
UMOWA Nr …………………………………….. 

zawarta dnia .................................... 2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………… 

 

a 

 

………………………………………………………………………. 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

 

§ 1. 

[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup usługi konserwacji i naprawy urządzeń drukujących użytkowanych w 

komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanych dalej 

„urządzeniami drukującymi” wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych.  

2. Wykaz urządzeń drukujących objętych obsługą serwisową zamieszczony jest w tabeli w pkt 2 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej sprawności technicznej urządzeń drukujących objętych 

obsługą serwisową i wysokiej jakości kopii oraz wydruków, jak również niezawodnej pracy każdego z tych 

urządzeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami określonymi w 

Umowie, w tym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w złożonym formularzu ofertowym, 

którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy, z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru świadczonych usług. 

 

§ 2. 

[Wynagrodzenie] 

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przysługujące Wykonawcy w całym okresie 

obowiązywania Umowy wynosi netto …………….. zł (słownie złotych: ……………), oraz ………. 

podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ……………………. zł (słownie złotych: …………). 

2. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane 

usługi serwisowe urządzeń drukujących oraz dostarczenie i wymianę materiałów eksploatacyjnych, zgodnie 

z cenami określonymi w złożonym formularzu ofertowym. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w 

związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za każdy miesiąc realizacji Umowy, które stanowić będą 

iloczyn liczby kopii oraz wydruków wykonanych w tym okresie i ceny jednostkowej 1 kopii albo 1 

wydruku, zgodnie z tabelą zawartą w złożonym formularzu ofertowym. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT, w terminie do 21 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z comiesięcznym protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 6. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT za każdy miesiąc realizacji Umowy będzie protokół odbioru, którego 

wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy, sporządzony na podstawie raportu o stanie liczników każdego z 

urządzeń drukujących wymienionych w tabeli, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy, na ostatni dzień 

miesiąca, podpisany przez przedstawicieli obu Stron bez zastrzeżeń. 

7. Jako dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Określone w ust. 1 maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie rodzi zobowiązania Zamawiającego do 

realizacji przedmiotu Umowy o łącznej wartości odpowiadającej wysokości maksymalnego wynagrodzenia 



Wykonawcy. 

9. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy. 

 

§ 3. 

[Termin i realizacja Umowy] 

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wcześniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy, stanowiących 

maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, tj. przed upływem okresu 

obowiązywania Umowy, powoduje jej rozwiązanie. 

3. Niewykorzystanie na realizację przedmiotu Umowy kwoty, określonej w § 2 ust. 1 Umowy, nie powoduje 

powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przedłużenie okresu obowiązywania Umowy. 

4. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację zobowiązań wynikających 

z Umowy, w tym podpisywanie protokołów odbioru: 

1) ze strony Zamawiającego: ………….., tel.: ………….., e-mail: ……………………….; 

2) ze strony Wykonawcy: ………….., tel.: ............. ………….., e-mail: ………………………, 

przy czym zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, dla swej 

skuteczności wymaga jednakże pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

5. Szczegółowy opis warunków obsługi serwisowej urządzeń drukujących zawarty jest w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. 

6. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dokona przeglądu technicznego wszystkich 

urządzeń drukujących wymienionych w tabeli,  której mowa w § 1 ust. 2 oraz dokona spisu stanu liczników 

tych urządzeń w obecności pracownika Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. Spisany stan 

liczników będzie podstawą do rozliczenia za czynności serwisowe w pierwszym miesiącu trwania Umowy. 

7. Konserwacje i naprawy urządzeń drukujących będą wykonywane w godzinach 8:15-16:15 w dni robocze, w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 

od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

8. Konserwacji należy dokonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń drukujących dotyczące 

zakresu i częstotliwości konserwacji, podane w dokumentacji technicznej oraz przestrzegając przepisów 

bhp i ppoż., jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

9. Do naprawy urządzeń drukujących oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany 

jest użyć fabrycznie nowych i oryginalnych lub certyfikowanych przez producenta urządzenia części 

zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, zgodnych ze specyfikacją techniczną i 

zaleceniami producenta urządzenia. 

