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Załącznik nr 2 

UMOWA NR PK.042………...2017 

zawarta w dniu ………………….  pomiędzy: 

Gminą i Miastem Stawiszyn  

z siedzibą w Stawiszynie, przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,  

NIP 968 094 37 38 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowaną przez : 

Panią Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn – Anny Manikowskiej 

a  

………………………………………………… 

z siedzibą ………………………………………………… reprezentowaną przez: 

Pana/Panią ……………………………………………….. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

§1 

 

Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa zestawów komputerowych (stacja robocza + monitor + 

myszka + klawiatura) wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem aplikacji biurowych w związku z 

realizacją projektu Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami, realizowanego w 

ramach Priorytetu II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

§2 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa zestawów komputerowych (stacja robocza + 

monitor + myszka + klawiatura) wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem aplikacji biurowych. 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczególnym opisie przedmiotu 

zamówienia, w §3 określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości oraz 

ilości sztuk. 

Kod CPV i nazwa kodu 

30213000-5 - Komputery osobiste 

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 

§3 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Zestaw komputerowy (stacja robocza + monitor + myszka + klawiatura) wraz z systemem 

operacyjnym  – 4 szt. 

 



 

 
„Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” 

nr umowy o dofinansowanie POWR.02.18.00-00-0059/16 

2 
 

Elementy zestawu komputerowego: 

 

a) Procesor min. core i3 4170 (lub równoważny) 

b) Pamięć RAM min. 4GB 

c) Dysk twardy o pojemności minimum 500 GB, HDD z interfejsem SATA  

d) Obudowa typu Tower. 

e) Napęd optyczny cd/dvd. 

f) Płyta główna z chipsetem Intel H81 (lub równoważnym). 

g) Płyta główna kompatybilna ze wszystkimi wymienionymi komponentami zestawu. 

h) Monitor LED ok. 18,5' HD. 

i) Wejścia/wyjścia UPS Line-In 850VA, RJ11, USB, LCD 

j) Optyczna mysz. 

k) Klawiatura komputerowa. 

l) System operacyjny: 32 lub 64 bitowy system operacyjny, interfejs graficzny w języku polskim z 

systemem interaktywnej pomocy w języku polskim, system aktualizacji darmowych poprawek 

bezpieczeństwa, system operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych, 

w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, rozpoznawać 

automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci (np. drukarki) oraz łączyć się 

automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami, wsparcie dla plug´n´play, wysoka dostępność 

sterowników. 

m) System operacyjny zdolny do pracy w domenie Windows z kontrolerem w wersji Windows Server 

2012.  

 

Konfiguracja zestawu komputerowego musi być kompatybilna ze sobą. Minimalny czas trwania 

gwarancji na poszczególne komponenty powinien wynosić minimum 1 rok. 

 

2.  Pakiet aplikacji biurowych – 5 szt. 

 

a) Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych powinien zawierać moduły: 

 Edytor tekstu; 

 Arkusz kalkulacyjny; 

 Program pocztowy; 

 Program do przygotowywania prezentacji multimedialnych i pokazu slajdów; 

 Narzędzie do tworzenia notatek i planowania; 

b) Licencja na czas niekreślony. 

c) Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów 

nie będzie uznane za ofertę zintegrowanego pakietu. 

d) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej 

pomocy w języku polskim. 

e) Aplikacje powinny obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach 

Interoperacyjności oraz w pełni wspierać formaty plików obsługiwane przez 

oprogramowanie MS Office w wersji 2016. 

 
§4 

 

Zamówienie poniżej 30 tys. EURO wyłączone z ustawy o zamówieniach publicznych. 
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§5 
 

Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie: 

……………..  zł brutto (kwota zawiera podatek VAT 23%) 

 

§ 6 

 

Wykonawca udziela gwarancji na okres …………, liczone od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru. 

§ 7 
 

Strony ustalają, że w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umowy za każdy dzień 

zwłoki lecz nie więcej niż 50 % całkowitej wartości umowy.  
 

§8 
 

W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawca ma 

prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% kwoty umownej za każdy dzień zwłoki.  
 

§9 
 

Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić -  do 14 

dni licząc od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego 

faktury na konto Wykonawcy nr …………………….  po wcześniejszym podpisaniu 

protokołu odbioru. 

§10 
 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnej.  

§11 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§12 
 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają właściwemu rzeczowo 

Sądowi.  

§13 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są zapytanie ofertowe, złożona przez Wykonawcę oferta 

cenowa oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, które stanowią 

integralną część umowy. 

§14 
 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron.  
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ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika 

Gminy i Miasta Stawiszyn 


