
Zawarta w dniu

REGON nr
reprezentowanymprzez

ZAŁĄCZNIK Nr. Ż W zór umowy
uMowA NR PLl000 0234611 5069/MKO/18

/PLN/

pomiędzy

zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM,

I . .... .. .. ..

a 6łÓWIWM INSTYTUTEM cÓnNrcrWA, z siedzibą w Katowicach' PLAC GwARKÓw 1,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w

Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamavłiającym, Zwanym w dalszej części umowy
KUPUJĄCYM' reprezentowanym przęz i
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,,

następującej treści :

R1 PP7'E'DMTr)T I]Mr)\t/\/ I CE"NAUM rlwv

l. Główny Instytut Górnictwa kupuje komputer obliczeniowy, Zwany dalej ,,przedmiotem umowy''

zgodnie zofertązdnia w oparciu oart.4 ust 8 ustawyPrawo ZamówienPublicznych zdnia
29 stycznia Ż0O4 r. (Dz. U. z 2OI7 r., poz' 1579.2018) oraz akt6w wykonawczych wydanych na jej

podstawie.

2. KUPUJĄQY zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w kwocie:

netto: ..

słownię:
/PLN/

wartość podatku VAT
słownię:

brutto:..
słownię:.

/PLN/

3. Cena obejmuje koszty dostawy i wniesięnia sprzętu na warunkach CIP Incoterms 2010 do

oznaczotęgo miejsca wykonania' tj. Główny lnstytut Górnictwa' 40-166 Katowice, Plac
Gwarków l,Zespół Informatyki - FI (wjazd od Al' Korfantego 79)'

4. osoba składająca podpis w imieniu sPRzEDAJĄcEGo jest upowaŻniona do zaciągania

zobowiązanw imieniu sPRzEDAJĄcEGo i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone
oraz na dzięn zawarcia umowy nie zostało odwołane.

E 2. WARUNKI PŁATNoŚCI

1. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w $ 1, ust 2 zostanie przelana na konto

SPRZEDAJĄCEGo:

w banku
nr rachunku

na warunkach: płatnośó będzie dokonana w terminię 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty

dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą

podpisane przez obie strony protokoĘ odbioru ilościowo - jakościowego'
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2. Zapłatnośó dokonaną po terminie okeślonym w pkt. 1 SPRZEDAJĄCY ma prawo domagaó się
odsetęk za opóźnienia w zapłacie.

3. SPRZEDAJĄCY wyrażazgodę nazapłatę zawykonanyprzedmiotumowy wyłącznieprzez
KUPUJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecziwyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany
w umowię. Umorzenie długu KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAJĄCEGO, poprzęzuregulowanie w
jakiejkolwiek formie narzecz osób trzecich, arużelibezpośrednio narzęcz SPRZEDAJĄCEGQ'
moze nastąpió wyłącznie za uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO, wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

4. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa' wynikające bezpośrednio lub pośrednio
z niniejszej umowy' w tym równiez nalezności uboczne (odsetki)' nie zostaną przeniesion e na rzecz
osób trzecich bez uprzedruej zgody KUPUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

5. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że nie dokona żadnej cz)mności prawnej, ani faktycznej, której
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na irury podmiot. ograniczenie to
dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz
przekaztt.

6. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli
upowaznienia, w tym upowaznienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi
ptow adzącemu działalnośó windykacyjną.

$ 3. FAKTUROWANIE

1. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę vAT i przekażeją KI]PUJĄCEMU.

2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY lnazwa, adres l -

Numer identyfi kacyjny,,SPRZEDAJĄCEGO'' (NP )

KUPUJĄCY

Numer identyfikacyjny,,Kupuj ącego''

Główny Instytut Gómictwa,
Plac Gwarków 1' 40 - 166 Katowice
(NP) -634_01Ż_60-16

KUPUJĄCY potwierdza upowaznienie do otrzymywania faktur
SPRZEDAJĄCEGO do ich wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZEDAJĄCY potwier dza upow ażnienie do wystawienia faktur VAT.

R,I TERMIN I IITAD WvLnNA Ntł z ł nrrńrx/TD]\TT A

VAT upowaznia

1. sPRzEDAJĄcY dostarczy 
',przedmiot 

umowy'' w terminie do 21 dni od daĘ zawarcia umowy'
na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny lnstlut
Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków l,Zespół Informatyki - FI (wjazd od Al. Korfantego 79).

2. Dostawa ,,przedmiotu umowy'' będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakościowego
z zaznaczeliem ewęntualnych rozbieżności.

