UMOWA Nr ZP.26.DA.50.2019

zawarta w dniu .................................. w Żyrardowie pomiędzy :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez :
…………………………………………………..
a
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., 96-300 Żyrardów,
ul. Czysta 5, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153850, kapitał
zakładowy : 47.207.000, 00 zł, NIP : 838-000-72-01, REGON : 750086653, reprezentowanym przez:
1. Hannę Koselę – Prezesa Zarządu
2. ………………………- Prokurenta
zwanym dalej "Zamawiającym",
Do niniejszej umowy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) nie stosuje się tej ustawy.
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§1
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca oddaje Zamawiającemu w najem 4 kserokopiarki
wykonujące odbitki czarno-białe i kolorowe (dalej jako „Kserokopiarki”), a także zobowiązuje się
do świadczenia usług materiałowo –serwisowych w zakresie utrzymania w pełnej sprawności
techniczno –użytkowej wyżej wymienionych kserokopiarek.
Szczegółowy opis i wymagania techniczne dotyczące Kserokopiarek zawarty został w Załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się także do:
dostarczenia i zainstalowania Kserokopiarek we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach
na terenie siedziby Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
wykonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z konserwacją i naprawą
Kserokopiarek;
dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, w tym tonerów i części do
Kserokopiarek, za wyjątkiem papieru ksero,
uruchomienia drukarki sieciowej i skanera sieciowego we wskazanych Kserokopiarkach,
przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie
korzystania z Kserokopiarek , tj. kserowania, skanowania oraz drukowania.
Konserwację i naprawy kserokopiarek Wykonawca będzie dokonywał przy użyciu własnych,
dostarczonych przez siebie materiałów i części.
Dostarczone materiały eksploatacyjne i części zamienne stanowią własność Wykonawcy.
Koszty transportu, tj. dojazdu i powrotu związane w wykonywaniem obowiązków określonych w
ust.3 i 4 obciążają Wykonawcę i zostały skalkulowane w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie przekazać dysk twardy po zakończeniu realizacji Umowy
Zamawiającemu (jeżeli występuje w urządzeniu) .
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§2
Niniejsza umowa zawarta została na okres od 4 lat od daty zawarcia umowy lub do wcześniejszego
wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia określonej w ust.2 poniżej.
Szacunkowa łączna wartość Umowy wyniesie 113.160,00 zł brutto (słownie : sto trzynaście
tysięcy, sto sześćdziesiąt złotych i 00/100 groszy).
Prognozowana ilość kopii, która zostanie wykonana przy użyciu Kserokopiarek w okresie
obowiązywania Umowy ma charakter orientacyjny i wynosi 20.000 szt. miesięcznie dla 4
kserokopiarek.
§3
Przekazanie Kserokopiarek oraz ich zwrot nastąpi na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych, które stanowić będą również właściwe podstawy do wzajemnych rozliczeń, jakie z
tytułu świadczonych usług będą wynikały pomiędzy Stronami niniejszej Umowy.
Zamawiający zapewnia, że będzie używał Kserokopiarki zgodnie z ich przeznaczeniem i nie ich
osobie trzeciej w użytkowanie, ani w podnajem lub zastaw.
Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązuję się do zwrócenia Kserokopiarek w stanie
niepogorszonym z uwzględnieniem zwykłego zużycia związanego z ich
prawidłowym
użytkowaniem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem
prawidłowego użytkowania.
Zamawiający jest odpowiedzialny za uszkodzenie Kserokopiarek tylko w przypadku, gdy używa je
w sposób sprzeczny z Umową, albo z ich właściwościami lub z przeznaczeniem.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust.4 Wykonawca zobowiązany jest
sporządzić z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego protokół dotyczący utraty lub
uszkodzenia Kserokopiarki, który jest podstawą do dochodzenia roszczenia na rzecz Wykonawcy
od Zamawiającego.
W celu właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą obydwie strony Umowy
wyznaczają osoby odpowiedzialne za jej wykonywanie . Ze strony Zamawiającego osoba
odpowiedzialną jest …..…………………………………- tel. ................................., mail:......................., a ze
strony
Wykonawcy
odpowiedzialnym
za
wykonywanie
Umowy
jest
............................................................ - tel. ..............................., mail:.........................
§4
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania konserwacji kserokopiarek i wymiany
wyeksploatowanych podzespołów po zaistnieniu zdarzeń z którymi producent danej kserokopiarki
wiąże obowiązek wykonania konserwacji, np. po upływie ustalonego okresu lub wykonaniu
określonej ilości kopii, oraz gdy jest to potrzebne do zapewnienia prawidłowego działania
kserokopiarki, a także po otrzymaniu informacji ze strony Zamawiającego o wystąpieniu
okoliczności o których mowa powyżej. Czynności o których mowa powyżej Wykonawca wykona w
terminie do 24 godzin(zegarowych) licząc termin od momentu otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego.
Wykonawca w terminie do 24 godzin(zegarowych) licząc termin od momentu otrzymania
zgłoszenia od Zamawiającego w formie: telefonicznej, faksem lub pocztą elektroniczną wykona
naprawę kserokopiarki.
W przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 24 godzin licząc termin od momentu
zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od upływu terminu
określonego w ust. 2 kserokopiarkę zastępczą o parametrach nie gorszych od urządzenia
naprawianego. Do czasu reakcji, czyli 24 godzin (zegarowych) nie wlicza się sobót, niedziel i świąt,

