Umowa

Zawarta w dniu ...w Rzeszo wie pomiędzy

Serveradmin.pl S.C. z siedzibą w Rzeszo wie przy ul. Staroni wskiej 73
NIP 813-352-86-32 REGON 180279264 reprezento waną przez Piotr Kloc

z wanym dalej Wykonawcą,

a

zwaną dalej Zamawiającym

§ 1.

I.

Ustalono, Ŝe współpraca stron, na zasadach określonych niniejszą
umo wą podlegać będzie następującym zasadom:

1. Umo wa jest za warta na czas nieokreślony
2. W czasie tr wania umo w y strony mogą ją wypow iedzieć bez podania
przyczyny z zacho waniem 1 miesięcznego okresu wypo wiedzenia.
Wypo wiedzenie musi zostać dostarczone stronie listem poleconym,
okres wypo wiedzenia liczy się od dnia nadania listu poleconego.
3. W ramach k woty określonej w §2 ,Wykona wca zape w nia:

a)

DzierŜa wę ser wera oraz świadczenie z wiązanych z nimi usług
dodatko wych o parametrach wyszczególnionych w załączniku
nr 1 do niniejszej umo w y

b)

Niezbędną instalację i aktualizację oprogramo w ania ser wera,
stano wiącego załącznik nr 2 do niniejszej umo w y

c)

Pełną obsługę administracyjną ser wera.

d)

Odpo wiednie zabezpieczenie ser wera przed ingerencją osób
trzecich

e)

Zabezpieczenie danych umieszczonych na ser w erze przez
zama wiającego przed zniszczeniem, kradzieŜą lub innymi
czynnikami po wodującymi ich utratę.

f)

Niez włoczne usunięcie usterki sprzęto wej ser wera w
przypadku a warii uniemoŜli wiającej jego dalszą prace oraz jeśli
a waria będzie tr wała dłuŜej niŜ 24h, takŜe w dni wolne,
zape w nienia ser wera zastępczego.

g)

T wardy reset ser wera do 1h .Czas reakcji admina do 1h

1) Zgodnie z postano wieniami § 1.p.1 pp.3 Wykona wca zape w ni wsparcie
techniczne Zama wiającemu przez minimum 2 praco w nikó w:
Dane kontakto we 1 praco w nika:
Naz wisko:

..............Kloc Piotr................................................

telefon:

...............+48 500012885...............................................

numer GG

...................1769443...........................................

email:

....................piotr.kloc@serveradmin.pl................................

2) Dane kontakto we 2 praco w nika:
Naz wisko:

..............Mac Grzegorz................................................

telefon:

...............+48 500012886...............................................

numer GG

.................3313225.............................................

email:
................grzegorz.mac@serveradmin.pl................................
Do wykonania zleceń ze strony Zama wiającego maile pochodzące z konta
......

trakto wane będą jako autoryzo wane bez znaczenia przez którego z
praco w nikó w firmy Zlecającego zostaną wysłane.
Autoryzo wany nr telefonu to

§2

I.

Za prace wykonane o którym mo wa w §1 pkt. I umo wy Wykonawcy
przysługuje miesięczne w y nagrodzenie w k wocie netto (złotych).

I I.

Wykonawca wysta wi miesięcznie fakturę VAT

I I I.

W czasie tr wania umo w y zmiana k woty wynagrodzenia jest moŜli wa
po pisemnym zaakceptow aniu zmian przez obie strony, zmiany te
będą trakto wane jako aneks do umo wy.

IV.

Wynagrodzenie o którym mo wa w pkt I będzie płatne przele wem na
konto Wykona wcy:

.....Numer rachunku podany na
fakturze......................................................
...........................................................
V.

...........................................................
w terminie do 14 dnia od daty dostarczenia zama wiającemu
faktury VAT.

§3

I.

Zama wiający zobo wiązuje się do wykorzysty wania ser wera do celó w
zgodnych z pra wem oraz do nie umieszczania na nim treści łamiących
pra wo.

I I.

W przypadku nie wykonania bądź nienaleŜytego wykonania przez
Zama wiającego s woich zobo wiązań wynikających z niniejszej umo wy,
a w szczególności płatności określonych w §2 oraz postano wień §3
p.1, Wykona wcy przysługuje pra wo do roz wiązania niniejszej umo wy
z zacho waniem 30 dniow ego okresu wypo wiedzenia, a takŜe
Zama wiający zapłaci karę umo w ną w wysokości 800 PLN

§4

I I I.

W przypadku nie wykonania albo nienaleŜytego w y ko nania treści
umo wy przez Wykona w cę, w terminie określonym w niniejszej
umo wy Zama wiającemu przysługuje pra wo do natychmiasto wego
odstąpienia od umo wy, a Wykona wca zapłaci karę umo wną w
w yso kości 800 PLN

IV.

Wyko na wca zobo wiązuje się do roz wiązania wszelkich usterek
z wiązanych z błędnym działaniem ser wera, w terminie nie dłuŜszym
niŜ 24 godziny, takŜe w dni wolne.

§5

I.

W szelkie zmiany, uzupełnienia albo roz wiązania niniejszej umo wy
w y magają formy pisemnej pod rygorem nie waŜności.

I I.

W spra wach nie uregulo wanych umo wą mają zastoso wanie przepisy
kodeksu cy wilnego.

I I I.

Umo wa

został

sporządzona

w

d wóch

jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

IV.

Umo wa została sporządzona na 4 stronach (plus jedna strona z
załącznikami 1 i 2), parafo wanie stron umo w y jest wymagane na
kaŜdej ze stron, odpo w iednio dla Wykona wcy w le wym dolnym rogu
strony, dla Zama wiającego w pra wym dolnym rogu strony, brak
podpisó w po woduje niew aŜność umo wy.

§6

I.

Spory

mogące

rozstrzygane

wyniknąć
przez

Sąd

z

realizacji

Gospodarczy

niniejszej
właści wy

umo wy,
dla

siedziby

Wyko na wcy.

Wyko na wca:

będą

Zama wiający:

Załączniki

Parametry serwerów oraz opis usług dodatkowych

1.

- Utrzymanie nielimito w anej ilości domen
- Nielimito wana ilość kont email , shell
- Instalacja systemu operacyjnego debian 5.0, bazy danych MySql 5.1, postgresql 8.x,
ser wera W W W Apache 2.2 z obsługą php 5 z ioncube i zend, cgi , ser w era(ó w) FTP ,
DNS, ser wera poczty Exim z antyspamem i antyw irusem, panelu administracyjnego
DirectAdmin pl
- Stały nadzór nad ser w erem, instalo wanie łat i popra wek, upgrade systemu

- Dostęp do poczty, administracja bazą danych , administracja domeną(ami) z
poziomu przeglądarki

2.
Backup codzienny baz danych
Backup pozostałych danych wg. uzgodnień z klientem

Monitoring 24 / 7

