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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

UMOWA  nr …/Z/2022 

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

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul.Okrężna 9, 

33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod  

nr KRS 0000076369 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 873-00-20-798, REGON 850284120, BDO 000030233  

posiadającą  kapitał zakładowy w kwocie  7.778.000,00 zł,  wpłacony w całości, reprezentowaną  przez: 

 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

 

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

w związku z wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w trybie Zapytania Ofertowego została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 

Dostawa  serwera bazodanowego do  MPK  Spółka  z o.o. w Tarnowie ( zwany dalej: serwer) 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego znajdują się  

w  Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego (dalej: ZO), który stanowi załącznik nr 1 do Umowy  

i jest jej integralną częścią. 

3. Strony Umowy ustalają, że Wykonawca dostarczy, przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem 

nr 1 w terminie  maksymalnie 150 dni od dnia zawarcia umowy . 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji jakości do bezpłatnego wsparcia technicznego 

dla dostarczonego serwera  oraz jego aktualizacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy od daty 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru ostatecznego). 
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§ 2  

Ostateczny odbiór i przekazanie serwera 

 

1. Przekazanie zamontowanego  i uruchomionego przez Wykonawcę Serwera  oraz odbiór ostateczny 

przez Zamawiającego odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w MPK Spółka z o.o. w Tarnowie,  

ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów w terminie określonym w umowie zgodnie z opisem w załączniku nr 1. 

2. Termin odbioru ostatecznego ustala się na podstawie pisemnego (e-mail) wniosku Wykonawcy, po 

uzgodnieniu (z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych) z Zamawiającym daty przeprowadzenia 

tego odbioru. Wykonawca prześle wniosek na adres: zamowienia@mpk.tarnow.pl 

3. Odbiór ostateczny i przekazanie serwera odbywać się będzie komisyjnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, którzy tworzą Komisję Odbioru.  

4. W trakcie odbioru ostatecznego zamontowanego i uruchomionego serwera Wykonawca jest 

obowiązany do:  

a. wydania Zamawiającemu wraz z serwerem  sporządzoną w języku polskim lub przetłumaczoną 

na język polski instrukcję obsługi, konserwacji oraz informację o właściwościach użytkowych  

i innych danych niezbędnych do prawidłowego korzystania jak również prawidłowo wypełniony 

dokument gwarancyjny (Kartę Gwarancyjną) oraz niezbędną dokumentacje techniczną. 

b. przekazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do udzielenia Zamawiającemu licencji / 

sublicencji na korzystanie z dokumentacji oraz oprogramowania wchodzącego w skład serwera,  

o którym mowa w załączniku nr 1 do ZO ( o ile jest wymagane) 

5. Zadaniem Komisji Odbioru jest dokonanie przeglądu i oceny stanu technicznego zamontowanego  

i uruchomionego  serwera  oraz przedstawionej wraz z  serwerem  dokumentacji.  

6. Komisja Odbioru sporządza z czynności zdawczo-odbiorczych protokół odbioru ostatecznego, gdy 

zostaną spełnione następujące warunki:  

a. stwierdzono, że dostarczony serwer jest  nowy, kompletny oraz zgodny z wymaganiami 

opisanymi w  załączniku nr 1 ZO; 

b. stwierdzono, że Wykonawca dostarczył dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 4; 

7. W przypadku, gdy Komisja Odbioru stwierdzi, iż wszystkie wymagania o których mowa w ust. 6 

powyżej są spełnione, Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego. 

8. Protokół odbioru ostatecznego zawiera następujący zakres informacji:  

a. dane zainstalowanego serwera : markę i typ, rok produkcji, (jeżeli zespoły  

te zaopatrzono w indywidualne numery),  

b. określenie przekazywanych (wykaz) dokumentów, 

c. określenie zgodności systemu z ust. 6 powyżej, 

d. datę sporządzenia i podpisy upoważnionych osób (członków Komisji Odbioru) 

uwierzytelniających powyższe dane.  

mailto:zamowienia@mpk.tarnow.pl
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9. Od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego zamontowanego  i uruchomionego  serwera  

będzie liczony okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi.  

10. Protokół odbioru ostatecznego  zamontowanego i uruchomionego serwera bazodanowego  stanowi 

podstawę wystawienia faktury VAT. 

 

 

§ 3 

Cena 

1. Strony umowy ustalają, że cena za realizację całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

 

Cena netto (wartość) całego zamówienia  ………………….  zł  

 

podatek VAT …………… % w kwocie  …………………. 

 

cena brutto (wartość) całego  zamówienia  …………………………… 

(słownie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...  ) 

2. Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, ceny brutto oraz stawki 

podatku VAT określone w ofercie Wykonawcy ulegną odpowiedniej zmianie w taki sposób, aby 

wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym 

nie stanowi zmiany umowy. 

