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        …........................., dnia.................r.  

   

Umowa na obsługę informatyczną.  

Zawarta w dniu ………………….……r. w …………………………………….. pomiędzy: 

…................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

reprezentowaną przez..................................................... zwanym w  treści niniejszej umowy 

Zamawiającym 

a 

EnterKom Leszek Komisarczyk, Ruda Strawczyoska 116, 26-067 Strawczyn, NIP 959-028-57-92 

reprezentowanym przez  Leszka Komisarczyk zwanym w  treści niniejszej umowy Wykonawcą. 

Strony zawierają umowę o poniższej treści: 

§1 

Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego wykonywania w siedzibie przy 

............................................................................................................................................... usług 

bieżącego serwisu informatycznego obejmującego niżej wymienione czynności: 

1.1 świadczenie usług informatycznych w zakresie napraw, konserwacji, sprzętu komputerowego 

oraz oprogramowania, w których niezbędny będzie przyjazd siedziby firmy lub instytucji oraz innych 

podmiotów, oddziałów wskazanych przez Zamawiającego, tj:       

      

…................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.....................…...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

1.2 świadczenie zdalnej pomocy użytkownikom w celu rozwiązania problemów niewymagających 

przyjazdu do  siedziby firmy:  

1.3 bezpłatnych konsultacji odnośnie wdrażania nowych rozwiązao, wymiany sprzętu, zmiany 

oprogramowania:  
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1.4 szkolenie pracowników w zakresie obsługi istniejących rozwiązao:  

1.5 inne związane z poprawą jakości pracy rozwiązao teleinformatycznych:  

1.6 administracja strony internetowej ................................................................................... 

§2 

Strony ustalają przyjmowanie zgłoszeo przez Wykonawcę: 

2.1  pod numerem telefonu 506 129 929 lub pocztą elektroniczną na adres: enterkom.lk@gmail.com  

2.2  faxem pod numerem telefonu (41) 303 85 33  

2.3 Do wzajemnych kontaktów Zamawiający upoważnia następujące osoby: 

…................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

§3 

Przystąpienie do rozwiązywania zgłoszonych problemów dla: 

3.1  awarii uniemożliwiających pracę całego systemu nastąpi nie dłużej niż w czasie .......... godzin. 

3.2 uniemożliwiających korzystanie z poszczególnych stacji roboczych, lecz nie wykluczających pracy 

systemu na innych stanowiskach oraz dla innych mniej istotnych awarii, nie powodujących 

wstrzymania systemu lub zatrzymania pracy Zamawiającego nastąpi nie dłużej niż w czasie ............. 

godzin. 

3.3 dla awarii nie wpływających w sposób istotny na funkcjonowanie Systemu nastąpi nie dłużej niż w 

czasie .................. godzin.   

3.4 dla innych czynności (konfiguracja sprzętu, instalacja oprogramowania itp.) nastąpi nie dłużej niż 

w czasie..................dni roboczych.  

od momentu zgłoszenia od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach pracy tj: od 8:00 do 

16:00. 

§4 

Za wykonanie czynności o których mowa w §1 ust. 1 (pkt. 1.1) Wykonawcy należne jest miesięczne 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………… PLN netto. W ramach tej kwoty Zamawiający ma do 

wykorzystania następującą liczbę godzin roboczych:  (…......).  Każda dodatkowa godzina w danym 

miesiącu kosztuje  PLN (…..........). Niewykorzystane godziny są rozliczane ................................... Koszt 
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dojazdu to…......... PLN . Inne, większe prace mogą byd rozliczane zadaniowo, na podstawie 

przedstawionej każdorazowo odrębnej oferty.  

§5 

Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę. 

Faktura VAT za wynagrodzenie ryczałtowe będzie wystawiana ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Faktury będą płatne w terminie  dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę, przelewem z konta 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, tj.: Bank Pekao S.A. numer konta: 80 

1240 4416 1111 0010 6071 9776 lub gotówką przy odbiorze faktury. Strony zgodnie ustalają, iż 

wystawiane wzajemnie faktury nie wymagają pieczęci ani odręcznego podpisu.  

§6 

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 

Każda ze stron może rozwiązad umowę z zachowaniem  okresu ........... dni liczonych od dnia 

pisemnego złożenia wypowiedzenia. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Wszelkie zmiany w treści umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

§7 

Wykonawca zobowiązuje się zachowad w tajemnicy wszelkie informacje i dane Zamawiającego, 

do których ma dostęp w trakcie wykonywania usług. 

 

 

 

 

 ..........................        .......................... 

   Wykonawca                                                                                           Zamawiający 


