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UMOWA – ARTYKUŁY 
(Publikacja artykułów z linkami pozycjonującymi) 

 
ABONAMENT 

 
z dnia                  dotycząca usługi publikacji artykułów świadczonej przez Micro Project zawarta pomiędzy: 
 

Micro Project z siedzibą w Grudziądzu, Al. 23 Stycznia 26 
- dalej nazywanym Micro Project 

 
a 

zwanym dalej Abonentem. 
§1 
 

DEFINICJE USŁUGI I USTALENIA POCZĄTKOWE 
 

1. Micro Project świadczy usługę publikacji artykułów dla domeny:  
2. Ilość zamawianych artykułów dla domeny:  

 
3. Usługa publikacji artykułów (projekt) polega na: 

- dodaniu artykułów zawierających linki pozycjonujące do witryn publikujących w sposób cykliczny (rozkład 
publikacji) np. 4 tygodnie, 
- utrzymywaniu wszystkich artykułów opublikowanych w okresie 1 roku od momentu startu rozkładu publikacji,  
- dbaniu o stan techniczny samych artykułów, 
- indeksacji witryn publikujących artykuły, 
- zabiegach mających na celu ciągłe podnoszenie jakości witryn publikujących. 

4. Projektem określamy w umowie całokształt usługi publikacji artykułów wraz ze wszystkimi dodatkowymi 
działaniami objętymi umową. 

5. Micro Project zapewnia usługę copywritingu (napisania / stworzenia) artykułów w celu ich dalszej publikacji. 
Jednocześnie dołoży starań o zachowanie wysokiej jakości merytorycznej i technicznej stworzonych artykułów. 
Artykuły stworzone będą jednorazowo, na początku pierwszego roku publikacji w ilości zgodnej z umową. 

6. Micro Project przygotuje materiały do publikacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu opłaty 
usługi przez Abonenta. 

7. Wszystkie publikowane artykuły będą posiadały unikalną treść - artykuły będą różne od siebie. Micro Project 
gwarantuje unikalność wszystkich artykułów. Nie będą publikowane wierne kopie artykułów. 

8. Wszystkie publikowane artykuły będą po 1 sztuce na różnych domenach i subdomenach publikujących. Micro 
Project gwarantuje unikalność wszystkich adresów Internetowych witryn publikujących. 

9. Wszystkie witryny publikujące posiadają unikalne elementy czyniąc je unikalnymi w stopniu wystarczającym dla 
wyszukiwarek. 

10. Wszystkie witryny publikujące są indeksowane w Google i w trybie ciągłym osobno pozycjonowane. 
11. Wszystkie artykuły będą publikowane na osobnych, specjalnie stworzonych do tego celu podstronach witryn 

publikujących. Podstrony te nie będą zawierały żadnych linków wychodzących innych niż linki w treści 
publikowanych artykułów. 

12. Treść wszystkich artykułów będzie związana z tematyką domeny będącej przedmiotem umowy. Micro Project 
dołoży starań aby treści artykułów były efektywne dla wychodzących z nich linków pozycjonujących. 

13. Wszystkie witryny publikujące stanowią wyłączną własność Micro Project i podlegają bieżącemu monitoringowi 
technicznemu. Nie istnieje tym samym zagrożenie usunięcia witryn z sieci, wygaśnięcia domen ani pojawienia się 
spamu. 

14. Micro Project gwarantuje możliwość przedłużania usługi w trybie ciągłym bez obawy o ewentualną kasację stanu 
publikacji. Tym samym jest możliwość utrzymywania usługi przez czas nieokreślony. 
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15. Micro Project deklaruje pełną konsultację i doradztwo w zakresie prowadzonego projektu. 
16. Micro Project nie ponosi żadnej odpowiedzialności za równoległe działania Abonenta (oraz jego skutki) w zakresie 

pozycjonowania domeny objętej umową. Abonent ma obowiązek zgłosić fakt równoległych działań pozycjonujących 
oraz podać ich zakres oraz wykonawcę. 

17. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony do momentu wypowiedzenia przez jedną ze stron. 
Okresem rozliczeniowym w czasie trwania umowy jest rok (365 dni od startu publikacji),  przy czym zgłoszenie 
ewentualnego wypowiedzenia umowy na kolejny okres roku powinien nastąpić ze strony Abonenta najdalej w 
terminie 1 miesiąca przed końcem bieżącego okresu abonamentowego (bieżącego roku abonamentowego). W 
przypadku braku wypowiedzenia umowa będzie obowiązywała przez kolejny rok rozliczeniowy. 

18. Micro Project deklaruje, że przedłużenie umowy na kolejne lata i zafakturowanie usługi nastąpi po uprzednim 
potwierdzeniu tego faktu przez Abonenta. Micro Project dołoży starań w zakresie kontaktu z Abonentem przed 
upływem każdego roku trwania umowy. 

