/wzór/
UMOWA Nr DZP-362-95/2017
W dniu ______________ w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,
REGON: 000001258, reprezentowanym przez:___________________________________,
a
___________________________________ będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ____________,
REGON:

____________,

zwanym

dalej

Wykonawcą,

działającym

na

podstawie

___________________________________ wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla
Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, reprezentowanym przez: ___________________________________,
w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr DZP-361-95/2017 na „Serwis maszyn cyfrowych Océ VP4120 i Canon
Image Press C6010S dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Warszawskiego” została zawarta
umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia u Wykonawcy usługę serwisu maszyn cyfrowych będących w
użytkowaniu Zakładu Graficznego Uniwersytetu Warszawskiego, zwaną dalej usługą.
2. W ramach usługi, Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełną obsługę serwisową
polegającą na naprawie, przeglądach, regulacji, konserwacji maszyn cyfrowych oraz na
wymianie uszkodzonych i zużytych części, a także na dostawie toneru i wymianie
materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru, w celu utrzymania maszyn cyfrowych w
ciągłej sprawności technicznej i gotowości do pracy.
3. Wykaz maszyn cyfrowych, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej również urządzeniami,
oraz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Usługa realizowana będzie w godzinach pracy Uniwersytetu Warszawskiego tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.
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5. Dostarczone przez Wykonawcę części zamienne muszą być oryginalne, tj. pochodzić od
producenta maszyn cyfrowych.
6. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne (tonery) muszą być oryginalne, tj.
fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane.
7. Pod pojęciem ,,fabrycznie nowe” rozumie się produkty wykonane z nowych elementów,
wcześniej nieużywanych i nieregenerowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych
opakowaniach producenta z oznaczeniem logo, symbolem produktu i terminem
przydatności do użytku. Za ,,fabrycznie nowe”

(nowo wytworzone w całości)

i nieregenerowane nie uznaje się wyrobu eksploatacyjnego wcześniej czy przerabianego, w
którym pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony czy uzupełniony lub wyrobu
wykonanego z zastosowaniem używanych elementów.
8. Zamawiający dopuszcza dostawę równoważnych materiałów eksploatacyjnych. Przez
produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest
zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tonera, wydajność
i jakość wydruku) w stosunku do typu materiału eksploatacyjnego pochodzącego od
producenta

urządzenia,

do

którego

jest

przeznaczony.

