Umowa w zakresie pozycjonowania Nr umowy:
zawarta dnia:

00-00-0000 zawarta pomiędzy:

00/00/00/00

A. pomiędzy POZYCJONERIA MARIUSZ ZAKRZEWSKI
Pozycjoneria Mariusz Zakrzewski, 80-207, al. Zwycięstwa 50a/1, Gdańsk NIP: 957-093-13-84, REGON: 220971503
Adres korespondencji: Pozycjoneria Mariusz Zakrzewski ul.Kopernika 26/26 43-200 Pszczyna
Firmę reprezentuje: Mariusz Zakrzewski

B. a Zamawiającym (zamiast wpisywania danych można umieścić pieczęć firmową w polu „nazwa przedsiębiorstwa”)

Imię i Nazwisko/Nazwa przedsiębiorstwa

NIP

Adres zameldowania/Siedziba firmy

REGON

Adres do korespondencji

KRS

Firmę reprezentuje (imię i nazwisko)

e-mail

Adres www

tel

C. Ogólne warunki umowy
1.
2.

§1
Zamawiający zleca POZYCJONERIA MARIUSZ ZAKRZEWSKI, zwanym w umowie jako POZYCJONERIA wykonanie
wszystkich czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, a POZYCJONERIA takie zlecenie przyjmuje.
Przedmiotem umowy jest:
a) pozycjonowanie strony internetowej Zamawiającego http:// dla wyrażeń kluczowych, wskazanych przez
Zamawiającego w Tabeli nr 1 umowy zwanych frazami kluczowymi,
b) wykonanie prac polegających na wypozycjonowaniu fraz wskazanych przez Zamawiającego w Tabeli nr 1 umowy
zwanych dalej frazami kluczowymi

D. Zakres podejmowanych działań
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

§2
Zakres prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a obejmuje pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce Google.pl dla
fraz kluczowych.
Przez wykonywanie prac mających na celu wypozycjocjonowanie serwisu www Zamawiającego, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt b,
rozumie się:
a) osiągnięcie pozycji 1-10 dla strony internetowej Zamawiającego w wyszukiwarce Google.pl dla wyrażeń kluczowych
wskazanych przez Zamawiającego w Tabeli nr 1 umowy zwanych frazami kluczowymi,
b) reagowanie na zmiany algorytmów wyszukiwarek (modyfikacje, etc.).
W ramach niniejszej umowy pozycjonowane będą kluczowe frazy, rozumiane jako wyraz lub ciąg wyrazów opisujący w
sposób jednoznaczny promowaną ofertę lub usługę.
Wyliczanie pozycji określa się standardowo poprzez pominięcie reklam sponsorowanych z pozycji 1-3 oraz naliczaniem
wyników ukazywanych z map Google jako pojedynczy wynik.
W celu monitorowania przebiegu realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, POZYCJONERIA udostępnia
Zamawiającemu interfejs, w którym prezentowane są szczegółowe statystyki pozycjonowania serwisu, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt a, dla wybranych wyszukiwarek ze wskazaniem pozycji, jakie serwis zajmował w poszczególnych dniach w ramach
danego miesiąca. Statystyki dostępne są dla Zamawiającego pod adresem http://statystyki.pozycjoneria.pl dla danych
dostępowych; login: hasło:
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności w wynikach jego serwisu, które mogą mieć wpływ na
wynagrodzenie POZYCJONERIA, obserwowanych w Internecie a wynikami prezentowanymi w interfejsie POZYCJONERIA
Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia w trybie określonym w § 6 ust. 2 POZYCJONERIA zauważonych rozbieżności
w danym dniu, w którym je zaobserwował. Brak zgłoszenia w tym terminie w formie określonej w § 6 ust.2 oznaczać będzie
brak zarzutów co do jakości świadczonych przez POZYCJONERIA usług i tym samym akceptację raportu będącego
podstawą wystawienia rachunku.
POZYCJONERIA nie odpowiada za rozbieżności w wynikach spowodowane brakiem synchronizacji serwerów.
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E. Wynagrodzenie oraz zasady płatności
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

