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DA.PK.232.89.19 
UMOWA nr  

  
zawarta w dniu…………2019  r. pomiędzy:  
Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,  
NIP:774-24-72-620 reprezentowaną przez: mgr. inż. Wojciecha Woźniaka Kanclerza PWSZ w 
Płocku zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
Strony zawierają umowę w postępowaniu pn. „Serwis i konserwacja drukarek i kopiarek oraz 
dostawa wkładów drukujących na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2020 
roku” zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), o następującej treści: 

§ 1 
1.Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.  
2.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania konserwacji, napraw, 
kserokopiarek i drukarek wraz z wymianą części i dostawą wkładów drukujących. 
3.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie ze swoją ofertą z dnia ……………….. oraz 
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
4.Zamawiający wymaga aby konserwacji (przeglądu technicznego) kopiarek wymienionych w 
pozycji 16,17,18, tabela B formularza cenowego dokonywały autoryzowane serwisy firm UTAX, 
LEXMARK, OKI nie rzadziej jak co 3 miesiące lub co 20 000 kopii/wydruków A4. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie przeglądu technicznego przez 
autoryzowany serwis. 
5. Zamawiający dopuszcza w pkt.4 możliwość wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców. 

  § 2 
1.Konserwacja czyszcząca kserokopiarek i drukarek polegać będzie na czyszczeniu z toneru i 
kurzu oraz sprawdzeniu wszystkich głównych funkcji. Należy do nich: 
1) Czyszczenie systemu optycznego (lustra, soczewki, itp.), 
2) Czyszczenie elektrod i regulacja, 
3) Czyszczenie mechanizmów pobierania i prowadzenia papieru, separatorów, itp., 
4) Czyszczenie zespołów utrwalania i wywoływania, 
5) Sprawdzenie jakości kopii i poprawnego działania wszystkich funkcji myszy. 
2. Przeglądy i konserwacje należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producentów danego typu 
sprzętu. 
3.Usługę konserwacji Wykonawca przeprowadzi w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 
(drogą telefoniczną lub elektroniczną ) dokonanego przez Zamawiającego. 

  § 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę zawierającą podatek 
VAT, określoną w formularzu oferty, w wysokości: 
…………………………………………………………………………………………. zł  w tym 
wartość netto: ……………………………………………………………………………… zł). 
Należny podatek VAT w wysokości: ……………… (słownie: ……………………………………..).  
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2.Ilości wskazane w formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi  ustalonymi na 
podstawie przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach 
podanych w formularzu tabeli. 
3.Podane w formularzu cenowym ceny jednostkowe dostaw materiałów eksploatacyjnych oraz 
świadczenia pozostałych usług nie będą podlegać zmianie i waloryzacji podczas realizacji umowy. 
Podane ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania całości 
przedmiotu umowy.  
4.Cena określona w ust.1 może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości 
dostaw materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisu, konserwacji drukarek i kopiarek. 

§ 4 
1.Płatności w ramach umowy będą odbywać się na podstawie faktycznie zrealizowanego, 
niewadliwego przedmiotu umowy w skali miesiąca, na podstawie prawidłowych faktur 
częściowych, wystawianych na koniec miesiąca kalendarzowego - w terminie 14 dni, licząc od 
dnia wpływu faktury VAT,  przy czym warunkiem dokonania płatności będzie dokonanie 
czynności określonych w § 6  ust. 12 niniejszej umowy. 
2.Należność wynikająca ze złożenia faktury przekazana zostanie na wskazane przez Wykonawcę 
konto bankowe. 
3. Faktury częściowe wystawione na koniec miesiąca kalendarzowego należy składać w pokoju nr 
B 202 – Kancelarii Kanclerza i Kwestora, Pl. Dąbrowskiego 2. 
4.Do faktury należy załączyć dokument wydania zewnętrznego (WZ) z informacją dla jakiej 
jednostki organizacyjnej i za jaką kwotę zostały dostarczone materiały eksploatacyjne wraz z 
podpisem osoby potwierdzającej odbiór. 
5.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP 
 774-24-72-620 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 
6.Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP: ……………………. 

§ 5 
1.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie konsultował jej przebieg z 
Zamawiającym. 
2. Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie konserwacji i napraw kserokopiarek i drukarek, 
tj. do stwierdzania odbioru przedmiotu umowy, akceptowania ceny wymienionych części i innych 
spraw – upoważnia się p. Pawła Karpińskiego. 

