KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel.: 41 278 72 00, fax: 41278 72 01
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl

KPT…………/13
UMOWA najmu zasobów wirtualnych
Zawarta w dniu …………………………………….... w Kielcach, pomiędzy:
Gminą Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,
reprezentowanym przez: Pana Szymona Mazurkiewicza – Dyrektora Kieleckiego Parku
Technologicznego
zwanym dalej KPT
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: ……………………………………
zwanym dalej „abonentem”
Proszę o dostarczanie wyłącznie na wskazany poniżej adres e-mail potwierdzeń dotyczących złożenia przeze
mnie za pomocą środków porozumiewania na odległość oświadczeń o zmianie warunków Umowy,
proponowanych zmian Regulaminu, Cennika jak też informacji o zmianie nazwy, adresu lub siedziby KPT.
Adres e-mail: ………………………….

§1
1. KPT zobowiązuje się do:
a) odpłatnego przydzielenia abonentowi następujących zasobów wirtualnych:
- …….... rdzeni procesora o częstotliwości 2.1 Ghz,
- …….... GB pamięci RAM,
- …….... GB przestrzeni dyskowej,
- system operacyjny ………………………………………………………………...,
- dostęp przy pomocy sieci WAN o przepustowości …….... Mbps,
- …….... adresów IP z puli zewnętrznej,
b) dostęp do przydzielonych zasobów zapewniony jest przez wybrany przez abonenta protokół
oraz port poprzez sieć WAN.
2. KPT gwarantuje:

a) Dostęp do zasobów 24 godziny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku z wyjątkiem czasu
przeznaczonego na obsługę konserwacyjną sprzętu, który nie może przekroczyć 24 godzin
w miesiącu,
b) Bez zwłoczne powiadomienie Abonenta w przypadku zaplanowania terminu konserwacji.
3. Strony wyznaczają osoby uprawnione do reprezentowania ich w ramach bieżących kontaktów
służących do realizacji Umowy
ze strony KPT: ……....……....……....……....……....……....……....
ze strony Abonenta: ……....……....……....……....……....……....……....

4. Przydzielenie zasobów, o których jest mowa § 1 ust. 1 lit a) oraz b) nastąpi na podstawie
protokołu sporządzonego w obecności osób wymienionych w ust. 3.
5. Przepis ust. 4 stosuje się również w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
6. Udostępnienie Abonentowi zasobów, o których jest mowa w § 1 ust. 1 lit a) oraz b), nastąpi
łączem o przepustowości 1Gb/s w ramach sieci lokalnej KPT.
§2
1. Przez podpisanie niniejszej Umowy Abonent w okresie jej obowiązywania staje się upoważniony
do dostępu do przydzielonych zasobów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 365 dni w roku
z wyjątkiem okresu zawartego w § 1 ust. 2 lit a).
2. Konfiguracja dostępu po stronie abonenta może zostać odpłatnie wykonana przez KPT wg stawki
150 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy na rzecz abonenta.
3. Do opłat, o których jest mowa powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 niniejszej
umowy.
§3
KPT gwarantuje utrzymywanie przydzielonych zasobów w warunkach właściwych dla sprzętu
elektronicznego oraz wszelkie niezbędne zabezpieczenia gwarantujące poprawne świadczenie usługi.
Rozwinięcie niniejszego § następuje w Załączniku nr 2.
§4
KPT świadczy swe usługi za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych oraz energetycznych innych
operatorów.

KPT

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

telekomunikacyjnych oraz energetycznych innych operatorów.

niesprawne

działanie

systemów

§5
1. KPT nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz usługi przechowywane przez Abonenta
na przydzielonych przez KPT zasobach.
2. W przypadku przechowywania przez abonenta na przydzielonych zasobach danych
osobowych ich administratorem jest abonent.
§6
Korzystanie z zasobów przydzielonych przez KPT w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym
funkcjonowaniu sieci KPT oraz niezgodne z prawem (przechowywanie nielegalnych treści i usług
elektronicznych zabronionych w Polsce) stanowi nadużycie zasobów systemu i spowoduje
interwencję administratora sieci (m.in. zablokowanie dostępu do zasobów).
§7
Abonent deklaruje wykorzystanie przydzielonych zasobów w sposób przedstawiony w Załączniku nr 1
§8
1. W okresie obowiązywania umowy Abonent płacić będzie KPT opłatę miesięczną za świadczone
usługi w łącznej wysokości

...........

zł w stawce obowiązującej w okresie, za który wnoszona jest

opłata, w tym za: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Opłata płatna jest w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od otrzymania przez Abonenta
faktury i jest płatna na rachunek bankowy KPT ……………………………………………………………..……....
3. Strony oświadczają, że posiadają Numery Identyfikacji Podatkowej podane w oznaczeniach Stron
Umowy.
4. KPT wystawiał będzie w okresach miesięcznych faktury i przesyłał Abonentowi na adres podany
w umowie.
5. Należna kwota wynagrodzenia za wykonane usługi zostanie powiększona o podatek VAT
w ustawowej wysokości.
§9
1. Umowa zawarta została na czas nieokreślony/ określony do dnia …………*1.
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy za 1-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
*

niepotrzebne skreślić

§ 10
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby KPT.
§ 12
Umowa obowiązuje od dnia …………………………….. .
§ 13
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają obustronnie podpisanego aneksu w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ma zastosowanie Regulamin
świadczenia usług teleinformatycznych przez KPT lub przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym ze względu na siedzibę KPT.
§ 16
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Nr 1 Wykorzystanie zasobów wirtualnych przez Abonenta.
Nr 2 Zabezpieczania.
Nr 3 Regulamin świadczenia usług teleinformatycznych przez KPT wraz załącznikami.
Nr 4 Wzór zgłoszenia Awarii.
Nr 5 Protokół przydzielenia zasobów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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