Dostarczane

materiały

eksploatacyjne nie mogą powodować utraty gwarancji, a ich stosowanie musi być
dopuszczone przez producenta.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pełnej funkcjonalności maszyn cyfrowych
w ciągu 24 godzin licząc od dnia zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 10. Jeżeli naprawa
urządzenia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przewidzieć należy
wykonywanie usługi w godzinach pracy Uniwersytetu wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy.
10. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi konieczność uzyskania dłuższego, niż określony
w ust. 9, terminu na przywrócenie pełnej funkcjonalności maszyn cyfrowych, Zamawiający
może wydłużyć wymagany termin. Powiadomienie o konieczności wydłużenia terminu
przywrócenie pełnej funkcjonalności maszyn cyfrowych (wraz z uzasadnieniem) musi
zostać przedłożone Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych licząc
od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, pod rygorem stwierdzenia przez
Zamawiającego zwłoki w przywróceniu pełnej funkcjonalności maszyn cyfrowych
i naliczenia kar umownych jak w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
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11. Przez „dni robocze” w niniejszej umowie, rozumie się dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
12. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 i 10, Zamawiający może dokonać w formie pisemnej
za pomocą faksu na numer ……..…… lub poczty elektronicznej na adres:…………………
13. W przypadku gdy przywrócenie pełnej funkcjonalności maszyn cyfrowych nie zostanie
wykonane w ciągu 24 godzin licząc od dnia zgłoszenia, Wykonawca użyczy
Zamawiającemu, nieodpłatnie na cały czas trwania przywrócenia pełnej funkcjonalności
maszyn cyfrowych, sprzęt zastępczy – o takich samych lub zbliżonych parametrach.
14. Uszkodzone urządzenia będą zabezpieczone przez Wykonawcę przed czynnikami
zewnętrznymi oraz ich dalszym uszkodzeniem i magazynowane w miejscu uzgodnionym
przez Wykonawcę z Zamawiającym.
15. W przypadku konieczności wykonania naprawy w lokalu własnym Wykonawcy, przewóz
sprzętu nastąpi bezpłatnie transportem Wykonawcy, a przekazanie sprzętu może nastąpić
jedynie w oparciu o dokument przekazania.
16. Wykonanie usług potwierdzone zostanie protokołem odbioru (tzw. zgłoszeniem) w dwóch
egzemplarzach (l dla Wykonawcy, l dla Zamawiającego) zawierającym: model i typ
maszyny, nr fabryczny maszyny, datę zgłoszenia, datę stawienia się Wykonawcy, termin
wykonania, stan licznika, czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za eksploatację maszyny
oraz uwagi na temat ewentualnych zastrzeżeń.
17. Każdorazowa usługa będzie odnotowana w książce pracy urządzenia wraz z informacjami
o czynnościach przeprowadzonych w ramach wykonywania usługi. W przypadku braku
książki pracy urządzenia, Wykonawca jest zobowiązany założyć taka książkę. Brak wpisu
do książki pracy urządzenia spowoduje wstrzymanie zapłaty za wykonaną usługę.
18. Usługa będzie wykonywana w terminach wynikających z instrukcji eksploatacyjnych
poszczególnych typów maszyn oraz w przypadku wezwania celem poprawy jakości druku
lub awarii.
19. Wykonawca udziela 24 miesięcznej lub określonej limitem producenta gwarancji na
wymienione materiały eksploatacyjne, części zamienne i podzespoły urządzeń.
20. Wykonawca zapewni bezpłatne wykonywanie doraźnych ekspertyz technicznych i wyceny.
21. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego odbioru wyeksploatowanych materiałów
eksploatacyjnych, części zamiennych oraz opakowań tonera celem ich utylizacji.
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22. Jeśli w trakcie wykonywania usługi, Wykonawca stwierdzi, że urządzenie nie nadaje się do
naprawy, co potwierdzi ekspertyza - sporządzona na piśmie i podpisana przez osoby
upoważnione

do

reprezentowania

Wykonawcy,

Zamawiający,

po

ewentualnym

zasięgnięciu opinii innego eksperta, postanowi o ponownym podjęciu próby naprawy bądź
o likwidacji urządzenia.
23. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie przez Wykonawcę wykonania usług
podwykonawcom bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
24. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, środki techniczne oraz kadrę
umożliwiającą wykonanie zadań objętych niniejszą umową, zgodnie z jej postanowieniami
i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
25. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przy realizacji niniejszej usługi minimum 2 osoby,
które posiadają przeszkolenie przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
producenta w zakresie obsługi serwisowej cyfrowych urządzeń kopiująco - drukujących
wysokonakładowych marki Océ oraz Canon oraz które posiadają minimum 2-letnie
doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej cyfrowych urządzeń kopiująco - drukujących
wysokonakładowych marki Océ oraz Canon. Na każde wezwanie Przedstawiciela
Zamawiającego (osoby wymienionej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy), w terminie do 5 dni
roboczych Wykonawca złoży na piśmie oświadczenie o przestrzeganiu wymagań
opisanych w niniejszym ustępie oraz przedstawi dokumenty, które potwierdzają odbycie
ww. przeszkolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy i naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 niniejszej
umowy.
26. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie czynności wchodzące w zakres przedmiotu
umowy wykonywane będą przez osoby wymienione w Wykazie osób (lub pod ich
nadzorem w przypadku korzystania z usług podwykonawców), który stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej umowy. Wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zawiera imienną
listę osób wraz z informacjami o podstawie do dysponowani tymi pracownikami.
27. Wykonawca zobowiązuje się, że na czas realizacji usługi zatrudni w pełnym wymiarze
czasu pracy (pełny etat) na podstawie umowy o pracę ……… (liczba zostanie wpisana
na podstawie

złożonego

Formularza

oferty)