§3
Za datę wykonania usługi wypozycjonowania uznaje się dzień, w którym strona internetowa osiągnęła co najmniej 10
pozycję w wyszukiwarkach dla jakiejkolwiek frazy kluczowej. Od powyższej daty, wykonywana jest usługa pozycjonowania.
Z tytułu wypozycjonowania strony internetowej Zamawiającego, o którym mowa w ust. poprzednim, POZYCJONERIA
przysługuje jednorazowe wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej uzyskanej pozycji (1-10) za każdą promowaną frazę
kluczową oraz każdą wyszukiwarkę, w wysokości przewidzianej Tabeli nr 1. Opłata za wypozycjonowanie nie jest pobierana
w odniesieniu do fraz, dla których witryna, w chwili zawarcia niniejszej umowy, znajdowała się już na pozycjach płatnych.
Powyższe pozycje określone są w tabeli nr 1.
Wynagrodzenie POZYCJONERIA z tytułu pozycjonowania, uzależnione będzie od dziennych pozycji, jaką strona www
zajmie w wynikach wyszukiwania dla poszczególnych fraz promowanych wg Tabeli nr 1. Do rozliczeń stosuje się stawki
dzienne, będące równowartością 1/liczba dni (w danym miesiącu) kwot wymienionych w Tabeli nr 1 dla każdej frazy
kluczowej.
POZYCJONERIA nie odpowiada za efekty biznesowe wynikające z pozycjonowania słów kluczowych ujętych w tabeli nr1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 będzie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych, według schematu
określonego w Tabeli nr 1, przy czym:
a) jako pozycje danej frazy promowanej przyjmuje się średnią z odczytów pozycji frazy promowanej rankingu wyszukiwania
co najmniej 5 (pięć) razy w tygodniu, Wynagrodzenie POZYCJONERIA z tytułu pozycjonowania, uzależnione będzie
od dziennych pozycji, jaką strona www zajmie w wynikach wyszukiwania dla poszczególnych fraz promowanych.
Do rozliczeń stosuje się stawki dzienne, będące równowartością 1/30 kwot wymienionych w Tabeli nr 1 dla każdej frazy
kluczowej,
b) należność jest wyliczana jako suma stawek dziennych, odpowiadających uzyskanym wynikom dla poszczególnych fraz
wg Tabeli nr 1.,
c) należność jest naliczana ostatniego dnia każdego miesiąca,
d) pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od chwili rozpoczęcia pozycjonowania do końca miesiąca kalendarzowego.
Kwoty z tytułu wynagrodzenia będą płatne na podstawie faktur wystawianych przez POZYCJONERIA w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty wystawienia, na wskazany w fakturach, rachunek bankowy. Płatności będą uważane za dokonane z chwilą
uznania ww. faktury.
Kwoty określone w Tabeli nr 1 są kwotami netto wyrażonymi w PLN i zostaną powiększone o należny podatek VAT.

Tabela nr 1
x

Słowa kluczowe

Lp.

x

Opłaty za pozycjonowanie w Google.pl/stawka miesięczna
Pozycje 10-7

Pozycje 6-4

Pozycje 3-1

1.

F. Zobowiązania Zamawiającego
1.

2.

3.

4.

5.

§4
Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy udostępnić POZYCJONERIA
kod źródłowy strony internetowej będący przedmiotem niniejszej umowy i umożliwić aktualizację zmodyfikowanego kodu na
serwerze, na którym strona ta jest prezentowana przez cały okres trwania umowy. Dla zapewnienia prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy firma POZYCJONERIA uprawniona jest do ciągłego wprowadzania zmian w kodzie źródłowym stron
internetowych Zamawiającego, nie naruszając przy tym grafiki serwisu oraz jego zawartości tekstowej, chyba że jest to
konieczne. Firma POZYCJONERIA zobowiązana jest podejmować działania z należytą starannością nie zakłócając jakości
i poprawności funkcjonowania stron internetowych Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się uzgadniać z POZYCJONERIA wszelkie zmiany dokonywane samodzielnie w kodzie źródłowym
tj. metatagi, słowa kluczowe, description – opis strony, title - tytuł strony, nagłówki strony h1, h2, h3 w trakcie trwania umowy.
O zamiarze dokonania zmiany i jej rodzaju Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić POZYCJONERIA i uzyskać zgodę
POZYCJONERIA na dokonanie tej zmiany. Jeżeli na skutek dokonywanych samodzielnie przez Zamawiającego zmian,
pozycjonowany serwis straci pozycję w pierwszych pięciu wynikach wyszukiwania, wówczas Zamawiający jest zobowiązany
ponieść opłatę z tytułu ponownego wypozycjonowania serwisu.
Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Zaprzestanie
dokonywania płatności nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy, ale uprawnia POZYCJONERIA do rozwiązania
umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia ustawowych odsetek za niedokonane wpłaty w ustalonym terminie oraz
odszkodowania tytułem rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości wskazanej w § 5
ust.4 niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości funkcjonowania serwisu internetowego Zamawiającego w całym
okresie obowiązywania umowy i wie o tym, że wiąże się to z koniecznością utrzymania i opłacenia domeny oraz utrzymania
i opłacenia hostingu dla tej domeny. POZYCJONERIA niezwłocznie poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji. W przypadku, w
którym Zamawiający nie zachowa ciągłości domeny po okresie trzydniowego braku w ciągłości funkcjonowania serwisu i w
wyniku tego strona utraci pozycje w pierwszych sześciu wynikach wyszukiwania w Google dla fraz podanych w Tabeli nr 1,
Wykonawca pobierze opłatę za dni, w których strona była wyłączona, wg stawek dziennych za miejsce 1 (pierwsze) dla
wszystkich fraz.
Zamawiający oświadcza, iż w chwili podpisania umowy nie posiada serwisu lub serwisów o identycznej, lub bardzo podobnej
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zawartości tekstowej do strony, której pozycjonowanie jest przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje się
również do nietworzenia wspomnianych serwisów przez cały okres trwania niniejszej umowy i rozumie, że takie działanie
wiąże się z uniemożliwieniem Wykonawcy prawidłowego wykonania usługi.
6.