10. Użyte w czasie obsługi serwisowej części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne podlegają 

gwarancji producenta. Wykonawca będzie realizował w imieniu Zamawiającego, w stosunku do producenta, 

wszelkie roszczenia gwarancyjne odnośnie do tych części, podzespołów i materiałów oraz ponosił wszelkie 

związane z tym koszty. W przypadku niedotrzymania przez producenta części, podzespołu bądź materiału 

eksploatacyjnego terminów gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na nowe w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania bieżącego stanu zużycia i uzupełniania materiałów 

eksploatacyjnych. W przypadku zużycia materiałów eksploatacyjnych Zamawiający zobowiązuje się do 

zgłoszenia Wykonawcy tego faktu niezwłocznie po jego stwierdzeniu. Wykonawca zobowiązany jest w 

takiej sytuacji do dostarczenia i wymiany materiałów eksploatacyjnych w ciągu 2 godziny od chwili 

zgłoszenia, a jeżeli zgłoszenie było dokonane po godzinie 15 do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterki w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia, 

a jeżeli zgłoszenie było dokonane po godzinie 15 do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. Jeżeli 

naprawa urządzenia drukującego nie jest możliwa w terminie ustalonym z Zamawiającym, Wykonawca 

zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego zapewnić na okres naprawy urządzenie zastępcze, o nie 

gorszych parametrach technicznych niż to objęte naprawą. Koszty związane z dostarczeniem i odbiorem 

sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca. 

13. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę całodobowo przez 7 dni w tygodniu: 

1) faksem pod numerem: …………………; 

2) e-mailem na adres: ……………………l. 

14. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, na skutek nieprawidłowego wykonania usługi będącej 

przedmiotem Umowy wystąpi konieczność ponownego jej wykonania, Wykonawca wykona ją na własny 



koszt, w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, w godz. od 8:15 do 16:15. 

15. Wszelkie konserwacje i naprawy wykonywane będą w obiektach Zamawiającego. W szczególnych 

przypadkach naprawa może być wykonana, za zgodą Zamawiającego, u Wykonawcy (naprawa 

warsztatowa). 

16. Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, do odbioru 

od Zamawiającego zużytych części i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji. 

17. Podczas konserwacji i napraw, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, będzie udzielał informacji i porad w zakresie użytkowania urządzeń 

drukujących. 

18. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

2 ust. 1 Umowy, wykonać wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń drukujących objętych 

Umową. 

19. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy, zaś Wykonawca jest zobowiązany do współpracy umożliwiającej przeprowadzanie 

Zamawiającemu takiej kontroli.  

20. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez 

przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w ust. 4 pkt 1 oraz niezwłocznie przekazywać temu 

przedstawicielowi wszelkie informacje mogące mieć wpływ na prawidłowość i terminowość wykonania 

przedmiotu Umowy.  

 

§ 4. 

[Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy] 

1. Umowa rozwiązuje się najpóźniej z upływem 12 miesięcy od dnia jej zawarcia bądź w przypadku ziszczenia 

się zdarzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę w całości lub części za miesięcznym okresem wypowiedzenia bez 

podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia z tytułu 

wcześniejszego rozwiązania Umowy. 

3. Trzykrotne naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy upoważnia Zamawiającego 

do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. 

4. 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, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy oraz odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 5. 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji zobowiązań ponad termin określony w § 3 ust. 6 

lub ust. 14 Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji zobowiązań ponad termin określony w § 3 ust. 11 

lub ust. 12 Umowy - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

3) w przypadku rozwiązania Umowy albo odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym w przypadku określonym w § 4 ust. 3 

Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Powyższe nie 

wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie pkt 1 i 2 naliczanych najpóźniej do momentu 

rozwiązania albo odstąpienia od Umowy; 

4) w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w § 6 Umowy  – w wysokości 1 000,00 zł (słownie 

złotych: jeden tysiąc) za każdy przypadek naruszenia. 

2. W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowione kary umowne, Zamawiający ma prawo żądać 

dodatkowo odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem 



cywilnym”. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

W przypadku niedokonania potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający wystawi 

notę księgową z terminem płatności 14 dni od dnia jej wystawienia.   

4. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku działania 

siły wyższej. 

§ 6. 

[Poufność] 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia, w tym: pisemnej, elektronicznej, 

ustnej. Informacje te mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie za wyraźną, pisemną zgodą 

Zamawiającego. Obowiązek do zachowania tajemnicy trwa nadal po ustaniu (zakończeniu) 

obowiązywania Umowy. 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązku określonego w ust. 1 również przez 

pracowników Wykonawcy oraz przez osoby trzecie, przy pomocy których wykonywał będzie przedmiot 

Umowy. 

§ 7. 

[Zmiany Umowy] 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 

1) w zakresie zmiany ilości urządzeń drukujących wyszczególnionych w tabeli, o której mowa w § 1 

ust. 2 Umowy, w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia użytkowania urządzenia przez 

Zamawiającego; 

2) w zakresie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy. 

2. Zmiany Umowy, określone w ust. 1, nie będą skutkować zmianą cen jednostkowych za kopie i wydruki oraz 

zmianą maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory miedzy Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku z 

realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone, chyba 

że Strony poinformują się listem poleconym o zmianie adresu. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową lub w 

związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania Umowy, przez 

okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na 

zasadach określonych w rozporządzeniu 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 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), zwanym dalej 

„RODO”. 

7. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 

8. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 



 

 

 

 

 
Wykaz załączników do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  
2. Załącznik nr 2 – Kopia formularza ofertowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
3. Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru. 

 

 



 

Załącznik nr 1 do  Umowy 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Konserwacje i naprawy urządzeń drukujących użytkowanych w komórkach organizacyjnych MSWiA 

wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych. 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa kserokopiarek, urządzeń 

wielofunkcyjnych i drukarek (zwanych dalej „urządzeniami”), usługi konserwacji oraz dostarczenia 

materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń nie objętych i objętych gwarancją będących na wyposażeniu 

MSWiA w lokalizacjach Zamawiającego znajdujących się na terenie miasta st. Warszawy, świadczona 

od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wcześniejsze wykorzystanie 

środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, stanowiących maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, tj. przed upływem okresu 

obowiązywania umowy, powoduje jej rozwiązanie. 

2. Wykaz urządzeń objętych usługą serwisową zamieszczony jest poniżej. Wskazane w tabeli 

średnie ilości kopii są danymi szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby 

urządzeń podlegających obsłudze serwisowej. 

 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnej obsługi serwisowej, tj. konserwacji urządzeń 

wraz z dostarczaniem oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych poza papierem oraz napraw urządzeń 

wraz z dostarczaniem i wymianą części i podzespołów do napraw, niezbędnych do prawidłowego 

L.p. Model Ilość 
urządzeń 

Średnia ilość kopii mono w 
miesiącu 

Średnia ilość kopii kolor w 
miesiącu 

1 Xerox 7335 2 500 1000 

2 
Ricoh 201 30 

1200 
- 

3 DeveIop Ineo +224e 3 1800 500 

4 HP Laser Jet 500 Color 3 
1000 

500 

5 Ricoh 161 8 500 - 

6 Konica Minolta 42 2 1000 - 

7 Xerox Versalink C7030 5 3000 800 

8 HP Laser Jet M570dn 3 500 - 

 



funkcjonowania urządzeń przez cały czas obowiązywania umowy. 

Obsługa serwisowa polegać będzie na: 

A) przeglądach konserwacyjnych urządzeń z wykazu zamieszczonego w pkt 1 obejmujących: 

1) przegląd i czyszczenie sekcji grzejnej, 

2) przegląd i czyszczenie sekcji wywołującej, 

3) przegląd i czyszczenie zespołu przenoszenia obrazu, 

4) czyszczenie wnętrza odkurzaczem (usunięcie pyłów papieru, tonera oraz kurzu), 

5) czyszczenie zespołu optyki, 

6) czyszczenie kaset papieru, 

7) czyszczenie filtrów, 

8) czyszczenie drogi transportu papieru, 

9) czyszczenie sekcji pobierania papieru, 

10) sprawdzenie poprawności działania kserokopiarki, 

11) regulacja jakości kopii. 

