
Umowa realizacji i przekazania zamówienia 

 

§ 1.  

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie Zamawiającemu rezultatu działania o 

indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez strony postaci zgodnie 

z postanowieniami Art. 627 Kodeksu cywilnego.  

2. Przed zawarciem Umowy, Strony ustaliły specyfikację zawierającą termin ukończenia, 

standardy oraz wymagania Zamówienia w oparciu, o które Wykonawca je wykona. Strony 

wspólnie ustaliły funkcjonalność docelową Zamówienia, a proces wykonawczy 

Wykonawcy ma doprowadzić do weryfikowalnego i jednorazowego rezultatu o 

weryfikowalnych parametrach.  

3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy materiały lub narzędzia, w tym 

materiały i narzędzia w postaci elektronicznej, które Wykonawca wykorzysta do 

wykonania Zamówienia.   

  

§ 2.  

1. Wykonawca zobowiązuje się do starannego wykonania Zamówienia.  Porę i miejsce 

wybierze we własnym zakresie tak jednak, aby nie uchybić terminowi oraz warunkom 

ogólnym Zamówienia.   

2. Wykonawca oświadcza, że wykona Zamówienie osobiście, samodzielnie i na własną 
odpowiedzialność oraz, że przysługiwać mu będą wyłączne prawa do jego całości przed 
przekazaniem Zamówienia na rzecz Zamawiającego. Wykonawca oświadcza również, że 
zrealizowane Zamówienie nie będzie obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 
trzecich, a w razie wystąpienia takich roszczeń skutki działań lub zaniechań obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 

3. Wykonawca oświadcza, że z chwilą otrzymania całości wynagrodzenia wynikającego z 
realizacji Zamówienia złożonego przez sklep internetowy agencjacopywriterska.pl, 
przekaże majątkowe prawa autorskie i pokrewne do rozporządzania i korzystania z 
Produktów powstałych w czasie realizacji Zamówienia na rzecz Zamawiającego. 

4. Nabycie praw majątkowych, o jakich mowa w punkcie 2.3. niniejszego dokumentu, 
obejmuje autorskie prawa majątkowe i pokrewne na następujących polach 
eksploatacyjnych:  

 Publikacja. 

 Wprowadzenie do obrotu. 

 Utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkich technikami, w tym poligraficznymi, 

cyfrowymi wideo i innymi na dowolnym nośniku danych (sporządzenie 

egzemplarza, który mógłby służyć publikacji). 

 Digitalizacja. 

 Dodanie oprawy multimedialnej. 

 Wprowadzenie do pamięci komputera oraz zapisane w bazach danych. 

 Zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na innych nośnikach. 

 Wypożyczanie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy. 



 Wprowadzanie w całość lub część do sieci komputerowej Internet w każdy 

dozwolony prawem sposób. 

 W oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, w raz  

z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na 

terytorium Polski oraz poza jej granicami a także upoważnia Zamawiającego 

do wykonywania zależnego prawa autorskiego.  

 
5. Niezależnie od powyższego, Wykonawcy przysługuje nieodpłatne prawo korzystania z 

Produktów lub stworzonych w wykonaniu niniejszej Umowy oraz z logo i nazwy 
Zamawiającego - w ramach prezentowania swojego dorobku artystycznego na 
konkursach, festiwalach, wystawach  
w Internecie i w inny sposób. 

 
§ 3.  

 
1. Klient na czas realizacji zamówienia zobowiązany jest do kontaktu przy pomocy 

wiadomości e-mail, telefonicznie lub w innej formie z przedstawicielem Operatora w celu  
uzgodnienia szczegółów związanych z poprawną realizacją zamówienia, w szczególności 
dotyczących: 

• Dostępu do plików niezbędnych do realizacji zamówienia 
• Listy słów kluczowych 
• List produktów 
• List tematów tekstów 
• Materiałów eksperckich, zawierających informacje o usługach/produktach Klienta 
• Dostępów do CMS oraz FTP 
• Akceptacji przesłanych przez Operatora materiałów 

2.  W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta, Operator może: 
• zrealizować Zamówienie według procedur i wytycznych, których rezultatem 

będzie staranne i zgodne z powszechnymi, dobrymi praktykami wykonanie 
przedmiotu Zamówienia 

• uznać ukończone Zamówienie za zaakceptowane.  
3. Przez brak kontaktu ze strony Klienta, rozumie się brak odpowiedzi na wiadomość e-mail 

w terminie do 7 dni od daty złożenia Zamówienia. 
  

 

§ 4.  

W sprawach nieuregulowanych Umową oraz Warunkami Ogólnymi zastosowanie mają w 

szczególności przepisy u ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 

93, z późn. Zm.). Dokumenty sporządzone w postaci elektronicznej uważa się za sporządzone 

z zachowaniem formy pisemnej.  

 

§ 5. 

1. Strony zobowiązują się nawzajem traktować jako ściśle poufne i nie ujawniać jakiejkolwiek 

osobie trzeciej bez uzyskania uprzednio wyraźniej zgody Strony Ujawniającej na piśmie, 

wszelkich danych, informacji i dokumentów („Informacje Poufne”), w tym związanych  



z działalnością gospodarczą Strony Ujawniającej oraz jej planami marketingowymi, 

promocyjnym i handlowymi, a w szczególności wszelkich danych technicznych, 

finansowych  

i gospodarczych, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, wszelkich 

koncepcji, wynalazków, tajemnic handlowych, projektów i biznes planów, wyników badań 

rynkowych oraz innych informacji na temat Strony lub jej podmiotów powiązanych, 

klientów, dostawców, produktów i usług, zasad ustalania cen i sposobów prowadzenie 

sprzedaży, otrzymanych od Strony Ujawniającej, niezależnie od tego czy informacje te 

będą miały formę pisemną czy, między innymi, programów komputerowych, danych 

technicznych, rysunków, modeli, zdjęć, szkiców, prototypów lub wyników testów. 

2. Obowiązek, o którym mowa. powyżej nie dotyczy Informacji Poufnych, które zostały 

ujawnione zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub na wniosek sądu lub innego 

uprawnionego organu państwowego; W takim przypadku Strona Otrzymująca ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić Stronę Ujawniającą o otrzymaniu takiego wniosku 

lub polecenia wraz ze wskazaniem formy, charakteru, zakresu i celu ujawnienia, jeżeli 

pozwalają na to przepisy prawa, tak, aby Strona Ujawniająca mogła podjąć niezbędne 

działania w celu ochrony swoich praw. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności i jej ochrony zawarte w niniejszym dokumencie 

ma zastosowanie niezależnie od tego czy Informacje Poufne były przekazane ustnie czy 

na piśmie czy w innej formie lub postaci i niezależnie od tego czy Informacje Poufne były 

faktycznie oznaczone jako „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” czy w inny sposób, czy też nie 

były w ogóle w żaden sposób oznaczone. 

4. Dostęp do Informacji Poufnych mogą mieć wyłącznie osoby, którym takie informacje  

są niezbędne w celu prawidłowej realizacji celów Umowy oraz które zostały 

poinformowane  

o poufnym charakterze informacji oraz o obowiązkach wynikających z niniejszego 

paragrafu. 

5. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim warunków Umowy. 

6. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie dotyczy 

okresu trwania Umowy, jak i okresu 12 miesięcy od daty jej wygaśnięcia wskutek 

rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia bądź wskutek upływu terminu, na jaki ją 

zawarto, w przypadku, jeżeli Umowa zostanie zawarta na czas określony. 

 

  