4. Faktura będzie wystawiona na: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie,  

ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów, NIP: 873-00-20-798 i doręczone na adres: ul. Okrężna 9,  

33-100 Tarnów 

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać numer niniejszej umowy. 

6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest dopuszczalna 

za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie , ul. Okrężna 9, drogą elektroniczną na adres  

e-mail: faktury@mpk.tarnow.pl  bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

7. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę powyższych postanowień pkt.6 , Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru 

rachunku bankowego. 

Niezależnie od powyższego, w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego  

w powyższym ustępie, dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany  

w umowie będzie uznane za skuteczne. 

mailto:faktury@mpk.tarnow.pl
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8. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Zamawiający  dokona zapłaty ceny ustalonej  zgodnie z § 3 umowy przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT,  

po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu  zdawczo – odbiorczego. 

2. Wykonawca dostarczy i zamontuje serwer w szafie RACK 19 ‘ , przeniesie dane z funkcjonującej 

obecnie bazy danych z istniejącego serwera bazodanowego Zamawiającego oraz dokona integracji  

ze środowiskiem oprogramowania oraz wszystkimi urządzeniami wykorzystywanymi w tym 

środowisku przez Zamawiającego zgodnie z opisem załącznik nr 1. 

 

§ 5 

Warunki  gwarancji 

1. Wykonawca  udziela Zamawiającemu   36 miesięcznej gwarancji oraz 24 miesięcznej  rękojmi na 

serwer  licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru zdawczo - odbiorczego.  

2. Szczególne warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wykonawca w ramach realizacji warunków gwarancji nie będzie naliczał żadnych dodatkowych  

i ubocznych kosztów np. kosztów dojazdów, kosztów przesyłek pocztowych, kosztów doręczycieli, 

diet pracowników itp. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki zamontowanego serwera  lub oprogramowanie 

serwera w terminie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia nieprawidłowego działania serwera..  

5. W razie wątpliwości Strony będą uważać za  

 Wadę - niesprawność serwera uniemożliwiającą całkowite korzystanie z przedmiotu zamówienia,  

 Usterkę - niesprawne działanie serwera , uniemożliwiające korzystanie ze wszystkich 

funkcjonalności przedmiotu zamówienia, o których mowa w załączniku nr 1 ZO. 

6. Zgłoszenie może zostać przekazane: 

 Za pośrednictwem systemu Wykonawcy, na warunkach gwarancyjnych, przekazanych w dniu 

podpisania protokołu odbioru ostatecznego, 

 Mailowo na adres: …………………………………… 

 Faksem na numer: …………………………………….. 

mailto:serwis@rg.com.pl
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7. W przypadku niepodjęcia działań wykonania naprawy zmierzających do usunięcia wady lub usterki  

w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia Zamawiający będzie posiadał uprawnienie do zlecenia dokonania 

napraw podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność  24 m-ce  z tytułu rękojmi za wady,. 

Data podpisania protokołu odbioru końcowego będzie dniem początku biegu rękojmi za wady. 

9. Zamawiający może, według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady  

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady  

i gwarancji jakości Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej  

z powodu istnienia wady, chyba, że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

§ 6 

Szkolenia 

1.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 lit b. niniejszej Umowy 

przeszkoli lub zleci na swój koszt szkolenie dla 2 wskazanych pracowników Zamawiającego  

w zakresie obsługi, serwisowania oraz konfiguracji serwera. 

2. Wykonawca na swój koszt zapewni sprzęt oraz materiały dydaktyczne niezbędne do 

przeprowadzenia szkolenia. 

3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, 

jednak nie później niż w ciągu 2 dni   od dnia przekazania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 3 

Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia  

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b Umowy za każdy dzień opóźnienia 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących stronie Wykonawcy,  Zamawiającemu 

przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 lit. b Umowy. 

3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek powstałych w okresie gwarancji  

w terminie 48 godzin liczonych od dnia przekazania zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty Zamawiającemu  kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 3 ust.1 lit b za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania 

naprawy gwarancyjnej. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkoleń względem 

terminu określonego w § 6 ust. 3 Umowy. 
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5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę na 

zasadach ogólnych.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

§ 8  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany  

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w  interesie publicznym lub interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Umowy względem terminu określonego w § 1 ust. 3 

Umowy, pomimo skierowania do Wykonawcy wezwania do wykonania Umowy w terminie 7 dni, 

2) wysokość kar umownych przekroczyła 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, 

3) do sądu złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub o wszczęcie 

postępowania naprawczego albo została rozpoczęta procedura wykreślenia Wykonawcy  

z właściwego rejestru; 

Odstąpienie nastąpi odpowiednio w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu 

podstaw do odstąpienia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu umowy przekroczy 60 dni. Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy 7-dniowy termin na przekazanie serwera. Odstąpienie nastąpi 

odpowiednio w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu podstaw do odstąpienia. 

4. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej, wraz z podaniem podstawy prawnej 

odstąpienia. 

§9 

Zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 

a) kiedy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwym wykonanie Umowy  

w terminie określonym w §1 ust. 3 i § 6 ust. 4 Umowy; 

b)  kiedy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy zaistnieje potrzeba zmiany serwera o innych 

funkcjonalnościach lub parametrach względem opisanych w złożonej ofercie,  

c) w przypadku zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, z których wyniknie 

konieczność zmiany zakresu przedmiotu Umowy lub sposobu jej wykonywania, którego nie było 
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można przewidzieć na dzień wszczęcia postępowania i/lub zawarcia niniejszej Umowy, w tym  

w szczególności w przypadku konieczności dostosowania  serwera. 

2. W sytuacjach opisanych powyżej Stronom będzie przysługiwało uprawnienie do zmiany terminu lub 

sposobu realizacji umowy lub/i wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 lit. b Umowy. 

 

§ 10 

Pozostałe oświadczenia stron 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji 

mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli 

odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji 

Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

2. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom do wykonania innych części Przedmiotu 

Umowy, niż te, które wymienił w swojej ofercie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie. O zamiarze powierzenia realizacji części przedmiotu Umowy innym podwykonawcom 

występuje do Zamawiającego ze wskazaniem zakresu prac i podwykonawcy. 

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. W przypadku udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego oprogramowania, danych, 

opracowań Zamawiającego lub szablonów dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się do 

wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego: oprogramowania, danych, opracowań lub 

szablonów dokumentów Zamawiającego tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji, 

odstąpienia od Umowy wraz z Podwykonawcami oraz osobami trzecimi uczestniczącymi  

w wykonaniu Umowy, przekazać Zamawiającemu oraz trwale usunąć ze wszystkich posiadanych 

nośników: oprogramowanie, aplikacje, dane, opracowania wytworzone w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy oraz udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację, szablony dokumentów 

i opracowania. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową a także dysponuje odpowiednim personelem  

i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalizm oraz najwyższy poziom realizacji 

przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie 

niezbędne prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe lub licencje do oprogramowania,  

o którym mowa w załączniku nr 1 do ZO z prawem udzielania sublicencji, oraz prawo do 

wykonywania i udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych dla dokumentacji do 

oprogramowania, dokumentacji czy innych utworów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy oraz korzystania z serwera  przez Zamawiającego. 
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8. Wykonawca oświadcza, że wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z Umowy,  

w szczególności udzielenie/zapewnienie udzielenia Zamawiającemu licencji/sublicencji* do 

oprogramowania, o którym mowa w załączniku nr do ZO, nie narusza przepisów prawa, prawem 

chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach 

niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów 

przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę i podmioty którymi 

będzie się posługiwał przy wykonaniu Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek 

czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie stanowić naruszenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do udzielania licencji lub sublicencji/ na rzecz 

Zamawiającego do oprogramowania.  

11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 lit. b Umowy, Wykonawca udziela lub zapewni 

udzielenie Zamawiającemu licencji lub sublicencji do  oprogramowania dostarczonego w ramach ZO 

na czas nieograniczony, do korzystania przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: 

a) korzystania z wymaganych funkcjonalności serwera, przy czym wymagane funkcjonalności, 

sposób korzystania oraz liczba użytkowników zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy, 

b) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, 

c) odtwarzanie, 

d) przechowywanie, 

e) wyświetlanie, 

f)   stosowanie, 

g) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby 

udzielonych licencji, 

h) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników  

z zainstalowanym oprogramowaniem, 

i)   przystosowywanie (customizacja), 

12. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 lit. b Umowy, Wykonawca udziela lub zapewni 

udzielenie Zamawiającemu licencji lub sublicencji do dokumentacji związanej z  dostawą w ramach 

ZO serwera, oprogramowaniem na czas nieograniczony, do korzystania przez Zamawiającego na 

polach eksploatacji wymienionych w ust. 11 powyżej. 

13. Udzielenie lub zapewnienie udzielenia Zamawiającemu licencji lub sublicencji nastąpi z dniem do 

dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.  

