
Projekt UMOWY nr ………………..

W dniu ….......................... r. w Staszowie pomiędzy :
Gminą Staszów, 
z siedzibą: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31
NIP: 866 160 87 31, REGON:  830409749  
reprezentowaną przez:
Leszka Kopcia – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
przy kontrasygnacie:
Joanny Pokory – Skarbnika Miasta i Gminy Staszów,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym",
a
….................................................................................................................................posiadającym NIP: 
………………….., REGON: ......................................................…, co potwierdza wydruk KRS/CEiDG
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz.  2164 ze zm.) wyboru Wykonawcy została
zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 
1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dzierżawa  urządzeń  drukujących,  wdrożenie  systemu
drukowania  centralnego,  druku  podążającego,  a  także  systemu  monitorowania  i  zarządzania
wydrukami.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje między innymi:
1) oddanie przez Wykonawcę w dzierżawę Zamawiającemu urządzeń wielofunkcyjnych i  drukarek
laserowych monochromatycznych w ilości:
a) monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A3 – 6 urządzeń,
b) kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 – 2 urządzenia,
c) kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4 – 1 urządzenie,
d) drukarki laserowe monochromatyczne A4 – 8 urządzeń,
Wykaz urządzeń, o których mowa w niniejszym puncie zawiera Załączniku Nr 5 do niniejszej umowy;
2) dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, o których mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu,
w terminach zapewniających ciągłość pracy tych urządzeń, 
3) wdrożenie przez Wykonawcę systemu rozliczania kosztów wraz z systemem druku podążającego
oraz systemu monitoringu stanu urządzeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu,
5) serwis wymienionych wyżej w pkt 1 i pkt 3 niniejszego ustępu urządzeń i systemów.
3.  Szczegółowy  zakres  przedmiotu  umowy  określa  „Zaproszenie  do  składania  ofert”  z  dnia
………………...r., stanowiące Załącznik do niniejszej umowy.
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§ 2 
1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia ………. 2017 roku do dnia 31 grudnia
2019 roku.
2.  Umowa wygasa z upływem terminu na jaki została zawarta lub w przypadku wyczerpania kwoty
określonej w § 6 ust. 7.

§ 3
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  czasie  trwania  niniejszej  umowy  oraz  po  jej  wygaśnięciu  lub
rozwiązaniu do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów, niezależnie od form ich
utrwalenia, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2.  W  przypadku  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  obowiązków,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)  odstąpienia  od  umowy, które  powinno  nastąpić  w  terminie  7  dni  od  wystąpienia  okoliczności
stanowiącej podstawę odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie,
2)  żądania  od  Wykonawcy  naprawienia  wyrządzonej  szkody  lub  odszkodowania  na  zasadach
wynikających z kodeksu cywilnego. 

§ 4
1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego urządzenia w ilościach, o których mowa  w § 1
ust.  2 pkt 1 niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania
niniejszej umowy.
2. Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji systemów oraz urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt  1  i  pkt  3  niniejszej  umowy w siedzibie  Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
3.  Prace,  o  których  mowa  w  ust.  1  oraz  2,  odbywać  się  będą  w  siedzibie  i  godzinach  pracy
Zamawiającego oraz we współpracy z Zamawiającym.
4. Instalacja i konfiguracja systemów oraz urządzeń, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
obejmować ma takie czynności, których efektem ma być uruchomienie urządzeń, o których mowa  w §
1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy do bezproblemowej pracy z wdrożonymi u Zamawiającego systemami,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy w celu sprawnej realizacji niniejszej umowy.

§ 5
1. Z czynności wskazanych w § 4 ust. 1 oraz 2, Strony sporządzają protokół odbioru, którego wzór
stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy, podpisany przez Strony.
2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy
termin,  nie  dłuższy  niż  2  dni  robocze,  w  celu  usunięcia  stwierdzonych  wad  ilościowych  lub
jakościowych. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym terminie bez dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytułu.

2



3.  Po  bezskutecznym upływie  terminu  wyznaczonego  na  podstawie  ust.  2,  Zamawiający  może  w
terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin  wyznaczony na podstawie ust. 2, odstąpić od
niniejszej umowy i może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej.

