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Załącznik nr 8A do SIWZ  

 

 

/WZÓR/ 

Umowa nr __________/2020 

 

Zawarta w dniu ___________2020 r. w Warszawie pomiędzy: 

Politechniką Warszawską Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, z siedzibą w Warszawie przy Pl. Politechniki 1, kod pocztowy 

00 - 661, Regon: 000001554, NIP:525-000-58-34, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – dr. inż. Andrzeja Zajkowskiego, umocowanego na podstawie pełnomocnictwa szczególnego nr ___________ z dnia  

____________r., 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

_____________________________ z siedzibą w ___________________________________________), Regon: ____________________, NIP: _____________________ 

wpisaną do _______________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_______________________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

, 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego ” – 

zgodnie z art. 10 i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca wydzierżawi (odda do wyłącznego użytkowania) Zamawiającemu: 

1) 16 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor _________________________________________ wraz z obsługą serwisową; 

2) 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono ________________________________________ wraz z obsługą serwisową; 

3) 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor _________________________________________ wraz z obsługą serwisową; 

4) 4 szt. urządzenia Finiszer do A3 _________________________ wraz z obsługą serwisową; 

- na okres 3 lat od dnia montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń, o których mowa w pkt. 1) - 4); zgodnie z ofertą z dnia 

__________2020 r. złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę urządzeń drukujących” – Część 1, Nr sprawy: ZP.CI.261.04.2020, będącą integralną 

częścią umowy. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dokona montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń oraz skonfiguruje je z posiadanym 

przez Zamawiającego Systemem Wydruków, będących przedmiotem umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

w terminie _______ dni od podpisania umowy. 

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi w momencie montażu, instalacji i uruchomienia kompletne szkolenia 

z obsługi urządzeń dla 25 pracowników Politechniki Warszawskiej. 

4. W ramach dzierżawy, o której mowa w ust. 1: 

1)  łącznie w grupie urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor, o których mowa w ust. 1 pkt 1), będzie wykonywanych miesięcznie 

do 16000 stron wydruków mono i do 19500 stron wydruków kolorowych. 

2)  łącznie w grupie urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono, o których mowa w ust. 1 pkt 2), będzie wykonywanych miesięcznie  

do 2200 stron wydruków mono. 

3) łącznie w grupie urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor, o których mowa w ust. 1 pkt 3), będzie wykonywanych miesięcznie 

do 3000 stron wydruków mono i do 2000 stron wydruków kolorowych. 

5. Obsługa serwisowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1) - 4) świadczona będzie zgodnie z poniższymi warunkami: 
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1) Obsługa serwisowa będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego w Warszawie; 

2) Nadzór nad wdrożonym Systemem Wydruku powinien być realizowany zdalnie – monitorowanie systemu przez Serwis 

Wykonawcy w ramach zawartej umowy, celem zapewnienia pełnej dostępności dostarczonego Systemu.  

3) Do obsługi serwisowej zalicza się wszelkie niezbędne prace związane z utrzymaniem urządzeń i Systemu Wydruku w ciągłej 

dostępności (w szczególności wszelkie materiały eksploatacyjne, przeglądy, konserwacje, materiały naturalnie zużywające się, a 

nie będące materiałami eksploatacyjnymi.). Do obsługi serwisowej zalicza się dostawy wszelkich materiałów eksploatacyjnych 

(w szczególności obejmuje m.in. bezpłatne naprawy, przeglądy, wymiany wszystkich podzespołów, zużytych lub zepsutych 

części, bezpłatne dostarczenie tonerów oraz zbiorników na zużyte tonery, wymiana wszystkich pozostałych materiałów 

eksploatacyjnych. Obsługa nie zawiera dostarczania papieru).  

4) Przeglądy i konserwacje powinny następować z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta.  

5) Materiały eksploatacyjne takie jak toner i zbiornik na zużyty toner wymieniane będą  przez Zamawiającego bez asysty serwisu. 

Pozostałe materiały eksploatacyjne wymieniane będą przez Wykonawcę.   

6) Do obsługi serwisowej zalicza się odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych od Zamawiającego.  

7) Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć w formie elektronicznej raport dotyczący realizacji 

Przedmiotu zamówienia.  

8) W przypadku awarii urządzeń – podjęcie czynności w celu usunięcia awarii musi nastąpić do 4h licząc od zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego (Czas Reakcji). Zgłoszenia awarii będą dokonywane w godzinach roboczych od 8.00 do 16.00 w dniach 

od poniedziałku do piątku. 

9) Usunięcie awarii powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż ______ dni robocze (Czas Naprawy). W przypadku braku 

możliwości przywrócenia sprawności urządzenia w terminie określonym w Czasie Naprawy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie objęte awarią; 

10) Zamawiający wymaga, aby w ramach obsługi serwisowej Wykonawca w razie zmiany lokalizacji urządzenia, na własny koszt 

zdemontował i przygotował urządzenia do relokacji oraz zainstalował i uruchomił urządzenia we wskazanym miejscu oraz 

zintegrował z Systemem Wydruku.  

11) W przypadku awarii oprogramowania, powinna być zapewniona stała dostępność usługi wydruku, kopiowania i skanowania 

w trybie awaryjnym.  