pracownika/-ów

posiadającego/-ych

przeszkolenie przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta
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w zakresie obsługi

serwisowej

cyfrowych

urządzeń kopiująco

- drukujących

wysokonakładowych marki Océ oraz Canon oraz posiadającego/-ych minimum 2-letnie
doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej cyfrowych urządzeń kopiująco drukujących wysokonakładowych marki Océ oraz Canon, pod rygorem odstąpienia od
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczeniem kary
umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.
<ust. 27 będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty Wykonawca
zadeklaruje zatrudnienie pracownika/-ów w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie
umowy o pracę przy realizacji zamówienia>
28. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Przedstawiciela
Zamawiającego (osoby wymienionej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy) w terminie nie
dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną,
zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia każdej z osób wymienionych w ust. 27, na
temat stosunku pracy i zakresu jej obowiązków (z wyłączeniem informacji o wysokości
wynagrodzenia) pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych osób zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
<ust. 28 będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty Wykonawca
zadeklaruje zatrudnienie pracownika/-ów w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie
umowy o pracę przy realizacji zamówienia>
29. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 28
będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 niniejszej
umowy.
<ust. 29 będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty Wykonawca
zadeklaruje zatrudnienie pracownika/-ów w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie
umowy o pracę przy realizacji zamówienia>
30. Zmiana osób, wymienionych w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 26, będzie możliwa
na Wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach. Zmiana taka dokonywana będzie
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie tych osób,
co najmniej na 5 dni roboczych przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim
przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby.
31. Jeśli w czasie realizacji niniejszej umowy konieczna będzie zmiana osoby wskazanej
w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 26, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez
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osobę posiadającą co najmniej równorzędne uprawnienia, szkolenia, kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie, umiejętności i wykształcenie oraz rodzaj zatrudnienia, po
uzyskaniu na konkretną osobę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającemu.
32. Zmiana Pracownika dokonana zgodnie z ust. 30 i 31 skutkuje zmianą załącznika nr 3 do
niniejszej umowy i nie wymaga konieczności zawierania przez Strony aneksu do niniejszej
umowy.
33. Wykonawca oświadcza, że na czas realizacji usługi dysponuje aktualnym dokumentem
potwierdzającym, że posiada system zapewnienia jakości w zakresie naprawy/serwisu
sprzętu kopiująco – drukującego, zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważny.
Kserokopia aktualnego Certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważnego, potwierdzającego
wdrożenie systemu zarządzania jakością świadczonych usług, stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej umowy.
<ust. 33 będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty wykonawca
zadeklaruje, iż posiada system zapewnienia jakości w zakresie naprawy/serwisu sprzętu
kopiująco-drukującego zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważny oraz posiada i
załączy do oferty aktualny Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny, potwierdzający
wdrożenie systemu zarządzania jakością świadczonych usług >
§2
Wynagrodzenie
1. Za usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
1) ......................zł brutto, (słownie …………………zł), w tym podatek VAT, za każde
wykonane 10 klików (wydruków) A4/B4 jednostronnych czarno-białych do urządzenia Océ
VP 4120 w danym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszej umowy,
2) ......................zł brutto, (słownie …………………zł), w tym podatek VAT, za każde
wykonane 10 klików (wydruków) A-3 jednostronnych do druku kolorowego do urządzenia
Canon Image Press C6010S w danym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z Formularzem
oferty stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy,
3) ......................zł brutto, (słownie …………………zł), w tym podatek VAT, za każde
wykonane 10 klików (wydruków) A-3 jednostronnych do druku czarno-białego do
urządzenia Canon Image Press C6010S w danym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z
Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
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2. Całkowite wynagrodzenie brutto nie przekroczy kwoty ………………… zł
(słownie:…………………………………………………………………………).
3. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o aktualnym stanie licznika ostatniego dnia
roboczego każdego miesiąca na numer faksu ......................... lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres……………………………. Zamawiający, podając informację,
o której mowa w zdaniu pierwszym, zaokrągli stan licznika do pełnych dziesiątek. Przy
zaokrąglaniu stanu licznika do pełnych dziesiątek Zamawiający będzie kierował się zasadą:
1) jeśli ostatnią cyfrą stanu licznika będzie: 1 lub 2 lub 3 lub 4, Zamawiający zaokrągli
stan licznika w dół, tj. w miejsce ostatniej cyfry wpisze 0,
2) jeśli ostatnią cyfrą stanu licznika będzie: 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9, Zamawiający
zaokrągli stan licznika w górę, tj. przedostatnią cyfrę stanu licznika zwiększy o 1,
a w miejsce ostatniej cyfry wpisze 0.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l i 2 obejmuje wszystkie czynności i materiały,
których mowa w § 1 niniejszej umowy oraz koszty dojazdu oraz transportu.
5. Strony

