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UMOWA NR ……………………. 
zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową 33-100 Tarnów ul. Sowioskiego 14 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064335 reprezentowaną przez: 

1. ……………….. - …………………. 
2. ……………….. - …………………. 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą 

 

§1 
1. Dostawca oświadcza, że: 

a) posiada wymagane prawem uprawnienia do 
wykonania robót określonych niniejszą Umową, 

b) w stosunku do Dostawcy nie toczy się 
postępowanie likwidacyjne, ani upadłościowe, 

c) Dostawca nie zalega z opłatą na świadczenia 
paostwowe z tytułu ZUS 
i należnych podatków, 

d) jest płatnikiem VAT, nr NIP: ………………… 
2. Zamawiający oświadcza, że: 

a) ma zabezpieczone środki na realizację Umowy, 
b) jest płatnikiem VAT, nr NIP: 873-000-66-63 

§2 
1. Zamawiający w oparciu o postępowanie 

przetargowe, decyzję Zarządu TSM z dnia ............. r. 
oraz o zlecenie nr ………………. z dnia ............. r. zleca, a 
Dostawca przyjmuje do wykonania prace polegające 
na zakupie oraz aktywacji licencji Windows Server 
2022 oraz licencji RDS dla urządzeo znajdujących się 
w istniejącym środowisku informatycznym 
Tarnowskiej. 

2. Zakres prac do wykonania: 
……. 

……. 
3. Zamawiający może ograniczyd lub poszerzyd zakres 

robót jeżeli jest to podyktowane powodami 
technicznymi lub innymi względami. Ewentualne 
zmiany zostaną rozliczone na podstawie cen 
jednostkowych określonych w ofercie zatwierdzonej 
przez Zamawiającego. 

§3 
Dostawca zobowiązuje się do wykonania robót określonych 
w §2 z należytą starannością zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, przy 
zastosowaniu obowiązujących norm. 

§4 
1. Przekazanie licencji nastąpi w siedzibie Tarnowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

2. Pożądany termin wykonywania prac: do 
… ....................... r. 

3. Termin zakooczenia przedmiotu umowy może ulec 
zmianie i zostad wydłużony 
w następujących przypadkach: 
a) jeżeli z przyczyn niezależnych od Dostawcy nie 

będzie on mógł realizowad robót, 

b) jeżeli wystąpi koniecznośd wykonania robót 
dodatkowych. 

4. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru nad 
zleconymi pracami ……………………… 

§5 
1. Dostawca zobowiązany jest zgłosid Zamawiającemu 

gotowośd do odbioru licencji w dniu ich całkowitego 
przygotowania. 

2. Zamawiający jest zobowiązany dokonad odbioru 
w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

3. Z odbioru zostanie spisany protokół. 
§6 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacid Dostawcy 
wynagrodzenie umowne za licencje określone w §2 
niniejszej   Umowie,   ustalone   w   oparciu 
o  postępowanie  przetargowe  w  wysokości 
………………… zł brutto (słownie ............................. /100 
brutto), 

2. Dostawca  przekaże  Zamawiającemu  fakturę 
za licencje wraz z dołączonym protokołem odbioru 
licencji. 

3. Zapłata za wykonanie robót zostanie przekazana 
Dostawcy, do 14 dni od dnia przedstawienia faktury, 
przelewem na konto Dostawcy. 

§7 
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie 
przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za 
każdy dzieo zwłoki licząc od dnia zakooczenia robót 
określonych w umowie, 

2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze oraz ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego za przedmiot odbioru za każdy dzieo 
zwłoki licząc od dnia wyznaczonego terminu 
usunięcia wad, 

3. za nie wykonanie umowy lub nienależyte wykonanie 
umowy – kara w wysokości 10 % wartości robót 
określonej w §6, 
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4. strony zastrzegają sobie prawo naliczenia odsetek 
w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w 
transakcjach handlowych za nieterminową realizację 
należności, 

 
Naliczenie kary umownej nie wyklucza dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody na drodze postępowania sądowego 

 
§8 

1. Strony oświadczają, że dane pracowników, 
współpracowników i reprezentantów Stron 
udostępnione  drugiej  stronie  w  Umowie  lub 
w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, w tym 
przed podpisaniem Umowy, przekazywane są jej 
w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron, 
celem wykonania Umowy. Przekazywane dane mogą 
obejmowad: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, 
kwalifikacje i uprawnienia, adres poczty 
elektronicznej lub numer telefonu albo inne dane 
teleadresowe niezbędne do komunikacji 
elektronicznej. Każda ze Stron otrzymujących dane 
osobowe od drugiej Strony będzie administratorem 
powyższych danych. Strona udostępniająca dane 
osobowe zobowiązuje się przekazad 
zainteresowanym osobom dotyczące drugiej Strony 

informacje, o których mowa w art. 14 Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych. 

2. Wniesienie pisemnego żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania podanych danych 
osobowych pracowników o których mowa w ust. 2 
i nie wskazanie innej osoby w jej miejsce może 
skutkowad rozwiązaniem umowy z winy Dostawcy. 

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy 

§9 
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§10 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§11 
Ewentualne spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy strony 
poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu w Tarnowie. 

§12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Dostawca. 

 

 

Zamawiający: Dostawca: 


