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        Załącznik nr 6 

 WZÓR 

 

UMOWA Nr ………../2014/SZ 
 

Zakup, dostawa i podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu 

„Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”  

realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach  
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
zawarta w dniu …………………… pomiędzy: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Białobrzegach,  

ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi  

NIP 7981168279        REGON 000198692 

zwanym dalej ”Zamawiającym”  reprezentowanym przez : 

Panią Iwonę Matysiak – Dyrektora ZSP 
a 

………………………………. z siedzibą w ……………………………  

NIP        REGON  
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

……………………..    ………………………….. 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                      
(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) została 
zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania 
zgodnie z SIWZ oraz ze specyfikacją przedstawioną w ofercie, a także świadczenie usług serwisu 
gwarancyjnego dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania, na warunkach określonych w dalszej części 
umowy w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Lp. Nazwa sprzętu Jednostka miary Ilość 
1. Urządzenie wielofunkcyjne sztuka 2 
2. 3 tonery do urządzenia wielofunkcyjnego sztuka 3 
3. Podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego komplet 7 
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4. Elementy komputera osobistego umożliwiające jego 
rekonfigurację 

komplet 7 

5. Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów 
komputera. Zestaw narzędzi monterskich 

komplet 7 

6. Szafa na części i narzędzia sztuka 1 
7. Narzędzia do diagnostyki podzespołów komputera komplet 7 
8. Oscyloskop cyfrowy sztuka 1 
9. Drukarka laserowa kolorowa z tonerem sztuka 1 
10. Drukarka atramentowa z tuszem sztuka 1 
11. Drukarka igłowa z taśmą do drukarki igłowej sztuka 1 
12. Tablet graficzny z rysikiem sztuka 15 
13. Czytnik kart podpisu elektronicznego sztuka 7 
14. Adapter Bluetooth sztuka 7 
15. Oprogramowanie narzędziowe komplet 1 
16. Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczające komplet 1 
17. Plansze dotyczące podzespołów sztuka 1 
18. Komputer uczniowski sztuka 15 
19. Monitor sztuka 15 
20. Klawiatura multimedialna sztuka 15 
21. Mysz optyczna sztuka 15 
22. Napęd optyczny sztuka 15 
23. Czytnik kart ALL-IN-ONE 3,5`` WEW sztuka 15 
24. System operacyjny sztuka 15 
25. Pakiet biurowy sztuka 15 

26. 
Szafa dystrybucyjna 19`` z wyposażeniem połączona 
korytkową instalacją okablowania strukturalnego z 
czterema punktami elektryczno - logicznymi  

sztuka 1 

27. Serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej sztuka 1 
28. Oprogramowanie systemowe na serwer sztuka 1 
29. Zasilacz awaryjny z zarządzaniem sztuka 1 
30. Napęd taśmowy do archiwizacji sztuka 1 

31. Przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci 
wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet 

sztuka 1 

32. Router z modemem xDSL, z portem Ethernet i obslugą 
protokołu PPP 

sztuka 2 

33. Router z WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA-
PSK,WPA2-PSK 

sztuka 2 

34. Firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych sztuka 1 

35. 
Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z 
różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania 
przez Ethernet 

sztuka 1 

36. Telefon internetowy sztuka 1 
37. Tester okablowania RJ-45 sztuka 7 
38. Tester przewodów Ethernet sztuka 7 
39. Tester napięcia LCD AC/DC 12-220V sztuka 7 
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40. Tester okablowania strukturalnego z funkcją pomiaru 
długości 

sztuka 2 

41. Reflektometr TDR sztuka 1 

42. Karta sieciowa WiFi z obsługą szyfrowania WEP, WPA-
PSK, WPA2-PSK 

sztuka 15 

43. Karta sieciowa przewodowa dołączona jako karta 
rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB 

sztuka 15 

44. Karta sieciowa bezprzewodowa dołączona jako karta 
rozszerzeń do płyty głównej oraz złącza USB 

sztuka 15 

45. Printserwer z portem USB lub LPT w zależności od 
posiadanej drukarki 

sztuka 2 

46. Switch min 4 porty z możliwością ich separacji sztuka 15 

47. Sieciowe systemy operacyjne przeznaczone dla 
serwera z usługami katalogowymi i internetowymi 

sztuka 1 

48. Oprogramowanie do wirtualizacji sztuka 1 
49. Serwerowe oprogramowanie typu firewall sztuka 1 
50. Program narzędziowy do tworzenia obrazów dysku sztuka 1 
51. Stół monterski z matą i opaską antystatyczną sztuka 1 
52. Zestaw narzędzi monterskich komplet 1 
53. Komplet do transmisji bluetooth komplet  7 

