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Załącznik nr 5 do SWZ 

Ogólne warunki umowy 

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

 

Śląskim Kuratorem Oświaty 

Kuratorium Oświaty w Katowicach  

ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice 

 

reprezentowanym przez …………………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

 ………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

 

1. Niniejszą  umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania                         

o  udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą  „Dostawa sprzętu komputerowego dla 

Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur” prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). 

2. Dokumentacja postępowania, a w szczególności Specyfikacja warunków zamówienia wraz                                     

 z załącznikami oraz oferta Wykonawcy w części zamówienia …………….  stanowią integralną 

 część niniejszej umowy. 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego fabrycznie nowego, 

nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, 

posiadającego certyfikat CE (jeżeli jest wymagany) w ilości i jakości zgodnej z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Urządzenia nie mogą być składane przez Wykonawcę, model i konfiguracja musi być oferowana 

przez producenta i być oznaczona jego kodem. Kod ten powinien umożliwić potwierdzenie                                    

u producenta konfiguracji i warunków gwarancji. Zapis ten nie dotyczy instalowania systemu 

operacyjnego i sterowników.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować na komputerze wszystkie najnowsze wersje 

sterowników przed dostarczeniem tych urządzeń do siedziby Zamawiającego. 

4. Termin wykonania zamówienia: …………………………………… 
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§ 3 

1. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie na  adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach                             

 ul.  Powstańców 41a, 40-024 Katowice, piętro VIII do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku  do piątku, w godzinach od 8.00 – 15.00. 

2. Termin dostawy należy uzgodnić z Zamawiającym drogą e-mailową lub telefoniczną                                

z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych. 

3.  Koszty dostawy, przewozu, opakowania, rozładunku, ubezpieczenia  towarów na czas 

 przewozu ponosi Wykonawca. 

3. W dniu dostawy przedstawiciel Zamawiającego dokona, przy udziale przedstawiciela 

 Wykonawcy odbioru ilościowego przedmiotu umowy. „Protokół odbioru ilościowego” 

 podpisany przez obie strony  stanowi dokument potwierdzający dokonanie odbioru  ilościowego 

 przedmiotu umowy. 

4. W terminie do 5 dni roboczych od daty dostawy sprzętu  Zamawiający dokona odbiór 

 jakościowego.  Odbiór jakościowy będzie polegał na sprawdzeniu,  czy dostarczony sprzęt jest 

 zgodny ze złożoną ofertą i nie posiada wad. 

5. Potwierdzeniem odbioru jakościowego i ilościowego będzie  podpisany przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń „Protokół odbioru przedmiotu zamówienia”. Za dzień realizacji przedmiotu umowy 

uznaje się datę podpisania przez zamawiającego  „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia ”. 

6. W przypadku braku udziału w odbiorach osoby ze strony Wykonawcy, dopuszcza się odbioru                   

 i sporządzenie protokołu jednostronnie przez Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 

 kwestionował ustaleń dokonanych przy odbiorze. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w toku odbioru niezgodności dostarczonego 

sprzętu ze złożoną ofertą, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia sprzętu zgodnego ze  

złożoną ofertą i wyznaczy termin. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko  dostarczyć 

sprzęt  zgodny ze złożoną ofertą   w  wyznaczonym terminie. 

8. Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu bezpłatnie wszelkie instrukcje, 

 broszury instalacyjne, które winny być dostarczone przez Wykonawcę w języku polskim. 

9. Podpisany „Protokół odbioru przedmiotu zamówienia” bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  będzie 

 podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu pisemną gwarancję w języku 

 polskim  na dostarczony przedmiot umowy. Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany 

 przez siebie   w „Formularzu ofertowym” i  Opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. W sytuacji kiedy 

 konieczny będzie transport przedmiotu umowy do naprawy w warunkach warsztatowych, 

 Wykonawca zapewnia transport na własny koszt oraz poniesie pełną odpowiedzialność za  sprzęt 
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 w fazie demontażu, transportu, naprawy oraz montażu. Dysk twardy pozostaje u Zamawiającego 

 (jeżeli dotyczy).  

3. Koszty transportu z i do siedziby Zamawiającego w trakcie okresu gwarancyjnego ponosi 

 Wykonawca. 

4. Zgłaszanie wad będzie następować we wszystkie dni robocze w godzinach do 7.30 do 15.30. 

 Zgłaszanie wad może być dokonane telefoniczne lub  przez portal internetowy  lub przez                 

 e-maila. 

5. Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w  terminie do 24 godzin od 

 momentu zgłoszenia wady oraz jest zobowiązany usunąć wadę w terminie do 7 dni 

 kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia. 

