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Miejsce na pieczątkę firmy  Zleceniodawcy  

 

zwanym dalej Klientem 

§ 1 .  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Wykonawca będzie świadczyć usługi pozycjonowania strony ……………………………………………………… w 

 wyszukiwarce Google.pl . 

2. Przez pozycjonowanie stron www rozumieć należy działania, mające na celu zaindeksowanie danej 

strony w wyszukiwarce i podwyższenie jej pierwotnej pozycji  

w rankingu wyszukiwania Google.pl  

3. Klient przyjmuje do wiadomości a wykonawca oświadcza  że strona będzie pozycjonowana jedynie 

na  słowa kluczowe i frazy bezpośrednio związane z tematyką strony oraz segmentem rynku w 

którego branży występuje  celem uniknięcia nielegalnych działań mających na celu spam silnika 

Google. 

4. Umowa o pozycjonowanie zostaje zawarta w sposób dający możliwość weryfikacji  względem  

wyszukiwarki Google.pl co do podanego w umowie słowa kluczowego za pomocą wpisania słowa 

kluczowego w wyszukiwarce  celem pojawia się adresu strony WWW na pozycjach dużo wyższych w 

stosunku do chwili przed rozpoczęciem działań SEO . 

5. Zakres obowiązków względem pozycjonowania strony internetowej nie ogranicza ilość fraz lub słów 

kluczowych i jest on na bieżąco zmieniany w zależności od zapotrzebowania na kolejne instrumenty 

SEO. 

 

§ 2 .  WYKONAWCA 

 

1. Wykonawca nie może wykorzystywać plików źródłowych strony oraz danych w nich zawartych do 

celów innych niż wykonanie niniejszej umowy, a zwłaszcza udostępniać ich osobom postronnym.  

2. Do sprawdzania pozycji strony będą używać ogólnie dostępnych narzędzi ,  a ich wskazania są 

wiążące (w przypadku występowania jakiejkolwiek domeny i jej pod strony na dwóch kolejnych 

pozycjach, liczone są one jako jedna pozycja) .  

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy pozycjonowania strony  

w przypadku, gdy Klient w okresie trwania umowy podejmuje działania mogące negatywnie 

wpłynąć na pozycję strony w wyszukiwarce. 

4. Wykonawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za zmiany algorytmów i regulaminów 

wyszukiwarki Google.pl 

5.   W powyższej umowie zastosowanie mają również wytyczne opisane w dokumencie ‘Oferta’ w 

szczególności : 



 

 

 

- Zgłoszenie strony www do kilkudziesięciu wyszukiwarek internetowych. 

- Sukcesywne dodanie strony do 4 tysięcy katalogów sieciowych przewagą katalogów    branżowych. 

- Wykonanie/wykonywanie sitemap według zaleceń  SEO oraz inne prace techniczne związane z 

wysokim   pozycjonowaniem witryny. 

- Optymalizacja witryny pod kątem słów kluczowych . 

- Wsparcie merytoryczne dalszego etapu optymalizacji i pozycjonowania SEO . 

- Regularne zabiegi SEO mające na celu utrzymanie pozycji strony na poziomie nie odbiegającym od 

pozyskanej normy w procesie pozycjonowania  pełnego na poziomie 5% dla frazy w ogólnym 

podsumowaniu wyników wyszukiwania podczas zlecenia cyklicznego. 

- Pozyskiwanie wartościowych przekierowań . 

  

 

§ 3 .  KLIENT 

 

1. Klient zgadza się na wprowadzanie wszelkich zmian przez Wykonawcę na serwerze ftp na potrzeby 

pozycjonowania.  

2. Klient po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy konto ftp z dostępem do plików źródłowych 

strony.  

3. W przypadku braku zgody na dostęp do plików źródłowych strony przez Klienta, Klient wyznaczy 

osobę, która w porozumieniu z Wykonawcą będzie wprowadzać stosowne zmiany w terminach 

podanych przez Wykonawcę.  

4. Klient nie może samodzielnie bez powiadomienia firmy eMITS dokonywać zmian w plikach 

źródłowych strony.  

5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat za realizację usługi pozycjonowania zgodnie z warunkami 

określonymi w § 5  

 

§ 4 .  OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres …….. miesięcy od …………………………………….. 2010 roku jako umowa 

o charakterze jednorazowym  /  cyklicznym  lub jednorazowym i cyklicznym  .  

2. Umowa zostaje przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy na warunkach wskazanych  

w niniejszej umowie, jeśli Klient nie złoży w terminie 14 dni przed upływem okresu rozliczeniowego, 

pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy . 

