
                                                                       

 

 

Cześć II SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowania, nr WZ/06/2020, o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę cyfrowych 

monochromatycznych urządzeń kopiujących wraz z utrzymaniem ich w sprawności, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu 20 sztuk jednakowych, fabrycznie nowych, 

wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r., cyfrowych, monochromatycznych 

wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących, zwanych dalej „Urządzeniami”, w terminie 

określonym w ust. 6.  

2. Szacowana liczba kopii, jaką wykona Zamawiający w czasie trwania umowy wynosi 

10 000 000 kopii, przy czym Zamawiający zobowiązuje się wykonać minimum  6 000 000 

kopii w terminie obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że Urządzenia spełniają wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1. 

4. W ramach umowy Wykonawca dostarczy Urządzenia do siedzib Zamawiającego (ul. 

Konstruktorska 1, 1A, 3A, ul. Domaniewska 50A, ul. Postępu 18), zainstaluje je i uruchomi 

oraz przeprowadzi instruktaż dla pracowników Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem 2, 

oraz świadczyć będzie usługę serwisową, której warunki zostały zapisane w Załączniku 3.  

5. Załączniki nr 1, 2 i 3 stanowią integralną część umowy. 

6. Umowa zostaje zawarta na okres do 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 

wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w §2 ust. 7. 

7. Po okresie trwania umowy Urządzenia ani oprogramowanie dostarczone w ramach 

umowy nie staną się własnością Zamawiającego. 

 

§ 2 
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1. Cena za miesiąc dzierżawy Urządzeń, obejmującej usługi serwisowe, na zasadach 

określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3, w tym materiały eksploatacyjne (nie licząc papieru), 

jest iloczynem ilości wykonanych kopii na urządzeniach w miesiącu, za który dokonywana 

jest płatność oraz ceny za wykonanie jednej kopii, stanowiącej jednostkę rozliczeniową. 

Cena za wykonanie jednej kopii wynosi .….. zł brutto i wynika  

z zaoferowanej ceny wykonania 100 kopii wynoszącej ……. zł brutto w tym 23% VAT. 

Pojęcie „kopia” Strony rozumieją jako ksero lub wydruk jednej strony dokumentu na 

papierze formatu A4.  

2. Cena za wykonanie jednej kopii, o której mowa w ust. 1 nie może ulec zmianie  

w całym okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem § 5. 

3. Fakturę Vat za miesięczny okres dzierżawy Urządzeń Wykonawca wystawi na początku 

każdego następnego miesiąca kalendarzowego. Podstawą jej wystawienia będą odczyty z 

liczników urządzeń dokonywane przez Zamawiającego. Należność za dzierżawione 

Urządzenia (rozliczane jako wydrukowane kopie), Zamawiający ureguluje na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej 

za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

4. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającemu.  

5. Zapłaty nastąpią w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: 

..................... W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do 

reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą 

zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku. Zmiana numeru rachunku nie 

stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego 

powiadomienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany powyżej rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem SKOK służącym wyłącznie do rozliczania 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący 

w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista 
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podatników VAT) lub rachunek z nim powiązany lub przy użyciu mechanizmu podzielonej 

płatności. 

8. W przypadku braku numeru rachunku (i odpowiednio rachunku z nim powiązanego) na 

„białej liście” płatności zostaną wstrzymane do czasu opublikowania numeru rachunku na 

„białej liście” i poinformowania o tym Zamawiającego. 

9. Strony ustalają, że pierwsza płatność dokonana będzie za okres liczony od dnia podpisania 

protokołu przekazania Urządzeń sporządzonego przez Wykonawcę, do końca miesiąca 

kalendarzowego, w którym podpisany został protokół. 

10. Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć maksymalnej 

ceny oferty, która wynosi …………….. zł brutto, z wyłączeniem przypadków opisanych w §5. 

§ 3 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w tym dostawa wszystkich Urządzeń do siedziby 

Zamawiającego wraz z ich instalacją  (w tym  instalacją systemu wydruku podążającego i 

systemu zarządzania urządzeniami i użytkownikami) w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, na zasadach 

określonych w Załączniku nr 2. 

2. Warunki świadczenia usług serwisowych, uregulowane zostały w załączniku nr 3 „Warunki 

Serwisowania”, do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający wymaga, aby osoba/y wykonujące czynności  polegające na obsłudze 

serwisowej urządzeń w miejscu ich instalacji oraz na pełnieniu nadzoru nad realizacją 

umowy i bieżących kontaktach z Zamawiającym, była/były zatrudniona/ne przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia osoby/osób, na podstawie umowy o pracę. W celu 

weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób, o których mowa powyżej, Zamawiający może żądać  w szczególności: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 



                                                  

WZ/06/2020 4 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

3) innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonującej/ych wskazane powyżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba (osoby) 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika 

(pracowników), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy.  