które na podstawie odrębnych przepisów stanowią dni wolne od pracy. Przekazanie i zwrot
zastępczej kserokopiarki nastąpi protokolarnie, przy czym w takiej sytuacji Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca, poza sytuacjami wymienionymi w ust. 1 i 2,
może według własnego uznania wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą
kserokopiarek, o ile uzna, że jest to potrzebne do właściwego ich funkcjonowania.
4. W przypadku dostarczenia zastępczej kserokopiarki przed upływem 48 godzin , Zamawiający nie
będzie naliczał kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania naprawy.
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§5
Wykonawcy z tytułu najmu i wykonywaniu czynności wskazanych w § 1 niniejszej umowy
przysługuje miesięczne wynagrodzenie ustalane jako iloczyn kserokopii wykonanych przez
Kserokopiarki w danym miesiącu i ceny brutto za jedną wykonaną kserokopię w formacie A4
(kopia czarno-biała - ……..zł. i kolorowa - …………zł) i w formacie A3 (kopia czarno-biała …………….zł. i kolorowa - ………..zł. ).
Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztu zakupu papieru ksero, który Zamawiający
nabywa we własnym zakresie.
Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1 zawiera wszystkie należne podatki, opłaty i zaspokaja
wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonywania czynności wymienionych w § 1, w sposób
i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
Wykonawcy z tytułu wykonywania czynności opisanych w niniejszej Umowie nie przysługuje inne
wynagrodzenie, oprócz wymienionego w ust.1 powyżej.
Podstawę do naliczania wynagrodzenia stanowić będzie protokół określający stan licznika
kserokopiarki i ilość faktycznie wykonanych kserokopii, wystawiony przez Wykonawcę i
potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Protokół należy załączyć do faktury za dany miesiąc. Dopuszcza się możliwość wystawienia
zbiorczej faktury obejmującej wszystkie Kserokopiarki.
Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego . Za datę
zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
Za zwłokę w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi
odsetkami za opóźnienie.
Strony postanawiają, iż cena brutto za wykonanie 1 kserokopii nie może ulec zmianie przez cały
czas obowiązywania Umowy.
§6
Z tytułu nieterminowego wykonywania czynności określonych w § 1 ust.3a umowy Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
W przypadku, w którym zwłoka w wykonywaniu czynności określonych w § 1 ust.3a Umowy jest
dłuższa niż 7dni kalendarzowych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i
obciążenia Wykonawcy karą umowną o której mowa w ust.3 lit. c) poniżej.
Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) nie wykonanie konserwacji lub naprawy urządzenia w terminie określonym w § 4 ust.1 i 2
powyżej w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
b) nie dostarczenie urządzenia zastępczego w terminie określonym w § 4 ust.3 w wysokości 100
zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10%
szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.2.
4. Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od wysokości poniesionej szkody.
5. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku
poniesienia szkody przenoszącej należną karę.
6. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty należnych kar umownych
z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy, począwszy od wynagrodzenia
należnego bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego naliczenie kar. Przed
dokonaniem potrąceń Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie
naliczonych kar umownych.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu
na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, 2 i 3 każda ze stron umowy zobowiązana jest
do zapłacenia drugiej stronie odszkodowania za szkodę powstałą na skutek zawinionego działania
lub zaniechania drugiej strony.
9. W przypadku wykonywania dostawy przez podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za należyte wykonanie niniejszej umowy, także w części realizowanej przy
udziale podwykonawców lub poprzez podwykonawców.
10. W przypadku wykonywania dostawy przez podwykonawców, Wykonawca odpowiedzialny jest jak
za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób i podmiotów, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy (w czasie
obowiązywania umowy, po upływie terminu jej obowiązywania oraz w przypadku odstąpienia od
umowy przez którąkolwiek ze Stron) wszystkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego
w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, a także innych informacji związanych z
funkcjonowaniem i organizacją pracy Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizacji umowy nie będzie zapoznawał się z
dokumentami, zawartością dysków twardych i innych nośników (jeżeli występują w urządzeniu).
3. W przypadku naruszenia zobowiązania o którym mowa w ust.1 i 2 powyżej, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10.000,00 zł za każdy odrębny przypadek naruszenia.
§8
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych
osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację
poszczególnych zadań wynikających z Umowy.

2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny,
wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je
o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie.
§ 10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo wg siedziby Zamawiającego.
§11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa są dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Załączniki :
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Protokół zdawczo-odbiorczy