§ 6 
1.Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (faxem 
lub drogą elektroniczną), do wykonania dostaw materiałów eksploatacyjnych (tonerów i wkładów 
drukujących) na rzecz Zamawiającego, które określone zostały w ofercie Wykonawcy.  
2.Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz 
zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte 
bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 
3.Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów 
drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są 
przeznaczone. 
4.Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 
dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, Wykonawca 
zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 
godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie  
( drogą telefoniczną lub elektroniczną ). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i 
ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 
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5.Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie 
powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę 
żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki ( włączając w to wymianę bębna lub głowicy ) 
uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki 
wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 7 dni od momentu 
zgłoszenia. W przypadku gdy opinia autoryzowanego serwisu wskaże, iż uszkodzenie powstało w 
wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę koszty tej opinii oraz 
naprawy poniesie Wykonawca. 
6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie równowartości kosztu naprawy z przysługującego mu 
wynagrodzenia w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust.5.  
7.Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo 
producenta, nazwę ( typ, symbol ) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin 
przydatności do użycia. 
8.Wymaga się aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 
miesięcy od dnia dostawy.    
9.Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie (wg zapotrzebowań Zamawiającego) przedmiot 
zamówienia, do miejsca wskazanego w zapotrzebowaniu. 
10.Każda dostawa odebrana (potwierdzona) będzie pisemnie w dniu dostawy ze strony 
Zamawiającego, dokumentem potwierdzającym realizację dostawy pod względem kompletności i 
zgodności z zamówieniem.  
11.Przygotowanie dokumentu, o którym mowa w ust. 10  należy do Wykonawcy. 
12. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie naprawy kserokopiarki, drukarki w serwisie 
Wykonawcy po uprzednim sporządzeniu protokołu odbioru. 
13. Wykonawca będzie dostarczał w formie elektronicznej comiesięcznych raportów z 
przepracowanych godzin przy kserokopiarkach i drukarkach i ilości wykonanych konserwacji 
kopiarek. 

§ 7 
1.Koszt części i podzespołów, których wymiana będzie konieczna pokrywa Zamawiający. Ceny 
wymienianych części i podzespołów wymagają akceptacji Zamawiającego. 
2.Koszty dojazdu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
3.Pracownik serwisu każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, 
musi sporządzić kartę pracy, potwierdzającej prawidłowe wykonanie zleconej usługi. 
4.Podstawą wystawienia faktury będzie karta pracy, w której wykonawca jednoznacznie określi 
rodzaj wykonanej usługi. Karta pracy winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy, 
5.Zgłoszone przez Zamawiającego naprawy Wykonawca usunie w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia (drogą telefoniczną lub elektroniczną). W sytuacji, gdy nastąpi zwłoka w realizacji 
usługi, na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wyżej 
wymienionym terminie sprzęt zastępczy. 

§ 8 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za: 
1)niewykonanie przez Wykonawcę zamówienia-dostawy materiałów eksploatacyjnych w 
terminie, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,  w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 
2)niewykonanie przez Wykonawcę w terminie usługi, o której mowa w §2 ust.3 umowy,  w 
wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 
3)za zwłokę w przypadku wymiany zareklamowanego towaru – zgodnie z § 6 ust. 4 umowy, w 
wysokości 50,00 za każdy dzień opóźnienia licząc, od dnia następnego po upływie czasu na 
dostarczenie towaru o prawidłowej jakości lub zamówionej ilości, 
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4)odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca (w szczególności w przypadkach określonych w § 9) lub odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 
2.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionej przez siebie faktury. 
3.W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy, 
Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak  i 
odstąpienia. 
4.Zamawiający zobowiązany jest do dochodzenia odszkodowania w razie wystąpienia szkody 
przewyższającej wysokość zapłaconej kary umownej. 
5.Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości   
ustawowej. 
6.Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,   
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

§ 9 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, w 
szczególności gdy: 
1)zaistnieje  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
2)zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
umowy, 
4)nastąpi opóźnienie w dostarczeniu materiałów eksploatacyjnych ponad 10 dni kalendarzowych 
od otrzymania zamówienia, 
5)nastąpi opóźnienie w przystąpieniu do konserwacji  lub przeglądu technicznego (serwisu) ponad 
10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. 
2.Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny, z zachowaniem 1 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3.Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez strony, pod 
rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

§ 10 
1.Umowa wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2020r. 
2.Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona 
jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu). 
3.Sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny 
odpowiedni miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4.Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 


