań Wyszukiwarki Wyrażeń kluczowych, zawierającą w szczególności nazwę 
serwisu internetowego oraz link prowadzący do serwisu internetowego; 
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6. Pozycja – rozumie się przez to miejsce uzyskane przez Serwis internetowy w Wynikach wyszukiwania 

Wyszukiwarki dla danego Wyrażenia kluczowego. W celu określenia Pozycji uzyskanej przez Serwis 
internetowy w Wyszukiwarce dla danego Wyrażenia kluczowego na gruncie Umowy: 

 
a. przyjmuje się wyłącznie Pozycję Serwisu internetowego ustaloną przez specjalne, profesjonalne 

oprogramowanie, przeznaczone dla celów obliczeniowych tj. STAT4SEO - Pozycja ustalona w ten sposób 
jest możliwa do ustalenia dla Zlecającego poprzez Panel Klienta; 

 
b. uwzględnia się wyłącznie najlepszą Pozycję uzyskaną przez Serwis internetowy w danym dniu 

obowiązywania Umowy (tj. od godz. 00.01 do godz. 23.59), przy czym Pozycja jest weryfikowana dwa 
razy w ciągu dnia, o losowo wybranej przez Wykonawcę porze; W rezultacie na skutek weryfikacji mogą 
zostać ustalone dwie różne Pozycje, z których uwzględnia się wyłącznie wyższą (lepszą) Pozycję; 

 
c. nie uwzględnia się tzw. linków sponsorowanych (reklam) generowanych przez Wyszukiwarkę w Wynikach 

wyszukiwania; 
 
d. w sytuacji, gdy w Wynikach wyszukiwania dla danego Wyrażenia kluczowego wyświetla się mapa (Google 

maps) Wyszukiwarki zawierająca listę znajdujących się w ramach wyświetlanej mapy (Google maps) 
serwisów internetowych - uwzględnia się ww. listę dla określenia Pozycji tylko i wyłącznie w przypadku, 
gdy Serwis internetowy znajduje się na ww. liście; w innym przypadku - Pozycja jest liczona od 
pierwszego miejsca znajdującego się po ww. liście (lub przed nią – jeżeli przed mapą występują wyniki 
wyszukiwania). 

 
7. Panel klienta – serwis internetowy udostępniony przez Wykonawcę Zlecającemu w trakcie obowiązywania 

Umowy dla celów weryfikacji przez Zlecającego Pozycji uzyskanej przez Serwis internetowy oraz dla celów 
pobierania przez Zlecającego raportów zawierających informacje o wynikach Pozycjonowania. 
 

8. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie – maksymalna kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, określona w Załączniku nr 1 do Umowy – „Cennik wyrażeń 
kluczowych”. 
 

9. TOP 10 – rozumie się przez to Pozycje od 1 do 10 włącznie. 
 
§ 2. [Przedmiot Umowy] 
 
Zlecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług polegających na Pozycjonowaniu w 
Wyszukiwarce Serwisu internetowego, do którego kieruje domena adres strony www, na wybrane Wyrażenia 
kluczowe określone w Załączniku nr 1 do Umowy – „Cennik wyrażeń kluczowych". 
 
§3. [Oświadczenia Stron] 
 

1. Strony oświadczają, że: 
 
1) są prawidłowo umocowane do zawarcia Umowy i reprezentowania Stron, jak równie są uprawnione do 

zawarcia Umowy na warunkach w niej wskazanych; 
 

2) podane przez nie dane, zawarte w komparycji Umowy, są prawidłowe, pełne i aktualne na dzień jej 
zawarcia. 



www.artdelarte.pl 
 

 

……………………………………………………….. 
 

 
Podpis w imieniu Wykonawcy 

……………………………………………………….. 
 
 

Podpis w imieniu Zlecającego 

 

 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby dla celów prawidłowej 

realizacji Umowy. 
 

