
Gliwice dn. …....................

UMOWA OBSŁUGI KOMPUTERÓW TYPU BIG DATA 
WRAZ Z DZIERŻAWĄ MIEJSCA PRACY

1. Niniejsza umowa zawierana jest pomiędzy firmą InteXPC Natalia Wróbel z główną siedzibą w Zabrzu przy ul. 

Ciołkowskiego 20/1 NIP: 648-249-25-87 zwaną dalej Usługodawcą

a …........................................................................................................................................................................

adres......................................................................................................................................................................

NIP/PESEL...........................................................................................................................................................

Nr. dokumentu potwierdzającego.........................................................................................................................

zwanym/ną dalej Usługobiorcą.

2. Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt pod adres 

InteXPC Natalia Wróbel 

ul. Ligocka 17A

44-100 Gliwice 

we własnym zakresie i na własny koszt

3. Usługobiorca deklaruje legalność pochodzenia wszystkich dostarczonych podzespołów komputerowych wchodzących w 

skład komputera jak i systemu operacyjnego na nim zainstalowanego

4. Protokół z przekazania sprzętu jest sporządzany w momencie jego zdania przez Usługobiorcę w siedzibie Usługodawcy w 

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (załącznik nr.1 do umowy)

5. W przypadku konieczności konfiguracji, optymalizacji bądź licencjonowania pobierana jest opłata zgodna z cennikiem 

przedstawionym na www.intexpc.pl po wcześniejszej konsultacji z Usługobiorcą

6. Usługodawca nie dopuszcza samowolnego instalowania oprogramowania umożliwiającego zdalną kontrolę czy 

modyfikację pracy urządzenia

7. Jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 149,00 PLN brutto odnosi się do kontrahenta i przypisana jest do numeru 

identyfikacyjnego (NIP bądź PESEL)

8. Opłata abonamentowa wynosi 89,00 PLN brutto i płatna jest z góry do 7-go dnia każdego miesiąca przelewem na 

wskazany numer rachunku: ING Bank 26 1050 1588 1000 0023 2236 1995  zgodnie z wystawianą comiesięczną fakturą

9. Usługodawca zobowiązuje się do wywiązania z umowy w sposób rzetelny i fachowy w szczególności:

9.1 Monitorowanie poprawności pracy dostarczonego urządzenia w godzinach 8:00 – 18:00 w dni robocze oraz 8:00 – 

14:00 w soboty przy czym wszelakie awarie usuwane są na bieżąco; w innych godzinach, w niedzielę oraz w dniach 

ustawowo wolnych od pracy, monitorowanie jest zdalne a czas reakcji na awarię/przerwę w pracy może ulec wydłużeniu 

maksymalnie do 6 godzin od jej powstania.

9.2 Zapewnienia pełnego monitoringu pracy urządzenia jak i poboru prądu dla Usługobiorcy.

9.3 Utrzymania stawki opłaty za energię elektryczną, tj 0.55 PLN brutto z KV

9.4 Zmiana waluty na wskazany przez klienta portfel na koparce maksymalnie dwukrotnie w ciągu miesiąca (dodatkowa 

zmiana koszt 20 PLN)

9.5 Kwartalne darmowe przeglądy stanu technicznego koparki przez techników z działu IT

10. Usługodawca poświadcza iż miejsce pracy urządzenia objęte jest polisą ubezpieczeniową od zdarzeń losowych (wszelkich 

zdarzeń losowych) z firmą ubezpieczeniową Ergo Hestia oraz objęte monitoringiem firmy ochroniarskiej z 

gwarantowanym czasem dojazdu do 10 minut (dokumenty udostępniamy na życzenie klienta).

11. Usługodawca gwarantuje szybkie i stabilne łącze światłowodowe symetryczne z awaryjnym backup'em przez co 

http://www.intexpc.pl/


zapewniony jest nieprzerwany dostęp do sieci Internet przez okres trwania dzierżawy

12. Każda ze stron może nieodpłatnie wypowiedzieć w/w umowę z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

opłata aktywacyjna nie jest wówczas zwracana a okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg 1 go dnia kalendarzowego 

kolejnego miesiąca.

13. Usługodawca zastrzega sobie odmowę wykonania usługi bez podania przyczyny 

(np. dostarczony zostanie sprzęt bez poświadczenia legalności pochodzenia, brak zgody Usługobiorcy na konieczną 

konfigurację, jednostki typu ASIC, nieprawidłowo dopasowany i zamontowany sprzęt itp.)

14. W sprawach nie ujętych w niniejszej umowy spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Usługodawcy

Usługodawca                                                                                                          Usługobiorca