2



Warunki odpowiedzialności ołreśla niniejsza umowa' Kodeks Cywilny oraz oferta

SPRZEDAJĄCEGo.
W przypadku rozbiezności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia

korzystniej s zę dla KUPUJĄCBGO.
1. "spnznułJĄcY 

gwarantuje prawidłową pracę ,,przedmiotu umowy'': przez okres

miesięcy od daty ich dostawy'
2. dwarancja_bęazie ouowi ąrywaóod daty odbioru ,,przedmiotu UIfloW}'', określonego w $ 4, pkt' 1

niniejszej umowy.
3. śerwis gwarancyjny będzie świadczony przez producęnta lub autoryzowany przęz ruego serwls

1ub autoryzo*un"prźór'niego osoby. Serwis róalizowany będzie na koszt SPRZEDAJĄCEGo'

4. SPRZEDAJĄCY zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

1) sPRzEDiJĄCY zobowiązanylest w okresie gwarancyjnym 
-wykonaó 

na własny

koszt naprawy dostarczonego ,,przedmiotu umowy". w przypadkuzgloszenia ptzez

KUPUJĄcEbo czwartej reklamacji,,przedmiotu umowy'', SPRZBDAJĄCY jest

zobowiązany do wymiany ,,przedmiotu umowy'' na nowy'

Ż) Wszystkie koszty źwiąriró'rwymianą wadliwego ,,przedmiotu umowy'' ponosi

SPRZEDAJĄcY.

3) W przypadku zaistnienia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego

,,przedńiotu umowy'' KUPUJĄCY ma prawo wnieśó odpowiednio udokumentowaną

reklamację, którą śrRzEDAJĄcY zoiowiązany jest rozpattzyó w ciągu 14 dni od

datY jej wniesienia.

4) Serwis realizowanY jest:

a) w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, tj. w Główny Instlut Górnictwa, 40'166

Katowice, Plac Gwarków 1'

b) w serwisie producenta; w ruzie konieczności

Czas reakcji serwisowej., tj. czas, w którym SPRZEDAJĄCY ma obowiązek ustalió rodzaj

wady przedmiotu umowy, wynosi (wyłączając dni wolne od pracy):

. d|az*oszeń dokonanych jo godziny'to:oo wtzyIapracownika serwisu nastąpi do godziny

16:00 tego samego dnia,
. d|a zgłoszeń dokonanych po godzinie 10:00 wizyta pracownika serwisu nastąpi do godziny

8:00 następnego dnia roboczego.
Zapewnionyjlst dostęp do uszkodzonego sprzętu w-celu podjęcia naprawy w godzinach 7:00

do 16:00 w dni robocze w siędzibie KUPUJĄCEGO'
Naprawa sprzętu musi byó realizowana tięz:wŁoczniepo zgloszeniu awarii. Maksymalny czas

usunięcia u'uiii l napravty wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia do

SPRZEDAJĄCEGo wały przedmiotu umowy' tj. komputera obliczeniowego

W przypadku przekoczenia w/w terminu SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany dostarczyó

(w ierminie max. do 2 dni od upĘnięcia wymaganego terminu naprawy) w zamian nowy

sprzęt,co najmniej równoważny,rs"kod"on"mu i pochodzący odtego samęgo producenta'

okres gwarancji ,,przedmiotu umowy" ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go

z eksploatacji, od dnia zgŁoszetiausterki do dniajej usunięcia.

5. SPRZBDAJĄCY gwaranĘe dostawę części zamienrrych przezobes co najmniej 5 lat'

6. Serwis pog*u*rr"liny będzie realizowany przez SPRZEDAJĄCEGo na podstawie odrębnej

umowy.
7. sPRzEDAJĄcY gwarantuje, Że ,,przedmiotu umowy" zamavłiany w tej umowie jest nowy'

pozbawiony wad- mńriałowyóh i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z
'obowiązuj 

ącymi standardami i normami j akościowymi'
8. Uprawnienia z tytlłu rękojmi za wady ,,pizedmiotu umowy'' przysfugują KUPUJĄCEMU
nieza|eŻnięod uprawnień z tytuługwarancji _ wśzekie postanowieni a zawarte w karcie gwarancyjnej

lub ofęrcie SPRZEDAJĄCńGo "prr."rn" 
zpowyŻszym,vwaŻa się za bezskuteczne wobec Stron'
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9. Uprawnienia z t5Ąułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisarua przez KUPUJĄSEG6
protokołu odbioru i nie mogą skończyó się wcześniej niż uprawni i^a rtytufu gwarancji.
10. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić sPRzEDAJĄcEGo o wadzie najpóŻniej w terminiejednego miesiąca od daty jej wykrycia - faksem, pocztĄ elektroniczną lub pisemnie na adresSPRZEDAJĄCEGo.
11. Termin rękojmi ulega przedfużeniu o termin usuwania wady' Termin usuwania wady rozpo cZWasię z dniem zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o wadzie, a koirczy z dniem przćkazinia
,,przedmiotu umowy'' wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi rbru"l4cpco.
12. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będąbezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów,
części i czynności podjętych w związlcu z usunięciem wady) w terminach'ustalónych każdorazowo
przez Strony. Ieżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosió on będzie maksymalnie 30 dni
od daty zgloszenia wady. Z czytlności odbioru wadliwego ,,pizedmiotu umowy'' zostanie spisany
protokół.
13. Jeżeli wady ,,przedmiotu umowy'' usunąó się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady
w terminie, o którym mowa w ust. 12, albo po usunięciu wady,,przedmiot uńwy'' nadal wykazuje
wady' KUPUJĄCY może:

1) żądaóbezpłatnej wymiany ,,przedmiotu umowy" naurządzenie o nie gorszych parametrach,
wolne od wad, w terminie uzgodnionym przez Strony,bądź

2) ŻądaÓ obruŻenia ceny w odpowiednim stosunku,bądz
3) odstąpić od umowy' bezwzg|ęduna charakter i roźmiar wady.

14. W trakcie trwania. okresu gwarancyjnego KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo do testowania
komputera w celu potwierdzenia, w siedzibie zamawiającego w trakcieirwania olresu gwarancyjnego,
testów wydajnościowych syntetycznych i aplikacyjnych.

Procedura testowa:

l. Zainstalowanie czystego systemu operacyjnego i koniecznych sterowników sprzętu;

2' Zainstalowanie oprogramowania PerformanceTest B.0 i wykonanie 3 iteracji pełnego
benchmarku.

otrzymany wynik po trzeciej iteracji CPU Mark oraz 3D Graphics Mark zostaną wzięte do oceny
wydajności procesora i karty graficznej.

Jeżeli którykolwiek z otrzymanych wyników będzie mniejszy niż wymagany w oPZ, komputer
zostanie zakwalifikowany jako uszkodzony co będzie podstawą óo roszcień gwaiancyjnych.

$ó. oŚć

1' Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z drua 6
września 200I r. o dostępie do informacji publicznej,Dz.IJ. Nr 112, poz' l79B zpóźn. zm.) o
dostępie do informacji publicznej'

2' SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art' 1l, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zw alczaniu nieuczciwej konkurencj i.

l. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do
zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego ,,przedmiotu umówy,'
zakażdy tydzień opóźnierua,licząc od następnego tygodnia po upĘwie t"ńnu określonego w $ 4,
ust. 1.

2. W przypadku opóŹnienia w usunięciu wad, wynikających z gvłarancjii rękojmi
SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokosói o,s oń wartości
umowy brutto zakażdy dzień opóźrueria,licząc od następnego dnia po upĘwie
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terminu określonego w $ 5, ust. 4 i $ 5 ust. 12.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez l<tórąkolwiek ze stron Z ptzyczyn za które
odpowiada

5PR2EDAJĄCY, KUPUJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 30 oń wartości

umowy brutto.
4. W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartośó kary umownej SPRZEDAJĄCY
zapłaci

6 8. ODSTAPIENIE OD UMOWY
I. w rarie opornienia w wykonaniu umowy z przyczyn za\eżnych od SPRZEDAJĄCEGO'
KUPUJĄCY moze:
a) odstąpió od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnierua,bezpotrzeby wyznaczania

dodatkowego terminu i Żądaó kary umownej ztfilftuniewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy' żądĄąc kary umownej za opożnienie z
zagtoŻeniem odstąpienia od umowy.

2. JeŻeli sPRzEDAJĄcY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy'

KUPUJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni

termin. Po upĘwie wyznaczonego terminu KIJPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od

umowy z pr Zy czyn leŻący ch po stronie SPRZEDAJĄCEGO.

S 9. KLAUZULA PRAWNA

1. Strony zobowiąrują się w przypadku sporów zaistniałych z tytlft:u umowy' dążyó do

osiągnięcia porozumienia.
Ż. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąó porozumienia, rczstrzygnięcie nastąpi przez

Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa

polskiego.
3. W sprawach nię unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO'
4. w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach,

pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze d|a Kt]PUJĄcEGo.

8 10. oŚWIADCZENIE wYKoNAwcY

oświadczamy, ze oferowany ,,przedmiot umowy'' jest fabrycznie nowy, pochodzi z legalnego źródła

i wyprodukowany został nie wcześni ej ruŻ na 6 miesięcy przed jego dostawą'

8 11. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANBKS)

1. Wszelkie zmialy niniejszej Umowy wymagają pod rygorem niewazności formy pisemnej

2. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

s 12. PosTANowIENIA KoŃCowE

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w ję"yku polskim,

Z przęZnaczeniem po j ednym egzemptar nl dla każdej ze stron.

2. Ewentualne zmtaiy umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formię pisemnej pod

rygorem niewazności.
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