3. Zlecający oświadcza, że: 
 
1) jest mu wiadome, że uzyskanie przez Serwis internetowy na skutek Pozycjonowania Pozycji w TOP 10 

nie gwarantuje mu osiągnięcia określonych korzyści gospodarczych, a Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za tego rodzaju okoliczności; 
 

2) posiada tytułu prawny do domeny wskazanej w § 2 w momencie zawarcia Umowy oraz że będzie go 
posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy, w zakresie umożliwiającym mu prawidłową realizację 
jego zobowiązań określonych w Umowie. 

 
§ 4. [Zobowiązania Stron] 
 

1. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty zawarcia Umowy zapewni Zlecającemu 
dostęp do Panelu Klienta poprzez udostępnienie mu unikalnego loginu i hasła, umożliwiającego stałe 
logowanie do Panelu Klienta. Zlecający będzie miał zapewniony dostęp do Panelu Klienta do daty 
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 
 

2. Zlecający dla celów prawidłowego świadczenia przez Wykonawcę usług Pozycjonowania: 
 
1) zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty zawarcia 

Umowy dostęp do serwera FTP, SFTP lub SCP oraz jeżeli istnieje – do systemu zarządzania treścią 
Serwisu internetowego (CMS), w szczególności poprzez przekazanie wszystkich odpowiednich loginów i 
haseł, niezbędnych do dokonywania optymalizacji stosownie do pkt. 2) poniżej; 
 

2) wyraża zgodę oraz nie zgłasza zastrzeżeń do tego, że dla celów prawidłowego świadczenia usług 
Pozycjonowania Wykonawca będzie dokonywał optymalizacji Serwisu internetowego z punktu widzenia 
Wyrażeń kluczowych, w tym m.in. poprzez optymalizację (zmianę) kodu źródłowego Serwisu 
internetowego, dodania Serwisu internetowego do katalogów internetowych, dodania wizytówek 
promujących Serwis internetowy na innych stronach internetowych; 

 
3) zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres obowiązywania Umowy ciągłości Serwisu 

internetowego, w szczególności poprzez terminowe opłacanie domeny wskazanej w § 2 Umowy oraz 
hostingu; 

 
4) zobowiązuje się do nieprzenoszenia praw do domeny wskazanej w § 2 Umowy na inne podmioty; 
 
5) nie będzie utrudniał ani uniemożliwiał Wykonawcy – samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, w 

tym działających na jego zlecenie - usług Pozycjonowania, w tym w szczególności nie będzie: tworzył 
duplikacji treści Serwisu internetowego, dokonywał przebudowy silnika Serwisu internetowego, dodawał 
Serwisu internetowego do systemów wymiany linków, dokonywał automatycznych przekierowań Serwisu 
internetowego; 

 
6) zobowiązuje się uzgadniać wszystkie istotne zmiany dokonywane w kodzie źródłowym Serwisu 

internetowego z Wykonawcą, jak również wszelkie inne zmiany, które mogą wpłynąć negatywnie na 
dokonywane lub dokonane czynności optymalizacji Serwisu internetowego. 
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3. W przypadku, gdy Zlecający nie posiada wiedzy lub ma wątpliwość w przedmiocie ewentualnych możliwych 

negatywnych skutków zmian lub działań wskazanych w ust. 2 pkt 5) i pkt 6) powyżej na usługę 
Pozycjonowania, powinien każdorazowo uzyskać stanowisko Wykonawcy w tym przedmiocie, a Wykonawca 
zobowiązuje się udzielić mu odpowiedzi bez uzasadnionej zwłoki. 
 