54. Drukarka ze złączem USB-kompatybilna z 
posiadanym printserwerem 

sztuka 1 

55. Kieszeń USB do dysku twardego kompatybilna z 
dyskiem twardym 

sztuka 15 

56. Skaner płaski 3D z OCR ze złączem USB sztuka 1 
57. Kabel Ethernet sztuka 1 
58. Miernik uniwersalny sztuka 1 
59. Ściągacz izolacji sztuka 1 

60. 
Edytor WYSIWYG stron internetowych z 
możliwością edycji hipertekstowego języka 
znaczników i kaskadowych arkuszy stylów z 
możliwością walidacji strony 

sztuka 7 

61. Oprogramowanie do tworzenia animacji sztuka 1 

62. Oprogramowanie do obróbki materiałów audio i 
wideo sztuka 7 

63. Projektor multimedialny krótkoogniskowy wraz z 
ekranem 

sztuka 1 

64. Plansze dotyczące udzielania pierwszej pomocy sztuka 1 

65. Środki do udzielania pierwszej pomocy - apteczka z 
podstawowym wyposażeniem 

sztuka 1 

66. Urządzenie wielofunkcyjne (hotelarskie) sztuka 1 

67. Toner sztuka 6 

68. Oprogramowanie biurowe sztuka 1 
69. Projektor multimedialny    sztuka 1 
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych objętych pakietem usług 
gwarancyjnych i serwisowych producenta, nieużywanych i pochodzących z bieżącej produkcji. 
Oferowane urządzenia, oprogramowania i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji 
zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów.  
Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii innego 
podmiotu posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, czy parametry                  
i funkcjonalność sprzętu są zgodne z parametrami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy zastrzeżenia 
Zamawiającego zostaną potwierdzone, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany kwestionowanego 
sprzętu na zgodny z umową.  
Wykonawca załączy do oferty szczegółowe specyfikacje techniczne sprzętu w języku polskim. Cena 
powinna zawierać dowóz, montaż, przeszkolenie personelu oraz uruchomienie urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt na okres nie krótszy 
niż 24 miesiące od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo – ilościowego sprzętu.  
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) sprzedania, dostarczenia i zainstalowania sprzętu komputerowego, 
b) uruchomienia sprzętu komputerowego, 
c) dostarczenia oprogramowania wraz z dokumentami licencji do oprogramowania                                

oraz zainstalowania oprogramowania, 
d) przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu                              

i oprogramowania. 
3. Zmawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy wynagrodzenie określone w § 6 ust.1. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jego 
przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi się posługują w takim zakresie, jak gdyby byłe one 
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników 
lub osób, którymi się posługuje. 
5. Termin realizacji zamówienia: do 5 grudnia 2014 roku. 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się również do: 
1.  Poddania się kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 

jako Instytucji Pośredniczącej II Stopnia oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości 
realizacji projektu Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Przechowywania oryginalnych dokumentów związanych z realizacją dostawy będącej przedmiotem 
zamówienia do 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 
Jednostki kontrolujące przedmiot umowy winny mieć dostęp do dokumentacji w zakresie 
przeprowadzonej dostawy będącej przedmiotem umowy. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu, o którym mowa                   
w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zapewni kontrolującym prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją 
dostawy przez cały okres ich przechowywania, tj. do dnia 31.12.2020 r. 

5. Przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych              
z realizacją dostawy, w terminie określonym w wezwaniu. 
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§ 3 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z oprogramowaniem, dokumentami licencji                       
do oprogramowania, instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczną w języku polskim.  

2. Dostawa, instalacja, uruchomienie sprzętu komputerowego nastąpi w terminie do 5 grudnia 2014 roku. 

3. Po uruchomieniu sprzętu i zainstalowania oprogramowania Zamawiający dokona odbioru ilościowego 
i jakościowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeszkolenie użytkowników w zakresie uruchomienia, działania 
i konserwacji dostarczonego sprzętu i zainstalowanego w nim oprogramowania. 

