
 

Centrum Informatyczne - wer.pl Tomasz Sikora 

ul. Cienista 59/18, 31-831 Kraków 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 70530 

NIP 678-190-45-14, REGON 356312347 

www.wer.pl 

 

strona 1 

 

UMOWA  
NR ../../201 

O Ś WIADCZENIE UŚŁUG HOŚTINGOWYCH 

 
 
 

I. Data i miejsce zawarcia umowy 
 

Data zawarcia umowy xx.xx.201x Miejsce zawarcia umowy Kraków 

 

 
 

II. Strony umowy 
 

Podmiot: Operator: Klient: 

Nazwa: Centrum Informatyczne – wer.pl 
Tomasz Sikora 

 

Adres: ul. Cienista 59/18; 31-831 Kraków  
NIP: 678-190-45-14  

Regon: 356312347  
Reprezentanci stron: 

Imię nazwisko: 

Stanowisko:  

  

Pieczęć:   

 

 

 

III. Składniki umowy 
 

Lp: Nazwa: Ilość stron: 

1. Regulamin świadczenia usług hostingowych -- 

2. Specyfikacja techniczna usług -- 

3. Gwarancja jakości usług (SLA) -- 

4. ……… -- 

 

 

 

§ 1. Definicje 
 

Definicje obowiązujące na gruncie niniejszej Umowy o świadczenie usług hostingowych (zwanej dalej Umową) zostały 
określone w Regulaminie świadczenia usług hostingowych (zwanym dalej Regulaminem) oraz w Dokumencie gwarancji 
jakości usług (zwanym dalej Dokumentem SLA). 
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§ 2. Przedmiot umowy 
 

1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia możliwości korzystania z Usług hostingowych 
zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto 
strony umowy zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w 
Umowie, Regulaminie oraz w Dokumencie SLA.  

2. Przez zawarcie Umowy Klient oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymał egzemplarz Regulaminu, Dokumentu 
SLA oraz Cennika Usług. 

3. Klient oświadcza, że się zapoznał oraz, że się zgadza na postanowienia zawarte w Regulaminie, Dokumencie SLA i 
Cenniku usług oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w wyżej wymienionych dokumentach. 

4. W przypadku odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania przez Klienta Usług hostingowych podmiotom trzecim, które 
nie są stroną Umowy, Klient zobowiązuje się do udostępniania Usług hostingowych (niezależnie od formy prawnej 
takiego udostępnienia) wyłącznie przy zapewnieniu przestrzegania przez te osoby zasad określonych w Regulaminie 
oraz Dokumencie SLA. 

. 
 

§ 3. Upoważnienie do wykorzystywania treści Regulaminu oraz treści Dokumentu SLA 
 

1. Operator oświadcza, że treść Regulaminu oraz treść Dokumentu SLA stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz.631, z późn. zm.) i podlegają 
prawnej ochronie. 

2. Operator udziela Klientowi licencji na wykorzystywanie treści utworów, o których mowa w ust. 1 w działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Klienta, która jest związana z udostępnianiem podmiotom trzecim Usług 
hostingowych. Licencja obowiązuje przez czas trwania Umowy. 

. 
 

§ 4. Postanowienia szczególne 
 

1. Zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem na usługę opisaną w Specyfikacji technicznej usług ustala się 
następujące ceny za utrzymanie serwera: ……………………  (tu główna domena serwera). 

 

 

 

 

 
2. W przypadku wymówienia niniejszej Umowy przez Klienta w terminie krótszym niż jedenaście miesięcy od dnia 

zakończenia pierwszego okresu abonamentowego, Klient zobowiązuje się do wniesienia dodatkowej opłaty -------------- 
PLN netto, stanowiącej wyrównanie do jednorazowej opłaty instalacyjnej każdego serwera fizycznego objętego 
niniejszą Umową. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 
 

1. Szczegółowe warunki oraz czas trwania umowy, tryb jej rozwiązania, terminy płatności, zakres praw i obowiązków 
Operatora i Klienta oraz zasady odpowiedzialności Operatora zostały określone w Regulaminie. 

2. W sprawach nieregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Sądem miejscowo właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny miejsca siedziby 

Operatora. 
4. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
Za Operatora Za Klienta 

 

 
 

__________________________ 
Data, podpis osoby upoważnionej 

__________________________ 
Data, podpis osoby upoważnionej 

 

Lp: Usługa: Jednorazowa opłata 

instalacyjna: 

Opłata 

abonamentowa 

1. Rodzaj / nazwa usługi -- -- 

2. Rodzaj / nazwa usługi -- -- 


