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UMOWA NR  ………………………………………. 

zawarta w dniu …………….. pomiędzy: 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.,  

ul. Celulozowa 19A/6 

87-800 Włocławek  

wpisanym do KRS pod nr 589647 posiadającym NIP 888-312-38-62 REGON 363155000, 

reprezentowanym przez Annę Grabowską – Prezesa Zarządu zwaną Zamawiającym, a  

………………………………………………… 

………………………………………………….. 

…………………………………….. ………….. 

posiadającym NIP ………………………… REGON  ………………………. reprezentowanym przez ……………………………. 

zwaną/ym dalej Wykonawcą  

łącznie zwanych dalej Stronami, a każda z osobna Stroną.  

  

Niniejsza umowa będzie obowiązywała w okresie realizacji projektu pt. „Nowa jakość kształcenia” nr 

WND-RPSL.11.02.03-24-0820/17 ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 

Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Strony postanawiają, co następuje:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć z zachowaniem należytej staranności na 

rzecz Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, dostawę polegającą na:  

Doposażenie pracowni elektroniki w 15 stanowisk komputerowych – zgodnie ze szczegółowym opisem  
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1, dla uczniów/uczennic Technicznych Zakładów 
Naukowych, ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza w terminie do 21 dni od podpisania niniejszej 
umowy.  
2. Szczegóły dotyczące zakresu dostawy: zakres merytoryczny dostawy, wymogi organizacyjno– 

techniczne, parametry sprzętu, jak również inne wymogi niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy, 

określone są  w niniejszej umowie oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, będącym integralną częścią 

umowy.  

3. Przedmiot umowy określony został szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Przedmiot  

umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawcę zgodnie z wymogami zawartymi w wymienionym 

załączniku. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad z kartami 

gwarancyjnymi wyrobów wraz z informacją o warunkach udzielonej gwarancji oraz sposobie 

postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej przed producentem.  
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2. Umowa obejmuje dostawę przedmiotu umowy przez Wykonawcę do szkoły tj. Techniczne Zakłady 

Naukowe, ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza jako doposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt  

w ramach realizacji projektu pt. „Nowa jakość kształcenia”. Partnerem projektu jest Miasto Dąbrowa 

Górnicza -organ prowadzący Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

na zasadzie umowy partnerskiej.  

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy odpowiada standardom jakościowym   

i technicznym przewidzianym dla zadań, jakie określił Zamawiający.  

4. Koszty dostawy ponosi Wykonawca.  

  

§ 3 

 1. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 oraz załączniku nr 1 do umowy planuje zapłacić wynagrodzenie w łącznej kwocie 

………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………brutto),  

w podziale na:  

  

L.p. Wyszczególnienie Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Łączna wartość brutto 
za element przedmiotu 

zamówienia 

1 

Zestaw komputerowy z 
oprogramowaniem; urządzenie 
wyposażone  
w zainstalowany system 
operacyjny, oprogramowanie 
biurowe oraz oprogramowanie 
antywirusowe 

15    

RAZEM  

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.   

3. W przypadku braku środków finansowych na wyodrębnionym rachunku projektowym projektu pt. 

„Nowa jakość kształcenia” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0820/17 ramach Osi Priorytetowej XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 

do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3. Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w wyniku którego nastąpił brak płatności do Beneficjenta niniejszego projektu 

wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 5 dni od daty wpływu transzy dotacji   

z Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) na rachunek bankowy 

powyższego projektu. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę  

o braku środków na rachunku bankowym, jak również o wpływie środków finansowych z Instytucji 

Zarządzającej. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie zrealizowania dostawy protokołami zdawczo-

odbiorczymi przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisanymi przez Wykonawcę,  
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Zamawiającego i przedstawiciela szkoły.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi podpisania protokołu lub wniesie zastrzeżenia, z uwagi na  

wady dostarczonego przedmiotu umowy lub braki ilościowe, Wykonawca zobowiązany jest wymienić  

dostarczony przedmiot umowy na wolny od wad lub dostarczyć odpowiednią ilość przedmiotu umowy,  

w terminie 2 dni od dnia dostawy do Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Unii  

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

  

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz  

informacji, które uzyskał w celu realizacji niniejszej umowy.  

  

§ 5 

1. Strony zgodnie wyłączają możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy bez ważnych powodów.  

2. Strony zgodnie ustalają, że w szczególności za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy 

uważane będą poniższe: Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w sytuacji, kiedy:  

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad 

trzydzieści dni mimo posiadania przez Beneficjenta projektu pt. „Nowa jakość kształcenia” 

środków na wyodrębnionym rachunku projektowym.  

2) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku zakończenia działalności przez 

Zamawiającego.   

3) Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku zakończenia działalności 

Wykonawcy, postawienia w stan upadłości lub utraty uprawnień do handlu sprzętem będących 

przedmiotem umowy.  

4) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeżeli Wykonawca nie zapewnia określonej   

w umowie należytej jakości lub nie zapewnia terminowości co do przedmiotu umowy określonego 

w § 1 umowy lub narusza inne obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 

5) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku rozwiązania umowy  

o dofinansowanie projektu pt. „Nowa jakość kształcenia” przez Instytucję Zarządzającą RPOWSL - 

Województwo Śląskie. 

6) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku, gdy Partner Miasto Dąbrowa 

Górnicza, wycofa się z projektu o którym mowa w § 1 umowy przed jego rozpoczęciem lub na 

którymkolwiek z etapów jego realizacji.  

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, na podstawie wyżej określonych  

przepisów niniejszego paragrafu, Wykonawca z tytułu wypowiedzenia umowy zobowiązuje się nie  

dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.   

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % ceny brutto określonej w § 3 

ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, liczony od upłynięcia terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1. 

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 oraz 2 na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Wykonawca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu 

postępowanie upadłościowe, a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym 

niniejszą umową.  

3. Niniejsza umowa została sporządzona w zgodzie i podlega przepisom prawa polskiego. W zakresie  

nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

4. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron, pod rygorem 

nieważności.  

5. Strony zobowiązują się, iż będą dążyły do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle  

i w związku  z realizacją niniejszej umowy w sposób polubowny, na drodze negocjacji.   

Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia na tej drodze w ciągu 14 dni, to spór może być przez każdą ze 

Stron przedłożony do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę pozwanego.  

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim,  po 

jednym dla każdej ze Stron.  

 

Załączniki:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy  

2.Harmonogram dostaw w ramach projektu.  

 

 

 WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Całość zadań związanych z realizacją części projektu pt. „Nowa jakość kształcenia” 

nr WND-RPSL.11.02.03-24-0820/17 w formie dostawy obejmującej: 

Doposażenie pracowni elektroniki w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic zgodne  

z katalogiem KOWEZIU 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje: 

Doposażenie pracowni elektroniki w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic Technicznych 

Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dabrowa Górnicza 

 

Planuje się wyposażenie pracowni zawodowej Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. 

Pracownia będzie wykorzystywana w ramach realizowanego projektu. Pracownia zostanie doposażona w 

następujące elementy:  

 

L.p. Opis Ilość 

1 
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem; urządzenie wyposażone  
w zainstalowany system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz 
oprogramowanie antywirusowe 

15 

 
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nieużywane. Zamawiający dopuszcza, by sprzęt został 
rozpakowany i uruchomiony przed jego dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji 
działania sprzętu lub instalacji systemu operacyjnego. Wszystkie oferowane urządzenia / sprzęt komputerowy muszą 
posiadać deklaracje zgodności CE/certyfikat CE. Zamawiający wymaga, by dostarczane oprogramowanie było 
fabrycznie nowe, nieużywane i wcześniej nieaktywowane. W przypadku gdy, producent oprogramowania,  
w celu potwierdzenia jego legalności, sprzedaje je wraz z dokumentami, certyfikatami lub innymi elementami, 
atrybutami legalności (wydawanymi np. w formie pisemnej lub naklejek) wraz z oprogramowaniem należy dostarczyć 
dokumenty, certyfikaty lub inne elementy, atrybuty legalności oprogramowania.  
  
Ilekroć w dokumentacji postępowania, w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z 
podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do 
opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż 
ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych 
przez Zamawiającego w SOPZ spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał 
towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.  
  
