
UMOWA  SERWISU  LICENCYJNEGO  NR  SKOK/SLF/2007/32 (23/07)

zawarta w dniu 2.02.2007r.

pomiędzy FINUS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie, ul. Parkowa 28/14,
reprezentowanym przez Prokurenta Zenona Biniek
zwaną dalej „Usługodawcą”
a Starostwem Powiatowym w Pułtusku
z siedzibą w 06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5
reprezentowanym przez Tadeusza Nalewajka – Starostę Pułtuskiego
zwaną/ym dalej „Usługobiorcą”,
następującej treści :

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy serwisu
licencyjnego dla niżej wymienionego oprogramowania:
- SYSTEM KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI KORESPONDENCJI – 28 UŻYTKOWNIKÓW

- BIURO RADY – 2 użytkowników
zwanego dalej „Systemem” z zastrzeżeniem postanowień § 3 umowy.

§ 2

Usługodawca zobowiązuje się do :
a) udzielania Usługobiorcy konsultacji dotyczących eksploatacji systemu (przy pomocy

telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub poczty),
b) przekazywania Usługobiorcy aktualizacji systemu obejmujących :

- zmiany i uzupełnienia wynikające ze zmian przepisów prawnych,
- zmiany i uzupełnienia wprowadzane na podstawie zapotrzebowania ogółu

użytkowników systemu,
c) stosowania rabatu w wysokości 20 % na wykonywane u Usługobiorcy usługi bezpośrednio

dotyczące systemu,
d) stosowania rabatu w wysokości 30 % na realizację zlecanych przez Usługobiorcę zmian

i uzupełnień w systemie.

§ 3

1. Umowa niniejsza nie obejmuje wykonywania następujących usług :
a) instalacji i wdrożenia aktualizacji systemu wymienionych w §2 lit. b,
b) instalacji i wdrożenia zlecanych przez Usługobiorcę zmian i uzupełnień systemu.

2. Wykonanie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług, o których mowa w ust. 1,
podlega odrębnej opłacie z uwzględnieniem rabatu, o którym mowa w § 2 lit. c. Rabatu nie
stosuje się do kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu pracowników/pracownika
Usługodawcy.

§ 4

1. Usługodawca zobowiązuje się do objęcia tajemnicą informacji o przetwarzanych przez
Usługobiorcę danych.

2. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o konieczności
wprowadzenia w systemach operacyjnych i sieciowych zmian wynikających z wymagań
systemu.
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§ 5

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy strony ustalają opłatę miesięczną w wysokości netto
300,00 zł (słownie : trzysta złotych) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1, lecz
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od podpisania niniejszej umowy.

§ 6

1. Opłata, o której mowa w § 5, będzie wnoszona przez Usługobiorcę na rachunek
Usługodawcy przelewem, na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę na koniec
każdego okresu miesięcznego w  terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Usługodawca zawiesi realizację umowy do
czasu uregulowania należności przez Usługobiorcę, a ponadto naliczy odsetki w ustawowej
wysokości od tej należności.

§ 7

Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony od 2.02.2007r. do 1.02.2008r. z mocą
obowiązującą od dnia podpisania umowy.

§ 8

1. Umowa może ulec rozwiązaniu za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Rozwiązanie umowy przez każdą ze stron wymaga formy pisemnej.
3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy strony dokonają wzajemnych rozliczeń

i wyrównania należności według stanu na dzień rozwiązania umowy.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.

Usługodawca : Usługobiorca :

Zenon Biniek Tadeusz Nalewajk
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