Umowa

zawarta w dniu 22.01.2010 w Rzeszowie pomiędzy:
Serveradmin.pl S.C. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 73
NIP 8131123776 REGON 691788257 reprezentowaną przez Piotr Kloc , Grzegorz Mac
zwanym dalej Wykonawcą,

a

zwanym dalej Zamawiającym

§1.

I. Ustalono, Ŝe współpraca stron, na zasadach określonych niniejszą umową podlegać będzie
następującym zasadom:

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony
2. W czasie trwania umowy strony mogą ją wypowiedzieć bez podania przyczyny z
zachowaniem 10 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać
dostarczone listem poleconym, okres wypowiedzenia liczy się od dnia nadania listu
poleconego.
3. W ramach kwoty określonej w §2, Wykonawca zapewnia:
a) podstawowa administracja serwerem, zakres obowiązków wykonawcy wyszczególniony
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
b) niezwłoczne usunięcie usterki programowej serwera w przypadku awarii
uniemoŜliwiającej jego dalszą prawidłową pracę
c) czas reakcji administratora – do 20 minut od zgłoszenia awarii lub usterki, bez względu
na porę dnia i dzień tygodnia

II. Zgodnie z postanowieniami § 1.p.1 pp.3 Wykonawca zapewni wsparcie techniczne
Zamawiającemu przez minimum 2 pracowników:
1) Dane kontaktowe 1 pracownika:
Nazwisko: Piotr Kloc
Telefon:
500012885
Numer GG 1769443
Email:
admin@linuxpl.com
2) Dane kontaktowe 2 pracownika:
Nazwisko: Grzegorz Mac
Telefon:
500012886
Numer GG: 3313225
Email:
admin@linuxpl.com
3) Do reprezentowania Zamawiającego w ramach niniejszej umowy upowaŜnieni są:

O zmianie w/w osób Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

§2.

I. Za prace wykonane o których mowa w §1 pkt. I umowy Wykonawcy przysługuje
miesięczne wynagrodzenie w kwocie 200 PLN netto ( sto złotych ), powiększoną o naleŜny
podatek VAT.
II. Wykonawca wystawi miesięcznie fakturę VAT. Faktura będzie płatna do 15 dnia kaŜdego
miesiąca, za miesiąc poprzedni.
III. W czasie trwania umowy zmiana kwoty wynagrodzenia jest moŜliwa po pisemnym
zaakceptowaniu zmian przez obie strony, zmiany te będą traktowane jako aneks do umowy.

IV. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt I będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy:

§3.

I. W przypadku niewykonania albo nienaleŜytego wykonania treści umowy przez
Wykonawcę, w terminie określonym w niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje
prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 500 zł.
II. Wykonawca zobowiązuje sie do bezzwłocznego rozwiązania wszelkich usterek związanych
z błędnym działaniem serwera, w terminie nie dłuŜszym niŜ 24 godziny, takŜe w wolne dni.

§4.

I. Wszelkie zmiany, uzupełnienia albo rozwiązania niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
II. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
III. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.
IV. Umowa została sporządzona na 4 stronach ( plus jedna strona z załącznikami 1 )
parafowanie stron umowy jest wymagane na kaŜdej ze stron, odpowiednio dla Wykonawcy
w lewym dolnym rogu strony, dla Zamawiającego w prawym dolnym rogu strony, brak
podpisów powoduje niewaŜność umowy.
V. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd
Gospodarczy właściwy dla siedziby Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik 1

Stałe monitorowanie serwera przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu
Administracja serwerem ( przewidziane 20 godzin pracy miesięcznie)
Optymalizacja i odpowiednie zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem
Wykonywanie innych prac, które zleci Zamawiający .