 
§2 
 

TABELE 
 

 
1. Ustala się następujące wyrażenia kluczowe linkowane z artykułów w ramach  projektu wraz ze szczegółowymi 

parametrami: 
 

Wyrażenia kluczowe Priorytet 
% UWAGI 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 

  - 
Dzienna ilość publikowanych artykułów: 

 
Wyjaśnienia do Tabeli: 
- Priorytet frazy: zakres priorytetu ważności frazy i jej ekspozycji w artykułach  w %. Suma priorytetów fraz musi wynosić 100% 
- UWAGI: dodatkowe informacje ustalone do projektu. 
- Rozkład publikacji: informacja na temat szacunkowego okresu, w czasie którego ma nastąpić cała publikacja artykułów. 
Rozkład wyraża się w czasie (tygodniach)  i obejmuje okres od startu publikacji artykułów do zakończenia publikacji. 
 
 
2. Usługa ma charakter abonamentowy rozliczany rocznie według poniższej tabeli 
 

ROK startowy (pierwszy rok) - wartość 
netto 

Aktualna stawka przedłużenia na kolejny 
rok - wartość netto 

  
 
Usługa objęta jest podatkiem VAT w obowiązującej stawce (23% stan na 01.01.2011), który zostanie doliczony do 
wartości netto usługi na fakturze VAT. 
 
Opłata za usługę pobierana jest z góry na cały okres abonamentowy (rok). 
Start publikacji nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Micro Project w terminie do 14 dni roboczych. 
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§3 
 

WARUNKI DODATKOWE 
 
 

1. Micro Project zastrzega sobie możliwość odchylenia w granicach do 15 dni roboczych w zakresie okresu 
będącego Rozkładem publikacji w tabeli §2, pkt. 1 z przyczyn niezależnych od Micro Project. 

2. Micro Project gwarantuje aktywność w sieci witryn publikujących na poziomie 95% czasu (min. 347 dni) w skali 
roku. Micro Project zastrzega sobie również czasowe (nie dłuższe niż 24h) przerwy związane z koniecznością 
konserwacji sprzętu i oprogramowania stanowiące łącznie nie więcej niż 5% czas aktywności w sieci. 

3. Micro Project prowadzi własny monitoring witryn publikujących. 
4. Strony przyjmują jako wiążące również indywidualne ustalenia pomiędzy sobą czynione drogą poczty 

elektronicznej, a nawet ustnie. Micro Project zobowiązuje się do szanowania ustaleń i zachowania wysokiego 
poziomu etyki i kultury biznesowej pomiędzy stronami. 

5. Micro Project dostarczy regularne raporty o stanie  publikacji  raz w miesiącu (na koniec miesiąca)  
drogą e-mailową. 

 
§4 
 

ROZLICZENIA I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY 
 

1. Faktury będą wystawiane przez Micro Project cyklicznie - raz w roku. 
2. Faktury będą wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną na życzenie Abonenta. 
3. Faktury winny zostać opłacone przez Abonenta w terminie 7 dni od otrzymania faktury w formie przelewu chyba 

że termin płatności na fakturze mówi inaczej. 
4. Usługa zostanie wdrożona i rozpocznie się publikacja  po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Micro Project w 

terminie do 14 dni roboczych. 
5. Umowa może być rozwiązana przez Strony umowy z zachowaniem okresu 1 miesięcznego wypowiedzenia. 
6. Wypowiedzenie umowy może zostać wysłane pisemnie na adres Micro Project lub pocztą elektroniczną przy czym 

w obu przypadkach konieczne jest potwierdzenie przez Micro Project wpłynięcia takiego wypowiedzenia drogą 
poczty elektronicznej. 

7. Po rozpoczęciu publikacji niemożliwym będzie zwrot kwoty wartości usługi za dany rok z uwagi na wykonaną 
pracę związaną z przygotowaniem materiałów - rozwiązanie umowy może więc skutkować wyłącznie wycofaniem 
publikacji według opisu Abonenta. 

8. Micro Project zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług w trakcie trwania umowy jednak nie szybciej niż po 
pierwszym roku i w granicach do 20%, dodając że celem Micro Project jest utrzymanie poziomu cen bez 
podwyżek. 

9. Abonent upoważnia Micro Project do wystawiania faktur VAT bez podpisu Abonenta 
(tj. odbiorcy faktury). 

 
§5 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Organem rozpatrującym spory w tych przypadkach będzie Sąd właściwy dla siedziby Micro Project. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
 
 
 
............................................................    ..................................................................... 
Podpis osoby reprezentującej     Podpis i pieczęć osoby reprezentującej  

Micro Project                                                    Abonenta 
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