6. Wykonawca zapewni dostępność każdego urządzenia (czas bezawaryjnego działania urządzenia w stosunku do całości czasu, 

w którym urządzenie powinno działać) na poziomie 98% czasu w ciągu każdego roku. 

7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego 

przedmiotem jest przedmiot umowy, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

8. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie będzie naruszać majątkowych praw autorskich 

osób trzecich.  

9. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zgodności z umową dostarczonych urządzeń, Zamawiający w każdym czasie jest 

uprawniony do wystąpienia do producenta urządzeń w celu: 

1) potwierdzenia ich zgodności z niniejszą umową, 

2) zlecenia producentowi, lub wskazanemu przez niego podmiotowi, weryfikacji dostarczonych urządzeń pod kątem ich 

zgodności z umową. 

10. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, wykażą niezgodności dostarczonych urządzeń z umową, 

koszt weryfikacji pokryje Wykonawca na podstawie rachunku wystawionego przez podmiot ją wykonujący.  

11. Wystąpienie do producenta, o którym mowa w ust. 9 nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego. 

12. Pokrycie kosztu weryfikacji, o której mowa w ust. 9 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy.   

13. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek lub wykonanie 

przedmiotu umowy bez wad i usterek. 

14. Wykonawca usunie wady i usterki lub wykona przedmiot umowy bez wad i usterek bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

 

§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno – organizacyjnym, wiedzą i doświadczeniem 

pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakres zamówienia opisany w § 1 ust. 1 z najwyższą starannością, efektywnością oraz 

zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

 

 

 § 3 
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Realizacja 

1. Miejsce/a dostarczenia urządzeń zostanie/ną wskazane Wykonawcy  przez Zamawiającego.  

2. Koszty dostarczenia urządzeń do miejsca docelowego ponosi Wykonawca. 

3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego jest ____________________ . 

4. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy jest ________________________ . 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne 

oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją 

zamówienia.  

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) w zakresie innym niż wskazał to w ofercie, ani 

przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  

 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 - 4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne w wysokości: 

_______________ zł brutto (łącznie z podatkiem od towarów i usług) (słownie: ________________________________________ ).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w 36 równych ratach płatnych z dołu za każdy miesiąc obowiązywania 

umowy.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i ryzyka jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

4. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT w terminie 30 dni od daty 

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

5.    Za datę płatności przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

8. Faktura VAT zostanie wystawiona na: 

Politechnika Warszawska  

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 

 Pl. Politechniki 1 

 00-661 Warszawa 

 NIP: 525-000-58-34 

9. W przypadku gdy Wykonawca chce złożyć fakturę elektroniczną (ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191 

ze zm.), musi przesłać ją do Zamawiającego przez poniższy adres: https://sso.brokerinfinite.efaktura.gov.pl . 

 

 

 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Za zwłokę w montażu, instalacji i uruchomieniu urządzeń oraz w przeprowadzeniu szkolenia o którym mowa w §1 ust. 3 będących 

przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy. 

2. Za przekroczenie Czasu Naprawy, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 9) Wykonawca zapłaci karę umowną, za każdy rozpoczęty dzień 

roboczy powyżej Czasu Naprawy, w wysokości 5% wartości miesięcznej dzierżawy wraz z obsługą serwisową naprawianego 

urządzenia (ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy), nie więcej jednak niż 10% wartości umowy. 

3. Za każdy rozpoczęty dzień roboczy niedostępności urządzeń poniżej wartości wynikającej z §1 ust. 6 Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 5% wartości miesięcznej dzierżawy wraz z obsługą serwisową niedostępnego urządzenia (ustalonej 

na podstawie oferty Wykonawcy), nie więcej jednak niż 10% wartości umowy. 

4. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

określonego w §4 ust. 1. 

5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1. 

6. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1. 

https://sso.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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7. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wartość kar. 

9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w §5 ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

 

 

 

§ 6 

Zmiany i uzupełnienia do Umowy 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. 

Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności w przypadku: 

1) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2) na skutek wystąpienia  siły wyższej mającej wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 

3)  zmiany wynagrodzenia jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, 

tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie art. 2 ust. 3-5 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 

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

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 3) obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa 

w ust. 1 pkt 3) lit. a)- c).  

1)W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona 

w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

2)W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których  

mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

3)W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

4)Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego 

złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3) lit. b) i c). 

3. Zmiana treści niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie 

Strony.  

 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.   

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

4. W przypadku sporów strony w pierwszej kolejności będą dążyły do ich rozwiązania drogą polubowną.  

5. W przypadku nie rozwiązania sporu w terminie 21 dni od jego wystąpienia każda ze stron może skierować spór do rozwiązania 

przed sądem w trybie zawezwania do próby ugodowej, określonej art. 184 -186 Kodeksu postępowania cywilnego. 
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6. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7.Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swojej działalności rozporządzenie 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 przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

8.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 __________________________      __________________________ 

 

     ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 – Klauzula RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzgodniono. Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW. 02.06.2020r. 
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Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 

Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i realizacji umowy;   

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO;  

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia 

zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa;  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan 

mogła/mógł podpisać umowy;  

8. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po 6 latach i/lub po terminie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych;  

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 


