
 

Umowa nr…………….. (wzór) 

 

zawarta w dniu ……………..…. w Częstochowie, pomiędzy: 

Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, 

ul. Wyszyńskiego 70/126, NIP 573-12-88-248, który jako państwowa jednostka organizacyjna 

posiadająca osobowość prawną działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. 

o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 721), działającym w imieniu własnym, 

reprezentowanym przez: ……………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a: 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

NIP ………………. 

reprezentowanym przez: ……………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, 

zwanych dalej : Stronami 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

pn.:Dostawa sprzętu komputerowego – dla Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Częstochowie  

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem  

2. Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o pojawieniu się jakichkolwiek 

okoliczności zagrażających należytemu lub terminowemu wykonaniu Umowy, niezwłocznie po 

ich rozpoznaniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, o: 

a) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie w 

tym zakresie; 

b) otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie ; 

c) toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym 

skarbowym lub o zajęciu składników majątku Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie. 

 

 

§ 2. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 



 

1) transportu, wyładowywania oraz dostarczania przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego 

(Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 

Częstochowa) własnym transportem i na własny koszt i ryzyko, 

2) dostarczenia szczegółowej instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla dostarczonego 

sprzętu i oprogramowania, 

3) dostarczenia wraz ze sprzętem listy numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz 

podzespołów posiadających numery seryjne. 

§ 3. 

Dostawa przedmiotu umowy zostanie wykonana w terminie do 15 dni od podpisania umowy. 

 

§ 4. 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00. 

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z oprogramowania w chwili jego wydania wraz 

z dokumentacją licencyjną przez Wykonawcę. 

4. Wydanie oprogramowania oraz dokumentacji licencyjnej zostanie potwierdzone sporządzeniem 

protokołu odbioru. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru zestawów komputerowych, oprogramowania i 

dokumentacji licencyjnej w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad zestawów 

komputerowych, oprogramowania i dokumentacji licencyjnej lub niekompletności dostawy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy 

do momentu podpisania Protokołu odbioru. 

 

§ 5. 

1. Wartość brutto umowy wynosi: ………………………… 

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

2. Wartość brutto jest ceną ostateczną wynikającą z oferty Wykonawcy. 

 

§ 6. 

1. Płatność za przedmiot umowy wymieniony w § 1 umowy zostanie uregulowana przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty wpływu do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę są protokoły odbioru przedmiotu umowy 

niestwierdzające wad. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

4. W przypadku zakupu towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności Wykonawca 

zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi na moment 

wystawienia faktury przepisami prawa. 

 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 



 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 3,0% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia ; 

2) w przypadku niewykonania umowy w terminie do 7 dni od dnia deklarowanego w ofercie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odmowy przyjęcia świadczenia 

oferowanego po terminie oraz odstąpienia od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1; 

3) w przypadku przekroczenia gwarantowanego w § 8 ust. 3 terminu wizyty inżyniera 

w miejscu użytkowania sprzętu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1,0% 

wartości umowy określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzeniem. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca udziela …………….. gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Gwarancja nie obejmuje wad będących następstwem eksploatacji przedmiotu umowy niezgodnie 

z instrukcjami dostarczonymi Zamawiającemu. 

3. Wykonawca gwarantuje wizytę inżyniera w miejscu użytkowania sprzętu w terminie do ……… 

dni roboczych od zgłoszenia awarii. 

4. Wykonawca udziela rękojmi w wymiarze …….. miesięcy. 

5. Okresy gwarancji i rękojmi ulegają przedłużeniu o okresy napraw licząc od dnia zgłoszenia wady 

do dnia wykonania skutecznej naprawy.  

6. Jeżeli wystąpi konieczność dokonania co najmniej trzech napraw, Wykonawca obowiązany jest 

wymienić przedmiot umowy na nowy.   

 

§ 9. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

dostarczonego oprogramowania, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów 

pozostających w związku z wprowadzeniem sprzętu i oprogramowania do obrotu na terytorium 

RP. 

2. Za wady fizyczne uznaje się brak w przedmiocie umowy cech funkcjonalności określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku wystąpienia przez osobą trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 

praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, 

Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty 

poniesione w związku ze skierowanymi przeciwko niemu roszczeniami odszkodowawczymi, 

zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 



 

 

§ 10. 

1. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przeze siebie działalności wdrożył i stosuje 

środki ochrony danych osobowych, którymi administruję oraz tych, które przetwarza 

w powierzeniu, zgodnie z obowiązkami, które nakładają w tym zakresie  przepisy prawa, 

w szczególności zaś Rozdział IV art. 24-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, 

w celu ubiegania się o zamówienie i realizacji niniejszej umowy. 