6. W szczególnych przypadkach termin naprawy może ulec przedłużeniu i wynosić maksymalnie do 28 

dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. W takim przypadku Wykonawca dostarczy 

nieodpłatnie na czas naprawy sprzęt zastępczy  równoważny naprawianemu urządzeniu.                         

O wystąpieniu szczególnego przypadku Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego 

telefonicznie i e-mailem na adres ………………………... wskazując dokładnie przyczynę 

uzasadniającą przedłużenie terminu naprawy. 

7. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt 6 powyżej, Wykonawca wymieni wadliwy 

sprzęt na sprzęt równoważny, fabrycznie nowy w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od upływu 

terminu, o którym mowa w pkt 6 powyżej niniejszego paragrafu. 

8. Pod pojęciem sprzęt równoważny rozumie się sprzęt o funkcjonalności i wydajności nie 

 gorszej niż określona w SWZ oraz w złożonej ofercie. 

 

 
§ 5 

 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia, przy czym 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawców (jeżeli dotyczy). 

2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie  przez podwykonawców zobowiązań związanych                            

z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań związanych z realizacja umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda, o ile są już znane, nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. 

4. W przypadku każdej zmiany podwykonawców oraz rezygnacji  z podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie przesłać do Zamawiającego wykaz nowych podwykonawców oraz 

części zamówienia, które będą wykonywać lub informację o rezygnacji z podwykonawców. 
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§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie: 

  

 - ............................. netto /słownie : .................................................................................../ 

 plus obowiązujący podatek VAT   

- ..............................brutto /słownie :................................................................................. / 

 

2. Kwota powyższa brutto stanowi górną granicę zobowiązania finansowego Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze                                 

w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. 

4.   Za termin  zapłaty uznaje się datę obciążenia  rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dnia od daty podpisania 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń „Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia”. 

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności wynikających                        

w niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca może wystawić i wysłać do Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę  elektroniczną za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur  

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem  Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

3. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 

innych niż ustrukturyzowana  faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) tj. faktur korygujących. 

 

§ 8 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo nałożenia na Wykonawcę kar umownych w następującej 

 wysokości:                                          

a) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 pkt 4 umowy – 0,30% 

wynagrodzenia brutto określonego  w § 6 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od upływu terminu  określonego     

 w § 2 pkt 4 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym  oraz zastrzega 
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 sobie prawo nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto 

 określonego w § 6 pkt 1 umowy; 

c) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym na podstawie  § 3 pkt 7 

 - 0,30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym  w zakresie 

 niezrealizowanego w dodatkowym terminie zamówienia oraz naliczyć karę umowną w wysokości 

 30% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia. 

d) w przypadku niedotrzymania terminu naprawy określonego w § 4 pkt 5 umowy lub niedostarczenie 

sprzętu zastępczego lub braku wymiany sprzętu  w przypadkach określonych § 4 pkt 6 lub § 4 pkt 7 

umowy - 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

e) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 

 leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca  zapłaci karę umowną  w wysokości 30% 

 wynagrodzenia brutto określonego § 6 pkt 1 umowy. 

 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stwierdzonego przez 

Zamawiającego kary będą potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie 

wystawionej noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości 

wynagrodzenia brutto. 

4. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającą  

wysokość zastrzeżonej kary, w przypadku poniesienia szkody. 

 
§ 9 

 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku, gdy wskutek zachodzącego postępu 

technologicznego przedmiot umowy określony w ofercie Wykonawcy został wycofany. W takiej 

sytuacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia o funkcjonalności i wydajności 

nie gorszej niż w Specyfikacji zamówienia oraz w założonej ofercie. Ewentualne koszty zmiany 

obciążają Wykonawcę. Warunkiem zmian jest przedstawienia przez Wykonawcę pisemnego 

uzasadnienia na przynajmniej 2 dni robocze przed terminem dostawy oraz uzyskanie pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

 
Przy wykonywaniu zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów 

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 
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danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie 

danych osobowych  (Dz.U. z 2019 poz. 1781). 

 

 

§  11 

 

W zakresie  współpracy nad realizacją umowy zostają wyznaczone następujące osoby: 

 

1. Po stronie Zamawiającego: ……………….. tel. ………..…e-mail: ……………………. 

 

2. Po stronie Wykonawcy ………………….. tel…………….e-mail: …………………… 

 

 

§ 12 

 

1. Prawa i obowiązki stron  umowy nie mogą być przenoszone na inne podmioty prawne 

    i  gospodarcze. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                                   

 o zaistnieniu istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

 publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie 

 umowy może zagrażać podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

 publicznemu. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 

 wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

 Prawo zamówień publicznych. 

5. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozpoznaje sąd powszechny właściwy  

 miejscowo do siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

7.  Integralną cześć niniejszej umowy stanowią: 

 - Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 - oferta nr...................................  

 

 

  Zamawiający        Wykonawca 