4. Po dokonaniu optymalizacji Serwisu internetowego stosownie do ust. 2 pkt 2) powyżej, Wykonawca prześle 
do Zlecającego informację w przedmiocie zakończenia procesu optymalizacji Serwisu internetowego wraz ze 
wskazaniem, jakie konkretne strony lub podstrony związane z Serwisem internetowym są pozycjonowane 
wraz z zoptymalizowanym kodem źródłowym takich stron lub podstron. Po otrzymaniu od Wykonawcy 
informacji wskazanych w zdaniu poprzednim, Zlecający jest zobowiązany do zmiany danych dostępu do 
serwera FTP, SFTP lub SCP oraz jeżeli istnieje – do systemu zarządzania treścią Serwisu internetowego 
(CMS), podanych Wykonawcy stosownie do ust. 2 pkt 1) powyżej, a Wykonawca zobowiązuje się nie 
uzyskiwać do nich dostępu. W przypadku braku dokonania zmiany wskazanej w zdaniu poprzednim, wszelkie 
negatywne konsekwencje na gruncie Umowy niedokonania tej zmiany, w szczególności w przypadku 
dokonania ingerencji w kod źródłowy Serwisu internetowego, będą leżały po stronie Zlecającego, a 
Wykonawca nie będzie uważany za podmiot, który dokonał jakichkolwiek zmian związanych z Serwisem 
internetowym. 
 

5. W przypadku, gdy po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 4 powyżej z jakiejkolwiek przyczyny będzie 
niezbędne dokonanie dodatkowych czynności optymalizacji Serwisu internetowego, Wykonawca wskaże te 
okoliczności i wówczas będą znajdowały zastosowanie odpowiednie postanowienia ust. 2 i ust. 3 powyżej, w 
szczególności w zakresie obowiązku doręczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wezwania danych 
wskazanych w ust. 2 pkt 1) powyżej. Postanowienie zdanie poprzedzającego nie dotyczy sytuacji wskazanej 
w ust. 2 pkt 5) i 6) powyżej, chyba że Wykonawca postanowi inaczej. 
 

6. Zlecający oświadcza, że jest mu wiadome, że jakiekolwiek działanie z jego strony sprzeczne ze 
zobowiązaniami zawartymi w ust. 2 pkt 3)-6) powyżej będzie negatywnie wpływało na wyniki Pozycjonowania, 
jak również na prace wykonane przez Wykonawcę w związku z Pozycjonowaniem, co będzie wiązało się z 
odpowiedzialnością odszkodowawczą Zlecającego określoną w ust. 7 poniżej. 
 

7. W przypadku naruszenia przez Zlecającego: 
 
a. zobowiązania Zlecającego określonego w ust. 2 pkt 1) powyżej oraz w ust. 5 powyżej, Zlecający będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 1/30 Maksymalnego 
miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu danych dostępu określonych w 
ust. 2 pkt 1 powyżej, płatnej w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty przez 
Wykonawcę Zlecającemu; 
 

b. zobowiązania Zlecającego określonego w ust. 2 pkt 3) lub 4) powyżej, Zlecający będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej iloraz Maksymalnego miesięcznego 
wynagrodzenia oraz ilości miesięcy pozostałych do zakończenia okresu obowiązywania Umowy 
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy (włącznie z miesiącem, w którym Zlecający naruszył zobowiązanie 
określone w ust. 2 pkt 3) lub 4) powyżej) - płatnej w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania do 
jej zapłaty przez Wykonawcę Zlecającemu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że w sytuacji, 
gdy Zlecający naruszy zobowiązanie wskazane w ust. 2 pkt 3) lub 4) powyżej w trakcie trwania miesiąca 
kalendarzowego, Wykonawca niezależnie od prawa do żądania zapłaty kary umownej za ten pełen 
miesiąc, będzie uprawniony do wynagrodzenia należnego mu za wykonane usługi Pozycjonowania do 
daty naruszenia zobowiązania Wykonawcy określonego w ust. 2 pkt 3) lub 4) powyżej; 
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c. zobowiązania Zlecającego określonego w ust. 2 pkt 5) lub 6) powyżej, Zlecający będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 1/30 Maksymalnego miesięcznego 
wynagrodzenia za każdy dzień utrzymywania się stanu niezgodnego ze zobowiązaniem określonym w 
ust. 2 pkt 5) lub 6) powyżej, do momentu usunięcia tego stanu samodzielnie przez Wykonawcę i 
przywrócenia stanu sprzed zmiany – płatnej w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania do jej 
zapłaty przez Wykonawcę Zlecającemu. 