 ( nie dotyczy to umowy jednorazowej )  

3. Za dzień rozpoczęcia biegu wypowiedzenia przyjmuje się dzień stempla pocztowego lub dzień 

wpłynięcia wypowiedzenia do Wykonawcy lub Klienta. 

 ( nie dotyczy to umowy jednorazowej ) 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy cyklicznej przez Klienta, Klient zobowiązany będzie do zapłaty 

opłaty specjalnej w wysokości 80% wynagrodzenia należnego za wykonanie przyszłych usług w 

kolejnych miesiącach, które obejmuje umowa. Taka sama opłata obowiązuje w przypadku złamania 

przez Klienta któregokolwiek z punktów umowy . 

( nie dotyczy to umowy jednorazowej )  

 

§ 5 .  PŁATNOŚCI 



 

 

 

 

1. Opłata naliczona za usługę pozycjonowania jest opłatą jednorazową  w wypadku  pełnego 

pozycjonowania  bez zachowania cykliczności , w kwocie określonej w dokumencie o nazwie  

‘Cennik’ . 

2. Opłata naliczana za usługę pozycjonowania cyklicznego jest  w kwocie określonej w dokumencie o 

nazwie  ‘Cennik’ i ma charakter cykliczny z możliwością opłaty miesięcznej / kwartalnej / 

półrocznej / rocznej   zdefiniowanej w powyższej umowie . 

3. Płatność cykliczna oraz jednorazowa naliczana jest za bieżący miesiąc, pod warunkiem utrzymania 

przez Wykonawcę pozycji strony zgodnej z wcześniejszymi ustaleniami powyższej umowy.  

( utrzymanie pozycji dotyczy jedynie umowy cyklicznej po przeprowadzeniu wcześniejszego pełnego 

pozycjonowania )  

4. Podstawową formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Usługodawcy: 

 

 

                                      Odbiorca:   eMITS  Agnieszka Koch 
                                      Adres:   Emmerichstraße 32, 02826 Görlitz 
 
                                     Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 

                                            Konto-Nr. :  3100037846 
                                            Bankleitzahl :  85050100 
                                            BIC-/SWIFT-Code :  WELADED1GRL 
                                            IBAN-Nummer :  DE38 8505 0100 3100 0378 46 

 
 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Klient zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od należnej kwoty 

za każdy dzień opóźnienia. 

6. Nieopłacenie lub opóźnienie zapłaty przez Klienta upoważnia Wykonawcę do wstrzymania prac 

związanych z umową. Nieopłacenie usługi w terminie 14 dni od powstania obowiązku płatności , 

upoważnia Wykonawcę do zerwania umowy. 

7. Wykonawca wysyła faktury w ciągu pięciu dni od daty otrzymania płatności na wskazany w umowie 

adres lub elektronicznie na adres email podany przez Klienta. 

 

§6 .  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z 

późniejszymi zmianami) 

2. Klient oświadcza ,iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych 

przez usługodawcę danych osobowych. Klient oświadcza , iż został poinformowany o możliwości 

dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach 

klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i  elektronicznej , w tym na 

stronach WWW usługodawcy. W przypadku braku zgody ze strony klienta , jest on zobowiązany 

powiadomić usługodawcę odrębnym pismem. 

 

§ 7 .  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy, a które 



 

 

nie będą polubownie rozstrzygnięte przez Strony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Wykonawcy. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo pol

3. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wpływa na pozostałe 

postanowienia umowy, a umowa będzie interpretowana tak, jak gdyby t

postanowienie było wykreślone.

5. Klient upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta (tj. odbiorcy faktury).

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

7. Każda osoba fizyczna podpisująca niniejszą umowę w imieniu osoby prawnej gwarantuje, że jest 

upoważniona do zawarcia niniejszej umowy oraz że niniejsza umowa wiąże osobę prawną.

 

 

 

                                   Klient                                           

                        ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                           

 

 

( więcej informacji na temat szczegółowej specyfikacji technicznej 

handlowej można uzyskać u naszego przedstawiciela regionalnego).

EMITS  Agnieszka Koch                                                                                                

Emmerichstrasse 32                                                                                                        E

D-02826 Görlitz                                                                             
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Klient                                                                                       Za firmę eMITS

.................................                                                                         

                                                                                                          Usługi hostingowe 

                                                                Usługi reklamowe 

                                                                            Usługi projektowe 

                                                               Usługi pozycjonerskie
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