7.

zW trakcie trwania niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zachowania adresu strony internetowej, jak również
oświadcza, że nie będzie tworzył tzw. przekierowania domeny wymienionej w § 1 niniejszej umowy na inną domenę
internetową.
Zamawiający nie może bez zgody POZYCJONERIA przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
Zbycie przez Zamawiającego osobie trzeciej domeny wymienionej w § 1 niniejszej umowy lub zbycie osobie trzeciej strony
internetowej pozycjonowanej przez POZYCJONERIA na podstawie niniejszej umowy skutkuje automatycznym rozwiązaniem
umowy i naliczeniem odszkodowania tytułem rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości wskazanej w § 5 ust.4 niniejszej umowy.

G. Czas trwania umowy
1.
2.

3.

4.

§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia 00.00.0000 do 00.00.0000
Jeżeli strony niniejszej umowy nie złożą drugiej stronie najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem okresu, o którym mowa
w ust.1 niniejszego paragrafu pisemnego oświadczenia o nieprzedłużeniu umowy na czas nieokreślony, wówczas po
zakończeniu okresu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas
nieokreślony, z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od
końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
POZYCJONERIA przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) naruszenia przez Zamawiającego któregokolwiek z obowiązków i oświadczeń wymienionych w § 4 niniejszej umowy,
b) niedokonania w terminie zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz POZYCJONERIA pomimo wystosowania do
niego wezwania do zapłaty w formie wskazanej w § 6 ust.2 i wyznaczenia dodatkowego 5 dniowego terminu do
dokonania zapłaty.
W przypadku rozwiązania umowy w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu, tj. z winy Zamawiającego, Zamawiający będzie
zobowiązany do zapłacenia POZYCJONERIA odszkodowania w wysokości odpowiadającej liczbie 3 pełnych miesięcy
kalendarzowych pozostałych do końca trwania umowy pomnożonej przez takie wynagrodzenie netto, jakie POZYCJONERIA
otrzymałby w tych miesiącach za pozycje 1 (pierwsze) łącznie dla wszystkich fraz. POZYCJONERIA rozwiązując umowę
zaprzestaje wykonywać usługę pozycjonowania serwisu. Wystawi Zamawiającemu notę księgową (obciążeniową) za to
odszkodowanie.

G. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.

6.

§6
Strony ustalają, że niniejsza umowa ma charakter poufny i jej treść nie będzie udostępniania w żaden sposób osobom
trzecim, bez uprzedniej zgody drugiej strony.
Strony postanawiają, że równie skutecznymi sposobami porozumiewania są: przesłanie listu poleconego lub przesłanie
wiadomości za pomocą poczty elektronicznej pomiędzy adresami e-mail: pozycjoneria@gmail.com, a e-mailem i telefonem
Zamawiającego podanymi w punkcie B. Niniejsze nie dotyczy dostarczenia POZYCJONERIA oryginałów egzemplarzy
niniejszej umowy oraz wypowiedzenia umowy, co możliwe jest jedynie drogą listu poleconego.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd rejonowy w Tychach mieszczący się
przy ul. Budowlanych 33 43-100 Tychy
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez obie Strony. W razie braku możliwości jednoczesnego złożenia
podpisów pod umową wchodzi ona w życie z dniem otrzymania przez POZYCJONERIA listem poleconym, za pomocą poczty
elektronicznej podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy oraz jego podpisania przez POZYCJONERIA.
W przypadku przesłania przez Zamawiającego umowy za pomocą poczty elektronicznej zobowiązany jest on w terminie 10
dni od dnia przesłania pocztą elektroniczną do przesłania listem poleconym dwóch podpisanych egzemplarzy umowy celem
ich podpisania przez POZYCJONERIA oraz zwrotnego odesłania Zamawiającemu jednego egzemplarza umowy. Nie
wywiązanie się z obowiązku przesłania POZYCJONERIA listem poleconym podpisanych egzemplarzy umowy uprawnia
POZYCJONERIA do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenie odszkodowania tytułem rozwiązania
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości wskazanej w § 5 ust.4 niniejszej umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych firmy uzyskanych przez POZYCJONERIA w związku z niniejszą Umową. POZYCJONERIA zapewnia
ochronę poufności tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997. Dane są gromadzone w szczególności w celach
zarządzania Klientami. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie danych partnerom POZYCJONERIA w celach bezpośrednio związanych z
wykonaniem niniejszej umowy.

Oświadczenie Klienta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych firmy, uzyskanych
przez POZYCJONERIA w związku
z niniejszą Umową

__________________

____________________

podpis i pieczęć Klienta

podpis i pieczęć POZYCJONERIA
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