 
§ 5. [Wynagrodzenie oraz zasady płatności] 
 

1. Zlecający obowiązany jest uiszczać Wykonawcy wynagrodzenie za usługi Pozycjonowania według stawek i 
zasad określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – „Cennik wyrażeń kluczowych". 
 

2. Podstawą do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, według stawek i zasad określonych w 
Załączniku nr 1 do Umowy – „Cennik wyrażeń kluczowych", będą stanowiły miesięczne raporty dostępne dla 
Zlecającego w Panelu klienta, w formie elektronicznej. Wykonawca nie jest zobowiązany do udostępniania 
Zlecającemu raportów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w innej formie niż forma elektroniczna, w 
szczególności w formie papierowej. 
 

3. Okresem rozliczeniowym w ramach Umowy jest miesiąc kalendarzowy. 
 

4. W pierwszym dniu miesiąca następującego po każdym miesiącu obowiązywania Umowy (w tym niepełnym), 
za który Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stosownie do ust. 1 powyżej, Zlecający otrzyma na podany 
przez niego adres e-mail fakturę VAT w wersji elektronicznej, na co niniejszym Zlecający wyraża zgodę. 
Faktura VAT wskazana w zdaniu poprzednim będzie płatna w terminie 7 dni od daty jej wystawienia i będzie 
wystawiona na kwotę wynikającą z Załącznika nr 1 do Umowy - „Cennik wyrażeń kluczowych” oraz raportu 
wskazanego w ust. 2 powyżej. 

 
§ 6. [Okres obowiązywania Umowy] 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 10.10.2010 roku do dnia 10.10.2011 roku. 
 

2. Zlecający może odstąpić od Umowy przed końcem okresu wskazanego w ust. 1 powyżej w każdym czasie 
pod warunkiem zapłaty przez Zlecającego wszystkich zaległych płatności należnych Wykonawcy od 
Zlecającego na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zapłaty kwoty pieniężnej 
(odstępnego) w wysokości stanowiącej iloraz Maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ilości 
miesięcy pozostałych do zakończenia okresu obowiązywania Umowy wskazanego w ust. 1 powyżej (z 
uwzględnieniem miesiąca, w którym Zlecający składa oświadczenie o odstąpieniu i uiszcza odstępne). 
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest skuteczne w momencie zapłaty odstępnego przez Zlecającego i 
spełnienia warunku wskazanego w zdaniu poprzednim. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dokonane 
na piśmie pod rygorem nieważności oraz powinno być doręczone Wykonawcy za pośrednictwem poczty 
(operatora publicznego) – listem poleconym, kurierem lub też osobiście za potwierdzeniem odbioru. W celu 
uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że w sytuacji, gdy Zlecający odstąpi od Umowy w trakcie trwania 
miesiąca kalendarzowego, Wykonawca niezależnie od prawa do odstępnego, będzie uprawniony do 
wynagrodzenia należnego mu za wykonane usługi Pozycjonowania do daty skutecznego odstąpienia od 
Umowy przez Zlecającego. 
 

3. Zlecający ma prawo wypowiedzieć Umowę przed upływem okresu wskazanego w ust. 1 powyżej w każdym 
czasie, z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, rozpoczynającego swój bieg w ostatnim 
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dniu miesiąca, w którym Zlecający doręczy skutecznie Wykonawcy oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy. 
Oświadczenie o wypowiedzenie powinno być - pod rygorem nieważności - dokonane na piśmie oraz powinno 
być doręczone Wykonawcy za pośrednictwem poczty (operatora publicznego) - listem poleconym, przesyłką 
kurierska za potwierdzeniem odbioru lub też osobiście za potwierdzeniem odbioru. W przypadku upływu 
okresu wypowiedzenia przed końcem okresu wskazanego w ust. 1 powyżej, Wykonawca ma prawo do 
żądania zwrotu poniesionych wydatków – odszkodowania w umownej wysokości stanowiącej iloraz 
Maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz ilości miesięcy pozostałych do zakończenia okresu 
obowiązywania Umowy wskazanego w ust. 1 powyżej (bez uwzględnienia okresu wypowiedzenia). 
Odszkodowanie wskazane w zdaniu poprzednim jest płatne w terminie siedmiu dni od daty doręczenia 
wezwania do jego zapłaty przez Wykonawcę Zlecającego, a wezwanie to może być doręczone również za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

4. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 powyżej Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Skutek 
ten nie nastąpi, jeśli jedna ze Stron Umowy złoży, najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu wskazanego 
w ust. 1 powyżej, pisemne oświadczenie o jej nieprzedłużaniu. Oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy 
powinno być - pod rygorem nieważności - dokonane na piśmie oraz powinno być doręczone drugiej Stronie za 
pośrednictwem poczty (operatora publicznego) - listem poleconym, przesyłką kurierska za potwierdzeniem 
odbioru lub też osobiście za potwierdzeniem odbioru. 
 

5. Po przekształceniu się Umowy na umowę zawartą czas nieokreślony stosownie do ust. 4 powyżej każda ze 
Stron będzie uprawniona do jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
rozpoczynającego swój bieg w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostanie doręczone drugiej Stronie 
oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie o wypowiedzenie powinno być - pod rygorem 
nieważności - dokonane na piśmie oraz powinno być doręczone drugiej Stronie za pośrednictwem poczty 
(operatora publicznego) - listem poleconym, przesyłką kurierska za potwierdzeniem odbioru lub też osobiście 
za potwierdzeniem odbioru. 
 

6. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku, gdy 
Zlecający zalega z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części lub całości dłużej niż trzy 
miesiące. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu poniesionych 
wydatków – odszkodowania w umownej wysokości stanowiącej iloraz Maksymalnego miesięcznego 
wynagrodzenia oraz ilości miesięcy pozostałych do zakończenia okresu obowiązywania Umowy wskazanego 
w ust. 1 powyżej (z uwzględnieniem miesiąca, w którym następuje wypowiedzenie). Odszkodowanie 
wskazane w zdaniu poprzednim jest płatne w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania do jego 
zapłaty przez Wykonawcę Zlecającemu, a wezwanie to może być doręczone również za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 
 

§ 7. [Poufność] 
 

1. Treść Umowy, jak również wszelkie informacje, materiały oraz dokumenty dotyczące bezpośrednio lub 
pośrednio Stron, ich klientów, pracowników lub współpracowników, które zostaną przekazane drugiej Stronie 
lub zostaną uzyskane przez drugą Stronę w związku z realizacja Umowy w jakiejkolwiek formie, w tym w 
formie ustanej, pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą traktowane jako w pełni poufne i 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Stron oraz ww. podmiotów w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwane dalej jako „Informacje poufne”). 
 

2. Informacje poufne wskazane w ust. 1 powyżej będą wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji Umowy, 
jak również nie będą rozpowszechniane lub udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem osób 
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zaangażowanych przez Strony do realizacji Umowy, pod warunkiem jednakże zobowiązania ich do 
zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje sytuacji, gdy dana Informacja poufna: 
 

1) utraciła swój poufny charakter z uwagi na jej wcześniejsze podanie do wiadomości publicznej w sposób 
zgodny z prawem przez uprawniony do tego podmiot, 
 

2) może być ujawniona na skutek uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody drugiej Strony, 
 
3) ma zostać ujawniona uprawnionym do tego podmiotom w sposób wymagany przez bezwzględnie 

obowiązujące normy prawne. 
 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje okres obowiązywania Umowy oraz okres pięciu lat od daty 
jej rozwiązania lub wygaśnięcia. 

 
§ 8. [Postanowienia końcowe] 
 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie stanowi 
zmiany Umowy zmiana danych wskazanych w ust. 2 poniżej. 
 