§ 6
1.  Za  realizację  przedmiotu  niniejszej  umowy Zamawiający  płacić  będzie  Wykonawcy  miesięczne
wynagrodzenie, na które składać się będzie:
1) miesięczny czynsz dzierżawny za urządzenia,  o których mowa  w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,
2) miesięczna opłata za wykonane kopie/wydruki przez Zamawiającego na urządzeniach, o których
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.
2.  Miesięczny czynsz dzierżawny, o  którym mowa w ust.  1  pkt  1 niniejszego paragrafu,  stanowić
będzie  sumę  iloczynu  liczby  wydzierżawionych  urządzeń  danego  typu  oraz  stawki  miesięcznego
czynszu dzierżawy za dany typ urządzenia wynoszącej:
1)  miesięczny  czynsz  dzierżawny  za  jedno monochromatyczne  urządzenie  wielofunkcyjne  A3 w
kwocie brutto ………….. zł ( słownie złotych: ………………………………………….),
2) miesięczny czynsz dzierżawny za jedno  kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 w kwocie brutto
………….. zł ( słownie złotych: ………………………………………….),
3) miesięczny czynsz dzierżawny za jedno  kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 w kwocie brutto
………….. zł ( słownie złotych: ………………………………………….),
4) miesięczny czynsz  dzierżawny za jedną  drukarkę laserową monochromatyczną w kwocie brutto
………….. zł ( słownie złotych: ………………………………………….),
3.  Miesięczna opłata za wykonane kopie/wydruki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynikać będzie z
sumy  iloczynu  liczby  faktycznie  wykonanych  kopii/wydruków  stron  danego  rodzaju  w  danym
miesiącu i stawki za jedną stronę danego rodzaju kopii/wydruku wynoszącej:
1) za kopię/wydruk monochromatyczny A4 brutto ……. zł  (słownie złotych: ……………………..) za
jedną stronę,
2) za kopię/wydruk kolorowy A4 brutto ……. zł  (słownie złotych: ……………………..) za jedną
stronę,
3) za kopię/wydruk  monochromatyczny A3 brutto ……. zł  (słownie złotych: ……………………..) za
jedną stronę,
4) za kopię/wydruk kolorowy A3 brutto ……. zł  (słownie złotych: ……………………..) za jedną
stronę.
4.  Liczba  wykonanych kopii/wydruków w danym miesiącu  ustalana  będzie  na podstawie  wskazań
zawartych w  systemie  monitoringu stanu urządzeń,  o  którym mowa w § 1 ust.  2  pkt  3  niniejszej
umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z
realizacją  przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności należny podatek VAT, amortyzację
urządzeń,  dostarczenie  materiałów  eksploatacyjnych  do  urządzeń,  wdrożenie  przez  Wykonawcę
systemu rozliczania kosztów wraz z systemem druku podążającego oraz systemu monitoringu stanu
urządzeń, serwis urządzeń i systemów, koszty przeglądów i napraw, części zamienne do przedmiotów
dzierżawy, koszty dojazdów serwisu i inne.
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6.  Nieuwzględnienie  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek  kosztów  wykonania  przedmiotu  umowy  na
etapie  przygotowania  oferty,  nie  może  stanowić  podstawy  roszczeń  Wykonawcy  w  stosunku  do
Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.
7.  Ogółem  łączne  wynagrodzenie  za  realizację  całości  przedmiotu  umowy  w  całym  okresie  jej
obowiązywania  nie  może  przekroczyć  kwoty  brutto  ….........................  zł  (słownie  złotych:
…..............................................).
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kwoty łącznego wynagrodzenia
określonego w ust. 7 na realizację zamówienia, o którym mowa w § 1.
9. Wynagrodzenie dla Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne będzie przez
Zamawiającego  na  podstawie  comiesięcznej  faktury  VAT,  wystawianej  przez   Wykonawcę,  po
wykonaniu przedmiotu umowy w danym miesiącu. Wynagrodzenie, płatne będzie w formie przelewu
na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  w  banku  ….........................................  nr  rachunku
…....................................... w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
10. Pierwsze wynagrodzenia miesięczne, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmować
będzie miesiąc, w którym nastąpiło uruchomienie i skonfigurowanie urządzeń, o których mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, do bezproblemowej pracy z wdrożonymi u Zamawiającego systemami, o
których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku  gdy uruchomienie
i skonfigurowanie urządzeń nastąpi w trakcie danego miesiąca wynagrodzenie za ten miesiąc zostanie
proporcjonalnie zmniejszone o ilość dni miesiąca przed uruchomieniem i skonfigurowaniem urządzeń
do bezproblemowej pracy. Przez miesiąc rozumie się miesiąc kalendarzowy.
Warunkiem wystawienia  przez  Wykonawcę  pierwszej  faktury  będzie  podpisany  przez  obie  Strony
protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1.
11. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 7
1. Wszelkie niesprawności dotyczące urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,
niebędące wynikiem:
1) zacięcia papieru, którego usunięcie jest możliwe przez Zamawiającego,
2) braku tonera, w przypadku, gdy na stanie Zamawiającego jest wymagana ilość tonera,
3) błędów eksploatacyjnych niemających wpływu na prawidłowe działanie urządzeń,
będą  zgłaszane  automatycznie  do  Wykonawcy  poprzez  wdrożony  u  Zamawiającego  system
monitoringu stanu tych urządzeń.
2.  W przypadku braku bezpośredniego połączenia  urządzeń,  o  których  mowa w §  1  ust.  2  pkt  1
niniejszej umowy z systemem do monitoringu stanu tych urządzeń z powodu awarii urządzenia czy też
innych  nieprzewidzianych  zdarzeń  losowych,  Wykonawca  udostępni  Zamawiającemu  następujące
kanały kontaktu z serwisem Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego:
1) telefonicznie pod numerem: …………………………………………….
2) mailowo z adresem e-mail: ……………………………………………..
3) poprzez stronę www: …………………………………………….
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3.  Gwarantowany  czas  przyjazdu  serwisu  Wykonawcy  do  niesprawnego  urządzenia  wynosi
maksymalnie  2  godziny,  od  momentu  otrzymania  zgłoszenia  o  niesprawności  urządzenia  lub
bezpośrednio od Zamawiającego.
4.  Przyjazd serwisu do niesprawnego urządzenia możliwy jest  w godzinach pracy Zamawiającego.
Czas  przyjazdu  serwisu  do  niesprawnego  urządzenia  liczony  jest  w  godzinach  i  przechodzi
proporcjonalnie na następny dzień roboczy.
5.  Zamawiający  wymaga,  aby  usunięcie  przez  Wykonawcę  niesprawności  urządzenia  nastąpiło
najpóźniej  w  następnym  dniu  roboczym  od  momentu  przyjazdu  serwisu  Wykonawcy  do  takiego
urządzenia.
6. W przypadku, gdy usunięcie niesprawności urządzenia nie jest możliwe najpóźniej w następnym
dniu  roboczym  po  przyjeździe  serwisu  do  niesprawnego  urządzenia,  Zamawiający  wymaga,  aby
Wykonawca dostarczył w terminie dwóch dni roboczych na koszt Wykonawcy urządzenie zastępcze o
takich samych parametrach lub lepszych oraz dokonał konfiguracji urządzenia zastępczego zgodnie z
konfiguracją  urządzenia,  które  podlega  wymianie  lub  wymienił  niesprawne urządzenie  na  nowe o
takich  samych  parametrach  lub  lepszych  oraz  dokonał  konfiguracji  nowego  urządzenia  zgodnie  z
konfiguracją urządzenia, które podlega wymianie.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił urządzenie, które uległo kolejno po sobie 3-em
takim samym awariom lub które uległo kolejno po sobie 5-u jakichkolwiek awariom w okresie trzech
miesięcy, na urządzenie nowe o takich samych parametrach lub lepszych oraz dokonał konfiguracji
nowego urządzenia zgodnie z konfiguracją urządzenia, na zasadach, o których mowa w ust. 5.
8. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie:
1) ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 13
ust. 4,
2) ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 13
ust. 5,
3) ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 13 ust. 5.