zobowiązują

się

dokonać

zmiany

wysokości

wynagrodzenia

należnego

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo
w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 6 - 16, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po
dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
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wyłącznie do części przedmiotu niniejszej umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w ust. 5 pkt 2 lub pkt 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą
wysokości

wynagrodzeń

pracowników

do

wysokości

aktualnie

obowiązującego

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
11. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, każda ze stron może wystąpić do drugiej
strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-95/2017

8

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania

umowy

uzasadniająca

zmianę

wysokości

wynagrodzenia

należnego

Wykonawcy.
12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej
umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników,
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników,
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę,
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3.
13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania niniejszej
umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.
14. W terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11,
strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
15. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 11. W takim przypadku przepisy ust. 12 - 14 oraz 16 stosuje się
odpowiednio.
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16. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W związku
ze wskazanymi w ust. 5 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie
wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie
większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi.
18. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktur VAT wystawianych za okres jednego
miesiąca z dołu, a po roku rozliczenie zadeklarowanego nakładu.
19. Dostarczone faktury VAT za wykonywane usługi będą przez Zamawiającego realizowane
w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………..
20. Faktury VAT należy przedłożyć Zamawiającemu do 7 dni od daty ich wystawienia.
21. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom płatności, określonym w ust. 19,
Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki.
22. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego.
23. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających
z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
§3
Czas obowiązywania
1. Umowa obowiązuje od momentu podpisania do 31.12.2017 r. lub do momentu osiągnięcia
kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkach określonych w niniejszej
umowie, a także w razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy lub innych
działań na szkodę Zamawiającego, w tym:
a) gdy Wykonawca nie przywraca pełnej funkcjonalności maszyn cyfrowych zgodnie
z zasadami określonymi w § 1 niniejszej umowy,
b) gdy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu
wymaganych dokumentów i oświadczeń określonych w § 1 ust. 25 niniejszej
umowy,
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c) gdy Wykonawca powierzył wykonywanie niniejszej umowy osobom trzecim, bez
zgody Zamawiającego lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
d) gdy Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w § 1
ust. 27 niniejszej umowy,
<pkt 1 lit. d będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty
Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie pracownika/-ów w pełnym wymiarze czasu
pracy na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia>
e) gdy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów
i oświadczeń określonych w § 1 ust. 28 niniejszej umowy,
<pkt 1 lit. e będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty
Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie pracownika/-ów w pełnym wymiarze czasu
pracy na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia>
f) gdy Wykonawca nie wykonał obowiązku wynikającego z § 1 ust. 33 niniejszej
umowy.
< pkt 1 lit. f będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty wykonawca
zadeklaruje, iż posiada system zapewnienia jakości w zakresie naprawy/serwisu
sprzętu kopiująco-drukującego zgodny z normą ISO 9001:2008 lub równoważny
oraz posiada i załączy do oferty aktualny Certyfikat ISO 9001:2008 lub
równoważny, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością
świadczonych usług >
3. Stosownie do postanowień art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 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 wykonywanie 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.
4. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od wykonania usługi z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy;
2) z tytułu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy;
3) za zwłokę w przywróceniu pełnej funkcjonalności maszyn cyfrowych powyżej
określonego w § 1 ust. 9 niniejszej umowy terminu w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
z zastrzeżeniem § 1 ust. 13 niniejszej umowy;
4) z tytułu dostawy materiałów, o których mowa w § 1 umowy, wadliwych pod względem
jakości w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy;
5) za zwłokę w wymianie dostarczonych materiałów wadliwych pod względem jakości
powyżej określonego pisemnym protokołem terminu wymiany, potwierdzonym przez
przedstawiciela każdej ze stron - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;
6) za nie wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 25 niniejszej umowy –
w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek;
7) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych, określonych w § 5 ust. 2
niniejszej umowy - w wysokości 1000 za każdy dzień zwłoki,
8) za zmianę podwykonawców, wykazanych w załączniku nr 7 do niniejszej umowy, bez
zgody Zamawiającego i niezgodnie z warunkami określonymi w § 6 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia kar umownych w wysokości 1000 zł za każde
zdarzenie;
< pkt 8 będzie obowiązywał w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom>
9) za nie wywiązanie się z obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w § 1 ust. 27
niniejszej umowy – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek;
< pkt 9 będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty Wykonawca
zadeklaruje zatrudnienie pracownika/-ów w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie
umowy o pracę przy realizacji zamówienia>
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10) za nieprzedstawienie oświadczeń określonych w § 1 ust. 28 niniejszej umowy –
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;
< pkt 10 będzie obowiązywał w przypadku gdy w Formularzu oferty Wykonawca
zadeklaruje zatrudnienie pracownika/-ów w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie
umowy o pracę przy realizacji zamówienia>
11) za naruszenie któregokolwiek z pozostałych (poza określonymi w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 i 10) obowiązków wymienionych w niniejszej umowie - w wysokości 1000,00 zł za
każdą stwierdzoną nieprawidłowość.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 ustawy;
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać
potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
§5
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej polisy
lub