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, w przypadku ich przedkładania,  powinny 

zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w 

szczególności nie powinny zawierać adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę, powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 4 

1. Jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy (w tym nie 

wypełni Warunków dostawy i instalacji określonych w Załączniku nr 2) w terminie  

określonym  w § 3 ust. 1, zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień 

opóźnienia, za każde urządzenie którego opóźnienie dotyczy, lecz nie więcej niż 10 000 zł. 

Kary umowne, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być naliczane niezależnie od 

siebie. 
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2. Jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 20 % 

łącznej kwoty brutto umowy, o której mowa § 2 ust. 10. 

3. W przypadku nieprawidłowego świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne na zasadach określonych w 

Załączniku nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku 6-krotnego naliczenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego kary umownej w okresie jednego okresu rozliczeniowego (jednego 

miesiąca), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w 

wysokości 20 % łącznej kwoty brutto umowy, o której mowa § 2 ust. 10. 

4. W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia,  w zakresie 

czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 osoby/osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych),  za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Brak 

przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 3 

ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, stanowić będzie naruszenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Kara umowna, o której mowa w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem ust. 6, płatna 

będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przez Wykonawcę. 

Wezwanie, o którym mowa w zd. 1 zawierać będzie: 

1) podstawę naliczenia kary umownej, 

2) wysokość naliczonej przez NFOŚiGW kary umownej, 

3) numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić naliczoną karę. 

Wezwanie NFOŚiGW wyśle pocztą elektroniczną lub listownie na adresy wskazane w § 6 

ust. 1 

6. Zamawiający może potrącić naliczone Wykonawcy kary umowne z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie 

Wykonawca poniósł w związku z umową. 
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8. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez 

złożenie oświadczenia drugiej stronie. Prawo do odstąpienia od umowy przysługiwać 

będzie Zamawiającemu w okresie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających odstąpienie.  

9. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych 

w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy niezgodnie z 

postanowieniami Umowy, jeżeli jest to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie 

Zamawiającego lub z przyczyn działania siły wyższej. Siła wyższa oznacza niezależne od 

Stron zdarzenia zewnętrzne, mające wpływ na realizację niniejszej Umowy, o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po zawarciu 

Umowy. 

§ 5 

1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwanego dalej: Pzp). 

2. Wszystkie zmiany umowy i uzupełnienia dokonywane są w formie pisemnej i muszą być 

podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

a)  stawki podatku od towarów i usług,  

b) 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,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych 

zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, odpowiednia zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym: 

1) negocjacje będą się mogły rozpocząć najwcześniej w dniu opublikowania zmian 

przepisów, będących podstawą negocjacji, 

2) w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia albo 

minimalnej stawki godzinowej, pod pojęciem odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy umowy 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w 

życie zmiany) części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego, 

obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, dla osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, 

3) w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub zdrowotnym albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo zasad dotyczących gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, pod pojęciem „odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy umowy 

oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej 

wykonawcę z osobą fizyczną  nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej 

umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 

pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części 

zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

5. Dopuszcza się zmianę terminu i miejsca rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,  

o którym  mowa w par. 3 ust. 1  w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie  

z okoliczności obiektywnych, powstałych po podpisaniu umowy, na które strony nie miały 

wpływu, w przypadku terminu - wyłącznie o czas trwania okoliczności powodujących 
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konieczność zmiany terminu, a w przypadku miejsca  - z zastrzeżeniem, że będzie się ono 

znajdować na terenie m.st. Warszawy. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego potencjał 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż 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. 

§ 6 

1. Wszelkie informacje, związane z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający może 

przekazywać pocztą elektroniczną na adres: ....... lub listownie na ......... Roboczą formą 

przekazywania informacji może być telefon Wykonawcy  o numerze: ..........  

Zmiany danych teleadresowych nie stanowią istotnej zmiany Umowy i mogą być 

dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia.  

2. Przedstawicielami Zamawiającego  upoważnionymi do czynności związanych z realizacją 

niniejszej umowy są: 

 .............. 

lub 

 .............. 

Zmiany osób wskazanych powyżej nie stanowią istotnej zmiany Umowy i mogą być 

dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia. 

3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej i będą 

dokonywane na adresy wskazane w Umowie, przy czym zgłoszenia usterek odbywać się 

będą zgodnie z punktem 3 Załącznika 3.  