§ 8
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługi serwisowe na wdrożony u Zamawiającego
system,  o  którym mowa w §  1  ust.  2  pkt  3  niniejszej  umowy, w  celu  prawidłowego  wykonania
niniejszej umowy.
2. Usługa serwisowa w zakresie systemów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy, musi
być świadczona przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Usługa serwisowa w zakresie systemów, o których mowa w w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy,
musi być świadczona w godzinach pracy Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby usługa serwisowa w zakresie systemów, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
niniejszej umowy, świadczona była telefonicznie, mailowo lub na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
W  tym  celu  Wykonawca  udostępnia  Zamawiającemu  następujące  kanały  kontaktu  z  serwisem
Wykonawcy w godzinach pracy Zamawiającego.
1) telefonicznie z numerem: …………………………,
2) mailowo z adresem e-mail: …………………………….,
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3) poprzez stronę www: ………………………………
5. Usługa serwisowa w zakresie systemów, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy, musi
uwzględniać m. in:
1) telefoniczną i mailową pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów z wdrożonym systemem,
2)  telefoniczną,  mailową  lub  na  miejscu  pomoc  w  konfiguracji  i  rekonfiguracji  systemów  pod
wymagania Zamawiającego,
3) usuwanie wszelkich problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów,
4) dostarczanie poprawek i aktualizacji systemów wraz z ich implementacją.
6.  W przypadku  awarii,  jednego  z  elementów  systemów,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  pkt  3,
Zamawiający wymaga, aby czas reakcji ze strony Wykonawcy wynosił 4 godziny w dni robocze (przy
dostępie zdalnym do systemu).
7. Zamawiający wymaga, aby czas skutecznej naprawy systemów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
niniejszej umowy, wynosił maksymalnie 8 godzin w dni robocze. W przypadku awarii, wymienionego
systemu,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  2  pkt  3  niniejszej  umowy,  powinna  być  zapewniona  stała
dostępność usługi wydruku, kopiowania.
8. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 6 lub ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 13 ust. 4.