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 lit. b, Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

niewyłącznej licencji nieograniczonej czasowo i terytorialnie do korzystania dokumentacji 
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przekazanej w dniu podpisania protokołu odbioru ostatecznego na następujących polach 

eksploatacji: 

a) korzystanie i modyfikowanie dokumentów oraz danych wytworzonych przy pomocy 

Oprogramowania, powstałych w wyniku eksploatacji produktów przez Zamawiającego,  

w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach 

tej eksploatacji oraz modyfikowania, kopiowania tych produktów i dalszego z nich 

korzystania, 

b) wykonywanie i zezwalania na wykonywanie przez Zamawiającego i osoby trzecie działające 

na jego zlecenie lub z jego upoważnienia opracowań utworów, w tym przeróbek i adaptacji 

utworu oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, tj. wynajmowanie, użyczanie 

oryginałów albo egzemplarzy, 

15. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 lit. b, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów wytworzonych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności do dokumentacji powykonawczej lub 

dokumentów dedykowanych na potrzeby wykonania zamówienia, z prawem do dalszego 

przenoszenia tych praw na podmioty trzecie oraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowań oraz rozporządzania i korzystania  

z opracowań – na polach eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami  

i w jakiejkolwiek formie,  

b) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem w całości lub w części,  

c) wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych, 

d) dokonywanie zmian w celu modyfikacji i adaptacji na potrzeby zmiany/rozbudowy 

systemu/modułu systemu,  

e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy,  

o którym mowa w § 3 lit. b niniejszej Umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby 

egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej. 

16. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy wszelkich roszczeń 

osób trzecich, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia 

osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie, a wynikłych z wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, jego podwykonawców i ich pracowników. 

17. W przypadku, gdy w trakcie montażu  serwera, lub którykolwiek element serwera nie będzie 

współdziałać ze sprzętem lub oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego w sposób 

prawidłowy,  spowoduje zakłócenia, pogorszy lub obniży jakiekolwiek funkcjonalności środowiska 

sprzętowo – programowego Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie 
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czynności w ciągu 2 dni  lub  pokryć wszystkie koszty związane z przywróceniem sprawnego 

działania środowiska sprzętowo- programowego Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny 

koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających prawidłowe działanie środowiska 

sprzętowo - programowego Zamawiającego. 

18. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje przekazane lub udostępnione 

Zamawiającemu w wyniku wykonywania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 

Wykonawcy lub osób trzecich. W przypadku udostępnienia danych lub informacji objętych 

tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej nie później 

niż z datą udostępnienia takich informacji określając zakres i rodzaj ochrony. 

 

§ 11 

1. Zamawiający  oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn.: Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO). 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest MPK Spółka z siedzibą w Tarnowie przy  

ul. Okrężnej 9, tel. 14/6300620 , adres e-mail: mpk@mpk.tarnow.pl. 

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@mpk.tarnow.pl, 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy,  

a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych  

z przetwarzaniem danych.  

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom: 

a) zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty 

adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 

b) innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 12 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia jak również zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają 

formy pisemnej potwierdzonej przez drugą stronę pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez 

właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

       Wykonawca:                                                              Zamawiający: 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 do Umowy -  Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta wykonawcy 

Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór protokołu odbioru serwera 

Załącznik nr 4 do Umowy - Dokument gwarancyjny przedłoży Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

Wzór  

 

PROTOKÓŁ  ZDAWCZO – ODBIORCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Sporządzony dnia.....................................................w siedzibie Zamawiającego , tj. w  MPK Spółka z o.o.  

w Tarnowie, ul. Okrężna  9 ,33-100 Tarnów  w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia:  

 

wg umowy z dnia …………………. 

pod nazwą:  

Dostawa  serwera bazodanowego do  MPK  Spółka  z o.o. w Tarnowie 
  

Skład Komisji Odbioru : 

 

Przedstawiciele:..................................................................................................................                                                                                 

                                   Wykonawcy 

1. .......................................................                 ................................................................ 

                     imię i nazwisko                                                                                 stanowisko                               

2. .......................................................                …………………...................................... 

            imię i nazwisko                                                                                        stanowisko 

   

   

Przedstawiciele....................................................................................................................            

        Zamawiającego 

 

1. .......................................................                .................................................................. 

                            imię i nazwisko                                                                           stanowisko 

2. .......................................................                …………………...................................... 

         imię i nazwisko                                                                          stanowisko 
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Ustalenia Komisji dotyczące odbioru  : 

a) Wykonawca dopełnił wszystkie obowiązki zawarte  w  umowie. 

 

Inne wnioski Komisji: .................................................................................... 

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 Członkowie: 

        Przedstawiciele Wykonawcy:                                 Przedstawiciele Zamawiającego: 

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

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

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

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

  podpisy                 podpisy 

 

 

Lp. Marka  Typ  
Rok 

produkcji 
UWAGI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