Określone poniżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych 
od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych. 
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L.p. 
Przedmiot 
zamówienia 

Opis minimalnych wymagań  

1 

Zestaw 
komputerowy z 
oprogramowaniem 
urządzenie 
wyposażone  
w zainstalowany 
system operacyjny, 
oprogramowanie 
biurowe, 
oprogramowanie 
antywirusowe dla 
uczniów 

stanowisko ucznia – komputer 
·          procesor min. czterordzeniowy o częstotliwości min. 3 GHz, 
·          procesor, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 

4700 punktów według wyników ze strony 

https://www.cpubenchmark.net z dnia 13.02.2019 
·          min. 4 GB RAM ddr4  
·          dysk twardy min. 500GB, 
·          napęd DVD-RW, 
·          karta sieciowa ethernet, 
·          porty video: hdmi, vga, displayport 
·          mysz, klawiatura, kamerka internetowa 
·         system operacyjny min. Win 10 Professional 64      

bit  preinstalowany przez producenta lub równoważny***, 
      ·          gwarancja zestaw onsite z naprawą u klienta. 
stanowisko ucznia– monitor 

·          min. 23,6”, 
·          rozdzielczość  min. 1920 x 1080 pikseli, 
·          proporcje obrazu 16:9, 
·          czas reakcji matrycy max. 5 ms, 
·          jasność min. 250 cd/m2, 
·          kąty widzenia poziom 178 ° pion 178 °  

      ·          typ sygnału wejściowego  min D-Sub,min  1xHDMI 
Pakiet biurowy umożliwiający: 

1)     tworzenie i edycja tekstu; 
2)     tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych; 
3)     tworzenie i edycja prezentacji; 
4)     klient poczty współpracujący w pełnym zakresie 

funkcjonalności z serwerem MS Exchange 2016 (e-mail,, 
kalendarze, książki adresowe); 

5)     prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w 
dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w 
tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w 
plikach wytworzonych w MS Office 2019; 

6)     możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i 
arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem 
CryptoAPI; 

7)     bezterminowa licencja 
Oprogramowanie antywirusowe: 
Kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczanym dla 
komputerów stacjonarnych. 
Najważniejsze funkcje/ minimalne funkcjonalności: 
- moduł antywirusowy  
- moduł antymalware  
- moduł zapora sieciowy  
- moduł kontroli urządzeń  

https://www.cpubenchmark.net/
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- możliwość zarządzania programem  antywirusowym  na końcówkach  
z  panelu administracyjnego 
Dostarczona licencja musi umożliwiać aktualizację baz danych zagrożeń 
i modułów aplikacji (oprogramowania) antywirusowego przez okres co 
najmniej jednego roku bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

*    Opis równoważności dla systemu operacyjnego Windows 10 Professional w wersji 64 bit 
1. system 64 bitowy, system operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze wraz z oprogramowaniem oraz 
sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do użytkowania; wszystkie niezbędne 
poprawki zalecane przez producenta systemu operacyjnego powinny być zainstalowane, 
2. musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach Zamawiającego w tym: 
• MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access), 
• OpenOffice, 
3. musi w pełni współpracować ze środowiskiem Active Directory MS Windows Server 2003/2012 
4. być nieograniczona w czasie,  
5.  pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy,  
6. musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony 
internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego. 
7. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, 
biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w 
języku polskim;  
8. deklarowany przez producenta systemu termin wsparcia systemu, co najmniej do końca roku 2020. 
9. na stronie WWW producenta komputera powinny być dostępne aktualne wersje kompletu sterowników do 
urządzeń i składników stanowiących wyposażenie dostarczanego komputera dla dostarczonego systemu 
operacyjnego. 
10. musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony 
hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
11. musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz  zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami 
zapory i regułami IP v4 i v6. 
12. musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. 
13. musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane w języku polskim: menu, system 
pomocy, komunikaty systemowe. 
14. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem 
rozwiązania problemu z komputerem. 
15. zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii 
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików 
systemowych. 
16. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: 
poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. 
17. musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem. 
18. nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki), 
oraz oprogramowania, w tym  zgodności z oprogramowaniem użytkowanym i zakupionym przez Zamawiającego. 
W przypadku dostawy i zainstalowania przez Wykonawcę systemu równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia 
wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia, oferowanego rozwiązania, w szczególności z dostosowaniem 
infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego, zapewnienia 
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkoleń użytkowników sprzętu oraz szkoleń certyfikowanych 
administratora systemów informatycznych w jednostce Zamawiającego do której dostarczono oferowane 
rozwiązanie. 
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Załącznik nr 2  do umowy   

   

Harmonogram dostaw poszczególnych elementów przedmiotu umowy 

  

 

 Określenie przedmiotu zamówienia Termin realizacji 

1 

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem; 
urządzenie wyposażone  
w zainstalowany system operacyjny, 
oprogramowanie biurowe oraz 
oprogramowanie antywirusowe 

do 21 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