§ 9
1.  Zamawiający  wymaga,  aby  wszelkie  materiały  eksploatacyjne  konieczne  do  prawidłowego
funkcjonowania urządzeń, były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji autoryzowanego
przez  producenta  urządzeń.  Zamawiający  nie  dopuszcza  materiałów  eksploatacyjnych,  które  były
poddawane  regeneracji,  ponownemu  napełnianiu,  naprawie  lub  jakichkolwiek  innych  czynności
zmierzających do powtórnego użytkowania tych materiałów po tym jak zostały  zdemontowane po
wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nie używane.
2.  Przedmiotem  umowy  nie  są  materiały  takie  jak:  papier  czy  zszywki  do  urządzeń  będących
przedmiotem niniejszej umowy.
3. Drukarki, które będą wykorzystywane przy obsłudze aplikacji znajdujących się w odseparowanych
sieciach innych podmiotów, nie będą podlegać automatycznemu monitoringowi. Za ich monitorowanie
będzie odpowiadać Zamawiający. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił odpowiedni zapas
tonerów (co najmniej 2 sztuki) dla tych urządzeń.
4. Wszystkie materiały eksploatacyjne mają być wymieniane samodzielnie przez Wykonawcę.
5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych będzie następować na podstawie zgłoszeń Zamawiającego
generowanych przez system, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy i nastąpi  w ciągu 4
godzin roboczych od przekazania zgłoszenia.
6. W przypadku urządzeń, nieobjętych systemem , o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia lub wymiany zamówionych materiałów eksploatacyjnych
w  terminie  do  2  dni  roboczych  od  dokonania  zamówienia  przez  odpowiedzialną  komórkę
Zamawiającego.
7.  Zamawiający  wymaga,  aby  zużyte  materiały  eksploatacyjne  odbierane  były  od  Zamawiającego
bezpośrednio przez Wykonawcę w dniu ich wymiany.
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8. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 5 oraz ust. 6 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 13 ust. 4 lub 5.

