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Wzór umowy nr KCE-WAD.271.1.2020  dot. Części I zamówienia   

Zawarta w dniu .................... r. w Katowicach w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 
Urzędem Statystycznym w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, posiadającym NIP 634-013-63-16 
oraz REGON 000331582, reprezentowanym przez: 
 

 Grażynę Witkowską – Zastępcę Dyrektora Urzędu 
 
zwanym dalej Zamawiającym,  
a  
 
...................................................................................................................................................... 
 (nazwa i siedziba przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON ).  
reprezentowanym przez: 

 ........................................................................................................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby 
realizacji spisów powszechnych PSR 2020 i NSP 2021” w ilości: 
 35 komputerów stacjonarnych (z oprogramowaniem), z zastrzeżeniem prawa opcji polegającego 

na zwiększeniu zamówienia podstawowego maksymalnie o 7 sztuk dodatkowych komputerów 
stacjonarnych (z oprogramowaniem), 

 25 komputerów przenośnych typu 1a  (z wyświetlaczem 15,6”, oprogramowaniem, myszą 
bezprzewodową i torbą), 

 10 komputerów przenośnych typu 1b  (z wyświetlaczem 17,3”, oprogramowaniem, myszą 
bezprzewodową i torbą), 

 45 monitorów (z przekątną ekranu nie mniej niż 23,6” i nie więcej niż 24,5”, z regulacją wysokości). 
2. Opis przedmiotu umowy określony został w SIWZ, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

oraz w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1A do umowy. 
3. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający uprawniony jest do skorzystania  

z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej: 
1) Zamawiający może z opisanego w SIWZ prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części; 
2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego 

też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy  
do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego; 

3) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim 
otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać, zawierającego 
liczbę komputerów stacjonarnych (z oprogramowaniem) w ramach przedmiotowego uprawnienia 
Zamawiającego; 

4) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia do Wykonawcy; 

5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które 
obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny 
jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne  
w całym okresie realizacji umowy; 

6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować zakup 
w maksymalnej liczbie 7 komputerów stacjonarnych (z oprogramowaniem); 

7) Zamawiający zastrzega, że ilość o której mowa w ust. 3 pkt 6) przewidziana w ramach opcji jest 
wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego 
w trakcie trwania umowy; 

8) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji poprzez przekazanie zawiadomienia,  
o którym mowa w ust.3 pkt 3) najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć podstawowy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 do 
siedziby Zamawiającego, w terminie do ….. dni od daty zawarcia niniejszej umowy, jednak nie później 
niż do dnia 17 grudnia 2020 r. 
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2. Szczegółowy termin każdorazowej dostawy, zgodny z ust. 1 zostanie ustalony między Stronami 
telefonicznie i nastąpi w dniach roboczych dla Zamawiającego, w godzinach od 7.00 do 15.00. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na adres:  
 Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice. Wykonawca zobowiązany jest również  
dokonać rozładunku i wniesienia dostarczonego przedmiotu umowy. 

4. Dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru 
Ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2A do umowy. Następnie po sprawdzeniu 
dostarczonego przedmiotu umowy, w terminie 4 dni sporządzony zostanie Protokół Odbioru 
Jakościowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3A do umowy. 

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 
Strony ustalają na: kwotę netto …..………………  (słownie zł: …………………………………………………………………), 
plus należny podatek VAT …….. % w wysokości  ………....……… (słownie zł: ………………….……………………………..), 
co łącznie stanowi kwotę brutto ………..………… (słownie zł: …………………………………………………………………......). 
Jednostkowe ceny za dostawę sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot umowy zawiera 
Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1A do umowy. Wynagrodzenie przysługiwać będzie 
Wykonawcy za faktycznie dostarczony sprzęt i za cenę określoną w Formularzu Ofertowym. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy z tytułu wykonania zamówienia w ramach prawa opcji będzie 
stanowić iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 
do umowy oraz liczby dostarczonych komputerów stacjonarnych (z oprogramowaniem), wskazanej  
w treści zawiadomienia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe wykazane w Formularzu Ofertowym nie ulegną zmianie  
w trakcie trwania niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 obejmuje wszelkie wydatki i zobowiązania, jakie Wykonawca 
poczynił i poczyni w celu należytego wykonania umowy, łącznie z kosztami załadunku, transportu, 
rozładunku i wniesienia oraz bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. 
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 zostanie uregulowane przez Zamawiającego w terminie 7  dni  

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury i po dokonaniu odbioru 
przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokołem Odbioru 
Jakościowego, stanowiącym Załącznik nr 3A do umowy. 