4. Ewentualne spory powstałe podczas wykonywania niniejszej Umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
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7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 

Spis załączników:  

1) Załącznik 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (zgodnie z ofertą Wykonawcy); 

2) Załącznik 2 - Warunki dostawy, instalacji  uruchomienia urządzeń  

3) Załącznik 3 - Warunki serwisowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ _____________________ 

Wykonawca Zamawiający 
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Załącznik nr 2  

 

WARUNKI DOSTAWY, INSTALACJI I URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ 

1. WYKONAWCA dostarczy do siedzib ZAMAWIAJĄCEGO na koszt własny  

20 sztuk jednakowych, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 r., 

cyfrowych, monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących - ……………….. 

……………………….(zgodnie z ofertą)  wraz instrukcją obsługi wystawionej przez 

producenta w języku polskim, o parametrach technicznych opisanych w Załączniku 

1 oraz: 

a) podłączy urządzenia do sieci komputerowej ZAMAWIAJĄCEGO, 

b) uruchomi funkcje urządzenia opisane w Załączniku 1 (drukowanie z poziomu 
komputera, skanowanie do foldera w sieci, skanowanie do e-mail, itp.), 

c) sporządzi protokoły przekazania urządzeń oraz przeprowadzi test jakości kopii  
i wydruku, który będzie wzorcem porównawczym dla zapewnienia stałej jakości kopii  
i druku, 

d) zainstaluje, skonfiguruje (w asyście ZAMAWIAJĄCEGO) i przekaże w użytkowanie 
system wydruku podążającego, o którym mowa w Załączniku 1  

e) zainstaluje, skonfiguruje i przekaże w użytkowanie system zarządzania urządzeniami 
i użytkownikami, 

f) wprowadzi ograniczenia dostępu (czytniki kart zbliżeniowych itp.) i dokona, we 
współpracy z ZAMAWIAJĄCYM, konfiguracji systemu zarządzania urządzeniami i 
użytkownikami oraz uruchomi urządzenia i system w taki sposób, aby urządzenia i 
system poprawnie działały w sieci teleinformatycznej ZAMAWIAJĄCEGO i aby 
ZAMAWIAJĄCY mógł wykorzystać urządzenia zgodnie ze specyfikacją określoną w 
Załączniku 1, 

g) przekaże w formie elektronicznej, obrazkową skróconą instrukcję obsługi urządzeń. 
Instrukcja powinna być czytelna (na zasadzie „krok po kroku”) i obejmować każdą z 
funkcji, tj. kopiowania, drukowania, skanowania dla podstawowych czynności 
umożliwiających korzystanie z urządzenia oraz dla funkcji dodatkowych. 

2. WYKONAWCA w ramach dostawy urządzeń przekaże w wersji elektronicznej  instrukcję i 

przeprowadzi instruktaż dla operatorów urządzeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. 

W instrukcji zostanie opisany system zarządzania urządzeniami i użytkownikami 

(obejmujący monitorowanie ilości powielanych i drukowanych dokumentów w oparciu o 

karty dostępu do urządzenia). WYKONAWCA przekaże również hasła i kody dostępu 

umożliwiające śledzenie obiegu dokumentów na urządzeniach oraz dodawanie nowych 

użytkowników.  
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Załącznik nr 3  

 
WARUNKI SERWISOWANIA 

 

1. W ramach usługi serwisu dzierżawionych urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do:  

 napraw, 

 konserwacji, 

 przeglądów, 

 czyszczenia urządzeń (wewnątrz i na zewnątrz, minimum co 3 miesiące), 

 utrzymywania stałej jakości kopii (analogicznej do wzorcowego testu jakości 

kopii wydruku, sporządzonego przy podpisywaniu protokołu przekazania 

urządzenia), 

 wymian wyeksploatowanych części urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta 

(lampy, bębny, rolki, itp.), 

 wymiany bądź naprawy niesprawnych elementów systemu kontroli dostępu 

(czytnik, karta, chip), 

 dostarczania do siedziby Zamawiającego oryginalnych tonerów, bębnów oraz 

zszywek (jeśli urządzenie będzie posiadać zszywacz), które w ramach obsługi 

uzupełniane będą na bieżąco przez pracownika Zamawiającego.  

 odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych (pojemników po tonerach oraz 

bębnów) przy dostawie nowych.  

 innych, nie wymienionych jako zobowiązania Wykonawcy, a niezbędnych do 

należytej realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający odczyta i poda Wykonawcy, do końca każdego miesiąca kalendarzowego, 

informacje o stanach liczników urządzeń. Wydruk strony A3 traktowany jest jak dwa 

wydruki strony A4. 