§ 10
1.  Oprócz  wypadków  wymienionych  w  treści  niniejszej  umowy  oraz  treści  kodeksu  cywilnego,
Zamawiający może odstąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach
od niniejszej umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych zastrzeżonych na jego rzecz
w § 13, w każdym przypadku, gdy:
1) Wykonawca przekroczy termin określony w § 4 ust. 1 i 2, o okres 7 dni roboczych, lub
2) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 7, lub
3) Wykonawca dwukrotnie nie dotrzyma którychkolwiek z terminów i/lub czynności, o których mowa
w § 8 ust. 6 i 7.
2. Zamawiającemu przysługuje  prawo do odstąpienia od niniejszej umowy 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; W  przypadku,  o
którym mowa w niniejszym ust. 2, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3.  W przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od niniejszej  umowy, Wykonawca  może  żądać
jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  niniejszej  umowy  tzn.  do  dnia
odstąpienia od niniejszej umowy.
4.  Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 11
1.  Każdej  ze  Stron  przysługuje  prawo  do  natychmiastowego  rozwiązania  niniejszej  umowy  w
przypadku istotnego naruszenia jej postanowień.
2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  natychmiastowego  rozwiązania  niniejszej  umowy  w
przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. Istotnym naruszeniem umowy
jest  w  szczególności  świadczenie  usługi  będącej  przedmiotem  zamówienia  niezgodnie  z
postanowieniami niniejszej umowy.
3.  Przed  rozwiązaniem  niniejszej  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  Strona  umowy,  której
przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, wezwie drugą
Stronę umowy do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust.  1-2 i  wyznaczy nieprzekraczalny
termin zaprzestania tych naruszeń na nie dłużej niż 10 dni. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony,
Strona  umowy,  której  przysługuje  prawo  do  rozwiązania  niniejszej  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym, niniejszą umowę rozwiąże w trybie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, należne Wykonawcy wynagrodzenie  z
tytułu  realizacji  niniejszej  umowy, osiągnie  wartość,  o  której  mowa  w  §  6  ust.  7,  umowa  ulega
wygaśnięciu.
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§ 12
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizację niniejszej umowy upoważnione są
następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego: ……………………….., tel: ……………., e-mail: ……………
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………., tel: ………….., e-mail: …………….
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez przesłanie pisemnego powiadomienia
drugiej Stronie.

§ 13 
1.  Za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w
§ 6 ust. 7 niniejszej umowy.
2. Za  odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, leżących po jego stronie,  Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 7
niniejszej umowy .
3. Za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust.  1 lub ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o której mowa w
§ 6 ust. 7 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia.
4. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 i § 8 ust. 6 i 7 oraz § 9 ust. 5, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 7
niniejszej umowy, za każdą godzinę opóźnienia.
5. Za przekroczenie terminu,  o którym mowa w § 7 ust. 5 i 6 oraz § 9 ust. 6, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę  umowną  w wysokości  0,008  % kwoty  brutto,  o  której  mowa w §  6  ust.  7
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.
6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
W przypadku, gdy na ostatni dzień obowiązywania niniejszej umowy, wynagrodzenie Wykonawcy z
tytułu realizacji niniejszej umowy, jest niższe niż kwota, o której mowa w § 6 ust. 7, Wykonawca nie
ma prawa do dochodzenia, jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej umowy co do kwoty, o
której mowa w § 6 ust. 7.

§ 15
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach miejsca ich siedziby. W przypadku
niedopełnienia  powyższego  korespondencję  wysłaną  pod  ostatni  wskazany  adres  uważa  się  za
skutecznie doręczoną.
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§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają  zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

§17
Wykonawca nie może przenieść  swoich uprawnień  i obowiązków określonych niniejszą  umową, ani
powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom, bez zgody Zamawiającego.

§18
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§19
Wszelkie spory, wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§20
Integralną część niniejszej umowy stanowią jej Załączniki, a w tym m.in. „Zaproszenie do składania
ofert“ z dnia ……………...r. oraz oferta cenowa Wykonawcy z dnia ........................... .

§21
Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego,
1 egz. dla Wykonawcy.

§22
Wykaz załączników do umowy:
1) Załącznik Nr 1- wydruk CEiDG/KRS Wykonawcy;
2)Załącznik Nr 2 - „Zaproszenie do składania ofert” z dnia ………………. r.;
3) Załącznik Nr 3 - Oferta cenowa Wykonawcy z dnia ................…,
4) Załącznik Nr 4 - Wzór protokołu odbioru,
5) Załącznik Nr 5 - Wykaz urządzeń będących w dzierżawie.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCA
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