5. Koszty dostawy wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. Przedmiot umowy będzie dostarczony w opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. 

 
§ 4  

1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy – na okres 
………………………… od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo – jakościowego 
sprzętu. 

a) okresy gwarancji w odniesieniu do pozycji: 

poz. 1 Urządzenie wielofunkcyjne    ………………………………………….. 

poz. 3  Podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego   ………………………………… 

poz. 4  Elementy komputera osobistego umożliwiające  jego rekonfigurację  ……………………… 

poz. 18  Komputer uczniowski    ………………………………………. 

poz. 19   Monitor   …………………………………. 

poz. 63  Projektor multimedialny krótkoogniskowy wraz z ekranem   …………………………. 

poz. 66  Urządzenie wielofunkcyjne (hotelarskie)   ……………………………. 

poz. 69   Projektor multimedialny  …………………………………… 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu i zainstalowanego 
oprogramowania usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją 
jego użytkowania. 

3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony będzie na terenie Polski w miejscu użytkowania 
sprzętu. 

4. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. 

5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte – niezwłocznie w miejscu użytkowania 
sprzętu – nie później niż 3 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia. Za dni robocze uważa się wszystkie 
dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych. 

6. Termin 3 dni roboczych liczony jest: 

a) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze do godziny 12.00 – od dnia zgłoszenia, 

b) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze po godzinie 12.00 – od następnego dnia roboczego, 

c) dla zgłoszeń dokonanych w dni nierobocze – od najbliższego dnia roboczego. 

7. W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuższy, Wykonawca zobowiązuje się 
bezpłatnie dostarczyć zamiennie na czas naprawy sprzęt wolny od wad o nie gorszych parametrach 
technicznych. W przypadkach szczególnie istotnych dla Zamawiającego, Wykonawca udostępni sprzęt 
zastępczy natychmiast, na cały okres od przyjęcia zgłoszenia do wykonania naprawy. 

8. W przypadku przedłużenia się naprawy powyżej 14 dni, Zamawiającemu służy prawo wymiany 
uszkodzonego sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie kolejnych 3 dni. 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu.  
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10. Wady sprzętu będą zgłaszane na adres podany w karcie gwarancyjnej. Zgłaszający obowiązany jest 
poinformować serwis Wykonawcy o godzinach dostępności sprzętu. 

11. Zgłoszenia uszkodzeń/wad będą przyjmowane codziennie, całodobowo. 

 
§ 5  

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do sprzedawanego sprzętu przez 
okres 24 miesięcy od daty upływu terminu gwarancji. 

 
§ 6 

1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

netto: …………………………………… zł słownie: ……………………………………………… 

VAT: …………………………………… zł słownie: ……………………………………………… 

brutto: ………………………………….. zł słownie: ………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, instalacji, 
świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za przedmiot umowy po podpisaniu przez strony 
bez zastrzeżeń protokołu ilościowo – jakościowego. Faktura powinna być wystawiona na: Powiat 
Białobrzeski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, 26-800 
Białobrzegi NIP 798-116-82-79. Zamawiający wymaga, by poszczególne pozycje wchodzące w skład 
zamówienia były na fakturze wyszczególnione. 

 
§ 7 

1. Kwotę, o której mowa w § 3 Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy Wykonawcy nie wcześniej niż 
po otrzymaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyodrębnione konto 
projektu. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Wykonawcy za opóźnienie  
w wykonaniu prac, o których mowa w § 1 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego,                   
o którym mowa w § 3 za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów wskazanych w umowie             
lub uzgodnionych przez strony. 
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego                            
oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi 
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia i żądania kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy określonego w § 3 umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 3 umowy.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 
6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego   
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 
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§ 8 
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest p. Iwona Matysiak 

– Dyrektor ZSP oraz p. Renata Korczak – Koordynator projektu, tel. 48/ 613 45 10 w godzinach pracy 
Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, z którym będą prowadzone bieżące ustalenia na temat realizacji 
zamówienia jest: ……………………………………. tel. ………………………….  

 
§ 9 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 
§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba   
w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy 
do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni           od powzięcia 
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu 
wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być 
Zamawiający lub Wykonawca. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana 
stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga 
zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę                         
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian. 

 

§ 11 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 12 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby 
Zamawiającego Sąd powszechny. 

 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

    ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA 
 
                                                                        


