
 Umowa o dzieło nr HORUS [ID] 
[CITY], [DATE_S]r.  
 
Zleceniodawca: 
[companyName] 
NIP: [CID] 
[KRAJ], [ADRES ODDZIAL] 
[KRAJ_F], [ADRES FILIA] 
 
Wykonawca: 
Jakub Jaworowicz 
[zaleld.] Polska, Najświętszej Marii Panny 13 Inowrocław, 88-100 Inowrocław 
 
PESEL: [PROTECTED], dowód osobisty: [PROTECTED] 
Data urodzenia: [PROTECTED] w: [PROTECTED] 
Urząd skarbowy właściwy w sprawie podatku dochodowego: [PROTECTED] 
 
Dane do płatności: 
 
Rachunek bankowy: [PROTECTED] w [PROTECTED]  
Tytułem: Umowa o dzieło HORUS [ID] 
Kwota: [KWOTA][WALUTA] 
 
§ 1. Zleceniodawca powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące dzieło: 
Zaprogramowania nowych rozwiązań, poprawy istniejących poprzez zaprojektowaniem i 
wdrożeniem projektu strony internetowej wraz z zaprogramowaniem zabezpieczeń, modułu 
optymalizacji strony internetowej wraz z opracowaniem tłumaczeń motywu w systemie WordPress. 
W ramach umowy wykonawca zapewnia dodatkowe moduły zabezpieczeń w tym kopii zapasowej 
oraz skanów bezpieczeństwa i zaprogramowanie modułów obronnych. Wszystkie moduły oraz ich 
obsługa, poprawa jest zapewniana przez wykonawcę przez rok czasu od momentu zawarcia 
umowy.W ramach niniejszej umowy wykonawca przygotuje i opracuje pisemny audyt SEO/SEM o 
stronie internetowej.Strona internetowa oparta o WordPress (Licencja GNU GPL) z 
zainstalowanymi komponentami firm trzecich w terminie do [DEADLINE] z zastrzeżeniem, że każdy 
dzień zwłoki w dostarczeniu koniecznych materiałów do jego wykonania powyżej 3 dni od wezwania 
przez wykonawcę przedłuża ten termin (realizację umowy) o 2 dni robocze. 
1a. Wykonawca udziela również osobnego nieodpłatnego wsparcia w okresie [SUPPORT_Y] w ilości 
godzin: [SUPPORT_H] ([SUPPORT_HS]); Godziny te mogą być wykorzystane na poprawki, zmiany, 
aktualizacje modułów oraz zapewnienie ich poprawnego działania 
2. Przedmiot umowy w tym załączniki mogą być zmienione w każdej chwili, warunkiem jest wysłanie ich 
na adres e-mail lub inny wskazany przez wykonawcę kanał komunikacji oraz potwierdzenie przez niego 
odbioru zaktualizowanej wersji. 
3. Wykonawca wykona DZIEŁO, korzystając z własnych narzędzi i materiałów. Wykonawca oświadcza, że 
posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonanie DZIEŁA w sposób odpowiadający 
standardom dla tego typu prac. 
4. Wykonawca może powierzyć wykonania DZIEŁA innej osobie, jednak odpowiada w pełni za 
poprawność jego wykonania. 
5. Strony określają wynagrodzenie brutto Wykonawcy na kwotę [KWOTA][WALUTA] netto (słownie: 
[KWOTA_S][WALUTA_S] 00/100 [KWOTA_CS]). 
6. Wypłata wynagrodzenia (o ile umowa w Ustaleniach Dodatkowych nie stanowi inaczej) nastąpi w 
ciągu [PAYDAY] dni od daty potwierdzenia przez Zleceniodawcę wykonania umowy i złożenia przez 
Wykonawcę rachunku - oraz o ile dotyczy -  z potrąceniem należnych składek na ubezpieczenie 
społeczne, zdrowotne oraz na podatek dochodowy. 
7. Zleceniodawca ma świadomość możliwości wystąpienia dodatkowych kosztów (nie wliczonych w 
wynagrodzenie i niezależnych), które mogą zostać pobrane na mocy umów dodatkowych lub 
zasugerowane do zakupu przez wykonawcę np. usługi hostingu, outsourcing usług. 
8. W przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności i wynikających z nich kosztów - koszty te będą 
uwzględnione w rachunku do umowy o dzieło, jednak muszą zostać zaakceptowane w formie pisemnej 
przez obie strony. 
9. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego niniejszej umowy, w tym 
odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy i wysłania w odpowiednim okresie dokumentu PIT-11 do 
wykonawcy. 
10. Klauzula Poufności/NDA: Za poufne Strony uznają w informacje dotyczące kwestii: finansowych, 
technicznych w tym haseł, handlowych, know – how, koncepcji, strategii, źródeł i sposobów finansowania, 
szczególne warunki umowy (w tym sposoby płatności, terminy płatności i realizacji) oraz wszystkie 
dokumenty i wiadomości e-mail podlegające wzajemnej wymianie pomiędzy Podmiotem, a stroną - 