3. Strony ustalają, że zgłaszanie usterek odbywać się będzie za pomocą emaila oraz 

dopuszczają telefoniczne zgłaszanie usterek. W przypadku zgłoszenia telefonicznego 

będzie ono potwierdzone najpóźniej następnego dnia roboczego pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

4. Wykonawca zapewni prawidłowe działanie dostarczonych Urządzeń i dołączonego do nich 

oprogramowania (sterowniki, system zarzadzania urządzeniami i użytkownikami, system 

druku podążającego, itp.), zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1.  

5. Wykonawca zobowiązuje się przybyć na wezwanie Zamawiającego najpóźniej w terminie 

….. dni roboczych (zgodnie z ofertą) od dnia wezwania. W przypadku nie zgłoszenia się 

Wykonawcy w terminie, Zamawiający ma prawo do obniżenia miesięcznego 
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wynagrodzenia** o 8 %, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w przystąpieniu do 

pracy przez serwis Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy nie można usunąć awarii urządzenia w terminie do 5 dni roboczych od 

przybycia lub usunięcie awarii wymaga naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompatybilnego urządzenia zastępczego 

(poprawnie współpracującego z wykorzystywanymi przez Zamawiającego sterownikami 

urządzeń i systemem wydruku podążającego), w tej samej lub lepszej klasie parametrów 

użytkowych. 

7. W przypadku, jeżeli jedno z urządzeń ulegnie trwałemu uszkodzeniu lub nie jest w stanie 

utrzymać stałej jakości kopii w okresie zagwarantowanym przeglądem, to Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć nowe, kompatybilne urządzenie, w tej samej lub lepszej klasie 

parametrów użytkowych. 

8. W przypadku zastąpienia urządzenia, o którym mowa powyżej w pkt. 6 i 7 urządzeniem 

innym niż wcześniej dostarczone, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania, w formie 

elektronicznej, obrazkowej skróconej instrukcji obsługi urządzenia. Instrukcja powinna być 

czytelna (na zasadzie „krok po kroku”) i obejmować każdą z funkcji, tj. kopiowania, 

drukowania, skanowania dla podstawowych czynności umożliwiających korzystanie z 

urządzenia oraz dla funkcji dodatkowych.   

9. Wykonawca gwarantuje czas naprawy lub dostarczenia sprawnego urządzenia 

zastępczego w terminie 8 gpb, liczonym od momentu przybycia (gpb – to godziny pracy 

biura NFOŚiGW, tj. godziny 730 – 15 30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, np. 16 

gpb - to 2 dni robocze, tj. 48 godzin, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy). 

10. W przypadku, gdy urządzenie nie zostanie naprawione lub nie zostanie dostarczone 

kompatybilne urządzenie zastępcze w terminie, o którym mowa w pkt. 8, Zamawiający ma 

prawo obniżyć miesięczne wynagrodzenie** o 8%, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

11. Naprawy serwisowe świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godzinach 7.30 do 15.30. 

12. W przypadku usuwania uszkodzeń, które wynikają z eksploatacji niezgodnej  

z instrukcją obsługi wystawioną przez producenta, w tym usuwania uszkodzeń, przy 

których niezbędna jest wymiana części zamiennych, będących następstwem stosowania 

folii i materiałów samoprzylepnych, innych niż zalecane przez producenta, serwis będzie 

wykonywany na koszt Zamawiającego i nie jest przedmiotem niniejszej umowy. 

13. Naprawom lub wymianom serwisowym będą podlegały wszystkie uszkodzenia Urządzeń, 

na których powstanie nie wskazują zewnętrzne oznaki uszkodzeń, spowodowanych 

niewłaściwym obchodzeniem się z Urządzeniami. 
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14. W przypadku wątpliwości co do przyczyny uszkodzenia, naprawy zostaną  dokonane przez 

Wykonawcę w ramach serwisu,  a  udowodnienie, ponad wszelką wątpliwość, że 

uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwego obchodzenia się z Urządzeniami, 

spoczywa po stronie Wykonawcy. 

15. Za uszkodzenia, nie budzące wątpliwości - bezdyskusyjnie i ewidentnie powstałe wskutek 

niewłaściwego obchodzenia się z Urządzeniami przez Zamawiającego, odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający. W takim przypadku naprawa urządzeń nie jest przedmiotem 

niniejszej umowy. 

** miesięczne wynagrodzenie, to cena dzierżawy wszystkich urządzeń (obejmująca usługi 

serwisowe oraz materiały eksploatacyjne (bez papieru)) za dany miesiąc, w którym 

zgłoszono usterkę, obliczona zgodnie z par. 2 ust. 1 IPU.  

 