2. Strony uzgodniły, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  będzie dokonana w formie przelewu 
bankowego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

3. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego  
Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  Wykonawca ma prawo 
naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada  
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191 ze zm.), przesyłanie 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 

§ 5 
1. Na dostarczony w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca udzieli …….... miesięcznej bezpłatnej 

gwarancji, której termin liczony będzie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego.  
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania awarii, 

usterek i wad ujawnionych po podpisaniu Protokołu Odbioru Jakościowego, przy czym za: 
 awarię rozumie się niesprawność uniemożliwiającą pracę urządzenia, 
 usterkę rozumie się niesprawność umożliwiającą pracę lecz z ograniczoną funkcjonalnością lub 

sprawnością urządzenia. 
3. Zgłoszenia awarii, usterek i wad sprzętu Zamawiający dokonywał będzie w formie pisemnej, pocztą 

elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: ……………..……………. 
4. Zamawiający będzie uprawniony do zgłaszania awarii, usterek i wad sprzętu w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych usterek i awarii, w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że:  
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 awarie i usterki sprzętu będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 15 dni liczonych od dnia 
następnego po dniu ich zgłoszenia,  

 w przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub usterki sprzętu, w terminie wskazanym  
powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie zastępcze, o parametrach 
technicznych nie gorszych niż parametry urządzania wykazującego awarię lub usterkę, po upływie 
w/w terminu, 

 w przypadku nieusunięcia awarii lub usterki sprzętu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady  
w działaniu sprzętu przez Zamawiającego oraz w przypadku ponownego wystąpienia wady sprzętu 
po wykonaniu trzech napraw dotyczących tego samego elementu (zespołu), Wykonawca 
zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt 
podlegający wymianie. 

6. Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne zgłoszonych awarii lub usterek sprzętu dokonywane 
były na koszt własny Wykonawcy, łącznie z transportem do i z serwisu. W przypadku awarii, 
Zamawiający ma prawo do zachowania nośnika – dysku SSD. 

7. Usunięcie awarii lub usterki będzie każdorazowo potwierdzone Protokołem Wykonania Naprawy.  
8. W przypadku dokonania istotnej naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji na ten sprzęt 

biegnie na nowo.  
9. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia karty 

gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej tłumaczeniem na język polski. 
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia awarii lub usterek w terminie 15 dni od daty 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich usunięcie podmiotowi 
trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę.  

11. Gwarancja Wykonawcy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do korzystania z gwarancji udzielonych 
przez producentów lub dystrybutorów sprzętu. Warunki gwarancji Wykonawcy mają pierwszeństwo 
przed warunkami gwarancji udzielonych przez producentów lub dystrybutorów sprzętu w zakresie,  
w jakim warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

12. Usługi gwarancyjne Wykonawca będzie świadczył przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu  
i narzędzi. 

§ 6 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach 

i wysokościach: 
 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  
 za zwłokę w usunięciu usterek i wad, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  
 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach 

i wysokościach: 
 za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 
 

§ 7 
1. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

są: 
 ………………………….. tel. ……………………………. 
 ………………………….. tel. ……………………………. 
 ………………………….. tel. ……………………………. 
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2. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są: 
 …………………………….. tel. …………………………….. 
 …………………………….. tel. …………………………….. 
 ………………………….. tel. ……………………………. 

3. Osoby upoważnione, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw 
związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego, Protokołu 
Odbioru Jakościowego oraz Protokołów Wykonania Napraw. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga poinformowania drugiej 
Strony pocztą elektroniczną, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

 
§ 8 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części zamówienia. 

 
§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w sprawie zamówienia  
w stosunku do treści Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1A do umowy, dotyczących 
przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu 
płatności, w szczególności w przypadku: 
 wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 

zmian w umowie, 
 wystąpienia zmian w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT – jeżeli zmiana ta będzie miała 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
 zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, 

których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają 
realizację umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, 
działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń 
antyterrorystycznych, 

 zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub  
w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania  
i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania. Powyższe dotyczy  
w szczególności rozwoju pandemii Covid-19, których skutków w momencie złożenia oferty Strony 
umowy nie mogły przewidzieć, 

 wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano 
jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku (potwierdzone przez producenta lub 
przedstawiciela handlowego) a Wykonawca podczas sporządzania oferty dochował należytej 
staranności w celu zweryfikowania dostępności oferowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod warunkiem, że funkcjonalność  
i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena nie będzie wyższa niż cena 
wynikająca z oferty Wykonawcy. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę 
oferowanego sprzętu, 

 uzasadnionej przyczynami technicznymi zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w obszarze 
organizacyjnym oraz z w obszarze wymagań, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie 
go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu umowy do potrzeb 
Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających 
stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań 
Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w innych przypadkach określonych  
w art. 144 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w przypadku, gdy Wykonawcę, 
któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z tego postępowania oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy. 
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§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 

udostępnione przez Zamawiającego lub w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy i nieujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
ujawnienia informacji, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami umowy.  

3. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te: 
 stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień umowy, 
 muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, 
w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji 
nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

4. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 
udostępnienia informacji, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia,  
by udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom 
niepowołanym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku  
do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca się 
posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy w sposób naruszający jej 
postanowienia.  

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest 
Zamawiający znajdują się na stronie internetowej http://katowice.stat.gov.pl/informacje-o-
urzedzie/ochrona-danych-osobowych/ oraz są dostępne w siedzibie Zamawiającego. 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawa Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 
wzajemnego porozumienia Stron.  

3. W przypadku braku porozumienia Stron, spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy 
rozstrzygane  będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 1 egzemplarzu dla każdej Strony. 
 
 
 
 

 
       Zamawiający             Wykonawca 
 
 

   ………………………………                   ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1A do umowy – Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia …… 
Załącznik nr 2A do umowy – Protokół Odbioru Ilościowego dot. Części I zamówienia 
Załącznik nr 3A do umowy – Protokół Odbioru Jakościowego dot. Części I zamówienia 
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