innego

dokumentu

ubezpieczenia

potwierdzającego,

że

jest

ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. Ubezpieczenie stanowi załącznik nr 6 do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania
umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek
przedstawić

Zamawiającemu

potwierdzona

za

zgodność

z

oryginałem

prolongatę

ubezpieczenia.
§6
Podwykonawcy
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1. Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania usługi,
posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania tych zobowiązań, oraz
że zawodowo trudnią się wykonywaniem czynności objętych umową.
2. Wykonawca

wskaże

części

zamówienia,

których

wykonanie

zamierza

powierzyć

podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, a także nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę
wykonywaną w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykaz
podwykonawców stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca
odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca

może zmieniać podwykonawców. Zmiana

podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy.
W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca się powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać

Zamawiającemu,

że

proponowany

inny

podwykonawca

lub

Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, załączając w tym
celu odpowiednie dokumenty, jakie wymagane były przez Zamawiającego w trakcie
prowadzonego postępowania.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
<ust. 1 - 7 będzie obowiązywał w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom>
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§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia, określonego w § 2 ust 2, co stanowi kwotę ……………………….. zł
(słownie: …………………………………………….. zł)
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: …………………………..
Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik Nr 8
do niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania usługi.
4. W przypadku należytego wykonania usługi 100 % kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę
usługi i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną (tj. w terminie 30 dni po
realizacji całej umowy).
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§8
Zmiany umowy
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach określonych w niniejszej
umowie, a także w razie:
1) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych,
2) zmiany numeru konta Wykonawcy, wskazanego w § 2 ust. 19 niniejszej umowy,
3) zmiany osób oraz danych kontaktowych osób występujących po stronie
Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w § 9,
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4) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
5) zmiany podwykonawców.
2. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza zmiany
postanowień umowy, w sytuacjach przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy.
3. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 32 oraz § 9 ust. 3 niniejszej umowy, każda zmiana umowy wymaga
formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§9
Postanowienia końcowe
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz do sprawowania nadzoru
nad bieżącą realizacją usługi Wykonawca upoważnia:………………… – tel. ………………….
nr faxu………………… i/lub adres mailowy: ………………………………………….
2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego,
upoważnia się:………………………………… – tel. ………………….
nr faxu………………… i/lub adres mailowy: ………………………………………….
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Ewentualne spory powstałe na gruncie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-95/2017

16