Podmiot udziela Stronie zgody na publikowanie ogólnych informacji na temat zlecenia tzw. "Portfolio" (w 
ograniczeniu do Nazwy firmy podmiotu/Adresu stron/ogólnej informacji o zadaniach, które zostały 
wykonane). 
11. W dziele mogą występować dane osobowe, które uznaje się za Poufne 
12. Zleceniodawca i administrator danych powierza Wykonawcy - Podmiotowi przetwarzającemu, w 
trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe do 
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
13. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
14. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi art. 28 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
15. Jeżeli umowa nie dotyczy przetwarzania danych - Wykonawca nie może dysponować tymi danymi - 
ma do nich dostęp z braku możliwości technicznej zablokowania takich uprawnień, ale nie może ich 
edytować, zmieniać, dodawać, eksportować czy w jakikolwiek sposób udostępniać, kopiować, zmieniać. 
15a. Kara wynikająca za nienależyte dochowanie poufności do 10x wartości zlecenia. 
16. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie do dzieła i przenosi je w całości na 
Zleceniodawcę. Zleceniodawca może dowolnie rozporządzać tymi prawami oraz czerpać z nich pożytki. 
17. Koszty uzyskania przychodu wynoszą [KOSZTYU]. 
18. Wypłata wynagrodzenia netto nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, 
gotówką lub w inny wskazany przez wykonawcę 
19. W przypadku wykonania umowy w sposób wadliwy lub ze szkodą dla Zleceniodawcy,  
20. Zleceniodawca ma prawo do pisemnego wezwania do naprawienia dzieła oraz kolejno: stosownego 
obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że okres wezwania do 
ponownego wykonania dzieła nie może być krótszy niż 8 dni roboczych 
W przypadku nie wykonania umowy w terminie, Zleceniodawca wyznaczy dodatkowy termin, po którego 
bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy, jednak nie krótszy niż 8 dni roboczych. 
20a. W przypadku częściowego wykonania umowy i odstąpienia od umowy z dowolnego powodu, w 
którym wymagany jest zwrot zadatku lub innych wpłat -  przyjmuje się, że 1h lub 10%  prac to 157 zł (sto 
pięćdziesiąt siedem złotych 00/100 groszy) i o tę kwotę zostanie pomniejszony zwrot wynagrodzenia. 
21. W razie odstąpienia od umowy z winy którejkolwiek ze stron odszkodowanie nie przysługuje. 
 
**** Ustalenia Dodatkowe **** 
 
22. Wynagrodzenie płatne [PAYTYPE] 
23. Dodatkowa (bezpłatna) opcja Backupów i aktualizacji systemu WordPress i aplikacji, świadczona 
będzie przez [SUPPORT_Y] w ramach wsparcia, o którym mowa w punkcie 1a 
24. Materiały [NOTES_A2] 
 
**** Dalsza część umowy **** 
 
25. Zamawiający utrzymuje dzieło na własnym serwerze WWW (hostingu) oraz domenie internenetowej 
w ramach własnej infrastruktury lub usług zakupionych u firm zewnętrznych - w przypadku braku takiej 
usługi lub jej awarii/wygaśnięcia dzieło może zostać odzyskane tylko z kopii zapasowej wykonanej przez 
zamawiającego, upoważnioną do tego osobę lub odpłatnie, jeżeli wykonawca posiada jej kopię 
zapasową. 
26. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej. 
27. Zleceniodawca może udzielić dodatkowych zmian, wskazówek lub wyjaśnień nie zmieniających istoty 
umowy, przesyłając e-mail na adres Wykonawcy. 
28. W przypadku opóźnień, wadliwego wykonania, niewykonania dzieła mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego 
29. W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  
30. Umowę sporządzono w [COPIES] jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i obie 
strony wyrażają zgodę na przeprocesowanie i jej zaakceptowanie w formie elektronicznej z zachowaniem 
pełnej mocy jej zapisów. 
31. Ewentualne spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie za pomocą 
negocjacji lub mediacji; spory, których nie będzie można rozstrzygnąć polubownie w rozsądnym terminie 
Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu dla 
Wykonawcy tj. Wrocław-Krzyki. 
 
Podpis i pieczęć Zleceniodawcy 
[SIGNATORY] 

Podpis Wykonawcy 
Jakub Jaworowicz 