B) naprawie urządzeń z wykazu zamieszczonego w pkt 1, obejmującej: 

1)   zdiagnozowanie usterki, 

2)   wykonanie odpowiednich czynności serwisowych w celu usunięcia usterki, 

3) dostarczenie i wymianę odpowiednich części lub podzespołów na części lub 

podzespoły oryginalne lub certyfikowane przez producenta urządzenia, zgodnych z 

zaleceniem i specyfikacją techniczną producenta urządzenia, niezbędnych do naprawy 

urządzenia, 

4) dokonanie odpowiednich regulacji w celu doprowadzenia urządzenia do pełnej 

sprawności. 

C) Dostarczaniu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych danego producenta urządzenia lub 

certyfikowanych przez producenta urządzenia, podlegających wymianie w celu zapewnienia 

prawidłowej pracy urządzenia zgodnie ze specyfikacją i zaleceniami producenta urządzenia, w tym: 

tonery, bębny światłoczułe, pojemniki na zużyte tonery, zespół grzewczy (utrwalania), elementy 

transportu papieru (rolki gumowe, pasy transferowe) itp., dla urządzeń wyspecyfikowanych w pkt 

1. 

4. Konserwacje urządzeń należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń, 

dotyczące zakresu i częstotliwości konserwacji, podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując 

przepisy bhp i ppoż., jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

5. Wszelkie konserwacje i naprawy wykonywane będą u Zamawiającego. W szczególnych 

przypadkach naprawa może być wykonana, za zgodą Zamawiającego, u Wykonawcy (naprawa 

warsztatowa), z zastrzeżeniem, iż dysk twardy zainstalowany w urządzeniu pozostaje w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca musi przystąpić do usuwania usterki do 2 godzin od chwili zgłoszenia. 

7. W przypadku, kiedy czas naprawy przekroczy ustalony z Zamawiającym termin, Wykonawca 

zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego, udostępnić sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 

technicznych niż ten objęty naprawą. Koszty związane z dostarczeniem i odbiorem sprzętu zastępczego 

ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania bieżącego stanu zużycia i uzupełniania 

materiałów eksploatacyjnych. W przypadku zużycia materiałów eksploatacyjnych Zamawiający 

zobowiązuje się do zgłoszenia Wykonawcy tego faktu niezwłocznie po jego stwierdzeniu. Wykonawca 

zobowiązany jest w takiej sytuacji do dostarczenia i wymiany materiałów eksploatacyjnych do 2 godzin od 

chwili zgłoszenia, a jeżeli zgłoszenie było dokonane po godzinie 15:00 do godziny 9:00 następnego dnia 

roboczego. 

9. Pozostałe warunki świadczenia usługi: 

A) wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę terminowo i rzetelnie, 

B) do naprawy urządzeń oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych i oryginalnych lub certyfikowanych przez producenta 

urządzenia części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, zgodnych ze 

specyfikacją techniczną i zaleceniami producenta urządzenia. Użyte do napraw i konserwacji części 

zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne podlegają gwarancji producenta. W przypadku 

niedotrzymania określonych terminów gwarancyjnych producenta Wykonawca zobowiązany jest w 

ramach ceny oferty do wymiany tych części, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych na nowe, 



C) podczas konserwacji i napraw, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w ramach ceny 

oferty będzie udzielał informacji i porad w zakresie użytkowania urządzeń, 

D) na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny oferty wykonać 

wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego urządzeń wymienionych w tabeli w pkt. 1 

niniejszego załącznika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

Warszawa 

Data dokonania odbioru:  

…………………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………….. 

(nazwa i adres) 

………………………………………………….. 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

………………………………………………….. 

 

Lp. Nazwa urządzenia  Numer seryjny Liczba 

kopii/wydruków 

Uwagi 

1  

 

 

   

 

 

Potwierdzenie kompletności usługi: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………. 

 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej usługi z wymogami Umowy: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia …………………………………….. 

 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia …………………………………….. 

 

Podpisy: 



 

…………………………………………..                                           ……..…………………… 

(Członkowie komisji Zamawiającego)     (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


