
 

 
 Załącznik nr 5 do SWIZ 
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Pieczęć lub nazwa Wykonawcy 
 

Istotne postanowienia umowy (IPU)  

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż  

Opis ogólny 

1. Program i  licencja Windows.   

Zakres sprzętowy.  

2. ZESTAW KOMPUTEROWY DO PRACY NA PLIKACH GRAFICZNYCH 
1.   
PC Komputer  

 stacjonarny  do celów grafiki z systemem Windows.  

 Do pracy na programach: Adobe Photoshop CC  i  Ilustrator,.  

 Przygotowanie dużych plików zdjęć i  grafiki wektorowej  pod druk  powyżej 24 Mpix. 

 Obróbka: w 16 bitach/ na kanał.   

 Dyski SSD model M.2/PCI-E minimum  1 TB plus dodatkowe dyski szt. 3  
 RAM min. 64 GB.   

 Procesor: Minimum 4 rdzenie o wysokim taktowaniu (np. i7-7700K).  

 Karta graficzna ze złączem Display Part  oraz Thunderbolt 3 ,  4 GB VRAM, NASy. 
2.  
Monitor:  

 do zarządzania barwą,  

 UHD / 4K,  przekątna 31,5 ‘ rozdz. 3480 x 2160 px,  

  szerokogamutowy,   

 ze skalowaniem obrazu (np. GeForce GTX1050Ti , 4GB VRAM,).   
3. Oprogramowanie 

 Windows 
4. Klawiatura z myszką 

 

 

1.1. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia określają: 

1.1.1. arkusz  charakterystyki  

1.1.2. Opis ogólny  

2. opis przedmiotu zamówienia 

3. Dostawca oświadcza, że posiada niczym nieograniczone prawa do sprzedaży przedmiotu zamówienia, 

4. Dostawca  gwarantuje Zamawiającemu, że  dostarczone oprogramowanie i sprzęt komputerowy  nie 

naruszają w żadnej części praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez 

osoby trzecie roszczeń do tych praw.  



 

4. Dostawca  zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających 

należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym 

związanych. 

5. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich Dostawca podejmie na swój koszt działania prawne 

związane z roszczeniami osób trzecich do praw własności przemysłowej dotyczących wartości produktu, 

będącego wynikiem wprowadzenia produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

następującymi warunkami:  

a) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Dostawcę o roszczeniu osoby trzeciej,  

b) Zamawiający niezwłocznie przekaże Dostawcy wszelkie informacje i dokumenty związane z roszczeniem,  

c) Zamawiający powstrzyma się od uczestniczenia w sporze i udzieli Dostawcy wyłącznego pełnomocnictwa do 

prowadzenia negocjacji z osobą zgłaszającą roszczenie,  

d) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa procesowego adwokatom lub radcom prawnym wskazanym przez 

Dostawcę i podejmie inne czynności procesowe zaproponowane przez Dostawcę,  

e) Zamawiający bez porozumienia z Dostawcą nie uzna roszczenia osoby trzeciej w całości lub w części.  

6. Dostawa oprogramowania i przekazanie licencji nastąpi do siedziby Zamawiającego wraz z dostawą 

maszyny.  

7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 3  dni licząc od dnia dostawy i potwierdzi 

należyte wykonanie przedmiotu umowy protokołem odbioru. Podczas odbioru Zamawiający zweryfikuje, czy 

dostarczone: maszyna i  oprogramowanie spełniają wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia i w 

arkuszu charakterystyki. 

8. Protokół odbioru zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron po uruchomieniu 

maszyny w miejscu dostawy..  

9. Przed podpisaniem protokołu odbioru Dostawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty  

gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim.  

10. Dostawca zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna – sprzedaży ze wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu 

11. Całkowite wynagrodzenie brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) Dostawcy  za realizację 

umowy dostawy wynosi: ………………..…..….zł brutto (słownie:……………………………………………………………………).  

12. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy, będzie podstawą 

wystawienia faktury VAT przez Dostawcę.  

13. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 12 nastąpi przelewem bankowym na rachunek Dostawcy 

wskazany na fakturze, w terminie uzgodnionym  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.  

14. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

15. Dostawca  oświadcza, że dostarczony przedmiot dostawy  posiadać będzie gwarancję minimum 12 

miesięcy. Dokumenty gwarancji Dostawca przekaże Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy.  

16. W przypadku niezgodnego z niniejszą umową lub nienależytego wykonania dostawy przez Dostawcę  

przedmiotu umowy określonego w pkt 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć Dostawcę  



 

karą umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w pkt 11, chyba że przyczyny niezgodnego z niniejszą 

umową lub nienależytej  dostawy  przez Dostawcę  przedmiotu umowy leżą wyłącznie po stronie 

Zamawiającego.  

 

…………………..……………………………………… 

Podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy 

 