2. Strony zobowiązują się do informowania się o zmianie danych do doręczeń wskazanych w komparycji 
Umowy, w tym zmianach adresów e-mail, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na poprzednio 
wskazany adres za doręczoną prawidłowo. 
 

3. Za wyjątkiem sytuacji, gdy w Umowie zostało wyraźnie zastrzeżone, że oświadczenie powinno być dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Strony dopuszczają dokonywanie doręczeń za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, na adresy e-mail wskazane w komparycji Umowy. 
 

4. Umowa stanowi całość ustaleń pomiędzy Stronami i zastępuje wszelkie ustalenia ustne lub pisemne 
dotyczące przedmiotu Umowy. 
 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

6. Wszelkie spory wynikłe z treści Umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo właściwy dla aktualnej 
siedziby Wykonawcy. 
 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zlecającego wyłącznie za faktycznie poniesione i 
udokumentowane straty, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz strat pośrednich. Odpowiedzialność 
Wykonawcy ograniczona jest do trzykrotności Maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia. 
 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. Umowa uznawana jest przez Strony za 
ważną w momencie przesłania przez Zlecającego podpisanej umowy w formie skanu za pośrednictwem e-
mail. Zlecający ponadto zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy w terminie trzech dni od daty 
doręczenia ww. skanu prawidłowo podpisanego, opieczętowanego i kompletnego egzemplarza Umowy. 
 

9. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załącznik nr 1 
Cennik wyrażeń kluczowych do umowy z dnia 10.10.2010 dla serwisu internetowego adres strony www. 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy naliczane jest stosownie do osiąganych wyników, czyli Pozycji każdego 
wybranego Wyrażenia kluczowego w Wynikach wyszukiwania w Wyszukiwarce. 
 

2. Dla każdego Wyrażenia kluczowego ustalone jest inne miesięczna wynagrodzenie, uzależnione od Pozycji 
osiągniętej przez Serwis internetowy w Wyszukiwarce dla danego Wyrażenia kluczowego. 
 

3. Wynagrodzenie należne jest tylko wówczas, gdy wybrane Wyrażenie kluczowe znajduje się w Wynikach 
wyszukiwania w Wyszukiwarce w TOP 10 (Pozycje od 1 do 10) – Pozycja określana jest według zasad 
opisanych w § 1 pkt 6) Umowy. 
 

4. Wynagrodzenie należne jest za każde Wyrażenie kluczowe. Odpowiednio do subiektywnej trudności 
Pozycjonowania danego Wyrażenia kluczowego, przyjęte zostały trzy przedziały wynagrodzenia dla danego 
Wyrażenia Kluczowego, w zależności od Pozycji uzyskanej przez Serwis internetowy w Wynikach 
wyszukiwania w Wyszukiwarce dla danego Wyrażenia Kluczowego. 
 

5. Wynagrodzenia obliczane jest za każdy dzień w okresie obowiązywania Umowy, w którym Serwis internetowy 
uzyskał Pozycję w TOP 10 - w wysokości 1/30 stawek wskazanych poniżej (uzależnionych od rodzaju danego 
Wyrażenia kluczowego oraz uzyskanej Pozycji w danym dniu): 

 

 Wybrane wyrażenie kluczowe Pozycje poza 
Top 10 

Pozycje 
7-10 

Pozycje 
4-6 

Pozycje 
1-3 

1, fraza kluczowa bez opłat cena cena cena 

2. fraza kluczowa bez opłat cena cena cena 

3. fraza kluczowa bez opłat cena cena cena 

   bez opłat cena zł cena zł cena zł 

       

       

       

       

       

 
 
Podane ceny są cenami netto – zostaną one powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%. 
 
W ramach usługi Pozycjonowania wynagrodzenie nie przekroczy ustalonej między Stronami kwoty cena zł netto 
(+ 23% VAT) miesięcznie (Maksymalne miesięczne wynagrodzenie). 