3. Zamawiający nie przewiduje powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w 

ramach niniejszej Umowy, gdyby jednak taka potrzeba ujawniła się w trakcie działań 

gwarancyjnych, o których mowa w §8 niniejszej Umowy, Zamawiający dokona stosownego 

powierzenia na mocy odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji odbioru sprzętu będącego przedmiotem 

umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………… 

4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

 WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opis przedmiotu zamówienia 

Komputer przenośny marki DELL w zestawie z zasilaczem, myszką bezprzewodową i torbą 4 kpl. 

Procesor 

Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache) 

Pamięć RAM 

16 GB (DDR4, 3200MHz) 

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 

32 GB 

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 

2/1 

Dysk SSD M.2 PCIe 

256 GB 

Opcje dołożenia dysków 

Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie) 

Wbudowany napęd optyczny 

Nie 

Dotykowy ekran 

Nie 

Typ ekranu 

Matowy, LED, WVA 

 

Przekątna ekranu 

15,6" 

 

Rozdzielczość ekranu 

1920 x 1080 (FullHD) 

Jasność matrycy 

220 cd/m² 

Karta graficzna 

Intel Iris Xe Graphics 

Pamięć karty graficznej 

Pamięć współdzielona 

Dźwięk 

Wbudowane głośniki stereo 

Wbudowany mikrofon 

Kamera internetowa 

1.0 Mpix 

Łączność 

LAN 1 Gb/s 

Wi-Fi 5 

Moduł Bluetooth 5.0 

Złącza 

USB 2.0 - 1 szt. 

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. 

HDMI - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. 



 

RJ-45 (LAN) - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Typ baterii 

Litowo-jonowa 

Pojemność baterii 

3-komorowa, 3467 mAh 

Kolor dominujący 

Czarny 

Czytnik linii papilarnych 

Tak 

Podświetlana klawiatura 

Tak 

Kolor podświetlenia klawiatury 

Biały 

Zabezpieczenia 

Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge) 

Szyfrowanie TPM 

System operacyjny 

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) 

Dołączone oprogramowanie 

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

Dodatkowe informacje 

Wydzielona klawiatura numeryczna 

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

Wysokość 

20,6 mm 

Szerokość 

359 mm 

Głębokość 

236 mm 

Waga 

1,63 kg 

Dołączone akcesoria 

Zasilacz 

Rodzaj gwarancji 

Next Business Day 36 miesięcy 

Gwarancja 

36 miesięcy (gwarancja producenta) 

 

Torba: 

Dedykowana torba do notebooka wyposażona w ergonomiczny pasek na ramię i uchwyt do ręki, 3 

komorowa, przedział komputerowy wyłożony pianką wraz z usztywnianą przegrodą i ściankami 

zewnętrznymi, wyposażony w suwak, oddzielny przedział na dokumenty i akcesoria. Torba 

wyposażona w rękaw do transportu na pałąku,  

 



 

Pkt. 2  

 

Napęd optyczny 

 

Rodzaj napędu 

Zewnętrzny 

Funkcje napędu 

Nagrywanie płyt DVD 

Nagrywanie płyt CD 

Odtwarzanie płyt DVD 

Odtwarzanie płyt CD 

Interfejs 

USB 2.0 

Bufor 

1 MB 

Prędkość zapisu 

DVD±R - 8x 

DVD±R DL - 6x 

DVD-RAM - 5x 

DVD+RW - 8x 

DVD-RW - 6x 

CD-R - 24x 

CD-RW - 24x 

Prędkość odczytu 

DVD-ROM - 8x 

CD-ROM - 24x 

Kolor 

Czarny 

Wysokość 

20 mm 

Szerokość 

142 mm 

Głebokość 

142 mm 

Waga 

280 g 

Gwarancja 

24 miesiące  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pkt. 3 

 

PenDrive SanDisk 128GB Ultra Dual USB Type-C 150MB/s (6 sztuk) 

Pojemność      128 GB 

Interfejs      USB Type-C 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) 

Prędkość odczytu (maksymalna)   150 MB/s 

Kolor       Czarno-Srebrny 

Szerokość      20 mm 

Wysokość      38 mm 

Grubość      9,5 mm 

Waga       9 g 

Gwarancja      60 miesięcy (gwarancja producenta) 

Kod producenta     SDDDC2-128G-G46 

 

 


